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Рецензія 

на роботу «Виховання гуртківців у процесі пізнавальної творчої 

діяльності» керівника гуртків відділення науково-технічної творчості ЦПО 

ім.О.Разумкова Яковлєвої Н.А. 

 

Практична значущість досвіду роботи керівника гуртків «Виготовлення 

іграшок-сувенірів», «Декоративний розмай») відділення науково-технічної 

творчості ЦПО ім. О.Разумкова Яковлєвої Н.А. полягає у розвитку творчої 

особистості, здатної до свідомого, національного самовизначення, у сприянні 

вмінню вихованців реалізувати себе у майбутньому житті, підвищенні 

духовного та культурного рівнів, вихованні патріотичних почуттів шляхом 

залучення гуртківців до вивчення та оволодіння основами декоративно-

побутового мистецтва. 

Це досягається шляхом використання досвіду естетичного трудового, 

патріотичного, екологічного виховання, який полягає у тому, що формування 

художньо-трудових вмінь, естетичних смаків дітей відбувається у практичній, 

творчій діяльності. Долучаючись до різних видів декоративно-ужиткового 

мистецтва, діти переймають духовність, моральність, естетику.  

В роботі розкривається один із важливих направлень позашкільної 

діяльності - гурткової роботи з декоративно-прикладного мистецтва з дітьми -  

виховання. Вказується на значення цієї роботи у формуванні успішної 

особистості, підготовки до подальшої трудової діяльності, активного учасника 

суспільного життя.  

У своїй роботі педагог Яковлєва Н.А. описує диференційований підхід до 

використання комплексу традиційних і новітніх форм та методів роботи і 

прийомів включення дітей у творчий процес, тому у роботі приводить приклади 

використання  цікавих інтерактивних вправ та ігор з дітьми. 

У конкурсній роботі керівник описує свій досвід роботи саме у напрямку 

виховання гуртківців у процесі пізнавальної творчої діяльності. Робота за 

структурою і змістом відповідає вимогам Положення конкурсу, буде корисна 

для використання керівниками гуртків декоративно-прикладного напряму. 

 

Методист ЦПО ім. О.Разумкова                                   Н.С.Станкевич 
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Анотація 

 

 

 В роботі піднімається питання вирішення проблеми творчого розвитку 

особистості.  

Дана методична розробка ознайомить з системою виховання гуртківців в 

процесі пізнавальної творчої діяльності. Допоможе керівникам гуртків 

урізноманітнити заняття, поєднуючи виховання та навчання в гуртках 

декоративно-прикладного мистецтва. Стане в нагоді, як помічник в організації 

змістовного дозвілля.  

Методична розробка містить різноманітні виховні заходи, які стануть в 

нагоді, як керівникам гуртків декоративно-прикладного мистецтва так і 

вчителям.  
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ВСТУП 

 

У сучасному світі гостро стоїть проблема творчого розвитку особистості. 

Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства загалом і 

кожної людини зокрема. Незважаючи на те, що проблема розвитку творчого 

начала у вихованців закладів позашкільної освіти досліджується давно, багато 

питань залишається невирішеними. Як і раніше, більшість навчального часу 

відводиться репродуктивній, нетворчій діяльності, значна частина завдань має 

також відтворювальний характер. Тому актуальним на сьогодні є використання 

в практиці роботи закладу позашкільної освіти технологій виховання творчої 

особистості. 

.Не секрет, що хороший керівник гуртка цілеспрямовано реалізує не тільки 

навчальну, а й виховну функцію, пов’язану з розвитком особистості дитини. 

Виховання творчої особистості – головне завдання роботи моїх гуртків і 

полягає воно у необхідності організувати виховання відповідно до здібностей 

дитини, її таланту і здатності навчатись.  

Усі діти талановиті. Необхідно допомогти дізнатися про свої здібності. 

Отож першорядним завданням педагога має стати виявлення тих задатків, які 

має кожна дитина. 

Дана методична розробка ознайомить з системою виховання гуртківців в 

процесі пізнавальної творчої діяльності. Допоможе керівникам гуртків 

урізноманітнити заняття, поєднуючи виховання та навчання в гуртках 

декоративно-прикладного мистецтва. Стане в нагоді, як помічник в організації 

змістовного дозвілля.  

Методична розробка містить різноманітні виховні заходи, які стануть в 

нагоді, як керівникам гуртків декоративно-прикладного мистецтва так і 

вчителям.  
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ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 

1. Виховання гуртківців  в процесі пізнавальної творчої діяльності 

 

Заклади позашкільної освіти мають яскраво виражену специфіку впливу 

на особистість дитини. Передусім, це добровільність і право вибору занять, 

різноманітність і альтернативність спілкування як з ровесниками, так і з 

керівниками гуртків. Виховний потенціал позашкільного закладу зумовлений 

такими факторами: 

- особливі відносини, які найкращим чином залучають кожну дитину до 

активної перетворюючої діяльності; 

 - забезпечення можливості практичного здійснення розвитку творчих інтересів 

і здібностей; 

 - вільний вибір будь-якого виду діяльності; 

 - наявність технологій виховання всебічно розвиненої гармонійної особистості, 

створення такого типу відносин, за якими сама особистість прагне 

максимальної реалізації своїх сил і здібностей. 

У Центрі позашкільної освіти ім. О.Разумкова м.Бердичева створені 

найбільш сприятливі умови щодо розвитку творчого потенціалу особистості її 

задатків та здібностей. 

Основною виховною метою роботи гуртків «Виготовлення іграшок-

сувенірів» та «Декоративний розмай» - є виховання духовно багатої, 

висококультурної, моральної, творчої особистості, здатної вирішувати будь-які 

завдання.  

Наповнити життя сучасного юного покоління натхненням, заразити його 

жагою пізнання і творчості можливо лише за допомогою створення 

сприятливого середовища, і я докладаю максимум зусиль, щоб таким 

середовищем був саме гурток.  

Виховання без дружби з дитиною можна порівняти з блуканням у 

темряві. Тому наш гурток - це дружня сім’я, своєрідна школа емоцій, дружби та 

доброти, де розвивається образне мислення - уміння дітей бачити в звичайному 

незвичайне. Щоб гуртківцям було цікаво, я докладаю максимум зусиль, іноді 

забуваю про те, що я  педагог, стаю дітям другом, порадником, цікавим 

співрозмовником, людиною, якій можна довіряти. 

 

1.1.Стежини виховання 

 

Ефективність роботи щодо розвитку у вихованців закладу позашкільної 

освіти творчих здібностей залежить від дотримання ряду умов. Насамперед, 
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навчально-виховний процес слід насичувати такою творчою діяльністю, яка б 

сприяла повному задоволенню і розвитку пізнавальних можливостей 

гуртківців, надавала їм максимальну свободу для творчого зростання, 

пробуджувала прагнення цікаво і змістовно проводити дозвілля, тобто він 

повинен передбачати органічне поєднання професійної діяльності керівників 

гуртків з творчими намірами і діями дітей в єдиному пізнавально-творчому 

процесі. Внаслідок цього з’являється свідоме прагнення до самоосвіти, 

самовдосконалення, самореалізації. набуття необхідних вмінь та навичок щодо 

творчого розв’язання поставлених завдань. 

Працюючи з дітьми, я умовно виділила 7 напрямків (стежин) виховання. 

Стежин, за якими крокує людина упродовж свого життя немало. І важливо для 

кожного – знайти поміж них правильні, ті, на яких не схибиш. А чому їх у назві 

саме сім? Може тому, що саме сім див у світі визначено стародавньою історією, 

а може й тому, що у тижні сім днів, у весели сім кольорів, а у музики сім нот. А, 

скоріш за все, тому, що сім – щасливе число, і всі ми маємо сподіватись, що сім 

стежин виховання матиме щасливу вдачу, для тих, хто починає свої перші 

самостійні кроки і визначає, чи правильною стежиною він прямує. Які ж саме 

стежки обрати, щоб правильно прямувати шляхом виховання підростаючого 

покоління? Ось стежини виховання, які існують у нашому гуртку: 

Стежина художньо – естетичного виховання; 

Стежина  морального виховання; 

Стежина  родинного виховання; 

Стежина  національно – патріотичного  виховання; 

Стежина  екологічного виховання;  

Стежина  трудового виховання; 

Стежина  охорони життя та здоров’я дітей. 

 

1.1.1.Стежина художньо-естетичного виховання 

 

Художньо-естетичне виховання передбачає формування основ естетичної 

культури, естетичних норм і принципів, переконань та ідеалів, естетичного 

сприймання та емоційного ставлення до прекрасного, духовне збагачення учнів, 

розширення їх світогляду, оволодіння цінностями і знаннями в галузі світового 

та народного мистецтва, музики, архітектури, побуту, ремесел; озброєння 

школярів естетичними знаннями, виховання художнього смаку, вироблення 

естетичної активності, бажання вносити прекрасне у життя, примножувати 

культурно-мистецькі надбання народу. Стежина художньо-естетичного 

виховання- це перша стежина і основна, так як гурток працює в декоративно-

прикладному напрямку. 
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Завдання цього напрямку роботи: 

• пошук та розкриття талантів гуртківців; 

• формування віри кожної дитини в свої здібності і власні сили; 

• виховання творчої життєвої позиції та вмінні знайти вихід із будь – якої 

складної ситуації; 

• виховання творчого мислення.  

• Форми реалізації: окрім індивідуальної психолого–педагогічної роботи в 

нагоді стануть: 

• постійно діючі вернісажі і виставки творчих робіт гуртківців; 

• різноманітні мистецькі конкурси, ігри, вікторини; 

• участь в масових заходах.  

Завдяки художньо-естетичному вихованню гуртківці мають можливість 

проявити себе у різних видах діяльності.  Творчі здібності притаманні будь - 

якій дитині, і вони розкриваються тільки в умовах, коли дитина може проявити 

себе як особистість, реалізувати своє «Я». Тому на заняттях, якщо навіть 

пропоную однакову практичну роботу, кожен має право доповнити на свій 

смак, пофантазувати, це допомагає гуртківцям стати більш впевненими, 

творчими, виховати  любов до прекрасного. 

Ігрові моменти, вдало вплітаю в структуру заняття, які підсилюють 

пізнавальний інтерес гуртківців, пробуджують творчу уяву, фантазію. Також 

виховати у дітей художньо-естетичний смак допомагають різноманітні 

конкурси, виставки, майстер – класи ( фото 1.1.1.1). 

               
фото 1.1.1.1 Щорічні виставки і майстер класи на День відкритих дверей у 

відділенні науково-технічної творчості ЦПО ім. О.Разумкова 

Діти, в своїй більшості, - творці. Тому я тільки допомагаю їм виявити, 

розкрити творчий потенціал, виховати почуття краси, естетичного смаку, 

бажання своїми виробами дарувати радість людям. 
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1.1.2.Стежина морального виховання 

 

 Основна мета морального виховання у моїх гуртках– це створення 

емоційного комфорту на заняттях, цьому допомагають спеціальні пізнавальні 

завдання, вправи, які стимулюють товариськість, почуття колективізму, 

взаємодопомогу, доброзичливе ставлення один до одного. Прагну, щоб заняття 

приносили дітям моральне задоволення, і тому намагаюся відразу включити 

кожну дитину у творчий процес, підібравши до неї індивідуальний «ключик». 

На гуртку проводжу з дітьми бесіди на морально-етичні теми, дні іменника, 

свята. 

Завдання цього напрямку роботи:  

▪ формування творчої особистості; 

▪  виховання художньо-естетичної культури; 

▪ формування естетичного ставлення до навколишнього світу, гармонії 

людини і природи; 

▪ виховання почуття причетності до колективу.  

Форми реалізації:  

▪ використання на заняттях прислів’я, загадок, створення ігрових моментів,  

▪ бесіди, круглі столи на теми морального виховання; 

▪ проведення акцій милосердя, заходів морально – етичного спрямування; 

▪ проведення екскурсій, свят ( фото 1.1.2.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фото 1.1.2.1. Свята у колі друзів-гуртківців. 
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1.1.3.Стежина  родинного виховання 

 

Родина для дітей - це найважливіше, що є у них у житті, тому на гуртку 

виготовляючи сувеніри для близьких та рідних, формується повага до рідних, 

почуття любові та бажання дарувати радість. Допомагає виховати почуття 

родинності на гуртку - спільні майстер-класи батьків та дітей, бесіди  та 

тематичні заходи до свят 8 березня, дня матері, дня захисників вітчизни. 

 

Завдання цього напрямку роботи:  

▪ формування поваги до членів своєї родини; 

▪  знайомство з родинними традиціями; 

▪ формування соціальної суті ролей і обов’язків батьків та дітей. 

▪ Форми реалізації:  

▪ виготовлення сувенірів на родині свята;  

▪  проведення тематичних заходів до Дня матері ( фото1.1.4.1.);  

▪ проведення ярмарок, календарних свят.  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фото1.1.4.1. Заходи до Дня матері 
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1.1.4.Стежина національно – патріотичного  виховання 

 

В даний момент - це найактуальніша тема виховання. Діти самі настільки 

вже пройняті темою патріотизму, що в свої вироби постійно вносять 

національну символіку, жовто-блакитні кольори. З задоволенням долучаються 

до акцій, так коли була акція «Зігрій солдата», діти з великим ентузіазмом 

виготовляли браслетки з стрічок, шили сонечка, виготовляли паперові сердечка 

побажання, виготовляли рамочки побажання, щоб хоч якось долучитись та 

зігріти солдат своєю любов’ю. Це все допомогло виховати свідоме ставлення до 

рідної держави, розвинути громадську активність, виховати повагу до 

захисників.  

Завдання цього напрямку роботи:  

▪ виховання свідомого ставлення до рідної держави, рідної мови;  

▪ розвиток громадської активності; 

▪  виховання поваги до державних символів.  

Форми реалізації:  

▪ виготовлення виробів патріотичного спрямування; 

▪  проведення акцій по виготовлення різних патріотичних оберегів (фото 

1.1.4.1.); 

▪ бесіди на теми національно-патріотичного виховання 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фото 1.1.4.1. Участь у акціях «Підтримай бійців АТО» 
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1.1.5.Стежина  трудового виховання 

Трудове виховання - це виховання свідомого ставлення до праці через 

формування звички та навиків активної трудової діяльності. На гуртку 

виховуються культура праці, самостійність, охайність,посидючість, вміння 

доводити розпочату справу до кінця, прищеплюється любов до праці. 

Виховується почуття взаємодопомоги, старші діти з задоволенням допомагають 

меншим. Проводжу бесіди про роль праці в житті людини. Діти залучаються до 

прибирання не тільки своїх робочих місць але й до генерального прибирання в 

класі і всі з радістю виконують посильну для себе роботу. 

Завдання цього напрямку роботи:  

▪ виховання свідомого ставлення до праці через формування звички та 

навиків активної трудової діяльності;  

▪  виховання поваги до різних видів праці; 

▪ виховання вміння  доводити розпочату справу до кінця; 

▪ прищеплення любові до праці. 

Форми реалізації:  

▪ залучення дитини до різноманітних видів продуктивної праці;  

▪  допомога старших гуртківців меншим; 

▪ бесіди про роль праці в житті людини (фото 1.1.5.1.) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фото 1.1.5.1. Трудовий десант у кабінеті гуртка «Виготовлення іграшок-сувенірів» 
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1.1.6.Стежина  екологічного виховання 

 

Діти – наше майбутнє, і вони повинні зберегти середовище для наступних 

поколінь. Екологічне виховання повинно починатися з самого дитинства, бо 

набуті знання в цей час можуть надалі перетворитися в міцні переконання. На 

гуртку дітям прищеплюється любов до природи, бережне ставлення до довкілля 

за допомогою бесід, залучення до акцій. Проводжу з дітьми екскурсії в парк для 

збору природного матеріалу, а також просто для того щоб вони полюбувалися 

красою природи. Дітям дуже подобаються екскурсії так коли ми були в 

екологічному центрі на дні відкритих дверей діти отримали масу позитивних 

емоцій і дізнались багато цікавого і ще довго на гуртку іншим дітям 

розповідали і розповідали про цю дивовижну екскурсію. 

Завдання цього напрямку роботи:  

▪ виховання дбайливого ставлення до довкілля;  

▪ надання уявлення про необхідність збереження природи та про згубну 

роль людини в забрудненні довкілля;  

Форми реалізації:  

▪ виготовлення виробів з природних матеріалів та виробів з покидькового 

матеріалу; 

▪  проведення екскурсій, піших переходів ( фото 1.1.6.1.); 

▪  бесіди на теми бережного відношення до природи.  

 

 

 

 

 

 

фото 1.1.6.1. Гуртківці у Ботанічному саду ЦПО  на День юннатів. 

 

1.1.7.Стежина охорони життя та здоров’я дітей 

 

Ця стежина передбачає формування у гуртківців почуття відповідальності 

за власне життя та здоров’я. На гуртку з дітьми постійно проводяться 

інструктажі з техніки безпеки та бесіди по охороні життя та здоров’я. 

Здійснюються піші переходи для ознайомлення з правилами дорожнього руху 

для запобігання нещасних випадків. Постійно на заняттях нагадується про 
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правила поводження з різними інструментами. Проводжу ігри, вікторини на 

знання правил техніки безпеки. 

Завдання цього напрямку роботи:  

▪ формування  почуття відповідальності за власне життя та здоров’я. 

▪ Форми реалізації:  

▪ ознайомлення з правилами техніки безпеки;  

 проведення тематичних бесід (фото 1.1.7.1.) ; 

▪ ігри, вікторини по охороні життя та здоров’я дітей.  

                
фото 1.1.7.1. Ознайомлення з правилами протипожежної безпеки. 

Ось ви і ознайомились з виховним процесом у гуртку, і бажаю щоб ви 

боялися заспокоєності, остаточних висловлень і формул, бо це той бар’єр, за яким 

закінчується творчість та виховання. 

Також я хочу вам запропонувати родзинки для занять, які допоможуть 

гурткове життя більш урізноманітнити та зробити перебування дітей на гуртку 

цікавим. 

2. РОДЗИНКИ ДЛЯ ЗАНЯТЬ 

 

1.1. Притчі 

 

Перед педагогами дуже часто постає питання — яким чином можна 

зацікавити сучасних дітей, щоб у світі різноманітної інформації привернути їх 

увагу до вічних людських духовних цінностей? Як навчити добру, чемності, 

терпінню, розумінню, толерантності? Однією з специфічних форм виховання, є 

притчі. Вони дають можливість задіяти уяву, а також артистичні і літературні 

форми для представлення реальності. Що таке притчі? Мудрі люди говорять, 

що притчі — це мистецтво слова влучати прямо в серце [2]. 

Притчі навчають і виховують, дають мудрі поради і спонукають до 

роздумів, допомагають знайти прості відповіді на складні запитання. У кожній 

із них — своя правда, свій секрет і свій урок. Термін «притча» найчастіше 

визначається як «повчальна оповідь із якої можна взяти моральні уроки» [2].  

Що робить ці історії особливими? 
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1. Несподіванка, сюрприз. Притча має таємниці. Вона навчає через відкриття  

і через надзвичайності, несподіванки. 

2. Неочікуваний зв’язок. Притча переплітається між особистостями, образами, 

ситуаціями, що вже відомі для слухачів у дуже природньому зв’язку з новими 

ідеями і ситуаціями. 

3. Звернення більш до уяви ніж до розуму. Притча допомагає відкрити двері, 

що ведуть до внутрішнього глибинного світу уяви. 

4. Притчі мають терапевтичну дію. Притчі не нав’язують і не загрожують. 

Слухач мусить вислухати до кінця притчу, щоб зрозуміти як прослухана історія 

відноситься до нього і може бути застосована у житті.  

5. Поєднання духовного, етики та естетики. Для того щоб доторкнутися до 

свідомості своїх слухачів, притчі поважають складність людського розуму, 

спосіб мислення і можливість викликати глибоке мислення у красі мистецтва.  

Пропоную притчі, які використовую у своїй практиці. 

«Будь налаштований позитивно!» 

Жили-були собі маленькі жабенята, які організували змагання з бігу. 

Їхньою ціллю було забратися на вершину вежі. Зібралося багато глядачів, які 

хотіли подивитися на ці змагання і посміятися над їхніми учасниками. Змагання 

розпочалися. Правда, ніхто із глядачів не вірив, що жабенята зможуть забратися 

на вершину вежі. Чутні були такі репліки: «Це занадто складно!», «Вони 

НІКОЛИ не заберуться на вершину!» або «Немає шансів! Вежа занадто 

висока!». Маленькі жабенята почали падати. Одне за другим... за винятком тих, 

у яких відкрилося друге дихання, вони стрибали усе вище і вище... Юрба все 

одно кричала «Занадто важко!!! Жоден не зможе це зробити!». Ще більше 

жабенят утомилося і вони падали... Тільки ОДНЕ жабеня піднімалося усе вище 

й вище. Зрештою, усі здалися. За винятком того одного жабеняти, яке, 

доклавши всіх зусиль, забралося на вершину! ТОДІ всі жабенята захотіли 

дізнатися, як йому це вдалося? Один учасник запитав, як же цьому жабеняті, 

що добрався до вершини, вдалося знайти у собі сили? Виявляється переможець 

був ГЛУХИМ. 

 «Щастя» 

Бог зліпив людину з глини, і залишився у нього невикористаний шматок. 

- Що ще зліпити тобі? - запитав Бог. 

- Зліпи мені щастя, - попросив чоловік. 

Нічого не відповів Бог, і тільки поклав людині в долоню шматочок глини, 

що залишився. 

«Будь стриманим» 

 Жив-був один дуже запальний і нестриманий молодий чоловік. І ось 

одного разу його батько дав йому мішечок з цвяхами і наказав кожного разу, 
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коли він не стримає свого гніву, вбити один цвях в стовп огорожі. У перший 

день в стовпі було декілька десятків цвяхів. На іншому тижні він навчився 

стримувати свій гнів, і з кожним днем число забитих в стовп цвяхів стало 

зменшуватися. Хлопець зрозумів, що легше контролювати свій темперамент, 

ніж забивати цвяхи. Нарешті прийшов день, коли він жодного разу не втратив 

самовладання. Він розповів про це своєму батьку і той сказав, що цього разу 

щодня, коли синові вдасться стриматися, він може витягнути із стовпа по 

одному цвяху. Йшов час, і прийшов день, коли він зміг повідомити батька про 

те, що в паркані не залишилося жодного цвяха. Тоді батько взяв сина за руку і 

підвів до паркану:  

     - Ти непогано впорався, але ти бачиш, скільки в стовпі дірок? Він вже ніколи 

не буде таким як раніше. Коли говориш людині що-небудь зле, у нього 

залишається такий самий шрам, як і ці дірки. І неважливо, скільки разів після 

цього ти вибачишся - шрам залишиться. 

«Невелика різниця» 

 Один східний володар побачив страшний сон, ніби у нього випали один 

за іншим всі зуби. У сильному хвилюванні він покликав до себе тлумача снів. 

Той вислухав його стурбовано і сказав: 

- Повелитель, я повинен повідомити тобі сумну звістку. Ти втратиш 

одного за іншим всіх своїх близьких. 

Ці слова викликали гнів володаря. Він велів кинути до в'язниці нещасного 

і покликати іншого тлумача, який, вислухавши сон, сказав: 

- Я щасливий повідомити тобі радісну звістку - ти переживеш усіх своїх 

рідних. 

Володар був обрадуваний і щедро нагородив його за це передбачення. 

Придворні дуже здивувалися. 

- Адже ти сказав йому те ж саме, що й твій бідний попередник, так чому 

ж він був покараний, а ти винагороджений? - питали вони. 

На що була відповідь: 

- Ми обидва однаково тлумачили сон. Але все залежить від того, не що 

сказати, а як сказати. 
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2.2. Виховний захід 

 

«ДОБРО В ЛЮДСЬКИХ СЕРЦЯХ» 

Мета: Виховувати в учнів почуття любові, милосердя, доброти до людей, 

поваги до старших, розуміння своєї причетності до всіх подій, які відбуваються 

у житті. 

Я Вас запитаю,  а де живе добро? 

І як знайти до нього ту стежину? 

Посеред багатьох в житті доріг, 

Маленьку стежечку єдину. 

Як відшукать добро, його сліди? 

Як доторкнутися до нього вчасно? 

Бо навіть в темряві життєвих перепон, 

Воно горить для нас так ясно! 

І як не втратити добро, а пронести? 

Як дарувати його всім, кому потрібно? 

Його чекають з ранньої весни, 

Й тоді, коли вже на душі так зимно. 

Я Вас запитаю, а де живе добро? 

В яких краях і у якім джерельці? 

І чую голос: «Любі, я у вас 

Живу - у кожному я серці». 

1-й ведучий. Добрий день, шановні гості!  

2-й ведучий. Добрий день, дорогі друзі! 

1-й ведучий. А день сьогодні добрий тому, що людським теплом і добротою 

зігріваються серця.  

2-й ведучий. Добро живе в серці кожного із нас і це так прекрасно і 

неповторно! Ми можемо творити добро своїми руками! Ми творці добра на всій 

планеті! Дорогі гості, у нас сьогодні незвичайна мить. Саме ми створимо усі 

разом велике серце доброти, вклавши у нього зі своїх сердець частиночку 

добра. 

1-й ведучий. З чого починається добро? Де його витоки? Звідки воно береться 

в наших серцях? Я гадаю, що допомогти знайти нам відповідь допоможуть наші 

мами.  

Мама. Я вважаю, що добро починається з батьківських сердець. Кожна мати, 

виховуючи своє дитя, не шкодує тепла, ніжності, любові свого серця! Тому по 

праву ці почуття я вкладаю у серце доброти. (Сердечко з написом «Батьківська 

любов та ніжність»). 

Діалог дитини та матері. 

Дитина. 

Матусю рідна, я лише ступаю 
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На цей важкий, тернистий шлях життя, 

В усьому тільки добре помічаю, 

А кажуть, вистачає в світі й зла? 

Мати. 

А світ розпочинається з любові, 

Як день із світанкової зорі. 

Коли пречисті, рідні колискові 

Співають невсипущі матері. 

І долю вам хрещато вишивають 

Піснями, що тепліших не знайти, 

І денно й нічно в Господа благають 

Вас від страждань і горя вберегти. 

Дитина. 

А світ мережаний то цвітом, то снігами, 

А в світонька такі шляхи круті! 

Мати. 

І між його вітрами й віражами 

Ви осягнете істини святі,  

Не нарікай на труднощі даремно, 

Не підкоряйся млявості і млі… 

Дитина. 

Коли ж навколо раптом стане темно? 

Мати. 

У грудях сонечко любові засвіти. 

Для себе, для родини й України. 

Пильнуй вогонь добра від зла і марноти, 

Бо ти на світі білому – Людина, 

Хай торжествують світло й доброта. 

Дитина. 

Я шаную своїх батьків, вдячний їм за те, що вони подарували мені життя! 

Батьки мої друзі і порадники! Щоб жити довго і щасливо на цій землі, треба 

шанувати своїх батьків. Тому поправу ці почуття я вкладаю у серце доброти! 

(Сердечко з написом  «Повага, шана та вдячність батькам») (Лунає пісня 

«Батько і мати»). (Звучить запис поштовхів серця)     

1-й ведучий. І ось наше спільне серце доброти починає набувати життя. Чи 

чуєте ви ледве помітне його биття? 

2-й учень. Я хочу підсилити його життєдайність своєю частинкою доброти, яка 

завжди присутня у взаєморозумінні між людьми. 

Зрозумійте мене, 

Я ж людина на цій землі 

З неповторними струнами  неба 

Ви почуйте всі радості мої й жалі, 

А засуджувати мене не треба! 

Ви послухайте музику серця мого: 
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В двоголоссі звучать туга й щастя. 

Як я прагну щоб ви зрозуміли мене, 

Вірю, що в доброті це вам удасться! 

Ось моє сердечко взаєморозуміння. 

(Сердечко з написом «Взаєморозуміння») 

3-й учень. Співчуваю, серцем співчуваю я 

Чужому горю і біді,  

Руку допомоги простягаю всім, 

Хто потребує на путі. 

Не пройду з байдужістю повз горе, 

В цьому суть мого життя, 

Вселю віру, тим хто упав духом, 

У прекрасне й світле майбуття! 

(Сердечко з написом «Співчуття та допомога»). (Лунає пісня «Хай живе 

надія») 

2-й ведучий. Як бачите, доброта дійсно живе у наших серцях. То чому ж у світі 

стільки зла, яке інколи походить від людини? 

4-й учень. Я саме замислився над цим питанням. І прийшов до висновку, що 

добро, яке живе у нас саме по собі, не проявляється. Кожен із нас повинен 

зробити вибір – як вчинити в тих чи інших ситуаціях. Який шлях обрати в житті 

– добра чи зла? Кожен із нас вирішує для себе сам! Зробіть правильний вибір!. 

(Сердечко з написом «Наш вибір») 

2-й ведучий. А допоможе зробити вибір самоаналіз, самопізнання, глибоке 

розуміння свого місця у житті.  

 Знайди себе 

Чи знаєш ти,  

що оце й ти, це ти? 

Чи відшукав же ти оту дорогу, 

Якою можна все життя пройти,  

Не зрадивши ні другові, ні Богу! 

Чи ти замислювався про ціну буття, 

Про те, що і від тебе теж залежить,  

Яким же буде наше майбуття? 

Про що ти мрієш, те тобі й належить!  

Широким шляхом дуже просто йти: 

Ані тобі законів, ані спину, 

Бути сіреньким, жити як усі,  

Бути гріхові донькою, чи сином! 

А ти зумій, розправить крила і злетіть 

У височінь блаженства і свободи. 

І чистим серцем світло запалить,  

Переборовши опір зла, життя турботи. 

Зумій в нікчемності побачити красу, 

Чужу біду всім своїм серцем пережити, 
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Зумій тому, від кого відвернувся світ,  

Подати руку і по справжньому любити! 

Знайди себе, посій і прорости, 

Зійди зорею над землею ясно, 

Адже залишити у вічності сліди 

Добра, Любові, Миру так прекрасно! 

5-й учень. Лише добро прагне миру й злагоди з усіма! Добро ніколи не будує 

свого щастя на чужій біді. Тому сердечко миру і злагоди я вкладаю у серце 

доброти. (Сердечко «Мир і злагода»). 

1-й ведучий. Биття нашого серця доброти все гучніші і гучніші. Його світло 

чистоти осяяло нашу кімнату. Його ніжний голос сягає наших сердець. (Танець. 

Підсилення світла, музика, з’являється учениця в костюмі «Доброти») 

Доброта. Я вдячна вам, що об’єднавши доброту своїх сердець, ви створюєте 

мені серце. Але я хочу, щоб ви завжди пам’ятали, що основою будь – яких 

добрих справ повинна бути любов. Хай любов завжди буде у центрі вашого 

серця, вашої доброти. 

Доброта. У своє серце, яке ви створюєте мені, я додаю любов і хочу, щоб вона 

розлилася рікою у кожну добру справу і у всій повноті увійшла у ваші серця! 

(Доброта прикріплює у центр серця доброти сердечко з написом «Любов») 

(Лунає мелодія  «Любов на світі одна»)  

2 ведучий 

Щастя на землі людина творить. 

Щастя це якщо тебе хтось любить. 

Воно найтяжчі рани гоїть,  

Емоції і почуття найкращі будить. 

Щастя, якщо ти здоровий, 

Й здорові усі навколо, 

Якщо ти веселий, бадьорий 

Й бажаєш всім людям цього 

Якщо ти зробив щось добре 

Комусь, а чи просто всміхнувся. 

Підтримав когось, підбадьорив, 

Добром до душі доторкнувся. 

Якщо ти добро даруєш –  

Й тобі його більше буде. 

Твори ж добро завжди, всюди –  

Щасливим весь вік ти будеш! 

6-й учень. (Звертається до доброти) З твоїм приходом у моєму серці 

відродилася віра і надія у прекрасне у людині, у завтрашній день. Життя набуло 

свого сенсу! Я помічаю, що добра навколо нас більше, а ніж зла. Будь ласка, 

візьми частиночку моєї віри і надії в добро до свого серця. (Сердечко з написом 

«Віра й Надія») 
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7 - учень. Виношу з серця вірність доброті 

І обіцяю вірність цю плекати; 

Всіх шанувати, всім нести тепло, 

Завжди добро всім людям дарувати! (Сердечко з написом «Вірність») 

8-й учень. Мені так добре і спокійно на душі. Мені не хочеться згадувати про 

образи і непорозуміння. Я не ображаюсь ні на кого, я прошу пробачення в усіх 

кого образив. Пробачте мені, будь ласка! Зі свого серця я віддаю саме цінне – 

уміння прощати. (Сердечко з написом «уміння прощати.») Лунає пісня « Про 

добро» 

9-й учень. А мені так хочеться щось зробити, допомогти комусь! І мені не 

шкода часу який я витрачу на це! Що це?  

Доброта. У твоєму серці проснулося велике почуття – самопожертва заради 

щастя і успіху інших.  (Сердечко з написом «Самопожертва».) 

10-а учениця. Я стала бачити красу добра в усьому! 

Писати хочу вірші та пісні 

Я намалюю вам добро з любов’ю, 

Творити хочу щастя на землі! 

Візьміть до серця моє бажання творити. (Сердечко з написом 

«Творчість») 

Доброта. Я вдячна вам усім за серце чуйне, ніжне, яке уміє простити та здатне 

добро творити. На крилах вашої любові я облечу усі куточки нашої землі і 

залишу на ній сліди добра. Знайте, що доброта є чистою і цілющою криницею, 

черпайте з неї І не була б доброта добротою, якби не віддавала себе іншим. 

(Доброта бере велике серце доброти і починає роздавати прикріпленні на 

звороті побажання кохання, успіху, здоров’я учасникам свята, в цей час лунає 

пісня « Чиста криниця». 

Учениця. Засівайте добро на землі, 

Не чекайте коли вас покличуть 

У сумні, чи то радісні дні,  

Засівайте добро на землі! 

Засівайте подяку й тепло,  

Засівайте любов мир і ніжність. 

Все прощаючи сійте і сійте. 

Засіваючи в добре лиш вірте. 

Залишіть після себе прекрасне, 

Вічне, чисте, святе, осяйне. 

Пам’ятайте: добро починається з тебе, 

І любові добро не мине! 

Засівайте добро на землі! 

Учениця. Давайте, ми звернемося до святої Діви Марії, з проханням допомогти 

нам творити добро, захистити нас від зла. 

 



22 

 

Молитва 

Діво Пресвятая –  

Матір матерів 

Пригорни до серця 

Всіх своїх синів. 

Освіти їх душі 

Світлом золотим. 

Виповни любов’ю 

Неспокійний дім.  

Научи як землю  

Вберегти від зла. 

Розумом, діянням 

І крилом тепла. 

Зоряна Богине, 

Сонце доброти, 

Землю України 

Щастям освяти 

2.3. Заняття - КВК – мозаїка. 

І. Розподіл на команди. 

Дівчата сідають у коло, і по черзі промовляють :  перлини, бурштини і так далі. 

Ті, кого назвали «перлинами» збираються в одному боці кімнати, а «бурштини» 

– в іншому. Таким чином утворюються дві команди «Рукодільниці»  і  

«Господарочки». 

ІІ. Завдання для команд: 

1. «Продовжити  прислів’я». 

Написати на аркуші паперу продовження прислів’я про працю. Першу частину 

керівник говорить в голос: 

 «Хочеш їсти калачі...»-команда пише «...не сиди на печі»; 

 «Лежачого хліба...»-команда пише «...ніде нема»; 

 «Хто в роботі...»-команда пише «...той в турботі»; 

 «Коли став робити...»-команда пише «...байдики не бити»; 

 «Тяжко тому жити...»-команда пише «...хто не хоче робити». 

2. «Чарівна скринька». 

Керівник ховає у «чарівній» скриньці декілька речей, які пов’язані з 

рукоділлям. Команди по черзі ставлять запитання, на які ведуча має право 

відповісти тільки «так» чи «ні». Перемагає та команда, яка першою дає 

правильну відповідь. 

 3. «З давньої-давнини». 

Назвати прізвища, які походять від назв народних ремесел: 

 ткач – Ткачук; 

 швець – Швець, Шевчук; 

 гончар – Гончарук, Гончаренко; 

 чоботар – Чоботаренко; 
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 коваль – Коваленко. 

4. «Попелюшка». 

Учасницям конкурсу потрібно розсортирувати намистинки різного кольору, які 

змішані в одній купі. 

 

2.4. Творчі конкурси  

Творчі конкурси - це практична групова вправа з вироблення 

оптимальних рішень, застосування методів і прийомів у штучно створених 

умовах, що відтворюють реальну обстановку. Доцільним є використання їх на 

кожному занятті. Це активізує діяльність учнів, вони захоплюються елементом 

змагання, їм подобається працювати у команді - так веселіше виконувати навіть 

складне завдання. Конкурс вимагає активності. Основне завдання полягає в 

тому, щоб правильно організувати конкурс, підібрати відповідно до завдань 

заняття, до теми та рівня можливостей, навичок і умінь вихованців. Адже 

конкурс має бути цікавим та емоційним, - лише за цих умов можливий 

максимальний результат. Конкурси дають можливість підготуватися до 

обласних і всеукраїнських конкурсів-виставок з декоративно ужиткового 

напряму. Пропоную декілька конкурсів, які я використовую на своїх заняттях. 

       1. «Рослинне намисто». 

З давніх часів дівчата люблять прикраси. Одним з головних прикрас 

завжди було намисто. Звичайно намисто виготовляли з будь-якого цінного або 

красивого матеріалу: з перлів, з бурштину, з слонової кістки. Але коли немає 

під рукою ні дорогоцінних матеріалів, ні самоцвітного каміння, можна 

виготовляти намисто і з природного, рослинного матеріалу. Спробуйте зробити 

намисто з: ягід шипшини; кленового насіння; квітів кульбабки; стручків акації 

2. Картина з дірок. 

Якщо проткнути лист паперу голкою, утвориться маленька дірочка. Якщо 

багато разів проткнути папір голкою, утвориться багато дірок. Але  якщо 

протикати папір не просто так, а маючи в голові план, то утвориться не просто 

багато дірок, а малюнок. Спробуйте «намалювати» голкою на папері звичайний 

листок дерева. Нехай це буде листок: клена; ольхи; берези; дуба; верби. 

3. «Головний убір». 

В одному місті жив майстер-капелюшник. Він робив капелюхи і кепки, 

картузи і панами. Одного разу йому це набридло: кожен день одне й теж саме! І 

він вирішив виготовити такий головний убір, якого ще ніколи не було. 

Спочатку він вигадав назву головному убору, а потім взявся за роботу. 

Спробуйте намалювати те, що виготовив майстер-капелюшник. А називався 

головний убір так: кепканама; беретейка; картулюх; цилилотка. 
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4. «Малюнок ниткою». 

Нитки потрібні для того, щоб шити або вишивати. А ще за допомогою 

нитки можна зробити малюнок. Для цього потрібно лише покласти нитку на 

лист паперу, а потім за допомогою пальця або будь-якого пристрою повернути, 

вигнути нитку так, щоб утворився будь-який контур. Для того, щоб нитка стала 

більш «слухняною» її можна намочити. Спробуйте «намалювати» ниткою 

звичайне дерево, наприклад,: березу; ялинку; кактус; пальму; пірамідальна 

тополя. 

5. «Квітковий килим». 

«Квітковий килим» – так говорять про літні луки, усипані квітами. Але 

луків килим має два недоліки. По-перше, малюнок на цьому килимі – як 

говорять художники «композиційно не вибудовується». По-друге, цей килим не 

відносять додому, щоб помилуватися на нього. Подолати ці недоліки можна 

так: зібрати небагато різних квітів та з їх пелюстків на столі скласти 

композицію. А назвати цю композицію можна рядком з вірша О. С. Пушкіна: 

«Вечерняя зоря в пучине догорала»; «Мороз и солнце: день чудесный»; «Роняет 

лес багряный свой убор»; «Буря мглою небо кроет, Вихри снежные крутя». 

6. «Малюнок на тканині». 

Тканина буває різної розцвітки, з різними малюнками. Кожен рік 

художники текстильних фабрик вигадують десятки та сотні нових візерунків та 

малюнків для тканин. Для того, щоб не заплутатись в морі відтінків і розцвіток, 

художники кожному новому малюнку дають назву. Спробуйте уявити та 

намалювати, що зображено на тканині, яку художники-текстильники назвали: 

«Галюцинація»; «Гопак»; «Галактика». 

7. «Шкільний орнамент». 

Орнамент – це візерунок з ритмічно впорядкованих елементів, який 

слугує для прикрашення архітектурних споруд або будь-яких предметів. В 

якості елементів орнаменту частіше за все використовують квіти, листя або 

геометричні фігури. Уявіть собі, що в одній школі де почався капітальний 

ремонт, захотіли усі приміщення прикрасити орнаментами. При цьому було 

вирішено не використовувати один орнамент двічі. Для кожного приміщення 

було вирішено створити свій орнамент, що відображає специфіку цього 

приміщення. Допоможіть колективу школи та намалюйте ескіз орнаменту, який 

міг би прикрасити: спортзал; кабінет хімії; кабінет української мови; їдальню; 

гардероб. 

8. «Колір». 

Око людини може розрізняти десятки, сотні та тисячі відтінків різних 

кольорів. Кожен кольоровий відтінок, відомий людині, має свою назву. Досить 

лише вимовити цю назву, і оточуючі розуміють, про який колір йде розмова. А 
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як бути, якщо людина раптом втратила мову? В цьому разі він змушений буде 

порозумітися мімікою і жестами. Серед багатьох слів, які доведеться 

пояснювати жестикуляцією, будуть назви різних кольорів. Спробуйте, 

використовуючи мистецтво пантоміми, зобразити колір: білий; жовтий; 

красний; зелений; чорний. 

9. «Обручка». 

Яка жінка не любить носити обручок?! У стародавні часи ці прикраси з 

задоволенням носили і чоловіки: золоті, срібні, з дорогоцінними каміннями. У 

наші часи обручки роблять будь з чого. Наприклад з бісеру. Спробуйте зробити 

обручку, щоб по її кольору можна було впізнати: фаната клуба «Динамо»( 

Київ); активістку руху «Грінпіс»; прихильницю творчості художника К. 

Малевича; учасника рекламної компанії «Пепсі-Кола». 

10. «Сімейний вимпел». 

Вимпел – це невеликий трикутний прапорець, на якому розміщений будь-

який символічний малюнок. Раніше вимпели кріпили до ратища лицарського 

списа або до щогл (мачт) бойових кораблів. Сьогодні вимпели є і у кожного 

міста, учбового закладу, спортивного клубу. Створіть із запропонованих 

матеріалів вимпели, які можна було вручити в сімейному колі ( татам, мамам, 

бабусям, дідусям, дітям ) за успіхи у веденні сімейного господарства. Ці 

вимпели мають такі назви: «Кращому обертальнику м’ясорубки»; «Кращому 

вибивальнику подушок»; «Кращому пришивальнику ґудзиків»; «Кращому 

чистильнику цибулин». 
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ВИСНОВКИ 

Вітчизняна та закордонна педагогіка визначає пізнавально творчу 

діяльність як провідний чинник формування та розвитку особистості, маючи на 

увазі при цьому цілеспрямовану активність самої дитини. Тож, природнім є 

існування прямої залежності особистісного саморозвитку від запропонованих 

можливостей та шляхів для самореалізації. Характер та глибина розвитку 

кожної особистості за однакових умов навчання та виховання залежать, 

головним чином, від її власних зусиль, від тієї завзятості та наполегливості, які 

проявляються в різних видах діяльності . 

Спираючись на власний досвід роботи, можу зробити наступні висновки: 

• Творчо-пізнавальна діяльність – це безпосередньо гурткові заняття, на яких 

діти здобувають не тільки нові знання, власний досвід, на яких базується 

формування різноманітних життєвих компетенцій.  

• Трудовий вид діяльності переважно реалізує здобуті під час занять 

практичні вміння та навички.  

• Етична діяльність реалізується під час формування дитячого колективу, в 

ході виховних бесід та співбесід, через позитивний особистий приклад 

керівника гуртка. Таким чином формуються ідеали загальнолюдської моралі.  

• Художньо-естетичний розвиток є невід’ємною складовою навчально-

виховного процесу. Окрім того гуртківці мають змогу реалізувати себе через 

участь у культурно-масових заходах, конкурсах та змаганнях різних 

напрямів та рівнів. 

• Пізнання культури, звичаїв та традицій рідного краю, знайомство з 

мистецькими техніками пращурів дають можливість дітям проявити себе як 

громадянина та патріота.  

• Оскільки специфіка гуртка обмежує рухливу активність, спортивно-

оздоровча діяльність компенсується участю у масових заходах, пов’язаних з 

особистими захопленнями педагога та специфікою гурткової роботи 

(спортивний та оздоровчий туризм, колективний збір природного матеріалу 

для поробок тощо). 

• Останні роки намітилася тенденція до збільшення у гуртковому контингенті 

дітей молодшого віку. Що і зумовило підвищення значущості використання 

ігрових методик у виховному процесі, які відкривають нові шляхи для 

самореалізації вихованців. 

• Досконало підготовлені та майстерно проведені масові заходи є ефективною 

формою виховної роботи, зокрема соціального та емоційного виховання всіх 

його учасників. Вони сприяють активізації творчо-пізнавальної активності, 

формуванню організаторських здібностей, пропонують додаткові шляхи 
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творчої самореалізації та зростання, допомагають у процесі ціннісного 

орієнтування дітей, здійснюють суттєвий вплив на емоційний розвиток 

гуртківців, а також надають можливості соціальної адаптації дітей та 

підлітків – зокрема, значно підвищують самооцінку вихованців. 
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