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Бути завжди творчим - значить бути всесильним.  

Немає надійнішої гарантії на краще майбутнє,  

ніж уміння бути творчим щоразу, коли це необхідно,  

в будь-який момент бути готовим  

вирішити проблемні питання і розробляти нові концепції. 

Марк Фіше. 

 

Актуальність проблеми. Швидкі темпи розвитку сучасного 

суспільства останніх років, впровадження нових технологій – усе це 

потребує докорінних змін у системі управління виробництвом, 

використання виробничих ресурсів із врахуванням творчих можливостей 

особистості. Лише творча особистість, спроможна створювати, управляти, 

пропонувати нові теорії, нові технології, нові напрямки розвитку, 

знаходити шляхи виходу зі складних нестандартних ситуацій. Тому 

забезпечення кожній людині можливості використання свого творчого 

потенціалу є одним із пріоритетних завдань  загальноосвітніх закладів. 

Тема дослідження: «Розвиток творчого потенціалу учнів, 

реалізація їх нахилів і здібностей у різних сферах виховної діяльності.» 

Гіпотеза дослідження.  В природі нічого не відбувається саме по 

собі. Дитина - істота не самодостатня для саморозвитку в силу свого віку, 

малих знань, слабкості фізичних і духовних сил. Потрібен педагог-
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вихователь. Але вихователь - помічник, захисник, радник, зразок для 

наслідування, але не наглядач, не «скульптор». 

Мета педагогічної діяльності - створювати умови для саморозвитку 

дитини, яка росте сама. Класному керівнику потрібно створювати умови, 

задовольняючи її потреби і запити.  

Школа залишає незгладимий слід у житті дитини. Багато що в тому, 

яким буде підсумок, залежить від самого вихованця, але і багато що 

залежить від педагога-вихователя. «Кожен з нас творець кількох сотень 

доль; в наших класах, як в кузні, кується щастя наших вихованців», - 

стверджує Ш.А. Амонашвілі. 

 Аналіз результатів дослідження. Зараз нашій державі потрібні 

люди, здатні приймати нестандартні рішення, які вміють творчо мислити. 

Школа повинна готувати дітей до життя. Тому розвиток творчих 

здібностей учнів є найважливішим завданням сучасної школи. Цей процес 

пронизує всі етапи розвитку особистості дитини, пробуджує ініціативність 

і самостійність прийнятих рішень, звичку до вільного самовираження, 

впевненість в собі.  

Педагогіка досліджує сутність виховання, його закономірності, 

тенденції та перспективи розвитку, розробляє теорії і технології 

виховання, визначає його принципи, зміст, форми і методи. 

Виховання - конкретно-історичне явище, тісно пов'язане з 

соціально-економічним, політичним і культурним рівнем суспільства і 

держави. 

Розвиток кожної людини людство забезпечує через виховання, 

передаючи досвід свій власний і попередніх поколінь. 

Розвиток - процес кількісних і якісних змін в особистості та 

людської спільності. Результатом даного процесу стає розвиненість 

особистості (колективу, групи). Розвиненість - це рівень досконалості і 

дієвості інтелектуальних, творчих, фізичних, професійних, життєздатних 

якостей, особливостей і здібностей особистості. 
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Розвиток особистості здійснюється під впливом зовнішніх і 

внутрішніх соціальних і природних, керованих і некерованих факторів. 

У процесі виховання людини йде її розвиток, рівень якого потім 

впливає на виховання, змінює його. 

Розкриття сутності виховної роботи не буде повним, якщо не 

враховувати виведених їх практичної виховної діяльності суттєвих 

закономірностей, які одночасно виступають і принципами процесу 

виховання: виховання особистості відбувається тільки у процесі 

включення її в діяльність; виховання, неможливе без стимулювання 

активності особистості, що формується; у процесі виховання необхідно 

проявляти високий гуманізм і повагу до дитини в поєднанні з високою 

вимогливістю; необхідно розкривати перед учнями перспективу їхнього 

росту, допомогти їм добиватися успіху; необхідно враховувати вікові та 

індивідуальні особистості учнів; виховання має здійснюватися у колективі 

і через колектив. 

Народна мудрість говорить: «Дитя-коштовність, але ще більша 

коштовність - його виховання». Це перш за все означає створення 

оптимальних умов для гармонійного розвитку і творчості кожного учня. 

Сучасний етап розвитку педагогіки і психології вимагає нових 

підходів до вирішення завдань виховання особистості дитини. Поряд з 

використанням методів і програм виховання, повинен бути представлений 

і метод креативності - орієнтації на творчі процеси, на формування і 

розвиток творчої особистості. 

У виховній  діяльності дитина не просто відтворює те, що засвоює. 

Завдяки своїй унікальності і неповторності, вона розвиває, доповнює 

знання та навички, вдосконалює їх. Саме в цьому полягає закон творчої 

поведінки, яка будується на обов’язковому заохоченні різнобічного 

творчого самовиявлення школяра, багатстві вражень, створенні 

оптимальних особистісних стосунків, котрі є джерелом продуктивної 

творчої діяльності. 
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Уся виховна робота спрямована на розвиток творчої особистості, її 

ініціативи з урахуванням потреб і здібностей. Завданням є зацікавення їх 

творчістю, які визначають нестандартність, оригінальність. Система 

виховання здатна забезпечити кожній дитині можливість у вільний час 

всебічно розвинути власні творчі здібності. Сприятливими умовами для 

розвитку творчих здібностей школярів, безсумнівно, є виховна робота, а 

саме грамотно підібрана система позакласних заходів та конкурсів. 

З урахуванням змін, пов'язаних з підходами до виховання 

виділяється проблема: як організувати процес виховання, спрямований на 

розвиток творчих здібностей учнів. 

Навчально-виховний процес слід насичувати такою творчою 

діяльністю, що сприяє повному задоволенню і розвитку пізнавальних 

можливостей школярів, надавати їм максимальну свободу для творчого 

просування. 

Переживання успіху викликає позитивне ставлення до творчої 

діяльності, сприяє набуттю певного життєвого досвіду. В результаті 

з'являється свідоме прагнення до самовдосконалення, придбання 

відповідних умінь і навичок творчого вирішення проблем, тобто поступово 

здійснюється становлення тих властивостей і якостей, які є складовими 

творчих здібностей особистості. 

Для більш раціонального здійснення роботи з розвитку творчого 

потенціалу особистості слід спиратися на досягнення сучасної 

психологічної науки. Як зазначає академік В. Маляко, саме розвиток 

особистості можливо тільки за умови, що буде забезпечена 

«психологізація» всього навчально-виховного процесу, тобто коли будуть 

створені умови для реалізації творчого потенціалу кожної особистості. 

У разі підготовки до творчої діяльності, необхідно зосередити увагу 

на розвитку усвідомленого спонукання учнями помислів та дій до 

творчості, потягів та бажань оволодіти вміннями, котрі визначають 

творчий пошук, оригінальність, нестандартне мислення. Дітям - п’ятого та 
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шостого класів  притаманні конкретність і образність мислення, 

емоційність, швидка зміна настрою. Недостатність життєвого досвіду й 

знань компенсується фантазією. Образність мислення, відсутність 

стереотипу, емоційність, естетичне ставлення до дійсності - усі ці якості 

притаманні школярам і доводять думку про досить широкий рівень їхніх 

творчих здібностей. І саме на цьому етапі й починають виявлятися 

спеціальні здібності: музичні, літературні, організаторські, здібності до 

художньо-театральної діяльності. 

Велике значення для методологічного обґрунтування проблеми 

мають психолого-педагогічні праці Л. Виготського, Л.М. Фрідмана та ін. 

Проблема творчої обдарованості знайшла своє відображення в 

дослідженнях А.Г. Асмолова, З.Ю. Калмикова, A.M. Матюшкина та ін. 

Педагогічні ідеї розвитку творчих здібностей учнів у різних аспектах 

досліджувалися вітчизняними вченими (Т.Абрамова, Л.С.Виготський, А.Г. 

Гостєв, В.В. Давидов, І. В. Дубровіна, Т. І. Шамова та ін.), і зарубіжними 

вченими (Е. Де Боно, Дж. Гауем, Д. Льюс і ін.). 

Аналізуючи проблеми розвитку творчих здібностей ми беремо до 

уваги той зміст, який вкладаємо в це поняття. Дійсно, це поняття досить 

тісно пов'язане з поняттям «творчість», «творча діяльність», «творча 

особистість». Під творчою діяльністю розуміємо таку діяльність людини, в 

результаті якої створюється щось нове. 

Вчений Б.М. Теплов відзначав, що у разі раннього залучення учнів 

до творчої діяльності, це є корисним для загального розвитку, відповідає 

потребам і можливостям дитини. У дітей достатньо розвивається 

самостійна творчість: музична, театральна, літературна...  Цієї ж точки 

зору на значення результативної продуктивної діяльності, на роль творчої 

уяви і його особливостей дотримуються Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв, 

А.В. Запорожець. 

При заняттях творчою діяльністю розвиваються творчі здібності. 

Поширеним є визначення: 
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Здібності - це те, що не зводиться до знань і навичок, але забезпечує 

їх швидке придбання, закріплення і ефективне використання на практиці. 

Значний внесок у розробку загальної теорії здібностей вніс вчений 

Б.М. Теплов. У поняття «здібності» вважає він, укладено три ідеї: 

1. Під здібностями розуміється індивідуально-психологічні 

особливості, що відрізняють одну людину від іншої; 

2. Здібностями називають не усякі взагалі індивідуальні 

особливості, а лише такі, які мають відношення до успішного виконання 

будь-якої діяльності; 

3. Поняття «здатність» не зводиться до тих знань, навичок і 

умінь, які вироблені у людини. 

Здібності, вважає Б.М. Теплов, не можуть існувати інакше, як в 

постійному процесі розвитку. Здатність, яка не розвивається на практиці, з 

часом втрачається, так як людина перестає нею користуватися. 

Розрізняють загальні (розумові здібності - розвинена пам'ять, 

досконала мова, точність ручних рухів) і спеціальні здібності (літературні, 

хореографічні, художні, музичні). Вони визначають успіхи в специфічних 

видах діяльності, для якої необхідні задатки певного роду і їх розвиток. 

Одним з найважливіших факторів творчого розвитку учнів є 

створення умов, що сприяють формуванню їх творчих здібностей. Це: 

1. є створення обстановки, що випереджає розвиток дітей. 

Необхідно оточити дитину таким середовищем і такою системою відносин, 

які б стимулювали його найрізноманітнішу творчу діяльність. 

2. здібності будуть розвиватися тим успішніше, чим частіше у 

своїй діяльності людина все ближче наближається «до вершини» своїх 

можливостей. 

3. надання дитині свободи у виборі діяльності, через це бажання 

й інтерес дитини будуть надійною гарантією того, що більше напруження 

розуму не призведе до перевтоми. 
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4. допомога дорослих, що безпосередньо є обов’язковою умовою 

успішного розвитку творчих здібностей. «Виховує, - писав А. Макаренко, - 

все: люди, речі, явища, але насамперед і найбільше – люди». В першу 

чергу це є педагоги. 

Поряд з принципом демократизації всієї системи освіти, 

знаходиться і метод креативності - орієнтації на творчі процеси в 

педагогіці, на формування творчої особистості. Школа повинна бути 

«центром» всебічного розвитку особистості, де повинні бути 

забезпеченими реальні можливості активної і творчої участі учнів у всіх 

видах  їхньої діяльності. Безталанних людей немає, а є люди, зайняті не 

своєю справою. Таланти бувають різні: талант спілкування, артистичні й 

художні здібності та інші, що можливо розкрити у виховній діяльності. 

Завданням педагога є - формування й розкриття творчої індивідуальності 

учня. Реалізація даної мети передбачає вирішення наступних завдань: 

1. Створити умови для інтелектуального, морального і 

емоційного самовираження особистості дитини, для відкриття та розвитку 

здібностей дітей в різних сферах діяльності. 

2. Забезпечити педагогічну підтримку творчих устремлінь учня. 

3. Сприяти підвищенню ролі учнівського самоврядування в 

плануванні, організації та аналізі життєдіяльності у класі. 

4. Забезпечити участь батьків у підготовці та проведенні 

ключових виховних справ у класі. 

5. Сформувати коло традиційних справ у класі, що дозволяє 

оптимально розподіляти учнів за здібностями. 

Дитячий колектив - колектив, націлений на творчість. Тільки в 

творчому колективі можна розвинути ініціативність. самостійність… 

Способи і засоби досягнення мети в виховній діяльності повинні бути 

творчими. 
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Завданням педагога є вміння знаходити в кожній щось хороше, 

залучати кожного в пошук того, що можна зробити цікавого і корисного 

для оточуючих людей. 

Класний керівник зобов’язаний будувати свою виховну роботу за 

таким алгоритмом: 

1. попередня робота організатора; 

2. колективне планування; 

3. колективна підготовка; 

4. колективне проведення справи; 

5. колективне підведення підсумків. 

Правильно організована життєдіяльність класу розвиває у учнів 

здатність до взаємодії, кооперації, розвитку індивідуальності, соціальної 

компетенції й відповідальності, що є одним з напрямків роботи класного 

керівника по розкриттю і розвитку творчого потенціалу особистості 

дитини. Щоб навчити учнів творчості, необхідно творчо підходити до 

кожної справи самому вчителеві. Для цього краще використовувати заходи 

творчого характеру, розраховані на використання в них творчих 

можливостей учнів. Час поза навчальним процесом повинен бути 

заповнений розумно, цікаво. Результат залежить від вміння класним 

керівником захопити учнів цікавою справою, дати вихід енергії, розвинути 

пізнавальні, творчі сили, здібності, розширити кругозір і сферу 

спілкування. Учням пропонується кілька видів діяльності, вони обирають 

найоптимальніший. Кожний вид діяльності слід підбирати з метою 

формування творчої особистості, котра вміє правильно орієнтуватися в 

життєвих ситуаціях. Допомогою в цьому є участь у конкурсах, олімпіадах і 

різноманітних іграх (Таблиця 1). 

Одним із справ колективу, спрямованих на досягнення будь-якої 

мети є виховний захід. Класифікація організаційних форм залежить від 

того як учні організовані: індивідуальна, групова, масова. Виховна 
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діяльність безпосередньо пов’язана з напрямками виховної роботи та від 

того як учні організовані 

З метою організації пізнавально - розвиваючої діяльності учнів 

найбільше відповідають форми: вікторина, аукціон знань, конкурс 

проектів, інтелектуальний марафон, ділові ігри, усний журнал... 

При здійсненні завдання морального виховання й самовиховання 

широко застосовуються такі форми: круглий стіл, прес – конференція, 

усний журнал, диспути, бесіди на будь-які етичні тими, практичні заняття, 

заочні подорожі, пошукова діяльність. 

При здійсненні організації естетичного виховання широко 

застосовуються: екскурсії в музеї, підприємства та на виставки, бесіди про 

мистецтво... 

При організації фізичного виховання широко застосовуються 

походи й бесіди про гігієну, здоров'я. 

Від класного керівника залежить ступінь сформованості 

учнівського колективу. Згуртувати навколо себе дітей - нелегка робота. 

Мудрий педагог повинен володіти вмінням захопити незвіданим, повести 

за собою в світ майбутнього, відкрити безмежний просторий світ нового. 

Інтереси педагога стають захопленням учнів, вони намагаються 

скопіювати все те, що зустріли у старших. Учитель не повинен бути 

байдужим.  

Кожна людина має свій просторий будинок, де її сприймають такою 

якою вона є:  справедливою чи несправедливою, доброю чи злою, 

толерантною або нетерпимою і т. д. Але її там люблять і завжди чекають 

Вже третій рік поспіль як я зустрілася зі своїми теперішніми учнями 

і вони продовжили будувати свій власний будиночок і вже разом зі мною, 

в якому нам разом зараз достатньо комфортно. Це наш клас, що 

складається з багатьох цеглинок-діточок, які не схожі один на одного: 

веселі, плаксиві, сміливі, мужні, працьовиті, добрі, ніжні, винахідливі, 

експериментатори. Будівельний матеріал в основі має особливі 
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властивості: доброти, гумору, взаємодопомоги, підтримки, толерантності, 

мудрості і всіляких захоплень. Кожен з нас кладе свою частинку цеглинки 

в будівництво цього будинку. За цей невеликий період будівництва ми 

подружилися, звикли один до одного. Кожен з нас - це унікальна 

особистість, одна єдина у Всесвіті. Тому намагаємося дбайливо і з повагою 

ставитися до себе та до інших, приймати себе і інших такими, якими ми є, 

ставитися до всіх з терпінням і повагою. 

У виховній роботі зі своїми учнями я керуюся Конституцією 

України, Концепцією громадянського виховання, Концепцією 

національного виховання, Законом України «Про загальну середню 

освіту», нормативними документами, наказами, розпорядженнями 

Президента України, Міністерства освіти і науки, обласного управління та 

районного відділу освіти. 

У своїй роботі керуюся й основними принципами: 
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Дотримуюсь таких  критеріїв: 

 

До вибору своєї проблемної теми класу я підійшла свідомо. 

Вихованець – це особистість яка самореалізується в соціумі як 

громадянин, сім'янин, професіонал. Тому учнів залучаю до різних форм 

творчої та громадської діяльності. Головною задачею є те, що за 

допомогою реалізації інноваційних форм і методів, виховання спрямовано 

на розвиток особистості учня, проектування і становлення унікального 

образу його життєдіяльності, зацікавленості кожної дитини у виявленні 

свого життєвого досвіду, прояву своєї індивідуальності. 

 

Для того, щоб задовольнити інтерес і бажання кожного учня, можна 

і потрібно запропонувати кілька видів діяльності: кожен учень вибирає те, 
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що йому подобається і що він вміє. Серед основних видів діяльності 

виділяю самоврядування в класі, заходи і конкурси творчого характеру. 

Учні за власним бажанням розподіляються в ланки: прес-центр, 

трудовий десант, навчальний, спортивний. Кожна ланка вибирає 

представника, що входить в актив класу. Склад ланок може змінюватися. 

Тому учні можуть спробувати себе не тільки в різних справах, але і можуть 

бути безпосередньо і керівниками, і підлеглими. Участь у самоврядуванні 

формує в учнів ініціативність, відповідальність, формує лідерські якості.   

Заходи та конкурси творчого характеру припускають креативність в 

їх реалізації і розраховані на використання в них творчих можливостей 

учнів. 

Мистецький захід, конкурс для дитини - це творче натхнення його 

душі, реалізація його думки. За два роки роботи за даною темою відбулися 

творчі заходи по всім напрямкам виховної діяльності. 

Творчі можливості найефективніше реалізуються в підготовці і 

проведенні вистав і свят. І тому два роки поспіль разом з дітлахами брали 

участь у мистецькому конкурсі «Мельпомена Запоріжжя» з виставами 

казки «Пан Коцький» у 2018 році (https://youtu.be/3Qk6UKoM_9s) й 

«Квіткове королівство» у 2019 році (https://youtu.be/t-Zvg9Cdf3E) (Додаток 

1). 

Діти активно беруть участь в різних шкільних заходах та святах, 

новий рік (Додаток 2), святах, присвячених 8 Березня (Додаток 3), Дню 

захисника Вітчизни (Додаток 4). Брали участь й у Міжнародному саміті, 

що відбувався у місті 2017 року (Додаток 5). Важко перелічити всі заходи 

і свята, в яких брали участь діти. 

Як класний керівник, завжди намагаюся підтримати і налаштувати 

учнів на участь у різних творчих конкурсах, олімпіадах шкільного, 

районного, обласного та Всеукраїнських рівнів, в он-лайн режимі. Діти 

щорічно показують свої здібності в літературно-мистецькому конкурсі на 

патріотичну тематику, присвяченому темі України, конкурсі малюнків до 

https://youtu.be/3Qk6UKoM_9s
https://youtu.be/t-Zvg9Cdf3E
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Дня вчителя, конкурсі стінгазет (Додаток 6), виробів і малюнків з 

образотворчого мистецтва та декоративно-ужиткового мистецтва. Мета 

цих конкурсів - формування творчої особистості, котра вміє правильно і 

оперативно орієнтуватись в різних життєвих ситуаціях. 

Звичайно, не можна применшувати роль бесід, дискусій, екскурсій 

та інших форм виховної роботи в розвитку особистості дитини. Названі 

форми ефективно вирішують завдання розвитку творчих здібностей учнів. 

На початку знайомства з учнівським колективом провела 

діагностування школярів на визначення рівня вихованості, на основі якого 

планую подальшу роботу. 

Рівень вихованості учнів 5-А класу визначався за такими 

напрямками: 

1. Дотримання принципів загальнолюдської моралі (правди, 

справедливості, взаємоповаги, доброти, терпимості, милосердя і т.д.) в 

повсякденному житті.  

2. Знання прав і обов'язків людини, повага до законодавства 

України та виконання його. Правова культура. 

3. Ставлення до звичаїв, традицій і культурних цінностей народів, 

що населяють Україну, країни Європейського Союзу та ін. 

4. Естетичний розвиток, ставлення до загальнолюдських 

досягнень в галузі культури; виявлення цього в повсякденному житті. 

5. Екологічна культура; ціннісне ставлення до природи, захист її. 

6. Економічна культура, сформованість дбайливого ставлення до 

державного, шкільного і власного майна. 

7. Ціннісне ставлення до праці; визначення її ролі в житті учнів. 

8. Знання і дотримання безпечної поведінки учнів в школі та 

побуті; стан виробничого та дитячого травматизму. 

9. Фізична культура і фізичний розвиток школярів (визначається 

вимогами програми з фізичної культури і рівнем здоров'я учнів). Здоровий 

спосіб життя. 
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Узагальнені результати: 

Низький рівень – 0  

Середній рівень –2 

Високий рівень – 19 

Окрім цього провела з учнями тест «Діагностика творчого 

потенціалу та креативності» 

(http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=

785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z 

kliuchem&catid=41&Itemid=967),  анкетування серед батьків щоб дізнатися 

про інтереси, здібності, дитини, побажання від батьків, тісно на початку 

навчального року в п’ятому класі співпрацювала з вчителем молодших 

класів.  Складено соціальний паспорт класу.  

Стадії формування класного колективу: 

1. Вивчення класу, постановка цілей і завдань виховної 

роботи. 

2. Організація класного самоврядування, створення класних 

традицій, встановлення правильних взаємин із загальношкільним 

колективом 

3. Встановлення сприятливого психологічного мікроклімату 

в класі. 

Створюючи виховну систему в класі, я  врахувала  інтереси учнів та 

їх батьків, традиції школи, міста, соціальне оточення. На різних етапах 

розвитку колективу я висуваю конкретні завдання виховання і, спираючись 

на учнівський колектив впроваджую різноманітну виховну роботу з класом 

та з окремими учнями. При цьому я враховую вікові особливості учнів, 

рівень їхніх знань та стан успішності, дисципліни в класі, наявність таких 

якостей: працьовитість, колективізм, усвідомлення громадського обов'язку. 

Вивчення учнів триває упродовж усього їхнього навчання. У процесі 

виховання учні набувають якостей, яких їм не вистачає. Саме в процесі 

виховання відбувається розвиток творчої особистості. Я постійно 

зустрічаюся з учителями свого класу, відвідую уроки. Головне завдання – 

створення комфортних, безконфліктних, безпечних умов для розвитку 

http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z%20kliuchem&catid=41&Itemid=967
http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z%20kliuchem&catid=41&Itemid=967
http://ininv.vntu.edu.ua/ukr/index.php?option=com_content&view=article&id=785:tekst-diahnostyka-tvorchoho-potentsialu-ta-kreatyvnosti-z%20kliuchem&catid=41&Itemid=967
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творчого учня, реалізації його можливостей та здібностей. Залучаючи дітей 

до участі в різноманітних громадсько-корисних справах, я намагаюся 

сприяти розвитку в них громадської та творчої активності, привчати їх до 

дотримання режиму, єдності педагогічних вимог до учнів, спрямовую свої 

зусилля на корисні, потрібні суспільству справи: добре вчитися, готуватися 

до праці, до вибору майбутньої професії,  берегти природу, турбуватися 

про збереження історичних пам'яток та культурних цінностей, бути 

толерантними, допомагати людям. 

Інноваційні форми роботи та технології, що використовую у 

своїй роботі з класом: 

 Технологія виховання успішної творчої особистості 

Не можна виховати справжнього громадянина, без виховання 

любові насамперед до школи. У школі є своя символіка: гімн, герб та 

прапор школи. Існує шкільний захід  «Зірковий олімп», який є підсумком 

навчального року і найактивніші учні нагороджуються грамотами та 

подяками, сертифікатами, дипломами за свої досягнення у різних творчих 

та інтелектуальних конкурсах (Додаток 7). Це і спонукає учнів до 

проявлення своїх творчих задатків. У школі діють гуртки, де учні 

проявляють свою креативність та творчість у хореографічному та 

образотворчому мистецтві. Свої досягнення мої вихованці можуть 

показати на шкільних заходах, виставках, конкурсах і т. д. 

 Професійні технології 

У процесі роботи в класі за допомогою ігрових ролей учні 

знайомляться з професіями, відвідуємо екскурсії, наприклад: екскурсія на 

Дніпровську ГЕС (Додаток 8), на фабрику фарфору з майстер класом по 

оздобленню фарфорових чашок (Додаток 9), на дитячу залізну дорогу 

(Додаток 10), до піцерії з майстер-класом з виготовлення піци (Додаток 

11), музей цікавої науки (м. Дніпро) (Додаток 12),  де діти познайомилися 

з різними видами професій.   
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 Тренінги 

Тренінг – форма групової роботи, яка забезпечує активну участь і 

творчу взаємодію учасників між собою і з учителем. Це не схоже на урок, 

учні не сидять за партами, спілкуються на рівних з тренером, всі 

звертаються одне до одного на ім’я і де можна багато чому навчитися й 

безпосередньо проявити себе й свої здібності. Учням буває на початку 

важко подолати той психологічний бар’єр учня і тренера. Завдання тренера 

не домінувати, а спрямовувати діяльність групи. Правила які є 

прийнятними на уроках втрачають свою силу, учасники самі виробляють і 

беруть добровільне зобов’язання дотримуватися певних правил. Тренінг 

передбачає використання активних методів групової роботи і саме тому 

вони подобаються дітям і створюють у них відчуття свята. У нашому 

класному колективі були проведені тренінгові заняття - знайомства з 

учнями (вироблені свої правила колективу та як результатом роботи 

кожної групки кожен представив свій рецепт класу); проведено тренінгові 

заняття «ВІЛ/СНІД: передбачати, уникати, не захворіти» й інші (Додаток 

13). 

 Персоніфіковане (індивідуальне) виховання 

1. індивідуальні бесіди,  

2. доручення,  

3. творчі завдання. Учням пропонувалося дати відповідь на такі 

питання: 

- Якщо я була б вітром, я б… 

- Якщо я була  б зіркою, я б… 

- Якщо я була б невидимкою, я б… 

- Якщо я була б найкращим лікарем, я б… 

- Якщо я була б найкращим винахідником, я б… 

- Я не добре вмію… 

- Я гарно вмію… 

- Я хочу навчитися… 
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- Ось що мені для цього потрібно… 

- Ким я хочу стати…                                                                                           

 Групові дискусії  

Традиційним є проведення тематичних годин спілкування з питань 

патріотичного виховання учнів. На виховній годині, що була присвячена 

річниці голодомору разом з учнями виготовляли квітки символи-

незабудьки (Додаток 14), (Додаток 24) .   

Популярною серед вчителів та учнів є форма роботи  як 

комп’ютерна презентація та відеоматеріали. Емоційно проходять 

тематичні загальношкільні та класні заходи. присвячені  річниці пам’яті 

«Небесної сотні», Революції Гідності, свята  з використанням  

аудіовізуальних матеріалів та комп’ютерних презентацій: свято 

Миколайчика, свято до Дня Захисника «Ми майбутні козаки» (Додаток 

15), (Додаток 25), свято до Дня святого Валентина (Додаток 26).  

 Виховання на основі систематичного підходу 

Застосування прийомів рефлексії – тренінгові заняття: «Уроки 

толерантності», «Я та мій клас», «Права та обов’язки»,  та  оу..  

 Колективні творчі справи 

Колективні творчі справи – це перш за все повноцінне життя 

учнівського та педагогічного колективу і в той же час їх спільна боротьба 

за покращення навколишнього життя. Проведені акції: «Напиши новорічне 

привітання солдату АТО», створено плакат толерантності класу (Додаток 

16). Й плакати, як результат годин спілкування, присвяченій українській 

мові та писемності (Додаток 17).  

 Використання ІКТ-технологій  

Використання інформаційно-комунікативних технологій у 

виховному процесі стало однією із найпоширеніших технологій.  

 Здоров’яформуючі технології 

Вихованці із задоволенням брали участь у заході «Я обираю здорові 

звички», створювали свою тарілку здорового харчування, складали рецепт 
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найкориснішої страви (Додаток 18). Вся робота направлена на те, щоб 

допомогти дітям усвідомити, що здоров’я – це прекрасний дарунок, 

першооснова щастя людини, тому треба його берегти й зміцнювати. 

В процесі моєї роботи створився  певний стиль відносин з дітьми: 

 

Варто зауважити, що певні технології не застосовуються окремо в 

виховному процесі, а існують в взаємодії, що підвищує організацію 

життєдіяльності учнівського колективу, пропаганду моральних цінностей, 

пошук і виконання корисних справ, збагачення знаннями про рідний край, 

національну культуру. Головне – це діяльність, спрямована на розвиток 

творчих здібностей дітей, виховання патріотичних та інтернаціональних 

почуттів, формування умінь і навичок толерантного спілкування, 

стимулювання пізнавального інтересу до мови, історії, літератури, 

культури.  

З метою виховання в учнів поваги до історичного минулого рідного 

краю, поглиблення знань з історії були організовані екскурсії до музею 

Запорізької Січі (Додаток 19), музею зброї (Додаток 20), аерокосмічного 

музею (м. Дніпро) (Додаток 21).  

Я вчу дітей поважати закон, формую основи правової культури. 

Проводжу профілактику правопорушень серед учнів: бесіди «Права дітей 

та неповнолітніх», години спілкування «Я і мої права», «Ні прав без 
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обов’язків», «Види  Булінгу. Кібербулінг». Для співбесіди запрошувалися 

представники поліції (Додаток 22). 

У підготовці до свят  та заходів немає небайдужих (Додаток 23). 

Своїм учням я завжди намагаюся дати позитивну установку. Весь 

час їм повторюю: ви мої хороші, найкращі і найрозумніші, мені 

пощастило, що ви у мене є на даному етапі життя. Вважаю, що дітям 

потрібно говорити якомога більше приємного! Тільки за таких умов вони 

відчують себе значущими та віритимуть у свої сили. 

У становленні та розвитку учнів спираюсь на допомогу батьків. 

Батьківський комітет працює разом із класним керівником, бере участь в 

організації класних та позакласних заходів, також співпрацюємо зі 

шкільним батьківським комітетом та адміністрацією школи. Найбільш 

ефективною є допомога батьківського комітету в оновленні та поповненні 

матеріально-технічної бази класу.  

Робота з батьками: 

1. педагогічна освіта батьків; 

2. забезпечення участі батьків у життєдіяльності класу; 

3. індивідуальна робота з батьками; 

4. інформування батьків про хід і результати навчання, 

виховання. 

Спілкування на батьківських зборах для мене не є достатнім. 

Намагаюся встановити індивідуальний контакт з кожною родиною, у разі 

потреби телефоную, зустрічаюся, проводжу бесіди, спілкуюся через 

учнівський щоденник, повідомляю про успішність щомісяця, вклеюючи 

картки успішності. Вказую на які предмети слід звернути особливу увагу, а 

також вклеюю привітальні та інформаційні картки. Таким чином 

налагоджується взаємодія, виникає взаєморозуміння. Батьківські збори у 

нашій школі модернізовані згідно сучасним стандартам, другий рік поспіль 

проходять у новому форматі. У вересні та у травні збираємося у нашій 

класній кімнаті й вирішуємо організаційні та підсумкові питання стосовно 
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навчально-виховного процесу учнів. А в листопаді та березні проходять 

індивідуальні консультації з усіма вчителями-предметниками, психологом, 

медичною сестрою та адміністрацією. За бажанням батьків вони можуть 

зустрітися індивідуально з будь-яким учасником НВП та 

проконсультуватися, отримати відповіді на хвилюючі питання. 

Педагогічний досвід підтверджує, що основним рушійним 

фактором у вихованні дитини є сім’я. І тому особливу увагу приділяю 

формуванню контакту з батьками. 

Пропоную батькам ознайомитися з результатами тестування 

«Визначення ступеня сформованості творчих здібностей дитини» 

(Додаток 27) та анкетування по визначенню творчих здібностей (Додаток 

28), заповнити анкети,  відповіді яких допомагають мені краще 

організувати виховний процес у школі, дати потрібні педагогічні 

рекомендації щодо виховання дітей у сім’ї.  

Висновки. Учитель повинен розвивати особистість через: 

 Створення колективу творчих особистостей 

 Виявлення та розвиток творчого потенціалу учнів 

 Інтелектуальне й емоційне збагачення учнів 

Для досягнення позитивних результатів щодо розвитку творчих 

здібностей необхідно використовувати: 

 індивідуальний і диференційований підхід, 

 активні методи виховання, 

 самостійну роботу учнів, 

 безперервність творчих завдань. 

Чим активніше проявляються і розвиваються в виховному процесі 

творчі здібності дитини, тим активніше і успішніше буде його життєва 

позиція надалі. 

Основне завдання вчителя вчити творчо жити, будуючи свою 

діяльність, відповідно до твердження Л.М. Толстого: «В дітях все – 

найбільші можливості». Кожен учень повинен відчути себе тією зірочкою, 
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що сходить до небосхилу. Дбайливі руки педагога допоможуть засяяти 

таланту і відправлять в політ. Але щоб навчити літати, треба самому бути 

крилатим. Щоб запалити серця, треба самому горіти. Щоб вести до вершин 

успіху, треба самому не боятися висоти. Якщо класний керівник не 

виявляє інтересу до музики, не лише класичної, а й сучасної, спорту, 

письменництва, новітнім знахідкам, якщо не цікавиться театром, фільмами 

і не відчуває задоволення від спілкування з дітьми, а після закінчення 

уроків поспішає піти зі школи, в такому середовищі немає місця інновацій 

для розвитку творчих здібностей. На інноваційну діяльність здатний тільки 

творчий педагог. 
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Таблиця 1. Участь у творчих заходах, конкурсах. Олімпіадах 

  5 клас, 2017-2018 н.р.  

№ 

п/

п 

П.І. учня 
Шкільні, районні конкурси, 

олімпіади 
Нагорода 

1 
Скирта 

Аліна 

Районний конкурс ім. Тараса Шевченка III місце 

 

 Районний конкурс до Дня вчителя «З 

учителем у серці» (образотворче 

мистецтво) 

III місце 

 

 Районний конкурс  «Подаруй мені 

казку» (образотворче мистецтво) 

III місце 

 

 Міський конкурс соціальної реклами 

«Збережемо майбутнє молоді»  

грамота за 

участь 

 

 Фестиваль-конкурс шкільних 

театральних колективів «Мельпомена 

Запоріжжя» 

II місце 

 

 Міжнародний математичний  конкурсу 

«Кенгуру» 2017-2018 н.р 

Сертифікат 

«Добрий 

результат» 

 

 Всеукраїнська українознавча гра 

«Соняшник 2018» 

Сертифікат 

учасника 

 

 Всеукраїнська гра з англійської мови 

«Puzzle» 2018 

Диплом 

регіонально

го 

(обласного 

рівня) II 

місце 

 

 Міжнародний учнівський конкурс юних 

істориків «ЛЕЛЕКА – 2018» 

Диплом 

«Срібний 

Лелека» 

2 
Рисак Аліна Міський конкурс соціальної реклами 

«Збережемо майбутнє молоді»  

грамота за 

участь 

 

 Фестиваль-конкурс шкільних 

театральних колективів «Мельпомена 

Запоріжжя 

II місце 

 
 Обласний конкурс авторської дитячої та III місце 

https://pidruchniki.com/1239051135016/pedagogika/teoriya_vihovannya
https://pidruchniki.com/1239051135016/pedagogika/teoriya_vihovannya
https://vipsoft.blob.core.windows.net/contest/3b8b03b2b94edac98921af09a0e0bc3d.pdf
https://vipsoft.blob.core.windows.net/contest/3b8b03b2b94edac98921af09a0e0bc3d.pdf
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юнацької поезії «Я – за єдину Україну» 

(районний етап) 

 
 Міксіке Україна-2017, І етап учасник 

 

 Міжнародний математичний  конкурсу 

«Кенгуру» 2017-2018 н.р 

Сертифікат 

«Добрий 

результат» 

 

 II Міжнародна гра зі світової літератури 

«Sunflower»-2017 

Сертифікат 

учасника 

 

  Районний етап Всеукраїнської 

спортивно патріотичної гри «Сокіл-

Джура». 

I місце 

3 
Савченко 

Дар’я  

Міський конкурс соціальної реклами 

«Збережемо майбутнє молоді»  

грамота за 

участь 

  Районний конкурс  «Подаруй мені 

казку» (образотворче мистецтво). 

(Шкільний етап) 

 

  Всеукраїнський інтерактивний 

учнівський конкурс  юних 

суспільствознавців 

«Кришталева сова – 2018»! Етика. 

Диплом ІІІ 

ступеня 

  Всеукраїнська українознавча гра 

«Соняшник 2018» 

Сертифікат 

учасника 

  Міжнародний учнівський конкурс юних 

істориків «ЛЕЛЕКА – 2018» 

Диплом 

«Срібний 

Лелека» 

4 
Бганка Іван Фестиваль-конкурс шкільних 

театральних колективів «Мельпомена 

Запоріжжя 

II місце 

5 
Дубовик 

Софія 

Фестиваль-конкурс шкільних 

театральних колективів «Мельпомена 

Запоріжжя 

II місце 

 

 Міжнародний конкурс «Бобер» відмінний 

результат 

6 
Борисова 

Валерія 

Фестиваль-конкурс шкільних 

театральних колективів «Мельпомена 

Запоріжжя» 

II місце 

7 
Єременко 

Іван 

Фестиваль-конкурс шкільних 

театральних колективів «Мельпомена 

Запоріжжя» 

II місце 

 

 Міжнародний математичний  конкурсу 

«Кенгуру» 2017-2018 н.р 

Сертифікат 

учасника 

 

 Всеукраїнська гра з англійської мови 

«Puzzle»2018 

Диплом 

регіонально

го 
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(обласного 

рівня) III 

місце 

8 
Харитоненк

о Ярослав 

Фестиваль-конкурс шкільних 

театральних колективів «Мельпомена 

Запоріжжя» 

II місце 

9 
Мільков 

Іван 

Фестиваль-конкурс шкільних 

театральних колективів «Мельпомена 

Запоріжжя» 

II місце 

 

 Конкурс з фізичної культури «Шкіряний 

м'яч» 

ІІІ місце 

10 
Остальцов 

Ілля 

Фестиваль-конкурс шкільних 

театральних колективів «Мельпомена 

Запоріжжя» 

II місце 

      11 
Зубова 

Вероніка 

Фестиваль-конкурс шкільних 

театральних колективів «Мельпомена 

Запоріжжя» 

II місце 

 

 Міжнародний конкурс «Бобер» відмінний 

результат 

 

 Міжнародний математичний  конкурсу 

«Кенгуру» 2017-2018 н.р 

Сертифікат 

учасника 

 

 Всеукраїнський конкурс  «Патріот – 

2018» 

Сертифікат 

учасника 

 

 II Міжнародна гра зі світової літератури 

«Sunflower»-2017 

Сертифікат 

учасника 

 

 Всеукраїнська гра з англійської мови 

«Puzzle»2018 

Диплом 

регіонально

го 

(обласного 

рівня) II 

місце 

     12 

Стукало 

Лілія 

Всеукраїнський інтерактивний 

учнівський конкурс  юних 

суспільствознавців 

«Кришталева сова – 2018»! Етика. 

Диплом ІІІ 

ступеня 

    13 Гирлаку 

Андрій 

Всеукраїнська українознавча гра 

«Соняшник 2018» 

Сертифікат 

учасника 

 

 Конкурс з фізичної культури «Шкіряний 

м'яч» 

ІІІ місце 

     14 Черниш 

Микита 

Конкурс з фізичної культури «Шкіряний 

м'яч» 

ІІІ місце 

1    15 Усова Анна Всеукраїнська гра з англійської мови 

«Puzzle»2018 

Сертифікат 

учасника 
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  6 клас, 2018-2019  

№ 

п/п 
П.І. учня 

Шкільні, районні конкурси, 

олімпіади 
Нагорода 

1. Скирта 

Аліна 

Районний етап конкурсу з 

образотворчого мистецтва «З учителем 

у серці» 

ІІІ місце 

  Всеукраїнський конкурс  

«Безпечний інтернет» від проекту «На 

урок» 

Диплом  I 

 ступеня 

  Міський конкурс «Перлина Запоріжжя» Грамота за 

участь 

  II Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На 

Урок» з основ здоров'я 

Диплом  I 

 ступеня 

  Міжнародна природознавча гра 

«Геліантус»-2018 

Диплом ІІІ 

ступеня 

  Районний етап конкурсу ім. П. Яцика з 

української мови 

ІІ місце 

 

  Всеукраїнський конкурс «Слово до 

слова» від проекту «На Урок» 

Диплом I 

 ступеня 

  Всеукраїнський різдвяний конкурс 

«Зимові свята в традиціях нашого 

народу» від проекту «На Урок» 

Диплом  I 

ступеня 

  Міжнародний математичний конкурс 

«Кенгуру» 

 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з історії 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з української мови та 

літератури 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з зарубіжної літератури 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з географії 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з трудового навчання 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з основ здоров’я 

Диплом II 

ступеня 

  «Соняшник» Диплом ІІІ 

ступеня 

регіонально

го рівня 

2. Дубовик 

Софія 

Всеукраїнський конкурс  

«Безпечний інтернет» від проекту «На 

урок» 

Диплом  I 

 ступеня 
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  II Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На 

Урок» з основ здоров'я 

Диплом II 

ступеня 

 

  Міжнародна природознавча гра 

«Геліантус»-2018 

Грамоти з 

біології та 

хімії 

  Всеукраїнський різдвяний конкурс 

«Зимові свята в традиціях нашого 

народу» від проекту “На Урок” 

Диплом II 

ступеня 

  Фестиваль-конкурс шкільних 

театральних колективів «Мельпомена 

Запоріжжя» (районний етап) 

ІІІ місце 

  Районна спартакіада «Олімпійське 

лелеченя» 

IV місце 

  Міжнародний математичний конкурс 

“Кенгуру” 

 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з історії 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з української мови та 

літератури 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з інформатики 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з географії 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з біології 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з трудового навчання 

Сертифікат 

учасника 

  Обласний фестиваль-огляд дитячої та 

юнацької творчості 

«Таланти твої, Запорізький краю!» 

номінація – театральне мистецтво 

(районний етап) 

ІІІ місце 

  «Соняшник» Диплом ІІ 

ступеня 

регіонально

го рівня 

3. Єременко 

Іван 

Всеукраїнський конкурс  

«Безпечний інтернет» від проекту «На 

урок» 

Диплом  I 

 ступеня 

  II Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На 

Урок» з основ здоров'я 

Диплом II 

ступеня 
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  II (районний етап) Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з математики 

IV місце 

  Всеукраїнський різдвяний конкурс 

«Зимові свята в традиціях нашого 

народу» від проекту «На Урок» 

Диплом  I 

ступеня 

  Фестиваль-конкурс шкільних 

театральних колективів «Мельпомена 

Запоріжжя» (районний етап) 

ІІІ місце 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з англійської мови 

Диплом III 

  ступеня 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з української мови та 

літератури 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з математики 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з зарубіжної літератури 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з інформатики 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з біології 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з трудового навчання 

Диплом III 

ступеня 

 

  Обласний фестиваль-огляд дитячої та 

юнацької творчості 

«Таланти твої, Запорізький краю!» 

номінація – театральне мистецтво 

(районний етап) 

ІІІ місце 

4. Зубова 

Вероніка 

Всеукраїнський конкурс  

«Безпечний інтернет» від проекту «На 

урок» 

Диплом  I 

 ступеня 

  II Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На 

Урок» з основ здоров'я 

Диплом III 

ступеня 

  Районний етап конкурсу ім. Т.Г. 

Шевченко з української мови 

IV місце 

  Міжнародна природознавча гра 

«Геліантус»-2018 

Диплом ІІ 

ступеня 

  Всеукраїнський конкурс «Слово до 

слова» від проекту «На Урок» 

Диплом III 

ступеня 

  Всеукраїнський різдвяний конкурс 

«Зимові свята в традиціях нашого 

народу» від проекту «На Урок» 

Диплом II 

ступеня 

  Фестиваль-конкурс шкільних ІІІ місце 
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театральних колективів «Мельпомена 

Запоріжжя» (районний етап) 

  Міжнародний математичний конкурс 

«Кенгуру» 

 

  Обласний фестиваль-огляд дитячої та 

юнацької творчості 

«Таланти твої, Запорізький краю!» 
номінація – театральне мистецтво 

(районний етап) 

ІІІ місце 

5. Харитонен

ко Ярослав 

Всеукраїнський конкурс  

«Безпечний інтернет» від проекту «На 

урок» 

Диплом  I 

 ступеня 

  II Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На 

Урок» з основ здоров'я 

Сертифікат 

учасника 

  Всеукраїнський різдвяний конкурс 

«Зимові свята в традиціях нашого 

народу» від проекту «На Урок» 

Диплом  II 

ступеня 

  Фестиваль-конкурс шкільних 

театральних колективів «Мельпомена 

Запоріжжя» (районний етап) 

ІІІ місце 

  Обласний фестиваль-огляд дитячої та 

юнацької творчості «Таланти твої, 

Запорізький краю!» 
номінація – театральне мистецтво 

(районний етап) 

ІІІ місце 

  Районна спартакіада «Олімпійське 

лелеченя» 

IV місце 

6. Васьковсь

кий Денис 

Всеукраїнський конкурс  

«Безпечний інтернет» від проекту «На 

урок» 

Диплом  II 

ступеня 

  II Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На 

Урок» з основ здоров'я 

Диплом III 

ступеня 

7. Гирлаку 

Андрій 

Всеукраїнський конкурс  

«Безпечний інтернет» від проекту «На 

урок» 

Диплом  II 

ступеня 

  II Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На 

Урок» з основ здоров'я 

Диплом  II 

ступеня 

  Всеукраїнський конкурс «Слово до 

слова» від проекту «На Урок» 

Диплом  III 

ступеня 

  Всеукраїнський різдвяний конкурс 

«Зимові свята в традиціях нашого 

народу» від проекту «На Урок» 

Диплом  I 

ступеня 

  Фестиваль-конкурс шкільних 

театральних колективів «Мельпомена 

ІІІ місце 
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Запоріжжя» (районний етап) 

  Районна спартакіада «Олімпійське 

лелеченя» 

IV місце 

  Обласний фестиваль-огляд дитячої та 

юнацької творчості «Таланти твої, 

Запорізький краю!» 
номінація – театральне мистецтво 

(районний етап) 

ІІІ місце 

8. Рисак 

Аліна 

 

Всеукраїнський конкурс  

«Безпечний інтернет» від проекту «На 

урок» 

Диплом  II 

ступеня 

  Міський конкурс «Перлина Запоріжжя» Грамота за 

участь 

  II Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На 

Урок» з основ здоров'я 

Сертифікат 

учасника 

  Міжнародна природознавча гра 

«Геліантус”»2018 

Грамота з 

хімії 

  Всеукраїнський конкурс «Слово до 

слова» від проекту «На Урок» 

Диплом I 

 ступеня 

  Всеукраїнський різдвяний конкурс 

«Зимові свята в традиціях нашого 

народу» від проекту «На Урок» 

Диплом II 

ступеня 

  Фестиваль-конкурс шкільних 

театральних колективів «Мельпомена 

Запоріжжя» (районний етап) 

ІІІ місце 

  Районна спартакіада «Олімпійське 

лелеченя» 

IV місце 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з англійської мови 

Сертифікат 

учасника 

  Міжнародний математичний конкурс 

«Кенгуру» 

 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з історії 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з української мови та 

літератури 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з математики 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з зарубіжної літератури 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з інформатики 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з географії 

Сертифікат 

учасника 
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  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок»  з біології 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з трудового навчання 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з основ здоров’я 

Диплом II 

ступеня 

  Обласний фестиваль-огляд дитячої та 

юнацької творчості «Таланти твої, 

Запорізький краю!» 

номінація – театральне мистецтво 

(районний етап) 

ІІІ місце 

  Районний конкурс дитячої та юнацької 

літературної творчості «Квітневі 

дзвони». Номінація «Виконавська 

майстерність» 

Грамота «За 

майстерніст

ь у 

розкритті 

патріотично

ї теми» 

9. Остальцов 

Ілля 

Всеукраїнський конкурс  

«Безпечний інтернет» від проекту «На 

урок» 

Диплом  III 

ступеня 

  II Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На 

Урок» з основ здоров'я 

Диплом II 

ступеня 

  Всеукраїнський різдвяний конкурс 

«Зимові свята в традиціях нашого 

народу» від проекту «На Урок» 

Диплом  I 

ступеня 

  Фестиваль-конкурс шкільних 

театральних колективів «Мельпомена 

Запоріжжя» (районний етап) 

ІІІ місце 

  Міжнародний математичний конкурс 

«Кенгуру» 

 

  Обласний фестиваль-огляд дитячої та 

юнацької творчості «Таланти твої, 

Запорізький краю!» 
номінація – театральне мистецтво 

(районний етап) 

ІІІ місце 

10. Усова 

Анна 

Всеукраїнський конкурс  

«Безпечний інтернет» від проекту «На 

урок» 

Диплом  III 

ступеня 

  II Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На 

Урок» з основ здоров'я 

Сертифікат 

учасника 

  Всеукраїнський різдвяний конкурс 

«Зимові свята в традиціях нашого 

народу» від проекту «На Урок» 

Диплом  I 

ступеня 

  Фестиваль-конкурс шкільних ІІІ місце 
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театральних колективів «Мельпомена 

Запоріжжя» (районний етап) 

  Обласний фестиваль-огляд дитячої та 

юнацької творчості «Таланти твої, 

Запорізький краю!» 

номінація – театральне мистецтво 

(районний етап) 

ІІІ місце 

11. Березіна 

Ольга 

Всеукраїнський конкурс  

«Безпечний інтернет» від проекту «На 

урок» 

Сертифікат 

учасника 

  II Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На 

Урок» з основ здоров'я 

Сертифікат 

учасника 

  Фестиваль-конкурс шкільних 

театральних колективів «Мельпомена 

Запоріжжя» (районний етап) 

ІІІ місце 

  Обласний фестиваль-огляд дитячої та 

юнацької творчості «Таланти твої, 

Запорізький краю!» 
номінація – театральне мистецтво 

(районний етап) 

ІІІ місце 

12. Савченко 

Дар’я 

Всеукраїнський конкурс  

«Безпечний інтернет» від проекту «На 

урок» 

Сертифікат 

учасника 

  Міський конкурс «Перлина Запоріжжя» Грамота за 

участь 

  II Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На 

Урок» з основ здоров'я 

Сертифікат 

учасника 

  Районний етап «Ековектор» IV місце 

  Всеукраїнський конкурс «Слово до 

слова» від проекту «На Урок» 

Сертифікат 

учасника 

  Всеукраїнський різдвяний конкурс 

«Зимові свята в традиціях нашого 

народу» від проекту «На Урок» 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з української мови та 

літератури 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з зарубіжної літератури 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з інформатики 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з основ здоров’я 

Сертифікат 

учасника 

  Обласний конкурс образотворчого та 

фотомистецтва «Україна-європейська 

Учасник 
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країна». Номінація: образотворче 

мистецтво 

  Районний конкурс дитячої та юнацької 

літературної творчості «Квітневі 

дзвони» номінація «Авторські 

літературні твори» 

ІІІ місце 

  «Соняшник» Диплом ІІ 

ступеня 

регіонально

го рівня 

13. Стукало 

Лілія 

Всеукраїнський конкурс  

«Безпечний інтернет» від проекту «На 

урок» 

Сертифікат 

учасника 

  II Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На 

Урок» з основ здоров'я 

Сертифікат 

учасника 

  Всеукраїнський конкурс «Слово до 

слова» від проекту «На Урок» 

Сертифікат 

учасника 

  Всеукраїнський різдвяний конкурс 

«Зимові свята в традиціях нашого 

народу» від проекту «На Урок» 

Диплом II 

ступеня 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з української мови та 

літератури 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з інформатики 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з основ здоров’я 

Сертифікат 

учасника 

14. Шевченко 

Каріна 

Всеукраїнський конкурс  

«Безпечний інтернет» від проекту «На 

урок» 

Сертифікат 

учасника 

  II Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На 

Урок» з основ здоров'я 

Сертифікат 

учасника 

  Всеукраїнський різдвяний конкурс 

«Зимові свята в традиціях нашого 

народу» від проекту «На Урок» 

Диплом  I 

ступеня 

  Фестиваль-конкурс шкільних 

театральних колективів «Мельпомена 

Запоріжжя» (районний етап) 

ІІІ місце 

  Районна спартакіада «Олімпійське 

лелеченя» 

IV місце 

  Обласний фестиваль-огляд дитячої та 

юнацької творчості «Таланти твої, 

Запорізький краю!» 
номінація – театральне мистецтво 

ІІІ місце 
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(районний етап) 

15. Столяренк

о Олексій 

Всеукраїнський конкурс «Слово до 

слова» від проекту «На Урок» 

Диплом  III 

ступеня 

  Всеукраїнський різдвяний конкурс 

«Зимові свята в традиціях нашого 

народу» від проекту «На Урок» 

Сертифікат 

учасника 

  Фестиваль-конкурс шкільних 

театральних колективів «Мельпомена 

Запоріжжя» (районний етап) 

ІІІ місце 

  Міжнародний математичний конкурс 

«Кенгуру» 

 

  Обласний фестиваль-огляд дитячої та 

юнацької творчості «Таланти твої, 

Запорізький краю!» 
номінація – театральне мистецтво 

(районний етап) 

ІІІ місце 

16. Ігнатова 

Вікторія 

Всеукраїнський різдвяний конкурс 

«Зимові свята в традиціях нашого 

народу» від проекту «На Урок» 

Диплом  I 

ступеня 

17. Медведєва 

Єлизавета 

Всеукраїнський різдвяний конкурс 

«Зимові свята в традиціях нашого 

народу» від проекту «На Урок» 

Диплом  I 

ступеня 

  Районна спартакіада «Олімпійське 

лелеченя» 

IV місце 

18. Черниш 

Микита 

Всеукраїнський різдвяний конкурс 

«Зимові свята в традиціях нашого 

народу» від проекту «На Урок» 

Диплом  I 

ступеня 

19. Май 

Мілана 

Всеукраїнський різдвяний конкурс 

«Зимові свята в традиціях нашого 

народу» від проекту «На Урок» 

Диплом II 

ступеня 

  Районна спартакіада «Олімпійське 

лелеченя» 

IV місце 

20. Мільков 

Іван 

Всеукраїнський різдвяний конкурс 

«Зимові свята в традиціях нашого 

народу» від проекту «На Урок» 

Диплом II 

ступеня 

  Районна спартакіада «Олімпійське 

лелеченя» 

IV місце 

21. Білик 

Валентин 

Всеукраїнський різдвяний конкурс 

«Зимові свята в традиціях нашого 

народу» від проекту «На Урок» 

Диплом III 

ступеня 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з англійської мови 

Сертифікат 

учасника 

22. Бганка 

Іван 

Фестиваль-конкурс шкільних 

театральних колективів «Мельпомена 

ІІІ місце 
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Запоріжжя» (районний етап) 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з історії 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з математики 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з зарубіжної літератури 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з географії 

Сертифікат 

учасника 

  III Всеукраїнська інтернет-олімпіада 

«На Урок» з основ здоров’я 

Сертифікат 

учасника 

  Обласний фестиваль-огляд дитячої та 

юнацької творчості «Таланти твої, 

Запорізький краю!» 
номінація – театральне мистецтво 

(районний етап) 

ІІІ місце 

 

  7 клас, 2019-2020  

№ 

п/п 
П.І. учня 

Шкільні, районні конкурси, 

олімпіади 
Нагорода 

1. Савченко 

Дар’я  

 Районний конкурс «З учителем у 

серці», (номінація: малюнок) 

учасниця 

 

2. Рисак 

Аліна 

I етап Всеукраїнського спортивно-

масового заходу «Cool Games» 

(II віковий дивізіон) 

III місце 

  Районний етап конкурсу ім. П.Яцика IV місце 

  II (районний етап) Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з трудового 

навчання 

III місце 

3. Медведєва 

Єлизавета 

I етап Всеукраїнського спортивно-

масового заходу «Cool Games» (II 

віковий дивізіон) 

III місце 

4. Єременко 

Іван 

II (районний етап) Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з математики 

IV місце 

5. Скирта 

Аліна 

II (районний етап) Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з української мови 

III місце 

6. Столяренко 

Олексій 

II (районний етап) Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з фізики 

III місце 

  II (районний етап) Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з хімії 

II місце 

  II (районний етап) Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з «Юні знавці 

Біблії» 

III місце 

7. Остальцов II (районний етап) Всеукраїнських IV місце 
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Ілля учнівських олімпіад з хімії 
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Додаток 24 

Клас: 6 

Тема. «Квітка - незабудька з паперу – значок пам'яті 

Голодомору» 

Мета: ознайомити учнів з трагічним минулим нашого народу, із 

страшними сторінками історії України; через відеоматеріал показати 

причини і результати голодомору 30-х років ХХ ст., спонукати дітей до 

глибокого аналізу життєвих ситуацій;  

вчити дітей бережно ставитися до хліба, співпереживати;  

виховувати здатність кожної людини на скорботу і пам'ять про 

мільйони загублених життів співвітчизників, співчуття, людяність, 

громадянські якості, почуття милосердя. 

Оформлення: кольоровий папір синього та жовтого кольорів, 

ножиці, клей, фломастери, наочні матеріали, відеоматеріали 

Хід заходу 

I. Організаційна частина. 

1.  Привітання 

2.  Актуалізація знань 

Наближається День вшанування жертв голодомору. Під час 

тематичного дня вшановування пам'яті жертв Голодомору 1932 – 1933 

років змайструймо паперові незабудьки.  

II.     Основна частина 

Незабудька – це маленька дрібненька тендітна квітка з синьо-

голубими пелюстками та жовтою серединкою. 

Незабудька – це квітка, яка подібно зветься в багатьох народах 

світу: 

 англійська – forget-me-not 

 фрацузька – ne m'oubliez pas 

 німецька – Vergissmeinnicht 

 нідерладська – Vergeet-mij-nietje 
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 польська – niezapominajka 

 російська – незабудка 

Сьогодні квітка незабудька використовується, як символ пам'яті 

жертв Голодомору 1932 – 1933 років в Україні з дітьми середніх класів. 

Вона нагадує нам, що ми не маємо права забути мільйонів жертв 

Голодомору. 

Що означає квітка-незабудька? 

Квітка незабудька складається з двох кольорів – синього й жовтого 

– кольорів вільної та незалежної України. Під час репресій кінця 1920 - х 

та початку 1930 - х років Сталін та, разом з ним радянська верхівка, хотіли 

зламати дух українського народу, знищити українців як нарід. 

Тому синьо-жовті кольори квітки незабудьки дуже символічні та 

відповідні для вшанування жертв сталінської політики, яка призвела до 

мільйонних жертв Голодомору 1932-1933. 

Незабудька чи незабудка? 

Слово «незабудька» – українське слово і походить від виразу «не 

забудь». У нашому випадку вона нагадує нам – не забувати жертв, які 

загинули на території України зимою 1932 – 1933 років штучно створеною 

голодною смертю. 

Натомість слово «незабудка», яке сьогодні широко 

використовується в Україні, – це русизм, який був запроваджений в 

українську мову УРСР у пізніх 1960 - х. В діаспорі незабудька так і 

лишилася пом'якшеною. 

Тендітна блакитно-жовта квітка кличе нас: Не забудь! Не забудь 

жертв страшного Голодомору 1932 – 1933 років в Україні. 

Історія квітки незабудьки, як символа Голодомору. 

Знак квітки незабудьки, як символа пам'яті жертв Голодомору, 

розроблений у 1986 році учителями цілоденної школи св. Софії в 

Миссиссаґа в Канаді. Це були часи, коли влада Радянського Союзу активно 
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заперечувала мільйони жертв, замучених штучно створеним голодом на 

території України зимою 1932 – 1933 рр. 

Але в 1986 р. у діаспорі, а особливо в Канаді та США, пам'ять про 

Голодомор зберігалася, а інформація про події, замовчування правди та 

жертви – поширювалася. 

У 1986р. у цілоденній школі св. Софії в Миссиссаґа директором 

була Надія Луців. У школі навчалося приблизно 500 дітей віку від 

середньої групи дитячого садка до восьмого класу. Учителі цієї державної 

школи в Канаді постановили щорічно відзначати разом з дітьми пам'ять 

жертв Голодомору, який в той час називали Великим Голодом (The Great 

Famine). 

Навчальних матеріалів для молодших школярів про цю страшну 

тему взагалі не було. Оскільки тема виявилася дуже складною для 

донесення до дітей, учителі вважали за доцільне використати символи, які 

були б більше доступні дітям молодшого та середнього шкільного віку. 

Знак, який кожна дитина в школі отримала оформили Іванна Борткевич 

(Yvonne Bortkiewicz) та Влад Ружило (Vlad Ruzylo). 

 

  

Значок в пам'ять жертв Голодомору (1986р.) 

http://www.lycem-do-dytyny.com/image-Ukraina-pamiataie-Svit-vyznaie.jpg
http://www.lycem-do-dytyny.com/image-Znachok-v-pamiat-zhertv-Holodomoru-1986r.jpg
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Згодом на початку 1990 - х років в незалежній Україні проводилися 

курси, під час яких учителі Канади ділилися досвідом з учителями 

України. Голодомор та події 1930 - х років були в той час мало відомі в 

Україні. Мірка Вербови-Онух та Галина Дитиняк порадили використати 

квітку незабудьку у роботі з дітьми для вшанування пам'яті жертв 

Голодомору. 

Сучасне використання квітки-незабудьки,  

як символа пам'яті Голодомору 

У 2011-2012 н.р. в.о. начальника управління освіти м. Львова 

Катерина Гороховська запропонувала незабудьку-пам'яті всім школам 

міста. В наступному році акція поширилася на Львівську область. 

У 2015 р. з ініціативи співробітника Національного музею 

«Меморіал жертв Голодомору» Ярослави Музиченко, символ незабудьки – 

пам'яті поширився по різних куточках України. 

У 2016 р. Міністр міжнародної торгівлі і член Парламенту Канади 

Христя Фріланд (Chrystia Freeland) використала незабудьку-пам'яті у 

своєму твіттері в День пам'яті жертв Голодомору. 

 

Твіттер Христі Фріланд – Член Парламенту Канади (2016) 

III.    Практична робота 

Рекомендую квітки незабудьки майструвати з цупкого синього та 

жовтого паперів. Якщо нема цупкого, – будь який папір або тканина, 

інший природний чи синтетичний матеріал підійдуть для виготовлення 

незабудьки – пам'яті. 

http://www.lycem-do-dytyny.com/image-Tvitter-Khrysti-Friland-Chlen-Parlamentu-Kanady-(2016).jpg
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Робота за шаблонами. 

Дотримання техніки безпеки. 

 

IV.    Заключне слово. 

Згідно з Указом президента Леоніда Кучми від 1998 року в останню 

суботу листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв голодомору. 

З 2000 року ця дата стала відзначатися як День пам'яті жертв голодомору і 

політичних репресій. 

На знак вшанування пам’яті невинних жертв Голодомору в останню 

суботу листопада візьміть участь у загальнонаціональній акції «ЗАСВІТИ 

СВІЧКУ!» 

Із настанням темряви засвітіть і поставте свічку на підвіконня так, 

щоб було видно знадвору. Цей вогник символізуватиме нашу скорботу і 

пам’ять про мільйони загублених життів співвітчизників. 

Це – святий вогник, якій зігріє душі загиблих. 

Це - світло очищення задля нашого майбутнього. 

Додаток 25 

Клас: 6 

Тема. «Ми майбутні козаки» 

Мета: організувати активне й змістовне дозвілля учнів, формувати 

ціннісне ставлення до себе та до інших людей;  

розвивати спритність, кмітливість, сприяти розвитку фізичних 

якостей школярів;  
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виховувати почуття колективізму, вміння працювати в команді, 

вболівати один за одного, допомагати один одному, розвивати моральні, 

естетичні, етичні якості та глибоке почуття патріотизму. 

Оформлення: повітряні кульки, святкові плакати, стрічки. 

           Музичне оформлення: патріотичні музичні композиції 

Хід заходу 

1. Вступне слово   

Про що йдеться у цьому вірші? 

Сьогодні Україна святкує славне свято, 

Це свято – чоловіче, твоє це свято, брате! 

Це свято тих, хто ладен в будь-яку хвилину  

Батьківщину захищати і рідну Україну!  

Хай мир панує завжди і спокій навкруги,  

Будь-що тобі хай буде, мій брате, до снаги,  

Хай множаться здобутки, життя хай процвітає,  

Покровом Божа Матір тобі хай огортає!  

           Про яке свято йшлося у вірші? (відповіді дітей). 

Так, День Захисника. Свято як хлопчиків так і дівчаток, наших 

майбутніх захисників та хлопців-козаків.   

-  Які свята ще святкує Україна в цей день? ( День Козацтва, 

Покрова). 

Учень 1 

14 жовтня українці святкують одразу три свята. Перше – Свято 

Покрови Божої Матері, друге – День українського козацтва, третє свято – 

День захисника України. 

Учень 2  

Усі ці свята дуже взаємопов’язані й виникали послідовно. 

14 жовтня православні християни святкують день Покрови 

Пресвятої Богородиці. У народі говорять: «Покрова накриває траву 

листям, землю снігом, воду – льодом, а дівчат – шлюбним вінцем». 
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Учень 3 

Зі святом Покрови співпадає святкування Дня українського 

козацтва. З давніх-давен Божа Матір вважалася покровителькою усього 

українського козацтва. А на Січі запорозькі козаки збудували церкву на 

честь Покрова Богородиці з її іконою.  

Учень 4  

Цікаво, що козаки настільки глибоко й щиро шанували образ 

Покрови Божої Матері, вірили у її силу й урочисто святкували цей день, 

що у народі закріпилася й друга назва свята – Козацька Покрова. 

Слово вчителя 

Українське козацтво надзвичайно цікаве та важливе явище в історії 

як країни так і світу. Однак козаки були не просто вояками, адже поряд з 

силою, мужністю, розумом, хитрістю, вони  шанували та берегли рідну 

культуру, традиції та звичаї. 

Мабуть, немає жодного хлопця, який би не мріяв стати мужнім, 

хоробрим, надійним захисником своєї Батьківщини. Та щоб стати 

надійним захисником рідної землі, потрібно готуватися заздалегідь. Адже 

солдат має бути дужим, спритним, кмітливим, мужнім, розумним, 

винахідливим: він повинен уміти приготувати їжу у складних умовах, а за 

необхідності вправно господарювати. За допомогою різноманітних 

конкурсів спробуємо це з’ясувати.  

За справедливістю проведення наших змагань буде спостерігати 

наше журі. (Представлення членів журі) 

Розпочинаємо конкурс. Кожен конкурс журі оцінюють за 5 

бальною системою.) 

2. Конкурси. 

(Під час проведення конкурсів звучить весела, бадьора музика) 

Конкурс № 1 

Представлення команд. 

(Журі оцінює девіз, назви, артистизм команд) 
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Конкурс № 2 

Ведучий. Мабуть, усі знають, що солдати – надійні помічники своїх 

батьків і особливо мам. Мами часто заклопотані домашніми справами. 

Отже перевіримо, як ви допомагаєте своїм мамам доглядати менших 

сестричок та заплітати їм коси. Ваше вміння ви можете виявити в конкурсі: 

«Хто краще заплете косу» 

Участь беруть по одному учневі з команди та одна дівчинка з групи 

підтримки. 

Завдання конкурсу – заплести косу дівчинці. Дівчата сидять на 

стільцях з розплетеним волоссям. За сигналом ведучого хлопці починають 

заплітати коси дівчатам. Виграє та команда, учасник якої краще заплете 

косу за З хвилини. 

Обладнання: 2 гребінці, 2 стрічки, 2 стільці, свисток, секундомір. 

Конкурс № 3 

Ведучий. Ми всі побачили, як дружно змагаються за перемогу дві 

команди, бо кожна з них складає одне ціле. Найголовніші їхні 

організатори, звичайно, командири. Вони, мабуть, найкмітливіші, 

найспритніші і наймужніші. Перевіримо це? Отже, оголошується конкурс 

капітанів. 

Конкурс капітанів «Відгадай загадку». 

Запрошуються капітани до ведучого. Вони по черзі виймають з 

капелюха по одній картці з загадкою і загадують їх один одному. Виграє 

той, хто відгадає більше загадок. 

Обладнання: капелюх,  картки із загадками: 

1. Що станеться з білою хусткою, якщо її занурити у Чорне море? 

(Вона стане мокрою). 

2. На ґанку гралися 5 мишенят. Прибігла кішка і сіла на ґанку. 

Скільки тварин стало на ґанку? (Одна кішка) 

3. Із якого посуду неможливо нічого з’їсти? (Із порожнього) 
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4. Андрійко зсипав разом три купки піску, а потім висипав туди 

ще одну. Скільки стало купок? (Одна велика купа) 

5. На ставку плавало 7 качок. Три з них пірнули. Скільки качок 

залишилося на ставку? (7, бо 4 плавали на воді, а 3 пірнули під воду) 

6. Матуся розрізала шоколадний батончик на три частини. 

Скільки розрізів їй довелося зробити? (Два розрізи) 

7. На що схоже пів’яблука? (На іншу половину) 

8. Коли чорній кішці легше зайти в будинок? (Коли двері 

відчинено) 

Конкурс № 4  

Ведучий. Отже, ми з’ясували, наскільки кмітливі наші капітани. 

Наступний конкурс визначить ваші мистецькі здібності. 

Конкурс «Художники» 

Участь бере вся команда. 

Є  2  аркуші ватману, на одному з них зображені коло й овал, на 

другому – трикутник і прямокутник. За допомогою жеребкування 

визначається, якій команді випадає який аркуш. Команди протягом  

хвилини мають домалювати тварину за власною фантазією. Перед тим 

командам дається 1 хвилина на роздуми: хто і що малюватиме. Починають 

малювати за сигналом ведучого. Виграє та команда, яка намалює свою 

тварину краще. 

Обладнання: 2 аркуші  із зображенням вказаних геометричних 

фігур, маркери, свисток, секундомір. 

Конкурс № 5 

Історія козацтва бліц турнір 

1. Козацька держава. (Запорізька Січ) 

2. Острів, де жили козаки. (Хортиця) 

3. Кому було заборонено навіть ступати на Січ? (Жінкам) 

4. Свята покровителька козаків, в честь якої була збудована 

церква. (Покрова) 

http://shag.com.ua/zagalenoshkilene-svyato-pokrova--pokroviteleka-ukrayinsekogo-k.html
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5. Вірний друг козака. (Кінь) 

6. Що означає слово «козак»? (Вільна людина) 

7. Як називалось козацьке житло? (Курінь) 

8. Як називалась козацька зачіска? (Оселедець) 

9. Яка головна страва була у козаків? (Куліш) 

10. Як називалось козацьке військо? (Кіш) 

11. Головний серед козаків. (Гетьман) 

12. Що було символом влади гетьмана? (Булава) 

13. Хто був засновником першої Запорізької Січі? 

(Д.Вишневецький) 

14. Хто був найславетнішим кошовим отаманом на Запорізькій 

Січі? (І.Сірко) 

15. Бойове мистецтво козаків. (Бойовий гопак) 

16. Як називались козацькі човни? (Чайки) 

17. За що боролись козаки? (За волю) 

18. Без чого козак не міг вирушати у бій? (Без шаблі) 

19. Хто проміняв дружину на тютюн та люльку в українській 

народній пісні «Ой, на горі та й женці жнуть»? (П.Сагайдачний) 

20. За чиїм наказом була зруйнована Запорізька Січ? (Катерини ІІ) 

21. Як прізвище художника, який написав картину «Запорожці 

пишуть листа турецькому султану»? (І.Репін) 

3. Підбиття підсумків. 

Хто ж такий захисник? (Відповіді учнів) 

Заключне слово журі. Підбиття підсумків та оголошення 

переможців 

4. Заключне слово 

Україна сьогодні – незалежна держава. Українські захисники  

покликані охороняти незалежність рідної землі. Охороняють рідну 

Батьківщину не лише наші мужні воїни чоловіки, але не боячись ніяких 

перешкод і наші прекрасні жінки. 



50 

 

Збережемо і примножимо славу наших мужніх героїв!  

Слава Україні! Героям слава! 

Додаток 26 

Клас: 5 

Тема: День святого Валентина 

Мета: Розширити знання дітей про звичаї, традиції народів Європи. 

Розвивати: кругозір, уважність, навички правильного використання 

мовних форм ввічливості. Навчити чемно ставитися до людей вміння 

слухати.  

Формувати: культуру поведінки, культуру почуттів, знання учнів 

про свято, про традиції, обряди в різних країнах світу; 

Виховувати: дружелюбність, наполегливість, добрі 

взаємовідносини, любов до прекрасного. 

Обладнання: два серця, валентинки, ручки, стрічки, цукерки, два 

шарфа, скоч, ножиці, емблеми команд, матеріал для гри. 

Хід виховного заняття 

I. Організація класу 

1. Привітання 

Доброго дня! Сідайте зручніше. 

2. Налаштування настрою на роботу 

День чарівний, справжнє диво, 

В класі посмішок багато,  

В класі людно і красиво,  

Бо у нас сьогодні свято 

II. Основна частина 

5. Актуалізація опорних знань 

Напевно ви всі любите свята, а які саме? 

Я теж люблю свята, особливо старовинні, такі як новий рік.. Мені 

сумно думати про те, як багато старовинних свят ми розгубили, забули. 
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Але зараз люди намагаються повернути їх. Кожне свято мало свої звичаї, 

своє обличчя. На свята дарували квіти. Робили подарунки. 

А якщо нам взяти і відсвяткувати яке-небудь старовинне свято? 

Якщо  вийде добре, сподобається, то його можна святкувати щороку. 

Уявляєте, яким приємним буде наше життя? 

6. Оголошення теми і мети уроку.  

Тому сьогодні я пропоную вам відзначити прекрасне, веселе давнє 

свято. та збудувати будинок дружби і кохання в вигляді серця. 

У нас представлені дві команди: 

 Команда рожевих 

 Команда червоних 

(на кожному члену команди сердечко – з відповідним кольором) 

За правильність виконання завдання я буду вам допомагати 

будувати ваш будинок – кохання. А журі в кінці нашого заняття підведуть 

підсумки і визначать переможців. 

Отже, не гаймо, а працювати плідно починаймо. 

7. Вступна бесіда  

Адже до справжнього  свята готуються заздалегідь, готують 

сюрпризи для друзів, подарунки. Про них ми ще згадаємо, а зараз – 

декілька слів про наше сьогоднішнє свято. Це – миле, домашнє, забавне і 

незвичайне свято – День святого Валентина або Свято всіх закоханих! 

Незвичайне воно тому, що зовсім не слов’янське… Але Європа 

святкує його з великим задоволенням вже 120 років. Мабуть, це чудово, 

що до черги жіночо-чоловічих свят приєдналося ще одне – прекрасне свято 

з надзвичайно-сумною і романтичною історією, яку мало хто з нас знає. 

Послухайте три легенди пов’язаних з цим святом. 

Учень 1: Легенда 

День святого Валентина, свято кохання та всіх закоханих – це 14 

лютого. А ось послухайте цікаву історію цього прекрасного свята.  
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14 лютого стародавні римські племена святкували свого бога 

Луперкуса – бога родючості. Це було весняне святкування, оскільки 

тодішній календар відрізнявся від сучасного, і лютий припадав на ранню 

весну. Однією із традицій цього свята було згадування імен. Напередодні 

дня святкування на тоненьких смужках паперу писали імена римлянок і 

поміщали ці смужки у глечики. Кожен хлопець витягав свою смужку з 

іменем коханої. 

Учень 2: Легенда 

Існує легенда, що 14 лютого стало Днем святого Валентина завдяки 

священику Валентину, що жив в Римі за часів імператора Клавдія. Тоді 

існував наказ, що забороняв римським воїнам одружуватися. Клавдій II 

був упевнений, що сім’я заважатиме чоловікам воювати. Проте священик 

Валентин вінчав таємно закохані пари, зневажаючи імператорський наказ. 

За це його заарештовано, кинуто у в’язницю і страчено саме 14 лютого, як 

день закоханих і вже не в честь бога Луперкуса, а в честь Валентина. 

Учень 3: Легенда 

А ось ще одна прекрасна оповідь з приводу цього прекрасного 

свята. Святий Валентин, священик з Терні (Італія) мав чудовий квітник. І в 

нього була звичка роздавати квіти закоханим молодим людям. Священик 

Валентин встановив дату роздачі квітів – 14 лютого, а саме став 

захисником усіх закоханих.  

Завдання 1. Шотландія 

Для жителів Шотландії день святого Валентина – є приводом для 

різноманітних жартів і розваг. Ми з вами також пограємося. У кожної 

команди є будинок, тільки з нього потрібно зробити будинок – кохання у 

вигляді серця. (Весь матеріал подано командам). 

Завдання 2. Білорусія 

Розповідь: В Англії існувало повір’я за яким перший чоловік, якого 

зустрічала дівчина 14 лютого,повинен був стати її Валентином – хоче вона 
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цього чи ні. Але дівчата знайшли вихід із цієї ситуації: цього дня вони 

гуляли із зав’язаними очима. 

Гра «Сердечко» 

Ось ми з вами зіграємо у гру, із зав’язаними очима. Беруть участь 

по одному учаснику із кожної команди. Вам потрібно намалювати 

сердечко із зав’язаними очима. 

Завдання 3. 

Яка команда скаже найбільше компліментів. 

Завдання 4 

Хто з хлопців зав’яже краще стрічку. 

Завдання 5 

Гра із зав’язаними очима. 

Виходять по одному гравцю з кожної команди і кожен учасник 

повинен назбирати для своєї команди валентинки. 

Завдання 6 

А зараз напишіть привітання до святого Валентина та приклеїмо їх 

до нашого будиночку у вигляді серця 

Завдання 7 

Розповідь 

Італійці в день святого Валентина вважають своїм обов’язком 

дарувати коханим солодощі. В Італії цей день так і називається 

«Солодким» 

Дарунок. 

Ось і я вам дарую цукерочки в знак дружби, як це роблять в Італії. 

Гра «Кому віддаси» 

Кожному по цукерці. Скажи кому б ви віддали цукерочку: другові, 

близькій людині чи з’їли би самі? 

А зараз наше журі оголосить результати, яка ж команда виграла. 

Я вас щиро вітаю з наступаючим святом. З Днем святого 

Валентина. 
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Підведення підсумків 

Додаток 27 

ТЕСТ 

визначення ступеня сформованості творчих здібностей дитини 

Для визначення рівня сформованості творчих здібностей потрібно 

уважно прочитати наведені нижче пункти і проти кожного з них поставити 

слово «так», якщо твердження збігається з думкою про себе, або «ні», 

якщо не збігається.  

 

№ 

питанн

я 

Питання Так Ні 

1 Як правило, я легко пристосовуюсь до людей, 

ідей і умов. 

  

2 Мені подобається розв'язувати типові, 

стандартні задачі. 
  

3 Мені здається, що я з більшим бажанням 

створював би чи конструював нове, ніж 

поліпшував чи удосконалював старе. 

  

4 У більшості випадків я дію самостійно, без 

допомоги та підказок друзів чи старших. 
  

5 Звичайно я обачливий, коли маю справу з 

колективом. 
  

6 Ніколи не намагаюся змінити взаємостосунки з 

товаришами . 
  

7 Нерідко я утримувався від висування ідей, 

пропозицій, хоч мав їх. 
  

8 Мені часто вдається знайти нестандартні, 

оригінальні розв'язки задач. 
  

9 Мені подобається, коли відбувається швидка 

зміна різних видів діяльності.   

  

10 Для мене характерне прагнення реалізувати 

одночасно кілька ідей, вирішувати разом кілька 

проблем. 

  

11 Нерідко я вступаю в суперечку з ровесниками 

або старшими. 
  

12 Як правило, я легко згоджуюсь і підкоряюсь 

колективній думці. 
  

13 У мене часто виникають оригінальні 

ідеї. 
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14 Мені подобається виконувати роботу за 

розробленим планом, схемою, інструкцією. 
  

15 Я завжди охоче поширюю, пропагую нові ідеї.   

16 Я буду виконувати роботу по-новому, хоча 

знаю, що мене можуть не зрозуміти товариші, 

старші.  

  

17 Я звичайно працюю без суттєвих змін, 

відхилень від рекомендацій, що дають учителі, 

батьки . 

  

18 Мені нерідко доводилось виправдовувати свої 

дії інструкціями, правилами, рекомендаціями, 

авторитетами.   

  

19 Мені подобається виконувати завдання 

дослідницького характеру. 

  

20 Я завжди відстоюю свою точку зору.   
 

Інструкція з обробки даних анкетування: номери запитань анкети 

записуються у вигляді двох стовпчиків 

За кожну відповідь «так» на запитання 3,5,8,9,10,11,13,15,16,19  і 

відповідь «ні» на запитання 1,2,4,6,7,12,14,17,18,20  виставляють 2 бали. 

Результати додаються. Ступінь сформованості творчих здібностей 

визначається так: якщо набрано від  

40 до 32 балів, то цей рівень дуже високий,  

32-26 - високий,  

26-12 - середній,  

12-6 - низький,  

6-0 - дуже низький. 

Додаток 28 

АНКЕТА 

щодо визначення здібностей учнів 

(за методикою американських вчених Хаана і Кафа) 

I. Інтелектуальні здібності 

1. Учень засвоює нові знання, швидко і легко все опановує. 

2. Використовує знання в практичних повсякденних ситуаціях.  
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3. Добре міркує, не плутається в думках. Вміло встановлює 

зв'язок між подіями, між причиною і наслідком.  

4. Швидко запам'ятовує прочитане або почуте, не витрачає багато 

часу на повторення того, що потрібно запам'ятати.  

5. Знає багато про такі події, про які його однолітки не знають, не 

здогадуються. 

6. Має великий запас слів, легко користується новими словами, 

вільно висловлюється.  

7. Любить читати нові книги, які читають не однолітки, а діти, 

старші на рік чи два, дорослі.  

8. Вирішує складні задачі, що потребують розумових зусиль.  

9. Задає дуже багато запитань.  

10. Випереджає однолітків у навчанні на рік чи два.  

11. Оригінально мислить і пропонує нестандартні відповіді, 

рішення.  

12. Дуже спостережливий, добре сприймає інформацію, швидко 

реагує на все нове.  

II. Художні здібності 

1. У своїх малюнках зображує різнотипні предмети, ситуації, 

людей.  

2. Серйозно ставиться до творів мистецтва, замислюється і стає 

дуже серйозним, коли чує нову музику, бачить гарну картину.  

3. Оригінальний у виборі сюжету (робить незвичайні композиції з 

квітів, малюнків, марок тощо).  

4. Завжди готовий використати будь-який матеріал для 

виготовлення іграшок, картин, малюнків тощо.  

5. У вільний час багато малює, створює композиції, що мають 

художнє значення (наприклад, прикраси для дому).  

6. Використовує малюнок або ліплення, щоб висловити свої 

почуття і настрій.  
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7. Цікавиться творами мистецтва. Може дати власну оцінку й 

намагається відтворити те, що йому сподобалося.  

8. Любить працювати з пластиліном і глиною, клеєм, щоб 

відтворювати речі в трьох вимірах.  

III. Музичний талант 

1. Добре відчуває ритм і мелодію, прислуховується до них.  

2. Добре співає.  

3. У гру на інструменті, у пісню чи танець вкладає багато енергії 

та почуттів.  

4. Любить музичні записи, прагне піти на концерт або туди, де 

можна послухати музику.  

5. Любить співати разом з іншими, щоб виходило злагоджено й 

добре.  

6. У співі або музиці виявляє власні почуття і стан.  

IV. Здібності до занять науковою працею 

1. Після занять любить читати науково-популярні книги та 

журнали.  

2. Не впадає у відчай, коли його задуми та проекти не 

підтримують вчителі або батьки.  

3. Намагається зрозуміти причини й сенс подій.  

4. Проводить багато часу над створенням проектів, 

конструюванням.  

5. Любить обговорювати наукові події, винаходи, часто 

замислюється над цим.  

V. Літературна обдарованість 

1. Може вільно побудувати розповіді, починаючи від зав'язки 

сюжету й закінчуючи розв'язкою конфлікту.  

2. Придумує щось нове й незвичайне, коли розповідає про що-

небудь знайомим.  

3. Під час розповіді виділяє головне, найхарактерніше.  
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4. Розповідаючи про щось, вміє дотримуватися одного сюжету, 

не втрачає головної думки.  

5. Любить писати оповідання та вірші. 

6. Своїх героїв в оповіданнях зображує майстерно, передає 

почуття, настрій, характер.  

7. Вибирає для своїх оповідань ті слова, які добре передають 

емоції, почуття.  

VI. Артистичний талант 

1. Легко входить у роль іншої людини, персонажа тощо.  

2. Цікавиться акторською грою.  

3. Виразно змінює тональність голосу, коли зображує героїв.  

4. Розуміє та вміє передати конфлікти, ситуації, може розіграти 

будь-яку драматичну сцену.  

5. Передає почуття через міміку, жести, рухи.  

6. Прагне викликати емоційну реакцію в інших людей, коли про 

що-небудь із захопленням розповідає.  

7. Дуже легко драматизує, передає почуття, емоційні 

переживання.  

VII. Технічні здібності 

1. Добре вміє майструвати, займатися різними ремеслами.  

2. У світ його уподобань входить конструювання машин, 

приладів, моделей.  

3. Може читати нескладні креслення механізмів, використовувати 

старі деталі для створення нових виробів, іграшок, приладів.  

4. Визначає причини несправності приладів.  

5. Любить робити креслення механізмів.  

6. Читає журнали та статті про машини, механізми.   

VIII. Здібності до спорту 

1. Енергійний, потребує якомога більше фізичних рухів, щоб 

бути щасливим.  
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2. Любить брати участь у спортивних іграх і змаганнях.  

3. Постійно досягає успіхів у якомусь виді спортивної діяльності 

(гри).  

4. Бігає швидше за інших. 

 

 


