
1 

 

 



2 

 

 

 

 

Зміст 
 

 

 

 
1.Вступ…………………………………………………………………………..3 

2. Ефективні шляхи та методи розвитку  духовності підростаючого 

покоління в умовах впровадження освіти для сталого розвитку 

2.1. Фольклор - своєрідна форма моральних настанов і заповідей народу,  

їх неоціненна роль у розвитку духовності школяра………...…………...4 

2.2. Виховний потенціал матеріалу з народознавства на уроках української  

мови й літератури, в позакласній роботі………………………………….6 

2.3.Способи діяльності вчителя й учнів, спрямовані на ефективний 

 розвиток духовності особистості    …………………………………….....9 

2.4. Урок захисту проектів - унікальний спосіб реалізації творчого  

потенціалу учнів у їх здатності проектувати модель своїх 

стосунків…………………………………………………………………...12 

2.5. Інтегровані уроки з аспектами освіти для сталого розвитку як особлива 

форма «наскрізного навчання»…………………………………………...15 

3. Персональний веб-сайт як методичний інструмент у роботі вчителя  

    в умовах впровадження освіти для сталого розвитку……………….........20 

4.Висновки……………………………………………………………………..21 

5. Додатки……………………………………………………………………………...22 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Вступ 

Людина духовна настільки, наскільки в неї розвинута ця потреба.Моральність, 

чисті помисли, культурне буття, щире ставлення до віри і віросповідання, 

милосердя, доброта, шанування мови і народних звичаїв, усіх духовних і 
культурних надбань свого народу, людства загалом – ось неповний перелік 

понять, які органічно пов’язані з внутрішнім світом людини.Проблема розвитку 

духовності учнів є актуальною і належить до проблем соціального характеру, 

оскільки тісно пов'язана з таким поняттям, як формування особистості. На 
сьогоднішній день ціннісні орієнтири українців кардинально змінюються, такі 
моральні чесноти, як доброта, правда, любов до людини і до своєї країни, 

бережливе ставлення до довкілля нівельовано. Мета впровадження соціального 

аспектувипереджаючої освіти освіти для  сталого розвитку - проектувати модель 

поведінки особистості, яка опирається на загальнолюдські цінності; сприяти 

вивченню й глибокому розумінню історії та культури українського народу, його 

світогляду.Завдання вчителя не лише подати навчальний матеріал у цікавій і 
доступній для учня формі, а й досягнути розвитку духовної культури особистості, 
створити умови для вибору молодою людиною своєї світоглядної позиції, 
формуватив неї гуманістичний світогляд, національну свідомість, високу мораль, 

активну громадянську позицію. 

У процесі вивчення української мови та літератури створюються певні 
психологічні передумови, що виявляються у здатності учня заглиблюватися в 

себе, подумки ставити себе на місце іншого,аналізувати й пояснювати поведінку в 

різних конфліктних ситуаціях, створювати відносно стійкий образ «Я». І саме 
література є одним із найдоступніших для школярів видів мистецтва, а тому 

завдання вчителя - вплинути на формування духовного світу кожної дитини, 

вплинути на її емоційну сферу, відповідно  й на формування системи цінностей 

підростаючого покоління, навчити будувати стосунки з іншими. Молода людина 
має пізнавати себе інайближче оточення, свою взаємодію з іншими людьми. Має 
усвідомити для себе принципи ефективних стосунків, зрозуміти причини 

конфліктів та шляхи їх розв’язання, адже в основі всіх стосунків є 
доброзичливість, тому потрібно планування подальші дії і змінювати 

індивідуальну поведінку щодо стосунків з іншими людьми в правильному руслі.  
Слід вести відверті розмови з дітьми, аби зрозуміти, які проблеми виникають у 

них під час спілкування з ровесниками і дорослими, які дії можна втілювати, щоб 

життя в соціумі було для дитини змістовним і духовно багатим. У трактаті 
“Наставлениенравов” видатний чеський педагог Я.А.Коменський цитував 

давньоримського філософа Сенеку, який писав: “Навчись спершу добрим 

правилам моралі, а потім мудрості, бо без перших важко навчитися останній”. 

Там же він наводить відомий народний вислів: “Хто встигає в науках, але відстає 
в добрих правилах моралі, той більше відстає, ніж встигає”. 
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2.1. Фольклор - своєрідна форма моральних настанов і заповідей народу,  

їх неоціненна роль у розвитку духовності школяра 

Відродження духовності підростаючого покоління значною мірою покладається 

на фольклор, у якому відображено народні погляди на виховання, де 
загальнолюдські моральні цінності виражають ставлення особистості до 

соціальних цінностей, характеризують її здатність визначити стратегію поведінки, 

являють собою своєрідну форму моральних настанов і заповідей народу.У 

духовному розвитку людства велику роль відіграють народні прислів’я та 
приказки. Ці малі фольклорні жанри виховують кращі моральні якості. Більшість 

із них  про добро, про те, що духовно багатій людині легше і приємніше жити: Де 
ступить ногою - трава не росте. Дивиться, як змія з-за пазухи. Роби іншим добро - 

будеш сам без біди. Роблячи зло, на добро не сподівайся. Погано тому, хто добра 
не робить нікому…У центрі соціально-побутових казок — стосунки між людьми, 

багатство і бідність, чесність і непорядність, працьовитість і неробство, щедрість і 
скупість. Соціально-побутові казки, сюжети яких взяті з повсякденного життя, 

зосереджені на морально-етичних проблемах. Героями їх виступають бідний 

селянин, кмітливий наймит, мудра дівчина, персоніфіковані образи — Доля, 

Щастя, Горе, Правда, Кривда.Опрацювавши зміст казки «Про правду і кривду», 

учні роблять висновок, що вона навчає людей жити за правдою. З нею легше 
досягти мети, тому правда має бути вічним супутником кожного. А кривда, хоч 

вона ще існує на планеті, ніколи нікого не доведе до добра. І коли кожен із нас 
глибоко це усвідомить і буде жити за законами правди, на землі запанує мир і 
справедливість. 

Поринаючи з дітьми у світ народних і літературних казок, допомагаю 

п'ятикласникам на прикладі героїв казок зосередитись на моральних акцентах 

боротьби добра і зла, красивого і потворного; зосередитись на проблемі вибору 

людиною своєї життєвої позиції і моральної поведінки: оптимістичної чи 

песимістичної; плекати в дітях культ героїчної особи на прикладі героїв казок; 

виховувати гуманізм, високі моральні якості. Так, вивчаючи казку Антона 
Лотоцького «Михайло-семиліток», проводимо порівняльну характеристику 

Михайлика і його брата Лихослава, робимо висновок про своє й авторське 
ставлення до героїв твору, обираємо для себе орієнтири правильної поведінки у 

життєвих ситуаціях.Лихослав: «Був він горбатий, лице мав викривлене, а зір 
якийсь гадючий; недобрий се був чоловік, лютий та хитрий, а притім 

трус»;ненавидів Михайлика, заздрив йому, хотів позбутися; лицемірно говорить 
про обов’язок, про своє піклування про загальну справу; добре, красиво й 
облесливо говорив з народом, але народ не любив його.Михайлик: славний лицар; 
лицарська кров; батько його дуже любив, любив його і увесь народ; він – душа 

народу; добрий, хоробрий; майбутній князь, що здобуде славу Києву та Вкраїні; 
патріот, вірний народові; славний стрілець, на коні їздив, наче вродився на ньому, 
птаху на лету з лука вцілить; хоче йти воювати з печенігами; маленький; ясний 
лицар на крилатому коні. 
   Опрацьовуючи тему «Добро і зло у казці, В. Королів-Старий "Хуха-Моховинка". 

Світлий життєрадісний погляд на світ», епіграфом уроку беремо слова з Біблії, 
сказані Апостолом Павлом: «Не будь переможений злом, але перемагай зло 

добром». Випереджувальним завданням (за бажанням) було намалювати Хуху-

Моховинку з власної уяви. Діти прикріплюють на дошку власні малюнки, 

записують одну з рис характеру героїні, зачитують, як автор змальовує Хуху-
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Моховинку, дають відповіді на запитання: Що ви зараз прочитали? (опис 
зовнішності героїні) Як називається опис зовнішності дійової особи у художньому 

творі? (портрет) Для чого автор уводить у текст портрет? (за допомогою портрета 
ми уявляємо зовнішній вигляд персонажа, розуміємо, хто він є та як до нього 

ставиться автор. Портрет дає уявлення про характер героя) Знайдіть у казці слова, 
які підтверджують, що Хуха була дружелюбною. Куди вона подалася? З ким 

подружилась у хліві? Скажіть чим пояснюється ця дружба? Знайдіть і зачитайте з 
тексту відповідь на запитання: Чи показувались Хухи людям? А чому Моховинка 
показалась дітям? 

У хліві Хуха жила, як ми знаємо, безтурботно. Хто чи що знову стає причиною її 
поневірянь? Чому вона знову відмовляється від допомоги своїх рідних? Відповідь 

на це запитання учні дають, уявляючи себе головним героєм казки (метод 

«Перевтілення»). 

Рольова гра «Я – головний герой. Чому я зробив саме так?» 

Порівняйте вчинки Моховинки із вчинками діда. Хто вам більше симпатизує? Хто 

є носієм добра, а хто — зла? Не зважаючи на те, що дід завдав стільки лиха цим 

маленьким міфічним істотам і, зокрема, нашій героїні, вони прийшли на допомогу 

дідові, коли тому загрожувала небезпека. Допомогли відразу, ні на хвильку не 
завагавшись. Чому? 

Поясніть слова: «Хухи не потребують подяки. Вони роблять добро з повинності». 

Скажіть, а люди, зображені у казці, готові допомогти? А як робите ви? 

Робимо висновок: ставитись до людей потрібно так, як хочеш, щоб вони 

ставились до тебе. Кожна людина повинна пам’ятати, що, які б перешкоди не 
ставали на життєвому шляху, звинувачувати обставини та інших людей у своїх 

проблемах не вихід. Потрібно, перш за все, розібратися у собі і визначити, якою 

дорогою йти — дорогою добра чи дорогою зла. Вибір завжди за людиною. 

А зараз уявіть, що ви можете поспілкуватися з героями казки. Що б ви у них 

запитали? І у кого? Що б ви порадили комусь із них?Евристична бесіда була і 
залишається методом розвитку пізнавальної активності учнів. Так, вивчаючи 

«Казку про яян»….Емми Андієвської, піднімаємо питання: Яка основна думка 
казки-притчі? (сутність людського життя, призначення людини на землі – не 
відокремлюватись від суспільства, від оточуючих тебе людей, не думати лише 
про себе, а допомагати ближньому, відчувати власну необхідність для іншого) 

Чого навчає притча? (поважати старших, умінню боротися з труднощами і долати 

їх; відчувати не тільки своє «я», а також оточуючих; нічого кращого немає за 
рідну домівку, країну) Які риси ви цінуєте в людині? Чому? Чому герої твору не 
мають власного імені? Дайте власну оцінку стосовно того, добре чи погано бути 

яянином? Через що у будь-якому колективі не люблять яян? «Я» і «ти» особові 
займенники. Чому письменниця їх протиставляє? Чи можна допомогти людині 
позбавитися негативних рис? Яким чином, якщо це так? Чого вчить ця казка? 

Відомий український педагогВасиль Сухомлинський вважав, що казки, прочитані 
в дитячому віці, назавждивідкладають у серці «зернятка людяності, з яких 

складається совість». На підсумковому уроці позакласного читання «Моя 

улюблена казка» пропоную дітям прокоментувати слова Валерія Шевчука, які 
записаніна дошці: «Казка кличе нас у мандри, велить бути в житті сміливими і 
мудрими, долати перешкоди й біди і не забувати добра світлого, бо тільки цим і 
вимірюється наша людська гідність». 
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2.2. Виховний потенціал матеріалу з народознавства на уроках 

української  мови й літератури, в позакласній роботі 

Величезний виховний потенціал має використання на уроках мови й літератури, в 

позакласній роботі матеріалу з народознавства. Щоб створити справді українську 

державу, у якій би комфортно себе почували не тільки ми, а й інші етноси, нам 

треба зрозуміти й засвоїти ті закони, за якими наші предки будували  життя 

родини, спільноти, ті світоглядні основи, на яких ґрунтувалися стосунки людини з 
ближнім і зі світом природи і які  не один раз у критичні періоди історії давали 

сили народу вижити, зберегти свою самобутність, пронести крізь віки ідею 

державності.  Тому вивчення звичаїв, традицій предків у навчальних закладах є 
актуальною потребою дидактики, потребою духовного відродження української 
нації, бо охороняють цінність сім’ї, зберігають святість людських стосунків. 

Невичерпним джерелом духовної сили та етики були для українців обряди та 
звичаї, пов’язані з релігійними святами. Святкування Спаса, Різдва, Великодня, 

Трійці були помітними родинними подіями, які розвивали творчі сили дитини, 

виховували її естетичні ідеали, любов до отчого дому, свого краю, родини. 

Сьогодні інтерес до традиційної народної культури зумовлений новими оцінками 

її значення в суспільному житті. Завдання вчителя не тільки ознайомити учнів із 
творами літератури, відомостями з народознавства, пов'язаними із світлим днем 

Воскресіння Ісуса Христа, Різдвом Христовим, а й формувати потребу жити за 
християнськими законами моралі: «Як засяють зірки на Свят-вечір…»(Традиції 
святкування Різдва в Україні, у творчості  Богдана Лепкого);  «І втішилися гаї-
діброви: «Христос Воскрес!» (Традиції святкування Великодня в Україні, у 

творчості Богдана Лепкого) 

Учень. Пустіть дітей приходити до Мене і не забороняйте їм ,  

бо таких є Царство Боже. 
Господь сказав ті слова, звертаючись до дітей. Коли людина змалку усвідомить 
мораль християнства, буде виконувати заповіді Божі, тобто любитиме свого 

ближнього, допомагатиме нужденному, то виросте небайдужою до чужого 
горя, буде корисною не лише рідним, а й своїй країні. 
Учениця. Ці слова взято зі священної і найвидатнішої пам'ятки людства - Біблії, 
точніше з одного із 4-ох Євангелій - Євангелія від Луки. 
Учні знайомляться із звичаями українців, пов'язаними з Різдвом, вивчають 

віншування (побажання) господарям: 

Хай Різдво у вишиванці, 
Розбудить Вас щасливо вранці! 
І принесе у Вашу хату, 
Радість й усмішок багато. 
Розбудить приспані надії, 
Достатком й щастям Вас зігріє, 
Зігріє сонцем і любов'ю та подарує Вам здоров'я. 
Не менш важливим є вивчення літературних творів на цю тематику, адже вони 

дають нам зрозуміти, що між людьми немає бути чвар, а тільки любов і 
взаєморозуміння, про що й говорить Б.Лепкий(Додаток 1) у поезії «Різдвяні 
свята»: 

У Різдвяні свята  
Спішім брат до брата. 
Позабудьмо, що нас ділить, 
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Що відводить нас від ціли. 
І заколядуймо…( Додаток 2) 

Інсценівка казки про Великодню писанку 

Матуся (лагідно припиняла верескливі дитячі пустощі) урочисто промовляла: 
- Вже діди снують по хаті. Час дітям спати, а мені – писанки писати.  
(Діти слухняно йдуть спати, а мати біля свічечки малює писанки)  
Слова автора (учень). Намалювати писанок мати мала до світлого Великодня не 
мало – не багато, а – на всіх людей у світі! Кожному-кожному робилася писанка, 
аби ніхто не лишився у день весняного свята без всесильного оберегу. Недарма ж 

старі люди казали, що у світі доти житиме любов, доки будуть писати писанки, 
усім потрібен захист, кожному знадобиться оберіг: і вдома, і в дорозі, і в будень, 
і в свято… 

Слова автора (учениця). Та надумали якось лихі сили вкрасти зі світу любов, а 
натомість – розплодити злість, жадібність і ворожнечу. Хитрістю, 

лестощами, обманом, підкупом чи силою повідбирали вони в людей пам'ять, 
покрали з-під образів писанки, спотворили прадавні узори, котрими від діда-
прадіда зображали майстрині на оберегах всілякі блага. Лишилася справа за 
малим – украсти писанкарку. 
(З'являються чорні птиці, розбивають готові писанки, розливають фарбу, 
забирають писанкарку)(Прибігає стара бабуся) 
Бабуся. Ой, біда тепер буде, біда! (заломила вона руки) Не наробить ваша ненька 
до Великодня писанок, не роздасть їх людям – тай забудуть усі враз і свій рід, і 
свої звичаї! Ніби приблуди безрідні житимуть у світі, в чужих народів розуму 
питатимуть… Не зліпити тепер докупи ці шкаралупи, не доточити!.. Нащо я 
дожила до такого горя, нащо діждала?.. 

- Не голосіть так, бабцю! (підійшов до неї старший син) Одна писанка вціліла, 
дивіться. (простягнув до баби на долоні круглобоку писанку, дрібно списану 
хвильками, ромбиками і кривульками)  
- Де ти взяв її? (накрила баба його долоню руками і сполохано озирнулася по 
сторонах ) 
- Від мами лишилася (сумно відказав хлопчик). 
Бабуся (пошепки). Ото слухай мене уважно, внучку. За допомогою оцієї писанки 
ти зможеш порятувати свою матір, а разом з нею – увесь люд. Бачиш, середина 
писанки розділена хвильками і звірятами? Це земля, наш світ. Верхня частина 
писанки – Світове Дерево. Маєш піднятися на його самісіньку верхівку і 
отримати яйце від райської птиці. Потім спуститися з тим яйцем до нижньої 
частини писанки – до підземного світу. Там живуть жаби, вужі, кроти і всякі 
гади. Вони дадуть тобі пензлика і трохи воску. А тоді, якщо все зробиш 

правильно і не злякаєшся труднощів – знайдеш матір, віддаси їй свої скарби. Як 
тільки вона розмалює писанку – вмить усе повернеться на своє місце!... 
Учень. Свiтле свято Воскресiння супроводжувалось урочистими обрядами, до 
яких готувались протягом цiлого тижня: прибирали, бiлилиоселi, пекли паски, 
фарбували крашанки, а молодь розписувала писанки. Паски, як правило, випiкали в 
четвер iз пшеничного борошна на яєчних жовтках, i кожна господиня 
дотримувалась всiх усталених звичаїв: пiч розпалювала полiнами, якiвiдкладала 
кожного четверга Великого Посту, пiдпалювала їх галузками освяченої верби, 
саджаючи паски, промовляли спецiальну молитву.  
( Додаток 3) 
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Ознайомити учнів із одним із найдивовижніших, найзагадковіших свят - Івана 
Купала -  можна шляхом написання диктанту чи переказу, а теж на позакласному 

заході. Кожна дитина має усвідомити, що потрібно жити, дотримуючись норм 

християнської моралі, вірити в Бога, не ідеалізувати потойбічні сили, які іноді 
можуть приносити людям зло. Берегти душу від будь-якого впливу – річ важлива! 
Зразок тексту для опрацювання. З особливим трепетом завжди очікували на 
свято Івана Купала юнаки та дівчата, адже всі вони щиро вірили, що в ніч з 6 на 
7 липня можна дізнатися про свою долю: чи будеш наступного року в парі, чи 
суджено тобі вийти заміж, одружитися...Це день літнього сонцевороту, що 
збігається з Різдвом Івана Хрестителя. Ім'я ж святу дав Купало - поганський бог 
земних плодів. Колись йому приносили в жертву хліб - головний дар української 
землі. Та вже багато літ цього ідола ніхто не вшановує, про його божественну 
суть забули, а самого перетворили на опудало.  
Головні атрибути свята - це Купало й Марена. Тому до цього свята молодь 
заздалегідь старанно готується: робить опудало, готують деревця (називають 
їх «Мареною» або «Купалом»), плетуть з живих квітів вінки, збирають хмиз, 
готують кулі соломи на вогнище. За звичаєм, це дві уквітчані гілки, подібні до 
людських фігур. Довкола опудал молодь водить таночки та співає ритуальні 
купальські пісні.  
Дівчата плетуть вінки з польових квітів й перед заходом сонця збираються на 
вигонах біля річок. Увечері чи вже пізньої ночі дівчата пускають на воду сплетені 
ними вінки з прилаштованими запаленими свічками. Існує прикмета: якщо вінок 
пливе добре і свічка горить, то дівчина впродовж року вийде заміж, а якщо 

крутиться на місці - доведеться їй ще трохи дівувати. Якщо вінок відпливе 
далеко й пристане до якогось берега, з тієї сторони й прийде наречений дівчини.  
Часто хлопці намагаються зловити вінки дівчат. Двійко зазделегіть 
домовляються про те, яким буде вінок. Кожна дівчина плете його так, щоб 
можна було впізнати: вплітає яскраву свічку або велику квітку. Якщо хлопцю 

вдається зловити вінок коханої, діставшись до нього вплав чи на човні, це 
вважається доброю прикметою для їх подальшої спільної долі.Можна сміливо 
казати, що серед народних свят, що відзначаються влітку, чи не 
найулюбленішими серед молоді танайромантичнішими вважаються купальські 
свята. За народними переказами, саме в ніч на Івана Купала востаннє з'являлися 
русалки, а опісля вже затихали до наступного року.(Додаток 4,5,6) 

Дуже важливо донести учням, що усталені звичаї інколи потрібно й ламати, якщо 

вони перешкоджають людині на шляху до щастя. Для прикладу візьмемо твір 

І.Котляревського «Наталка Полтавка».Народні звичаї міцними кайданами вже 

закували Наталку навіки: вона подала рушники. Саме тоді вертається Петро. І тут 
Наталчина душевна краса засяяла ясним променем, її чисте, як кришталь, серце 
воскресло, воно повне кохання до Петра, краса чистої дівочої душі могутньо себе 
показує: «А я навіки твоя!» — говорить Наталка Петрові. Вона сміливо, без 
вагання виступає на боротьбу зі звичаями, на боротьбу з матір'ю і... своїм 

нареченим возним. Наталка все ж зважилася порушити традиції: зустрівшись з 
коханим, вона при всіх заявляє возному: «...коли Петро мій вернувсь, то я не 
ваша, добродію», її тепер уже не примусять продатися ні сльози матері, ні 
залякування чиновника: «...я сама не хочу за пана возного: до сього силою ніхто 

мене не принудить. І коли на те іде, так знайте, що я вічно одрікаюсь од Петра і за 

возним ніколи не буду». 
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2.3. Способи діяльності вчителя й учнів, спрямовані на ефективний розвиток  

духовності особистості в умовах впровадження освіти для сталого розвитку 

Кожен талановитий твір викликає глибокі переживання, хвилює. У процесі 
читання спрацьовує особливий психологічний феномен – в уяві школяра 
виникають відтворені автором картини, образи, ситуації. Вони мають на нього 

сильний емоційний вплив. Так, наприклад, опрацьовуючи уривок із оповідання 

Б.Лепкого «Великодній ранок» («Казка мойого життя»), використовую метод 

візуалізації, учні слухають із заплющеними очима початок твору в прочитанні 
вчителя, а коли кіносеанс закінчено, дають назву фільму, який візуально бачили. 

Дзвони від страстей висіли на дзвіниці без шнурів. Відпочивали. Аж тепер знову 
чистими голосами відізвалися. Цілому світові радісну вість подали, що Христос 
Воскрес! "І втішилися гаї-діброви: «Христос Воскрес!» І зашуміли зеленим шумом 

дерева в лісі і грушка при стрісі: « Христос Воскрес!» І здивувались серни в лісі і 
птах на горісі: «Христос Воскрес!» Риби гуляють, бо й вони вже знають:  
«Христос Воскрес!» Бо й вони вже знають,чого дзвони грають: «Христос 
Воскрес!»  

 Звертаю увагу на деталі тексту, які виховують духовність, бажання жити за 
нормами християнської моралі. Для прикладу візьмемо твір О.Довженка 
«Зачарована Десна». Зачитати уривок «Фактично святим на всю хату був я 

один…..гірко заплакав…» Як можна пояснити стан хлопчика? Що ви про це 
думаєте? Чи люди стали б іншими, якби кожного разу, скоївши якийсь поганий 

вчинок, переживали так само, як малий Сашко? Аналізуємо уривок із твору: «Що 

мені робити для поновлення святості. От тоді-то я вперше в житті й вирішив 

творити добрі діла..Піду на вулицю шанувати великих людей…» Про яку важливу 

рису християнина іде мова в творі?Як ви ставитеся до вчинку хлопчика? Чи 

важливим для вас, для ваших  рідних є бажання творити добрі діла? Якщо так, то 

в який спосіб це робите?  

Важливим моментом кожного уроку є забезпечення емоційної готовності, саме це 
дає можливість школярам підготуватись до сприймання матеріалу, висловити 

своє бачення мети уроку і результатів праці. Вдало підібраний епіграф допомагає 
учням самостійно визначити тему й мету уроку:Бо хто матір забуває,Того Бог 
карає,Того люди цураються, В хату не пускають (Т.Г.Шевченко); Шануй батька 
свого і матір свою, щоб добре було тобі, і щоб жив довго на землі (З Біблії). 
Використання методу «Незакінчене речення» дає можливість зрозуміти, чи кожен 

учень усвідомив тему уроку, чи досягнуто мети: З дитинства  ми повинні 
формувати в собі такі життєві цінності..;Найвищими цінностями в житті людини 

є…; Позбутися недоліків можна шляхом…; Старенька людина 
потребує…Доцільно використовувати на уроках української мови та літератури 

завдання  випереджувального характеру,  особливо якщо цетворча робота, адже 
вона розкриває глибину розуміння питання учнем, показує його підхід до 

проблеми. Вчитель матиме можливість протягом уроку спробувати змінити думку 

учня, якщо вбачатиме в цьому потребу:  «Коли  я вважаю себе щасливим?» , «У 

чому краса людини», «Чи цінуються сьогодні доброта та милосердя», «Яким, на 
мою думку, має бути лідер?»Узагальнюючи матеріал певного розділу літератури, 

щоб зрозуміти, що дітей зацікавило найбільше, стараюсь пов’язати його з 
поглядами дітей на життя. Учні висловлюють власні думки про те, хто з героїв 

творів сподобався найбільше і кого б хотіли бачити своїм другом. Ефективним, 

вважаю, є використання інсценівок, це будить думку учня, дозволяє швидко 
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зорієнтуватись і висловити своє ставлення до проблеми, яка піднімається. Так, 

проводячи урок української мови у 7 класі (соціокультурна змістова лінія «Шануй 

батька твого і матір твою»), запросила на урок персонажів творів « Наталка-
Полтавка» та «Кайдашева сім’я». Переглянуті інсценівки доповнили вже набуті 
учнями знання про потребу жити за Божими заповідями, учні легко складають 

моральний ланцюжок, називаючи прислівники для характеристики дії персонажів. 

Обов'язково роблю аналіз побаченого: якими були герої? Як вони себе поводили? 

Чому? Це сприяє мотивації саморозвитку, збагаченню власного досвіду, зумовлює 
потребу набуття нових знань.      

Стає традиційним складання сенканів, які узагальнюють розуміння учнем теми, 

розвивають творче мислення, готують до формулювання  висновків. 

Родина –  

Велика, дружна, моя –  

Надихає, підтримує, 
окриляє… 

Передає поколінням 

скарб – 

 Духовність. 
 

Мама –  

Ніжна,мила, 
співчутлива – 

Голубить, заспокоює, 
турбується… 

Оберігає сімейне 
вогнище –  

Берегиня. 

Душа- 
Чиста, добра, 
любляча- 
Світить, окриляє, 
збагачує… 

Веде  по життєвій 

стежині - 
Вічна. 

Вважаю важливим для сприйняття і розуміння образу літературного 

творуздатність учня психологічно пережити момент із життя героя, і найвдаліше 
це можна зробити, застосувавши розповідь від 1-ої особи (інтерактивна 
технологія «Перевтілення») 

Очікувана відповідь: 

Я старенька хвора жінка…Мені дуже тяжко. Бо відчуваю, що нікому не 
потрібна, заважаю синам. Для них я тягар, бо не маю сил працювати. Мені 
хочеться померти, але смерть до мене не приходить. І в той же час я боюся 
померти, бо…  

   Практикую використання різних форм ведення дискусії: практикум «Дерево 

рішень»; дискусія в стилі телевізійного ток-шоу, інтерактивна вправа «Займи 

особисту позицію». Перечитуємо уривок тексту «Маленький горбань» 

С.Черкасенка: 
— Він не буде, — говорив Павлик, утираючи сльози. 
— Та як же тепер буде? — хвилювався старий. — То це, виходить, подарувати 
йому? Хороше діло! Він тобі й голову каменюкою просадить, а його за це по 
голівці?.. 

— Дідусю, — весело гукнув Павлик, побачивши старого, — він... Захарко зовсім не 
сердитий... він гарний... Ми тепер часто гратимемося з ним. 

А! а! ну, що ти йому скажеш? — ляснув дід з обурення об поли руками. — Його 
вишпарити слід... А він... га?.. Ну, щастя маєш? — посварився дід на Захарка 
пальцем, а тітка Явдоха ласкаво сміялась крізь сльози. 
На дошці викладені дві полярні пропозиції: 
1. Підтримую позицію Павлика, теж вчинив би так само. 

2. Вважаю, що хлопчик поступив неправильно, слід помститися за себе. 
Кілька учасників (за вибором вчителя) обґрунтовують свою позицію. Якщо при 

обговоренні даної проблеми хтось переходить на іншу сторону, мусить 

обгрунтувати причини свого переходу.Урок-дискусія на тему: «Причини й 

наслідки конфлікту між батьками й дітьми в повісті І. Нечуя-Левицького 
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«Кайдашева сім`я»: Розкажіть, чому виник конфлікт між представниками 

молодого покоління? (Між братами й невістками) Давайте спробуємо осмислити 

вчинки, зрозуміти їх, а також ті почуття, які переживали персонажі. 
Демонстраційна таблиця (допоможе правильно сформулювати свої думки):·  Мені 
здається…На мій погляд… Я думаю інакше…На відміну від… Я не згоден із 
думкою…Я погоджуся з тим, що, але…Мені ближче позиція… 

Варіанти аргументів 

Мені здається, що старий Кайдаш не досить уваги приділяв вихованню своїх 

синів. «Він був добрий стельмах, заробляв добрі гроші, але ніяк не міг удержати 

їх у руках. Гроші втікали до шинкаря.  

Я думаю, що Карпо, старший син Кайдаша, з дитинства був грубуватим, ріс 
черствим, бездушним. Ці риси поступово тільки набирали обертів. Він був 

першою дитиною, мабуть, його більше пестили, пробачали грубість. Коли 

парубкував, то теж був мовчазний, гордовитий, ніколи навіть не сміявся. «Його 

насуплене, жовтувате лице не розвиднювалось навіть тоді, як губи осміхались». 

На мій погляд, стара Кайдашиха не знаходить спільної мови зі старшим сином та  
невісткою, тому що на неї панщина наклала свій відбиток. Замолоду вона довго  

служила в панів і «набралася од їх трохи панства», «до природної звичайності 
української селянки пристало щось вже дуже солодке, аж нудне», зовнішня пиха, 
облесливість у розмові. 
Я не згоден із думкою, що у сварках винні батьки. Розпалюванню ворожнечі 
сприяли й невістки, особливо Мотря. У неї надто дріб’язкова натура. Вона ладна 
лаятися за яйця, курей, кухоль, а наслідки всього цього жахливі — порушення 

етичних норм, народної моралі, бо син здіймає руку на батька, Мотря вибиває 
Кайдашисі око, Карпо женеться з дрючком за матір’ю, заганяє в ставок і ладен 

вдарити, та зупиняється, бо «не так шкода… матері, як чобіт». 

Наприкінці уроку-дискусїї можна організувати роботу за картками, що містять 

слова моральної тематики, й запропонувати учням підібрати слова-поняття, які 
можна віднести до характеристики образів твору. Питання для дискусії можна 

піднімати й на уроках розвитку зв’язного мовлення, як наприклад: У родині 
батьки із самопожертвою дбають про благополуччя свого нащадка, але дитина 
виростає несамостійною, невдячною, егоїстичною. Чому вона виросла такою? 

Чому сьогодні важливо, щоб окремо взята людина усвідомлювала себе як 

представника   людства, громадянина світу і своєю діяльністю захищала інтереси 

всього  людства?Вивчаючи роман І.Нечуя-Левицького «Хіба ревуть воли, як ясла 
повні?», будуємо дискусію, опираючись на Заповіді Божі, зокрема на головну із 
них «Не вбий», прослідковуємо лінію життя Чіпки, його падіння та піднесення. 

Робимо висновок, що ніколи не було у Чіпки безвихідного становища, що тільки 

нетерпіння і злість на людей керували ним, штовхали до падіння. Для нашого 

народу Заповідь Божа «Не вбий» була святою, і переступати через неї не можна. 
Вивчаючи поему Лесі Українки «Бояриня», проводжу урок-диспут, на якому 

разом з учнями стараємось з’ясувати проблемне питання: «Як же треба жити, щоб 

не було соромно перед власним народом, перед Батьківщиною та своїми 

нащадками?» У формі вільного обміну думками стараємось дати відповідь на такі 
питання: Яку моральну та суспільно-політичну орієнтацію винесла зі своєї сім’ї 
Оксана? Чи можна назвати Степана зрадником? Якщо так, то кого він зрадив? Чий 

образ сильніший - Степана чи Оксани?  У чому прозріння Оксани? Чи сподівалася 

Оксана, що її становище на чужині буде таким принизливим і тяжким? 
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 2.4.Урок захисту проектів - унікальний спосіб реалізації творчого 

потенціалу учнів у їх здатності проектувати модель своїх стосунків 
Ця педагогічна технологія практична тим, що зорієнтована на здобуття учнем 

нових знань шляхом самоосвіти і є прикладом поєднання урочної та позаурочної 
діяльності. Американський філософ-ідеаліст Д. Д'юї вважав, що роль дитинства 
не обмежується підготовкою до майбутнього дорослого життя, це самостійний, 

повноцінний період людського буття, тому освіта повинна.давати не тільки 

знання, які в майбутньому знадобляться дорослому, але також знання, вміння та 
навички, здатні вже сьогодні допомогти дитині в рішенні її життєвих проблем. 

Іншими словами, школа — це не місце підготовки майбутніх дорослих, а місце, де 
дитину навчають жити у світі, який її оточує, навчають співпраці з ровесниками 

та дорослими. Тому навчання має орієнтуватися на інтереси і потреби учнів і 
спиратися на особистісний досвід дитини. Саме тоді школа виконає своє 
призначення, якщо дитина навчиться самостійно планувати, виконувати, 

аналізувати й оцінювати власні дії, працюючи індивідуально, в групі, з 
допомогою чи без допомоги дорослого.Учні діють не шаблонно, а знаходять 

власний шлях розв’язання поставленої задачі, користуються різними джерелами 

інформації, перероблять її та відбирають найголовніше. Захист проектів може 
бути як у формі презентацій, так і у формі ілюстрацій, схем, таблиць. Оформлення 

результатів та їх презентація дозволяють використання текстового формату, 

звукових та відео-файлів, анімаційного оформлення, різноманітних схем, таблиць, 

динамічних графіків тощо. Все це сприяє кращому розумінню презентованої 
інформації слухачами. Готуючись до уроку «Духовність  як  найбільший  скарб   

сім’ї  (За поезіями   Станіслава  Чернілевського «Теплота родинного інтиму», 

«Забула  внучка в баби  черевички»)»(Додаток7), групоюучнів «Творча 
лабораторія» підготовлено проект у вигляді презентації « Якою я бачу майбутню 

сім’ю».  Тип проекту: Соціальний, дослідницький. Завдання:  викласти бачення 

своєї сім’ї в майбутньому. Діти мислять, що сім’я – це батьки і діти, називають 

якості щасливої родини: любов, довіра, повага, почуття обов’язку, 

взаєморозуміння, взаємодопомога, дружба. Любов, на їх думку, є запорукою 

порозуміння в сім’ї. Злагода батьків і дітей – це справа любові.Дружба в сім’ї – 

помічниця любові. Вони доповнюють одна одну, створюючи міцну сім’ю. Діти 

теж мають жити в дружбі між собою. Повага – це таке ставлення до людини, коли 

ми цінимо когось, не звертаючи увагу на недоліки. «Хто легко схильний втрачати 

повагу до інших, той перш за все не поважає себе»,- цитують Ф.М.Достоєвського. 

Важливим, впевнені діти,розуміння однією людиною іншої. Стосунки в сім’ї – річ 

непроста. Людина повинна розуміти і саму себе, свої вчинки, бути справедливою 

до інших, розсудливою.Кожен член родини має усвідомлювати свої обов’язки 

перед близькими та намагатися старанно їх виконувати.«Совість – це голос, який 

кличе людину до самої себе, нагадує їй про обов’язки перед іншими», - Е. Фром. 

Роблять висновок. Про те, яким ти будеш в майбутньому, потрібно думати вже 
тепер, сімейні цінності ми повинні в собі формувати з дитинства, щоби стати 

щасливим  сім’янином.«Хто знайшов щастя, той все знайшов», -  

цитуютьЖульєнаОфре де Ламетрі.(Додаток 8,9) 

Вивчаючи твір Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?», творча група 
учнів знайомить нас із проектом життя Чіпки поза сюжетом твору, який в кожній 

ситуації, що приводила персонажа твору до падіння, вибирає шлях, гідний 

людини. Перед нами постає уже інший герой, здатний реально оцінювати 
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дійсність. Робота над таким проектом виховує прагнення до чесного й 

справедливого життя, вміння боротися з життєвими обставинами. Інша група 

учнів складає проект «Якою повинна бути  жінка-матір», що дасть можливість 

осмислити важливу місію матері - брати активну участь у духовному вихованні 
дитини, а опрацювавши повість «Кайдашева сім’я», учні складають 

індивідуальний творчий проект «Цінності моєї майбутньої сім’ї». Методи 

проектів вважаю однією із основних технологій формування ключових життєвих 

компетентностей учнів, адже діти, працюючи над створенням проекту, 

навчаються критично мислити, чітко усвідомлювати, де і яким чином можна 
застосувати набуті знання, генерувати нові ідеї, грамотно працювати з 
інформацією, постійно вдосконалюватися. У своїй практиці впроваджую 

дослідницькі, творчі (ілюстрації до творів, власні вірші, казки),ігрові, 
інформаційні медіа-проекти. 

На своїх уроках стараюся привити учням кращі моральні принципи майбутнього 

будівника вільної України, духовно багатого, морально стійкого. Так,цікавою та 
актуальною в творах літератури є тема лідерства та лідера.Останнім часом ми 

помічаємо, щодеякі очільники людських спільнот,маючи переважний вплив на 
членів соціальної групи, не наділенікращими рисами морально вихованої людини, 

давно втратили таку людську цінність, як духовність. Завдання вчителя - 

спрямовувати учнів на засвоєння певних соціальних взірців і цінностей; 

формувати поняття щодо проблеми лідерства,розвинути установки щодо 

визначення цінностей лідера, до вдосконалення власних рис характеру, до уміння 

брати на себе відповідальність; вчити учнів приймати рішення, проявляти свою 

реакцію на події й факти навколишнього світу; допомогти в усвідомленні вибору 

життєвих цілей, у визначенні стратегії  самореалізації  та самовдосконалення 

свого «я». Розглядаючи поему Т.Шевченка «Гайдамаки» чи поему І.Франка 
«Мойсей», варто провести таку роботу: Група «Творча лабораторія» захищає свій 

проект « Як  стати лідером». 

1. Вивчайте людей. Вони цікаві й невичерпні. Давайте людям зрозуміти, що вони 

вас цікавлять. 

2. Вчіться висловлювати свої думки. Дивіться людям прямо в очі.  
3. Зміцнюйте у ваших послідовників почуття власної гідності. Добре виконана 
кимось робота заслуговує на похвалу та визнання. 

4. Сміливо беріть на себе відповідальність. Будьте рішучими. Лідер повинен уміти 

відповідати за свої дії та вчинки. 

5. Намагайтесь передбачити наслідки своїх дій, думайте, визнавайте свої 
помилки, це свідчитиме не про вашу слабкість, а про силу і владу. 

6. Учіться розподіляти час. 
Відповідь на запитання, що було поставлене на початку уроку:Чи зміг би я бути 

лідером? Над якими рисами характеру мені слід працювати? 

У ході проектної діяльності, крім мультимедійних презентацій, учні вчаться 

створювати також публікації, буклети, бюлетні, паспорти літературних героїв, 

відеокліпи,блоги літературних персонажів, реклами за прочитаним твором. На 
уроках української літератури учні 5 класу рекламують українські народні та 
літературні казки, вони ж залюбки готують паспорти літературних героїв у 

паперовому та мультимедійному форматі. В ігровій формі вчаться аналізувати 

твір, характеризувати літературних персонажів, узагальнювати, робити висновки. 
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Створення реклами за прочитаним твором. Цей вид роботи розвиває у школярів 

творчі та розумові здібності, зокрема, уважність, винахідливість, уміння логічно 

мислити, комбінувати тощо. Причому робиться це в ігровій формі, що дає 
можливість учню випробувати себе в певній ролі та отримати задоволення від 

результатів власної праці. 
Перед початком роботи діти об’єднуються в групи та вдома створюють 

рекламний проект за твором, що вивчають. Вони самостійно визначають мету, 

адресата, вид свого рекламного продукту. Користуючись джерельною базою 

Інтернету, підбирають ілюстративні та анімаційні матеріали, продумують зміст 
реклами. Результати роботи демонструють у класі. Після презентації відбувається 

обговорення та оцінювання роботи за такими критеріями: відповідність реклами 

художньому тексту; максимум інформації за мінімальної кількості слів; 

логічність; аргументованість; доступність; творчий підхід, оригінальність. 

Наприклад, у підготовці до уроку української мовив 5 класі на тему «Типи 

мовлення(повторення). Тексти різних типів – розповідь, опис, роздум. 

Особливості побудови розповіді» дітям було запропоновано створити 

мультимедійні рекламні проекти, у нестандартній ігровій формі пояснити мовні 
правила: Урок-гра «Віртуальна подорож  у райську долину квітів» 

Епіграф до рекламного проекту: Все на світі має свою душу (Богдан-Ігор 

Антонич).Не викликає труднощів на уроках української літератури у 5 класі 
рекламувати українські народні та літературні казки. П’ятикласники залюбки 

готують паспорти літературних героїв у паперовому та мультимедійному форматі. 
В ігровій формі вони вчаться аналізувати твір, характеризувати літературних 

персонажів, узагальнювати, робити висновки. Попередньо пропоную схему для 

створення такого незвичайного ілюстрованого «документа». 

Паспорт літературного героя 

1. Ім’я 

2. Вік, соціальний стан, походження 

3. Портрет, особливі прикмети 

4. Місце проживання 

5. Спосіб життя 

6. Родина 
7. Оточення (друзі, вороги) 

8. Життєвий девіз 
9. Мета життя 

10. Захоплення, уподобання 

11. Риси характеру 

Інколи наближаю завдання навчальних проектів максимально до життєвих 

ситуацій. Готуючись до уроку української мови в 5-му класі «Текст, його ознаки», 

учні складають індивідуальні карти-проекти «Кроки до життєвого успіху», 

самостійно їх заповнюють. Орієнтовний зміст карт: вести здоровий спосіб життя; 

активна  життєва позиція – запорука успіху; обрана професія повинна відповідати 

потребам душі, бо вона не тільки засіб виживання, а й самореалізації 
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2.5. Інтегровані уроки з аспектами освіти для сталого розвитку як  

особлива форма «наскрізного навчання» 

Одним із важливих напрямів роботи словесника є здійснення на уроках і в 

позакласній роботі міжпредметних зв'язків.Українська мова та література 
генетично пов'язані з історією, зокрема з історією України й українського народу, 

історією культури, з історією будь-якої галузі людських знань. У стандартах 

освіти відзначено, що міжпредметні зв'язки розвивають емоційну культуру 

особистості, соціально значуще ставлення до світу і мистецтва, спеціальні 
художні здібності, творчу уяву, образне мислення, естетичні почуття, виховують 

емоційну та інтелектуальну чуйність при сприйнятті художнього твору, 

формують естетичний смак. На жодному уроці літератури неможливо обійтися 

без міжпредметних зв'язків (театр, живопис, музика, рідна чи іноземна мова, 
кіномистецтво, історія, географія, археологія і т. д.).Мисько Еммануїл, академік 

Академії мистецтв України, професор стверджує: «Досвід розвинених країн світу 

показує, що саме освіта є фундаментом майбутньої нації, а мистецька освіта в 

цьому сенсі є чи не найважливішою, адже вона відповідає за наше духовне 

майбуття. Ми глибоко переконані, що ніякі економічні реформи не можуть 

підняти державу, коли втрачаються її духовні підвалини». Твори суміжних 

мистецтв у процесі викладання літератури мають велике виховне значення. 

Правильно дібрані, наприклад, картини, ілюстрації, музичні твори та ін. 

допомагають виховувати в учнів кращі моральні якості, формують у них 

естетичні почуття і смаки.Цікавою є творчість Олега Шупляка, який є автором 

картин, що мають подвійний зміст,в яких художник експериментує з кольорами 

та асоціативними образами (Додаток 10, 11)Український художник-ілюзіоніст 
вдало використовує метаморфози у своїх сюрреалістичних картинах. Автор 

володіє безмежною фантазією, таке враження що одна картина розкриває одразу 

кілька історій. І в цьому є певна містика та магія творчості. Витвори Олега 
Шупляка змушують задуматись, яка ніжна, яка ілюзорна річ – наша реальність, 

коли картини і поняття переплітаються і зливаються в одне ціле. Жінка і квіти, 

закохані і Фрейд, кобзар і Шевченко, пейзажі і портрети, далеко і близько, однина 
і множина, Бог і люди. Автор неначе запрошує до гри з такими картинами-

ілюзіями, спочатку побачити одне, потім друге, а вкінці все разом у цілісності і 
таким чином зрозуміти всю філософію задуму…Здається, що немає твору в 

українській літературі, вивчаючи який не знайшов би потрібний за тематикою 

витвір суміжного мистецтва. У вчителя під рукою завжди повинні бути  

репродукції картин художників, фонохрестоматії з літератури, відеокасети, 

записи потрібних музичних творів. Як не використати, наприклад,пісню «Летіла 
зозуля» у виконанні Ніни Матвієнко, вивчаючи будь-який твір літератури, в 

якому йде мова про найдорожчу людину – матір. Це наштовхне дітей на роздуми: 

Ким для кожного з нас у житті є мати?Так, опрацьовуючи твори української 
літератури, метою сталого розвитку яких є формувати розуміння сутності 
людського життя, призначення людини на землі – не відокремлюватись від 

суспільства, від оточуючих тебе людей, не думати лише про себе, а допомагати 

ближньому, відчувати власну необхідність., правильно будувати стосунки з 
ровесниками, знати елементарні правові норми. (Додаток 12) 

Часто на уроках української літератури та мови звертаємось до творів світової 
літератури, наприклад, до байок Езопа, зокрема до твору «Хліборобові діти». 
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Хліборобові діти між собою не мирилися. Він їх часто вмовляв, але слова не 
допомагали. Тоді Хлібороб вирішив вплинути на них ділом і сказав їм принести 
в'язку різок. Коли вони виконали те, що він їм загадав, батько дав їм в'язку і 
наказав зламати її. Але діти, хоч як силкувалися, не змогли цього зробити. Тоді 
батько розв'язав в'язку і дав кожному по різці. Коли вони легко переламали їх, 
батько промовив: «Отак і ви, діти, якщо будете дружні, вас не подолають 
вороги, коли ж житимете в незгоді, вас легко переможуть». 

Байка доводить, що коли згода між людьми - їх важко перемогти, коли незгода - 
легко. 
Кожна людина є світом і цей світ - психічний. Він має певні закономірності, що їх 

вивчає психологічна наука. Орієнтуватися в цьому світі - тобто в самому собі - не 
менш важливо, ніж орієнтуватися у світі зовнішньому. Людина і оточуючий світ - 
це дві безодні, пізнавати їх можна без кінця. Коли хтось гадає, що він знає себе 
досконально - це лише свідчення того, що ця людина зіткнулася із певними 

перешкодами у самопізнанні. Великий шар несвідомого, в якому зберігаються не 
тільки власні психічні таємниці людини, але й вселюдські кожної миті може цю 

людину здивувати. Цей подив може бути приємним або неприємним. Шлях життя 

людини ніколи не нагадує рівну лінію, яку можна накреслити зарані. На цьому 

шляху людина зустрічається із життєвими кризами. Ці події для людини мають 

більшу вагу, ніж соціальні, економічні, чи політичні кризи, які впливають на її 
психічне життя лише опосередковано. Вміння вийти переможцем із власної 
життєвої кризи (а воно потребує володіння своїм внутрішнім світом, покладання 

на себе відповідальності за внутрішні наслідки своїх вчинків) є складним 

утворенням, у якому пізнавальний аспект відіграє не останню роль. Проводимо 

гру «Щасливий випадок або Шукаємо у всьому позитив». Учні передають один 

одному куб, на боках якого написані суфікси зменшеності, пестливості. Кожен, 

хто отримав його, повинен сказати слово з тим суфіксом, який написаний на 
повернутому до учня боці. Група «Психологи» дає поради песимістам та 

оптимістам. Група «Соціальна реклама» підготувала відеоролик «Вибір», 

акцентуючи увагу на важливості здорового способу життя. 

Оптимісти повинні пам'ятати, що песимізм того, з ким вони спілкуються, - 

часто лише маска. Зазвичай це тому, що колись з такою людиною сталося щось 
погане, з чого він зробив загальний висновок про світ: "Не треба ділитися з 
людьми своїм щастям. Його потрібно тримати всередині". Таким людям просто 
варто показати, що не все так погано. І якщо з песимістом спілкуватися більш 

тривалий час і показувати йому, що світ не такий вже і чорний, то він 
поступово почне бачити його кольоровим. І не треба звинувачувати песиміста в 
поганому настрої - він має на це свої підстави. 
Згадайте депресивного ослика Іа. Стати таким його змусили обставини життя, 
адже він втратив свої частини тіла. І песиміст відчуває себе подібним чином. 

Йому здається, що коли він ділиться з людьми чимось добрим, то ніби втрачає 
частину тіла - частину самого себе. Але якщо песиміст буде постійно 
знаходитися в колі оптимістів, то почне отримувати від них їх радість і на 
власні очі побачить, як люди діляться між собою чимось добрим і нічого при 
цьому не втрачають, а навпаки - набувають. 
Основна порада для песиміста - не боятися спілкуватися з людьми. Навчитися 
ділитися будь-якими емоціями. Песимісти говорять переважно про погане. У 

багатьох заведено при зустрічі "плакати", що немає грошей, здоров'я ... Це така 
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психологічна гра, яка, як люди вважають, їх захищає. Це робить навколо них 
таку песимістичну територію, де в самій середині можна зберегти хоч трохи 
власного оптимізму, в якому вони ніколи не зізнаються. 
Тому в цілому в спілкуванні оптиміста з песимістом кожному є що почерпнути в 
опонента. Песимістам - навчитися відкриватися іншим людям, проявляти свої 
позитивні емоції, а оптимістам - навчитися більш вдумливо і ґрунтовно 
підходити до вирішення питань.( Додаток 13) 

Вивчаючи тему «Тема лідера та лідерства  в поемі «Гайдамаки» Т.Шевченка», 

група «Психологи» проводить психологічний практикум «Феномен джмеля» з 
використанням відеоролика. За всіма законами аеродинаміки джміль не може 
літати з таким співвідношенням розміру, ваги, форми тіла, розмаху крил, які в 
нього є. Але він літає! По-перше, тому, що не знає законів аеродинаміки і живе 
без обмежень, які ці закони встановлюють. По-друге, мабуть, він має психологію 

переможця, яка й гарантує успіх. 
Завдання.  

А) Наведіть хоча б один приклад дії «джмеля» в управлінській системі нашої 
держави.  

Б) Проаналізуйте, що могло б бути підйомною силою для злету лідерів 

учнівського самоврядування всупереч обставинам. 

Люди протягом століть зустрічалися зі злом і навчилися відрізняти добру людину 

від злої: Яке обличчя у доброї людини? А у злої? (Два учні малюють смайлики) 

Уся зовнішність того, хто гнівається, говорить про те, що людина «кипить». Чи  

завжди  тільки за  обличчям  можна  визначити  яка  людина?  Учні роблять 

висновок, що вчинки, поведінка теж допомагають пізнати людину, переглянувши 

фрагмент із художнього фільму «Сіль дорожче золота», висловлюють думку про 

те, що інколи причиною непорозумінь та неправильної поведінки є надмірна 
емоційність. Шкільний психолог проводить тренінг «Як подолати негативні 
емоції», пояснюючи учням, що усі правильні думки приходять тоді, як зникають 

емоції. 
«Візьми  себе  в  руки». (Обхопи  долонями  лікті  і  сильно   притисни  руками  до  

грудей – це поза  стриманої  людини) 

« Врости в землю». (Спробуй  сильно – сильно надавити п'ятками на підлогу на 

підлогу, руки  стисни  в  кулаки, міцно  зціпи  зуби. Ти – могутнє  дерево, у тебе  
сильне  коріння, і ніякі вітри тобі не страшні. Це поза впевненої людини) 

 «Ти – лев». (Заплющ очі, уяви лева – царя звірів, сильного і могутнього, 

впевненого у собі, спокійного і мудрого. Він  красивий, витриманий, гордий і 
вільний. Цього лева звати, як тебе, у нього  твоє ім'я, твої очі, твої руки, тіло. Лев 

– це ти) 

 «Замри». (Якщо ти розійшовся, незадоволений чимось, скажи собі подумки:                 

« Замри !» Подивися довкола, що роблять інші, знайди собі цікаве заняття. 

«Порахуй до 10» (Якщо ти нестриманий, криком відповідаєш на будь–які 
зауваження, то перш ніж щось викрикнути, подумки повільно порахуй до 10 і 
зразу подумай: „І  чого кричати?”) 

«Стійкий солдатик» (Стань на одну ногу, а іншу підігни в коліні руки опусти. Ти 

стійкий солдатик на посту, ти чесно несеш свою службу. Озирнися навколо себе, 
подивися, що навколо тебе діється, хто чим зайнятий, кому треба допомогти. А 

тепер поміняй ногу і подивися ще уважніше) 
Рефлексія. Колективна робота. 
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Закрийте очі й уявіть, що із зерна Доброти, яке ми сьогодні посіяли на уроці, у 
вашому серці проросла й розцвітає квіточка. Спочатку це пуп'янок, який повільно 
розгортає свої пелюстки. Вдихніть аромат цієї квіточки, переповніться 
почуттям добра, миру, спокою. 

На дошці з'явилась лише серединка цієї квітки. Скласти пелюстки - ваша справа! 

(Діти прикріплюють на дошці пелюстки із словами Милосердя, Щедрість, 

Справедливість,Увічливість, Доброта, Дружба). 

Застосування виховного ідеалу української народної педагогіки підносить 

повноправну індивідуальність особистості зі своїм самопізнанням і повним 

утвердженням власного “я”, цілком імпонує національній природі української 
дитини й дає оптимальні результати в її розвитку. Г.Сковорода вважав, щосаме в 

народній педагогіці зможе знайти відповіді на корінні питання навчання і 
виховання високоморальної людини. Він стверджував, що головне в житті – це 
серце, бо воно є «корень, солнце, голова и царьчеловеку». Саме тому «виховання 

серця», тобто моральне виховання,має бути в центрі уваги вчителів. Григорій 

Савич передусім вимагав учити дітей вдячності. В притчі «Благородний Еродій» 

батько Еродія так говорив сину: «Сине мой!... учися единнеблагодарности... Знай, 

что все протчія науки єсть суть рабынисеяцарицм». Невдячна людина не може 

бути доброчесною і моральною, а тому треба виховувати так дитину, щоб вона 
могла згодом поєднувати свої особисті прагнення і бажання з інтересами інших 

доброчесних людей. Тільки тоді вона й буде щасливою.Часто на уроках 

української мови та літератури звертаюся до спадщини педагога 
В.О.Сухомлинського. Речення і невеликі тексти, взяті з його творів, сприяють 

формуванню високих моральних рис, працелюбності, героїзму, любові до 

Батьківщини, матері, їх можна використовувати для мовно-граматичних завдань, 

для роботи з синтаксису і стилістики в 11-му класі. 
Прочитайте текст. Поясніть значення виділеного вислову. Визначте головні члени 

речень та синтаксичну роль тире. 
Виховуй у собі людину — ось що головне. Інженером можна стати за п'ять років, 
вчитися на людину треба все життя. Найголовніше в душі — це краса. Краса в 
широкому розумінні — це мистецтво і музика, і сердечні стосунки з людьми 
(«Листи до сина»). 

Який зміст вкладає автор у текст? Встановіть у складних реченнях незалежну, 

головну частину і синтаксично залежну, підпорядковану головній частині. 
Визначте види підрядних речень. 

Батьківщина — це ласкава і вимоглива мати. Батьківщині, як рідній матері, 
боляче, коли ти не станеш справжньою людиною. Живи і працюй так, щоб 
Батьківщина гордилась тобою. 

За поданим початком продовжте думку автора своїми роздумами. Поясніть 

вживання розділових знаків. 

Людина повинна працювати не тільки для того, щоб добувати собі хліб і одежу, 
побудувати житло, але і для того, щоб поряд з її будинком завжди цвіли квіти, 
давали радість їй і людям. 

Прочитайте текст. Визначте, до якого стилю він належить. Назвіть характерні 
ознаки цього стилю. Поясніть уживання розділових знаків. 

Юні мої друзі, щадіть серце і виховуйте почуття. Пам'ятайте, що в наш час 
людина з кожним роком усе більше відчуває вплив навколишнього середовища. В 
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ідеї — людина людині друг, товариш і брат — закладено глибокий зміст. Бути 
другом — це значить утверджувати в собі людяність. 
У тебе будуть діти, пам'ятай: від того, як маленька дитина ставиться до 
птахів, квітів, дерев, залежить її ставлення до людей («Серце віддаю дітям»). 

Вивчення мовних понять, явищ, закономірностей, норм здійснюється не 
ізольовано від мовлення, а на основі тексту (висловлювання) як результату 

мовленнєвої діяльності і передбачає застосування вивченого в мовленнєвому 

процесі. Аналізуючи образи будь-якого твору літератури, можемо провести 

зв'язок із мовною змістовою лінією, наприклад, утворити «моральний ланцюжок», 

підбираючи прислівники, які характеризують поведінку Чіпки (грубо, брутально, 

злобно, нечемно, немилосердно, презирливо, зневажливо, безбожно…). Набуття і 
вдосконалення мовленнєвої компетенції здійснюється в ході аналізу актуальних 

навчальних і життєвих проблем, у розв'язанні яких учні бачать особистісний сенс, 
унаслідок чого формуються їхні пізнавальні мотиви щодо вивчення мови.Для 

навчальних диктантів вибираємо тексти, у яких ідеться про духовну, морально-

етичну, суспільну чи будь-яку іншу важливу проблему. Після диктанту, його 

перевірки і аналізу помилок  з учнями проводиться невелика бесіда, завдання якої 
– розкрити суть запропонованої проблеми, спонукати учнів до її осмислення. 

Дуже часто ми стаємо свідками неправильного спілкування учнів, чуємо слова, 
які не мали б звучати в їхньому мовленні. Ознайомимо учнів із пізнавальним 

текстом, автором якого є Любов Іванівна Мацько – відомий мовознавець-стиліст 
української мови, представник академічної науки, авторитетний учений, доктор 

філологічних наук, професор: 

«Погані слова можуть "накликати" на здоров'я людини серйозні ускладнення– 

зламати нервову систему й організм у цілому. Образливі лайливі слова, виявляєть-
ся, збільшують в організмі об'єм газу імперилу, який роз'їдає наші судини, як 
іржа. Ось висновки вчених про згубну дію лихих слів на все живе. У ботаніці є свій 
"піддослідний кролик" – рослина арабідоксис. Роль лайливої людини над насінням 

цієї рослини виконував генератор хвиль. Емоційність лайливих слів він підсилив у 
100 разів. Негатив був рівнозначний радіаційному опроміненню в 40 тисяч 
рентген. Результат експерименту– шокуючий. Майже все насіння загинуло від 
розриву ланцюжків ДНК, безладного перемішування генів і руйнування хромосом. 

Несамовитий удар лайок усе-таки витримали поодинокі арабідоксиси, але... 
стали мутантами. До речі, вчені експериментально довели: руйнівна дія лайок 
сама по собі сильна навіть без гучності– це ті самі прокляття. Підтверджено 
також, що вбивчу силу має й найтихіший шепіт– наприклад, незрозуміле для нас 
бубоніння шамана. Це доводить людину до хвороби, а то й до смерті. Дедалі 
більше сучасних учених підтримує думку, що прокляття – це своєрідний вірус. 
Потрапивши в організм людини, він ослаблює, навіть руйнує її імунітет. За 
народним повір'ям, дія злого слова, "порча" (чітко вибудувані словесні структури) 
може проявлятися протягом семи років від дня посилання». 

Робимо висновок. Які слова руйнують генотип людини? Як саме? Чому? Які 
слова впливають на наш організм благотворно? Чому? Якою має бути мова 
окремої людини і народу в цілому, якщо ми хочемо здоров’я і довголіття для себе 
та для своїх дітей? 
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3. Персональний веб-сайт як методичний інструмент у роботі вчителя в 

умовах впровадження освіти для сталого 

розвиткуhttp://www.iolya.com.ua/index.html 

Міжнародний досвід розвитку мережі Інтернет показує, що сайт може бути 

інструментом педагогічної взаємодіївчителя та учнів. Створення сайту відкриває 
для педагогічної діяльності нове середовище та нові можливості, він стає робочим 

інструментом вчителя та поступово починає використовуватись в навчальній 

діяльності для організації взаємодії вчителів, дітей, батьків: при дистанційному 

навчанні, при організації проектної діяльності, для проведення опитувань та 
телекомунікаційних заходів, для організації всіх учасників навчального процесу. 

Створення персонального сайту дало мені можливість організувати інтерактивну 

взаємодію з учнями, батьками в процесі вивчення певних тем.Проблема 
формування системи цінностей є однією з найактуальніших на сторінках сайту. 

Учні й батьки мають можливість переглянути весь потрібний матеріал з розвитку 

духовності, обговорити й узагальнити, зробити висновки, спроектувати цілі.. 
Таким чином запроваджуються інформаційні технології навчання, які 
забезпечують доступ до безмежних обсягів інформації, що сприяє формуванню 

духовного світу особистості, її високої моралі, цілісних світоглядних уявлень, 

ціннісних орієнтацій. На сайті розміщено матеріал фольклору та народознавства: 
легенди про Україну, про долю українця, про квіти, про писанку, про вишиванку; 

розробки уроків та фрагментів уроків, позакласних заходів народознавчого 

характеру. Надано цікавий матеріал, що допоможе  батькам у їх активному впливі 
на розвиток дитини: «Взаєморозуміння між батьками і дітьми», «Повчання 

Володимира Мономаха дітям». Дітям запропоновано матеріал пізнавального 

характеру, який дасть можливість дослідити психологічний стрижень 

внутрішнього світу: «Чи готовий я жити окремо від батьків?» (Прагнення 

незалежності може з’явитися у дитини задовго до того, як вона буде готова 
залишити батьківський дім. І дуже часто це трапляється з підлітками, які не 
завжди знаходять з батьками спільну мову, вважають, що втеча - вихід із ситуації) 
«Потиск рук» (Потиск може наблизити людину, з якою хочеться подружитися, 

але може й відштовхнути, залежно від того, як це робити. Подумаємо, на що 

потрібно звернути увагу, вітаючи людину рукостисканням),«Психологія 

малюнка». Можна віднайти на сайті файли пізнавального характеру, що збагатять 

духовний світ підлітка знаннями про суміжні мистецтва, зокрема живопис. Учень 

має можливість вивчити правила етикету й ділового спілкування, опрацювати 

педагогічні твори В.Сухомлинського. Наявна медіатека допоможе школяреві 
зрозуміти той чи інший програмовий твір, допоможе краще осмислити 

психологічну характеристику персонажів. Учні мають можливість 

самовиразитись на особистих сторінках, розказуючи про себе, про свої мрії.  
Сьогодні нові інформаційні технології - невід’ємна частина нашого життя. Маючи 

в своєму розпорядженні комп'ютер, можна інтенсифікувати процес навчання, 

зробити його більш наочним і динамічним, формувати уміння працювати з 
інформацією, готувати особистість "інформаційного суспільства", формувати 

дослідницькі уміння, розвивати комунікативні здібності. Це забезпечує швидке і 
міцне опанування навчального матеріалу, розвиває пізнавальні здібності та 
розумові якості учнів, сприяє активізації їх пізнавальної діяльності. 
(Додаток 14) 

4.Висновок 
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 Розробка методичного інструментарію з розвитку духовності на уроках 

української мови та літератури, в позакласній роботі в умовах впровадження 

соціального аспекту сталого розвитку допоможе вчителю брати активну участь у 

формуванні ціннісних установок вихованця, дасть можливість практично 

застосовувати їх у своїй педагогічній діяльності. Використання народознавчого 

матеріалу, елементів народної педагогіки, фольклору – це ті джерела народної 
мудрості, у яких можна шукати відповідь на всі злободенні питання, саме вони 

здатні пробудити в серці молодого покоління паростки любові, милосердя, 

толерантності…Фольклор - своєрідна форма моральних настанов і заповідей 

народу, тому їх роль неоціненна у розвитку духовності особистості. Виховний 

потенціал матеріалу з народознавства на уроках української мови й літератури, в 

позакласній роботі не менш важливий. Представлений матеріал допоможе 
вчителю-словеснику вибрати для себе найбільш дієвий, на його думку, спосіб 

діяльності вчителя та учня. Це може бути дискусія, метод «Перевтілення», 

евристична бесіда, вдало підібраний епіграф, підготовлена інсценівка, метод 

«Незакінченого речення», складання сенкану тощо. Наданий методичний 

інструментарій із проведення уроку захисту проектів - унікальний спосіб 

реалізації творчого потенціалу учнів у їх здатності проектувати модель своїх 

стосунків. Велику увагу приділено технології «наскрізного навчання», що 

здійснюється через  інтегровані уроки з  соціальним аспектом освіти для сталого 

розвитку. Персональний веб-сайт як методичний інструмент в роботі вчителя в 

умовах впровадження освіти для сталого розвиткуформує уміння працювати з 
інформацією, готує особистість "інформаційного суспільства", але й дає 
можливість при цьому розвиватися душевно. Використовуючи будь-які з вище 
перелічених засобів забезпечення розвитку духовності, вчитель має розуміти, що 

найважливішим для дитини було і залишається  вчасно сказане добре слово. 

Одного разу до старого мудреця прийшов у науку юнак. 

-    Для чого тобі моя мудрість? - спитав старий. 

-    Хочу стати непереможним, - відповів юнак. 

-    Для цього не треба вчитися. Достатньо бути ввічливим, доброзичливим, 

уважним. Ввічливість та доброзичливість допоможуть тобі зажити поваги в 

інших. Уважність дасть змогу помічати дрібниці й уникати суперечок та 
конфліктів. А це й зробить тебе непереможним. 

-    Чому? 

-    Тому що тобі не буде з ким змагатися, ти не матимеш ворогів. 
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2.2. Виховний потенціал матеріалу з народознавства на уроках 

       української  мови й літератури, в позакласній роботі 

 

Тема. «Як засяють зірки на Свят-вечір…»Традиції святкування Різдва в 

Україні, у творчості  Богдана Лепкого) 

Мета : відновити народні традиції та звичаї, пов’язані із вшануванням свята Різдва 
Христового; розвивати уміння відчувати неповторну красу художнього слова; 
виховувати любов і повагу до обрядів, народних звичаїв і традицій. 

Обладнання : фотографії церкви, портрет письменника Б.Лепкого, ілюстрації до 

творів на тему « Різдво», художні книги «Казка мойого життя», «Цвіт споминів», 

презентація «Різдвяні мотиви у творчості Богдана Лепкого», збірка колядок, 

аудіозапис колядок. 

 

Епіграф.    Пустіть дітей приходити до Мене і не забороняйте їм ,  

                      бо таких є Царство Боже.  Євангеліє, Лк . 18 , 16. 

Ведучий 1.  З давніх-давен християни урочисто, схвильовано зустрічають 

найкраще, світле свято - Різдво Христове. Саме з ним в українців пов'язано багато 

обрядів і звичаїв. Люди радіють народженню Спасителя, Ісуса Христа. 
Ведучий 2. Історія цієї святкової дати наступна. Більше двох тисяч років тому на 
Землю прийшов Син Божий. Вій прийшов, як приходять у світ прості люди -

немовлям. Маленьким хлопчиком  лежав у яслах біля тварин. Навіть віслюки та 
воли вітали його прихід. Земні батьки Ісуса Марія та Йосип дуже раділи, але 
знали, що їхній син має потім страждати та померти за гріхи людські. 
 Ведучий 1. Щоб ушанувати Христа, який своєю смертю врятував людство, 

християни  кожного року святкують його народження. У Святвечір люди 

збираються біля ялинки та куштують святкову кутю. Католики роблять це ввечері 
двадцять п'ятого грудня, а православні, греко-католики та деякі протестанти — 

ввечері шостого січня. 

Ведучий 2. Зазвичай Різдво в Україні - це родинне свято. Цього дня навідують 

близьких родичів, вшановують померлих предків, згадують хресних батьків. А 

молодь та діти йдуть колядувати  та  розігрувати вертеп, тобто традиційну  

різдвяну виставу. У вертепі грають колоритні персонажі, вбрані у яскраву одежу. 

Це рогата коза, дотепний циган, веселий дід, лікар в окулярах та інші. Молодь  

вітає всіх навколо з народженням Спасителя та прославляє його. 

Ведучий 1. Колядники, за народною традицією, під час обходів дворів 

вшановували всіх членів родини. Вони виконували величальні пісні господареві, 
господині, дітям, прославляючи Матір Божу і мале Дитятко.    І сьогодні в деяких 

регіонах країни колядники готують різдвяну виставу-вертеп. 

Ведучий 2. До нас ми запросили трьох учасників цієї вистави — пастушків. Вони 

перші дізналися від Ангела про народження Ісуса Христа і прославляли його . 

 Інсценівка. Учень (зачитує з “Біблії для дітей”) 

Недалеко звідти серед ночі були пастирі, що стерегли свої стада . І ось 

несподівано явився їм ангел Господній, і станув перед ними. Вони перелякалися  

зо страху . Але він сказав їм : 

-Не бійтеся. Я прийшов вам сказати чудову вістку. Нині у Вифлеємі народився 

Христос. Господь—Спаситель, що на Нього чекав нарід. Ви можете Його 

побачити, повитого в яслах. 

Пастушок 1 Боже милосердний, глянь на твої діти  
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Ми ростем, ми процвітаєм, як весняні 
квіти !  

Пастушок 2 

Просимо тя, Боже, просимо 

щиренько , 

Захисти від лиха і вітця , і неньку . 

Хай ростуть здорові братчик і 
сестричка , 

А на столі буде біла паляничка . 
Пастушок З 

Велика радість від світу ся з’явила , 
Діва Марія Сина породила, 
       І ми йдемо від хати до хати , 

       Щоби  добрим людям 

заколядувати . 

       Христос ся рождає! 
 

Ведучий 1. Пустіть дітей приходити до Мене і не забороняйте їм ,  

                      бо таких є Царство Боже. 
Господь сказав ті слова, звертаючись до дітей. Коли людина змалку усвідомить 

мораль християнства, буде виконувати заповіді Божі, тобто любитиме свого 

ближнього, допомагатиме нужденному, то виросте небайдужою до чужого горя, 

буде корисною не лише рідним, а й своїй країні. 
Ведучий 2. Ці слова взято зі священної і найвидатнішої пам'ятки людства - Біблії, 
точніше з одного із 4-ох Євангелій - Євангелія від Луки. 

Вірш  «Святвечірнє» Б.Лепкого 

(Додаток 1)

Чистенько скрізь , натикано чатиння 

За образи, накрито довгий стіл 

Обрусом білим ; хата, як святиня, 

А стіл неначе жертвенний престіл. 

І блимають свічки, димок снується, 

Зелене сіно пахне під столом  

І радісно у грудях серце б’ється , 

І  цілий світ здасться гарним сном, 

«Щоби дітей ми розуму навчили 

І довели щасливо під вінець, 

А нам тоді спокійної могили  

Та пам‘яті незлої і - кінець ". 

Бажання . Якби з них одна десята   
Або хоч сота часть здійснилась нам, 

Життя було би як Різдвяні свята 
І як танок довкола райських брам. 

Затихли вже колядники, 

Вже північ залягає. 
Лише на сіні дітваки 

Орішків ще шукають. 

Пустують внуки , а в куті  
Сидить дідусь на лаві, 
Зі стін всміхаються святі, 
Бо раді цій забаві. 
Нараз десь шелест під вікном! 

Хтось сперся на загаті... 
І заніміло все кругом , 

І тремт пішов по хаті. 
Дідусь вікно перехрестив . 

«Нічого. Звиклі речі. 
Це дух Івана приходив 

 До нас на Святий вечір».

 

Ведучий 1. Особливою традицією в надвечір'я Різдва є Свята Вечеря, до 

якоїобов'зкововходять 12 піснихстрав. Як правило, до святвечірнього столу в 

різнихкуточкахУкраїниподаютьнаступністрав. 

Ведучий 2. 

Кутя – окраса столу. На Львівщині кутю готують густою, з пшениці, маку, 

родзинок,  грецьких горіхів та засолоджують медом. 

    На Харківщині готують кутю з рису, решта  

    інгредієнтів - ті ж. На Закарпатті ще також  

    готують рідку кутю: відвар з пшениці            змішується  з узваром, додається 

вода, в якій запарювався мак, мед, мелені горіхи та мелений мак. 

Поряд з кутею на столі є плетенка – булка, сплетена косою, посипана маком. 

Їдятьїї по закінченнюРіздвяних свят. 
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Інсценівка оповідання «Святий вечір» Б.Лепкого 

(Дівчина накриває стіл, хлопець приносить житній сніп і ставить у кутку, 
пастух кидає під стіл в 'язку сіна і розстелює його по підлозі) 
Пастух.  А тепер уважайте на вогонь! 

Мати.  А не забудьте там про чісник! 

(Дівчина кладе часник під обрус на 4-ох кінцях стола, поміж тарілки - гіллячки 
темно-зеленої соснини) 
Входить дівчина,каже: 

- Просили вас татуньо й мамуня і я вас прошу на коляду (подає миску з 
дарунками: горіхи,мід,.медівники) 

Мати. А чия ти, доню ? 

Дівчина. Зарічних... 

Мати (записують). Подякуй мамуні і проси татуня, щоби на 2-ий день свят 
прийшли до нас на вечеру . 

(Увіходить хлопець з дарунками) 
Хлопець. Просили вас татуньо й мамуня і я вас прошу на коляду.  

Мати.  А чий ти, сину ? - Стельмахів... - Подякуй мамуні і проси татуня, щоби на 
2-ий день свят прийшли до нас на вечеру . 

 Мати (до дітей): 

-А квокати не будете ? 

(Діти на сіно під столом, збирають горішки, цукерки, тішаться) : 
 - Кво-кво на Різдво!.... 

(Хтось з домашніх стукає у причілкове вікно, каже): 
-А чи несуться вам кури ? 

-Несуть, несуть, як мак трясуть! 

Ведучий 1. Починаючи з вечора, усюди ходили колядники з "вифлеємською 

зіркою". На палці закріплювалася велика зірказ золоченого паперу, прикрашалася 

ліхтариком, паперовими гірляндами, іноді іконою Різдва, Спасителя чи Божої 
Матері, потім з цією зіркою, співаючи різдвяні гімни, обходили навколишні 
будинки. Такі відвідування називалися колядуванням. 

Ведучий 2. Щодо колядування: колядують в Україні в різних місцях не в один і 
той же день. Де колядують вже на Святий Вечір, де - в перший день Різдва, а де - 
ранком другого дня свят. Колядували звичайно діти, дорослі парубки та дівчата. 
Діти збиралися ватагами в залежності від віку. Малі хлоп’ята співали під вікнами 

у сусідів. Старші діти, яким вже виповнилося років по дванадцять, обходили 

майже ціле село. Вони підходили до хати, ставали під вікнами та гукали всі разом, 

щоб господарі благословили їх колядування. Коли дозвіл одержували, починали 

співати колядку, призначену особисто господарю або господині, довідавшись 

заздалегідь, як кого звуть. Після закінчення співу, господарі виносили дітям дещо 

з солодощів або ж по копійці. 
Заходять колядники. Колядують. 

Ведучий 1. Колядувати ходили окремодоросліхлопці, окремо - дівчата. Хлопці 
ходилиіз "звіздою” та дзвоником. "Звізда” прикрашаласякольоровимпапером, 

стрічками, у середині "звізди” - образок "Народження Христа” та свічка. Ватага 

колядниківскладалася з п’ятиосіб: берези, звіздоноші, дзвонаря, міхоноші та 
запасного хлопця, якиймавдопомагатиміхоноші. Звичайно вони колядували у хаті 
перед образами, післячогохлопців добре наділяли, запрошували до столу як 



26 

 

дорогих гостей, але вони довго не затримувалися, вклонялисявсім, хтобув у 

господі, і поспішали до іншоїхати. 

Ведучий 2. Дівчата ходили колядувативвечері, тому мали при собіліхтар у 

формімісяцяабозірки. Йогоприв’язували до великого ціпка та трималивисоко над 

головою, щобздалекубуло видно дівочу ватагу. Дівчатазвичайно в хату не 

заходили, а співали на дворіпідвікнами. Їхнаділялицукерками , горіхами, 

солодощами та грошима. 
Конкурс на краще віншування ( побажання ) 

Хай родиться в полі 
Жито й пшениця, 

Хай хліб-сіль будуть 

У Вашій світлиці. 
Щоб Ви в своїм домі 
Всі були здорові, 
І щоби було у Вас 

Усього доволі! 
 

Хай сипляться гроші 
Вам дощем із неба, 
Й Господь посилає 
Усе,що Вам треба! 

Хай щастя стукає у двері, 
Хай заходять до оселі 
Радість,злагода та спокій 

І любов на довгі роки! 

Нехай цей день, а також рік – завжди буде веселий 

Божа щира благодать, завжди буде в оселях. 

Біди не знати, ні страждань – в достатку завжди жити, 

І Дню Народження Христа – воістину радіти! Христос Народився! 

 

Хай Різдво у вишиванці, 
Розбудить Вас щасливо вранці! 
І принесе у Вашу хату, 

Радість й усмішок багато. 

Розбудить приспані надії, 
Достатком й щастям Вас зігріє, 
Зігріє сонцем і любов'ю та подарує Вам здоров'я. 

 

Поезія « У Різдвяні свята» Б. Лепкого

У Різдвяні свята  
Спішім брат до брата. 
Позабудьмо, що нас ділить, 

Що відводить нас від ціли. 

І заколядуймо : 

Дай тобі, Боже, всього, що гоже, 
В пасіці рійно, в полі надійно, 

А в хаті мирно і боговійно. 

Всім нам посполу. 

Згори до долу. 

Дай щасливо побороти  

Нашу вдачу кволу. 

Щоб ми рука в руку 

І груди при груди  

Йшли на стрічу кращій долі  
Так, як другі люди . 

Щоб цілий світ, браття, 

Не міг вийти з дива. 
Що зробила на Вкраїні  
Раз єдність правдива... 

Поезія «Під Різдво» Б. Лепкого 

Колядки , колядки . колядки, 

Свічечки на зеленій ялинці; 
Білий сніг вкрив садки і грядки. 

Мерехтить на кождіській билинці 
Любі сни . райські сни, сни весни, 

Сни про те, що було і минуло, 

Хоч як серце у грудях тисни. 

Щоб забуло -воно не забуло. 

Кожний день, кожду річ, кожний 

мент,  
Кожде слово з уст близьких і рідних. 



 

Заховало воно, мов фрагмен
Колядка  «Бог предвічний

 

2.2. Виховний потенціал ма
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ов фрагмент, Мов мелодію арф неподіб
предвічний» (аудіозапис). 

отенціал матеріалу з народознавства на уроках 

арф неподібних. 

 

 
Додаток 3 

 



 

       української  мови й літ

Тема. «І втішилися гаї-

Великодня в Україні, у тво

Мета:     ознайомити учнів
Воскресіння Ісуса Христа
обряди, традиції українців
художнього слова, поваги до
потребу жити за християнсь
 Обладнання: ікона„Воскрес
Лепкого; портрети Б.Лепког
«Цвіт споминів»; презентац
писанки. 

Епіграф: «…Згадки з моїх ді
Хлопчик.  

Христос воскрес! Радійте ді
Біжіть у поле, у садок,  

Збирайте зіллячко і квіти,

Кладіть на Божий Хрест віно
Дівчинка 
Нехай бринять і пахнуть кві
Нехай почує Божий рай,  

 

 

Ведучий 1.   Великдень -

християн.Найголовніші дні
П'ятниця. У ніч з суботи на
паску,писанки, різні страви і
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ї мови й літератури, в позакласній роботі 

-діброви: «Христос Воскрес!» (Традиції с

раїні у творчості Богдана Лепкого) 

омити учнів з творами літератури, присвяченими св
са Христа - Великодню,  узагальнити їхні знання
ї українців, пов'язані з цим святом; розвивати почутт

аги до народних обрядів; виховувати національ
християнськими законами моралі 
она Воскресіння Ісуса Христа "; ілюстрації до тво
ти Б Лепкого, його батьків; тексти творів «Казка мой
презентація «Великодні мотиви у творчості Богдан

дки з моїх діточих літ. Ах, як ви дорогі мені!» (Б. Лепк

Радійте, діти,  

ко і квіти,  

й Хрест вінок!  

пахнуть квіти,  

 

Як на землі радіють діти
І звеселяють рідний край
Хлопчик 

На вас погляне Божа Мат
Радіючи з святих небес
Збирайтесь, діти, ну ж сп
Христос воскрес! Христо
 

-день воскресіння Ісуса Христа, одне з найб
ловніші дні тижня перед Паскою - Чистий Четве
з суботи на неділю в церкві відбуваєтьсясвяткова служ
ізні страви і речі. Свято триває три дні. 

 

Традиції святкування 

яченими  світлому дню 

їхні знання про звичаї,    
вати почуття любові до  

ти національну гордість,  

рації до творів Богдана 
Казка мойого життя», 

чості Богдана Лепкого», 

Б  Лепкий) 

адіють діти  

рідний край. 

е Божа Мати,  

бес...  
іти ну ж співати:  

рес Христос воскрес! 

 

одне з найбільших свят 
стий Четвер і Страсна 
вяткова служба. Святять 
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Ведучий 2. Символом Великодня є писанки . Після того, як писанки разом із 
Великодньою паскою освятять у церкві, дарують родичам і знайомим зі словами: 

«Христос Воскрес !» У відповідь кажуть: « Воістину Воскрес!» і щиро дякують. 

Дарувати писанку — означає бажати щастя, здоров’я, добра. 
   Ведучий 1. Багато прислів’їв і приказок присвячено темі «Великдень»: За 
тиждень - Великдень. Недалечко червоне яєчко. Красна ріка берегами, а 
Великдень - пирогами. Будь великий,як верба,а здоровий,як вода,а багатий,як 

земля.  

    Ведучий 2. Існують народні повір 'я : Коли печуть паску, не можна, щоб у хаті 
був хтось чужий.У свята забороняється працювати - це вважається гріхом.  

Відгадайте загадки. 

Що святіше за хліб ? (Паска)У фарбах катаєься, до церкви збирається.(Крашанка) 
В одній бочці два тіста, а не змішуються.(Яйце). 
Інсценівка казки про Великодню писанку 

Матуся (лагідно припиняла верескливі дитячі пустощі) урочисто промовляла: 
- Вже діди снують по хаті. Час дітям спати, а мені – писанки писати.  

(Діти слухняно йдуть спати, а мати біля свічечки малює писанки)  

Слова автора (учень). Намалювати писанок мати мала до світлого Великодня не 
мало – не багато, а – на всіх людей у світі! Кожному-кожному робилася писанка, 
аби ніхто не лишився у день весняного свята без всесильного оберегу. Не дарма ж 

старі люди казали, що у світі доти житиме любов, доки будуть писати писанки, 

усім потрібен захист, кожному знадобиться оберіг: і вдома, і в дорозі, і в будень, і 
в свято… 

Слова автора (учениця). Та надумали якось лихі сили вкрасти зі світу любов, а 
натомість – розплодити злість, жадібність і ворожнечу. Хитрістю, лестощами, 

обманом, підкупом чи силою повідбирали вони в людей пам'ять, покрали з-під 

образів писанки, спотворили прадавні узори, котрими від діда-прадіда зображали 

майстрині на оберегах всілякі блага. Лишилася справа за малим – украсти 

писанкарку. 

(З'являються чорні птиці, розбивають готові писанки, розливають фарбу, 
забирають писанкарку)  
(Появляються перелякані діти) 
- Де наша мати? Куди понесли її чорні птиці? 

- Де нам її шукати? 

- Хто ж тепер буде людям допомагати, писанки малювати й дарувати? 

(Безутішно сновигають по хаті, спотикаються у потрощених шкаралупах 
ненароджених писанок, стискають їх у долоньках, Зненацька старший син 
писанкарки у найдальшому закутку хати помітив нерозбиту писанку. Підібрав її 
)-Дивіться, є одна писанка! Ціла! Чорні птиці не вгледіли, що писанка покотилася 

неушкодженою і навіть тріщинки на ній не зробилося.  

(Прибігає стара бабуся) 
Бабуся. Ой, біда тепер буде, біда! (заломила вона руки) Не наробить ваша ненька 
до Великодня писанок, не роздасть їх людям – тай забудуть усі враз і свій рід, і 
свої звичаї! Ніби приблуди безрідні житимуть у світі, в чужих народів розуму 

питатимуть… Не зліпити тепер докупи ці шкаралупи, не доточити!.. Нащо я 

дожила до такого горя, нащо діждала?.. 
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- Не голосіть так, бабцю! (підійшов до неї старший син) Одна писанка вціліла, 
дивіться. (простягнув до баби на долоні круглобоку писанку, дрібно списану 
хвильками, ромбиками і кривульками) 
- Де ти взяв її? ( накрила баба його долоню руками і сполохано озирнулася по 
сторонах ) 
- Від мами лишилася. (сумно відказав хлопчик) 
Бабуся (пошепки). Ото слухай мене уважно, внучку. За допомогою оцієї писанки 

ти зможеш порятувати свою матір, а разом з нею – увесь люд. Бачиш, середина 

писанки розділена хвильками і звірятами? Це земля, наш світ. Верхня частина 
писанки – Світове Дерево. Маєш піднятися на його самісіньку верхівку і отримати 

яйце від райської птиці. Потім спуститися з тим яйцем до нижньої частини 

писанки – до підземного світу. Там живуть жаби, вужі, кроти і всякі гади. Вони 

дадуть тобі пензлика і трохи воску. А тоді, якщо все зробиш правильно і не 
злякаєшся труднощів – знайдеш матір, віддаси їй свої скарби. Як тільки вона 
розмалює писанку – вмить усе повернеться на своє місце!  
Хлопчик (вагається). А я зможу?  

Баба (зиркнула на нього). Боїшся?  

Хлопчик (упевнено). Ні! Не боюся! Все здолаю! 

Баба.  Тоді – в дорогу!  

Слова автора. 
 Хлопчик опинився біля підніжжя Світового Дерева. Тут сходиться теперішній 

час і майбутній. Йому потрібно було відшукати райських птиць. 

(З'являється прекрасна птаха із райдужним пір’ям, золотою короною на 
витонченій голівці і просто розкішним сяючим хвостом) 

Хлопчик. Ось вона! 
Пробачте, будь ласка, Ви розумієте людську мову? 

Пава(зверхньо). Авжеж. Де ти бачив райську птицю, котра не розуміє людської 
мови? 

Хлопчик. Якщо чесно, ніде.  
Пава.  Я тобі сподобалася? 

Хлопчик. Так. Чи не могли б ви віддати мені одне-єдине ваше яйце?  

Пава. Іще чого надумав! Піди й купи собі яєць на базарі! Мої яйця – на вагу 

золота! 
Хлопчик (винувато). Я знаю. Але тільки на вашому яйці моя неня намалює таку 

писанку, котра врятує і її, і цілий світ від лихої сили. Тільки тоді матінка зможе 
повернуться до мене, братиків і сестрички. 

Пава Сердешне дитя… То ти це робиш не заради користі? 

Хлопчик. Ні.  
Пава. Ой!.. Не плач, бо і я зараз заплачу…  Я дам тобі яйце.  
(Райська птиця тицьнула йому в долоню маленьке крем’яне яйце, зав’язане у 
вишиту хустинку)  
Пава. Іди, хлопчику, іди й знаходь свою неньку!  

Хлопчик.  Дякую вам! 

Слова автора. Багато пригод довелось пережити безстрашному хлопчику, але у 

нього було багато помічників у такій важливій справі. Мишка дала хлопчику 

краплини воску, котрий стікає у церкві зі свічок, і пензлик. Вона ж розказала 
хлопчику, що його матір зачинили лихі сили у високій башті на вершечку самої 
високої гори. А кішка перетворила його на кошеня, яке, затиснувши зубами 
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заповідний вузлик, видряпалось на високу гору, на шпилі котрої, у куряві чорних 

грозових хмар, височіла неприступна башта з його рідною матінкою. 

Мати (розгублено). Диво-дивнеє… Це ж яйце райської птиці, а це – трошки воску 

і… пензлик! Котику-муркотику, як ти доніс усе це сюди? 

(Стомлений котик-хлопчик уже заснув поруч) 
Слова автора (учень).Коли почало сходити сонце, писанкарка підставила під його 

промені черепок із воском і той швидко розтанув. Далі майстриня взялася 

вправними рухами вимальовувати на крем’яному яйці райської птиці прадавні 
символи-візерунки, що мали забезпечити урожайний рік і щасливу долю всім 

людям на землі.  
Слова автора (учениця). Ледве закінчила свою роботу – затріщала башта усіма 
кутками, тай… розсипалася вщент! А мати-писанкарка враз опинилася у своїй 

хаті. Ніби й не було погрому чорних птиць, ніби й не потрощили вони усю працю 

писанкарки – онде скільки різнокольорових, круглобоких, лискучих писанок 

пишається по тарелях! 

Мати (до сина). Як же ти змарнів, мій сердешний! 

Син.  Ой, мамо, гляньте скільки людей на подвір’ї! Вони всі прийшли по писанки! 

Мати.  А й справді! Сьогодні ж Великдень! Час писанки дарувати і долю добру 

віншувати. Нумо, швиденько, перекладайте писанки до кошиків і – гайда на 
вулицю до людей!  

 

Поезія Богдана Лепкого «На Великдень» 

Вже по Всеношній, вже по Службі 
Божій, 

Виходять люди з церкви і кругом  

Живим, неплетеним вінком  

Стають на цвинтарі, веселі, гожі. 
Жінки, як мальви, а дівки, як рожі. 
Стоять поважно над своїм добром  

І ждуть, аж вийде панотець з хрестом  

І посвятить їм тії дари Божі. 
Спішіться, отче! Рік цілий чекали  

Вони на теє превелике свято. 

Орали, сіяли, косили, копали . 

Так сорок днів щось постили завзято, 

І знову цілий рік прийдеться ждати. 

Ніж надійде таке велике свято. 

„Христос Воскрес!"—дяки співають, 

Панотець кропить, над село 

Весняне сонце підійшло, 

І квіти пахнуть, дзвони грають. 

Щасливі ті, що паску мають!..  

Ґаздині в біле полотно 

Склали посвячене добро,  

Мужам завдали і манджають. 

Між ними підросток-хлопчина 
Насилу двигає свячене, 
Аж ллється піт і гнеться спина . 
Та занесе...Він ще дитина... 
Торік покійні несли тато...  

Тепер на нього черга, нене!     

Уривок із оповідання Б.Лепкого «Великодній ранок» («Казка мойого життя») 

Візуалізація (учні слухають із заплющеними очима початок твору в прочитанні 
вчителя ) 
Дзвони від страстей висіли на дзвіниці без шнурів. Відпочивали. Аж тепер знову 

чистими голосами відізвалися. Цілому світові радісну вість подали, що Христос 
Воскрес! "І втішилися гаї-діброви: «Христос Воскрес!» І зашуміли зеленим 

шумом дерева в лісі і грушка при стрісі: « Христос Воскрес!» Іздивувались серни 

в лісі і птах на горісі: «Христос Воскрес!»Риби гуляють, бо й вони вже знають:  

«Христос Воскрес!» Бо й вони вже знають,чого дзвони грають: «Христос 
Воскрес!» 

Кіносеанс закінчено 
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-Дайте назву фільму, який візуально бачили. 
-Який настрій він навіює ? 

 Ведучий1. Є кілька легенд на тему, чомуВеликденьназивається "Великий День". 

Одна з них записана була колись на Слобожанщині:"Великденьназивається так 

тому, що в той час, коли Христос народився, сильно світилосонце і стояли 

такідовгідні, щотеперешніх треба сімзложити, щоббув один тодішній. 

Ведучий 2. Тоді, було як зійдесонце в неділювранці, то зайде аж у суботуввечері. 
А як розп`яли Христа - дніпоменшали. Тепертількицарські ворота в церкві стоять 

навстіжсімднів..." 

 

Вірш  «Під церквою на Великдень» Б. Лепкого 

Дівочий жвавий хоровід 

Живим вінком круг церкви в 'ється . 

А на колоді сивий дід 

Сидить і дивиться, й сміється. 

«Отут колись, - думає дід , -  

Мої онуки і правнуки 

У гагілковийхоровід 

Підуть , побравишся за руки . 

Га, що робить! Літа біжать, 

Та хоч піду на могилки, 

То й там до мене долетять  

Веселі наші гагілки ". 

Дівочий жвавий хоровід 

Живим вінком круг церкви в ’ється.  

А на колоді сивий дід 

Сидить і дивиться й сміється :  

«Гей, молодосте золота! 

Минула ти ! Цить, серце, цить!» 

I старість молоді літа  
З глибин душі благословить . 

 

Ведучий 1. Що ж то за свято — Великдень? Сьогодні воно має й іншу назву — 

Пасха. З'явилася ця назва в кінці 1-го тисячоліття, коли на українську землю 

прийшло християнство. Цей день вважається днем воскресіння Ісуса Христа

Інсценізація уривків оповідання Б.Лепкого «Гаївки» («Казка мойого життя») 
Слова автора 

По свяченім - під церкву, на гаївки . 

Кладкою через потік, подвір'ям Яцка Коханого в садок, а садком під гору до 

дзвіниці. Кругом церкви дівочий хоровод. Побралися за руки, живим вінком 

церкву оперізують. По зеленій мура¬ві чорні та жовті чобітки мигтять. То 

повагом ідуть, то підстрибують, як сарни. 

Дівчата (співають): 
Пішли тії пани в кути . 

Що носили на нас прути, 

Пішли тії пани спати, 

Що казали нас кувати. 

Дівчина 1. – Зайчика, зайчика. 
Дівчина 2. - Ні, Зельмана . 
Дівчата інші. — Воротаря . 

Дівчина 1. - Зайчика . 
(Зробили коло невелике, посередині  «зайчик». Коло розхитується вправо-вліво, 
вправо-вліво, співають) :  
 Зайчику,зайчику. 

Та сивесенький соколе, 
Та милесенький голубе, 
Ані куди зайчику перескочити, 
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Ані куди зайчику перейти . 

(Дівчина кидається в різні сторони, хоче з колеса вийти, та її не пускають. Тоді 
стає посередині, береться руками за підбоки і відповідає): 
Скоком-боком перевернуся, 

Гребінчиком розчешуся, 

Та візьмуся за пілядоньки . 

Пошукаю си челядоньки. 

(Співаючи. показує, як-то вона скоком-боком перевернеться, як розчешеться 
гребінчиком і як пошукає собі товаришки,вxoпилa за руку одну з дівчат) 

   - ТИ !!! (І вже інша стає посередині) 
Дівчата співають гаївку: 

Через попові лози 

 Скакали бігцем кози, 

То вгору, то в долину, 

То в ружу, то в калину. 

Ми кривого танцю йдемо, 

Кінця йому не знайдемо. 

То вгору, то в долину, 

То в ружу, то в калину. 

- Ой, дівчата, віл, тікайте, віл !  

(Кільканадцять парубків, зчепившись за руки з головами вниз, як віл, що бити 
хоче, наближаються до дівчат.Дівчата врозтіч, хлопці доганяють і пустити не 
хочуть) 
Дівчина 1. - Пусти , бо вкушу. 

Дівчина 2. - Пусти, дам писанку  найгарнішу. Не віриш ?За пазухою маю. Пусти,  

бо роздавиш. Вона не варена. 
Ведучий 2. Багато ворогів колись напали на нашу землю, тому батьки навчали 

дітей бути обачними і спостережливими, вміти заплутувати свої сліди, щоб не 
привести в рідне село ворогів. Із тих далеких часів дійшов до нас кривий танець, в 

якого немає ні початку, ні кінця. 

Ведучий 1. Свiтле свято Воскресiння супроводжувалось урочистими обрядами, до 

яких готувались протягом цiлого тижня: прибирали, бiлилиоселi, пекли паски, 

фарбували крашанки, а молодь розписувала писанки. Паски, як правило, випiкали 

в четвер iз пшеничного борошна на яєчних жовтках i кожна господиня 

дотримувалась всiх усталених звичаїв: пiч розпалювала полiнами, якiвiдкладала 
кожного четверга Великого Посту, пiдпалювала їх галузками освяченої верби, 

саджаючи паски, промовляли спецiальну молитву.  

Ведучий 2. В суботу жiнки фарбували крашанки в лушпиннi з цибулi. Крашанки 

дозволялось фарбувати в рiзнi кольори, але перевагу надавали червоному, який 

символiзував кров Iсуса Христа. Нашi пращури вiрили, що в свяченому 

яйцiмiститься 40 милостей i Дух Святий. Шкаралупу з першого посвяченого яйця 

несли до рiчки й кидали у воду, "щоб допливла до рахманiв i сповiстила, коли 

Великдень".  

(Учень і учениця розказують легенду про писанку).Легенда про писанку 

Минув уже третій день, як помер Христос на хресті. Уже третій день журиться 

його мати Марія — не їсть і не п’є нічого. Жінки приходили до неї, хотіли 

потішити її, просили, щоб вона з’їла щось. Але Марія і далі не говорила, й нічого 

не їла…Однією з тих, хто часто приходив до Матері Божої, була бідна Ганя. У 
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неділю вранці, коли всі раділи, що Христос воскрес, Ганя взяла своє добро — 

кілька яєчок і пішла до Марії. 
—Маріє! Не плач, не сумуй, — просила вона. — Хіба ти не знаєш, що Твій Син 

воскрес? Не сумуй, а радуйся, Маріє! 
—Знаю, — відповіла Марія. — Мій Син з’явився мені у сні. Навколо нього була 

така ясність, що очі боліли від неї. Знаю, що мій Син воскрес. 
Дівчина дала Марії свій подарунок — кошик із яєчками. Сльози радості потекли з 
її очей і впали на яйця. 

І дивне диво сталося. Де впала сльоза з її святих очей, там на яйцях зацвілі чудові 
квіточки, гарні метелики, ясні зірочки. Усі яйця в кошику засяяли різними 

кольорами веселки! Марія зраділа і почала роздавати їх людям. 

—Радуйся! — казала вона кожному, коли подавала яйце, — Христос воскрес! 
Христос воскрес! 

Коли вже яєць не стало, вона з подякою віддала кошик дівчинці. Ганя взяла його і 
вийшла на вулицю. Раптом глянула у кошик, а він повний писанок. Зраділа 
дівчина, бігла вулицями Єрусалиму і кожному, кого зустрічала, давала писанку: 

— Радуйтесь! Христос воскрес! 
Скільки Ганя не роздавала тих писанок, а кошик в неї завжди був повний. Люди, 

яким вона давала ці писанки, несли їх далі, давали іншим і вітали словами: 

—Христос Воскрес!Так за короткий час усі люди в місті знали, що Христос 
воскрес. 
На пам’ять про це диво пишуть в Україні писанки. А на Великдень дарують їх 

рідним і друзям і шанують як великі скарби. 

Ведучий 1. Христос воскрес! — 

Воістину!  

Воістину воскрес!  
Співаймо пісню радості  
Царю землі й небес.  
Христос воскрес! О, сонечко,  

З високих височин 

Подай же радість світові:  
Воскрес Господній Син!  

Христос воскрес! Повітрячко,  

Ти ллєшся із небес,  
Співай побожно, радісно:  

Воістину воскрес!  

Гра «Великодні символи» 

Які слова, що символізують Великдень, згадувались сьогодні. Утворіть 

Великодню квітку, де кожна пелюстка - окремий символ. Визначте, з яким 

кольором він у вас асоціюється (церква, дзвони, писанка, гаївка, паска, 
свічечка…) 

Ведучі роздають присутнім гілочки верби, що символізують наближення 

Великодня 

 

Висновок. При здійсненні життєвих виборів і вчинків людина може опиратися на 
свої уявлення про «справедливе» і «необхідне», але якщо вона не впевнена, то 

неминуче звертається до подібних уявлень, які склалися в культурі, тобто до 

загальнолюдських цінностей.Вплив моралі на стосунки між людьми можна 
порівняти зі старовинним годинником на вежі: зрушений з місця маятник 

приводить у рух велике коліща, яке, повільно обертаючись, змушує рухатися 

дрібніші, до яких прикріплені стрілки. Маятник - то приписи моралі, а коліщата - 
розум і серце. Пробуджені мораллю, вони спонукають кожного з нас оцінювати 

вчинки та слова, схвалювати або засуджувати їх. В сучасний період розвитку 

суспільства відчутне глибинне почуття втрати смислу життя. Багато молодих 



 

 

людей живе, не ставлячи пе
душі. Це може привести до
Ми зобов’язані навчити ди
участю в тому, що відбув
поведінки в суспільстві.І на
поколінь, на загальнолюдськ
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ставлячи перед собою життєвих цілей,  з відчуттям
ривести до того, що в майбутньому втратимо в люд
навчити дитину розмірковувати над смислом життя
що відбувається навколо, проектувати правильн

пільстві.І найкраще нам опиратися в такому прагнен
альнолюдські цінності. 

 

 

уттям порожнечі в 

тимо в людині Людину. 

слом життя, над своєю 

и правильну модель її 
ому прагненні на досвід 

 

 

 

 



 

36 

 

Додаток 4 

2.2. Виховний потенціал матеріалу з народознавства на уроках 

      української  мови й літератури, в позакласній роботі 

 

Тема. Літературно-музична композиція на тему “Русалки, мавки, чарівниці у 

віруваннях українців та в творах української літератури” 

Мета: сприяти вивченню і глибокому розумінню історії та культури українського 

народу на всіх етапах розвитку суспільства, його світогляду, народних знань, 

вірувань та марновірства, обрядів і звичаїв; виховувати естетичні почуття, 

бажання пізнавати  культуру та етнографію українського народу, збирати 

фольклорно-етнографічний матеріал; розвивати творче та логічне мислення учнів, 

їх акторські задатки. 

 (Зал прикрашений вишитими рушниками, віночками.Виходять двоє дівчат в 

українському національному одязі з відрами в руках) 

-Доброго дня, сусідонько, чи дуженькі, чи здоровенькі? 

-Ая,ая, доброго дня.Коли це він добрим буває ? Оце вийшла по воду до криниці, і 
якби не ви, кумасю, то не було б з ким поговорить, що розказати, додому понести, 

сусідам передати. 

-Я так кажу, кумасю, але послухайте, що нового в світі за день сталося… 

(шепчуться) 

-А ви не скажете, кумцю, що ваші кури у мене в городі роблять? 

-А хто вам сказав, що то мої кури, вони що позначені? 

-А може, то Ганині кури? 

-Ганині то  Ганині, але додому сьогодні не підуть, у мене залишаться. 

-Як то залишаться ? Вони увечері нестися мають?!Ви, мабуть, хочете мої яйця 

собі забрати, як ті яблука, що з моєї яблуньки вам за тин впали?! 

-Якщо вони на моїй межі лежали , то моїми стали. 

-Отакої,то , може, як мій Петро на вашу межу стане, то теж до вас піде ? 

-А чому ж не піде, я куди ліпша від вас: не довголиця, не товста, не язиката. 
Отакої!!! 
-Що? То це я товста? Та я тобі покажу, яка я довголиця, яка я язиката! 
-Тьху на тебе ! Та щоб тебе в лісі мавки водили ! 

-А щоб тебе в річці русалки втопили ! 

-А щоб тобі відьма корову здоїла! 
-Тьху на тебе.(Беруть відра і розбігаються)  

Ведучий. Вітаємо всіх , хто завітав на наше свято !Ви вже, напевно , здогадалися , 

що воно у нас буде незвичним. 

Ведуча. Бо мова у нас буде йти про народні звичаї та традиції, про дивовижні 
демонологічні образи русалок , мавок , відьом-чарівниць . 

Ведучий. Споконвіку у світі існували добро і зло, світло і темрява, щастя і горе. 
Цієї роздвоєності не лише в природі, а й у власній свідомості, у своєму 

внутрішньому світі людина осягнути не могла і втілила своє розуміння діалектики 

життя в образах русалок, чортів, упирів, відьом . 

Ведуча. Тиждень перед Трійцею тепер називається «зеленим або русальним», бо в 

час Зелених свят, за народними віруваннями, виходять з води русалки. 

Ведучий. Образ русалки - найбільш поетичний у міфології. Її бояться і жаліють. 

Вона чарівна і підступна. “Як місяць зійде вночі, русалки співають чарівні пісні, а 
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хто лиш зачує, підходить ближче. Тоді русалки залоскочуть його до смерті” , - 

розповідає легенда. 
Ведуча. В образі русалки втілена складна психологія людини : потяг до краси , до 

жіночої вроди , небуденних стосунків і почуттів , і разом з тим - досвід реального 

життя з його розчаруваннями , втратами , покаранням за порушення звичних 

норм. 

Ведучий. Дівчата в цей день ходили таємно в ліс , маючи при собі полин та 
любисток , і там , у лісі, кидали завиті вінки русалкам , щоб ті насилали їм багатих 

женихів . У тих вінках , думали 

дівчата,  русалки бігали по нивах і в лісах . 

Ведуча. З цим днем на Україні пов’язано багато повір’їв про русалок . Вважалося, 

шо впродовж тижня перед Трійцею вони ходять по землі.А четвер- день, коли 

ніхто не працював , шоб не розгнівати русалок. Вірили, що вони в цей день 

виходили з води і дивилися, чи шанують їх люди. 

 Ведучий. Якщо хтось працював, то вони могли наслати шкоду на поле. Жінки в 

цей день лишали на левадах окрайці хліба, на підвіконнях розкладали гарячі 
паляниці, щоб їхнім духом русалки були ситі, а також розвішували по деревах 

полотно їм на сорочки.Про це й говориться: 

Сиділа русалочка на крутій березі , 
 Просила русалочка в жіночок 

наміток.. 

у дівочок сорочок: 

Жіночки-подружки, 

дайте мені заміточку, 

Хоч вона худенька,та аби біленька. 
Сиділа русалочка на білій березі, 
Просила русалочка у дівчат сорочки: 

Дівчата-сестрички,дайте сорочки, 

Хоч не біленької, аби тоненької

Ведуча. Зустріч з русалкою вважалася небезпечною, небажаною- залоскоче на 
смерть.Ану прислухайтесь, хто це там сміється? Чи не русалочки? 

(Вбігають русалки.На головах вінки з осоки, а в царівни - вінок з латаття. Стають 

у коло, водять хороводи, співають) 

Ух,ух! Солом’яний дух,дух! 

Мене мати породила, 
Нехрещену положила, 
Місяченьку! Наш голубоньку! 

Ходи до нас вечеряти  

У нас козак в очереті, 
В очереті,в осоці. 

Срібний перстень на руці. 
Молоденький,чорнобровий. 

Знайшли вчора у діброві. 
Світи довше в чистім полі, 
Щоб нагулятись доволі! 
Поки півні не співають. 

        Посвіти нам 

Одна з русалок . -Подруженьки , он якийсь хлопець блукає... 
(Всі дівчата кидаються до нього, обступають, та в цей час кукурікає півень, 

русалки розбігаються в різні сторони.)  

Хлопець-рибалка. -Не думав я і не гадав, що зустрінусь з русалками. 

Спасибі півню, врятував від смерті. 
Дівчина. Чули ми , що серед русалок є й лоскотниці - це душі померлих зимою 

дівчат, вони з’являються на полях і до смерті залоскочуть дівчат і хлопців, якщо ті 
потраплять до них.  

Ведуча. Напередодні Тройці не можна дівчатам і хлопцям ходити в ліс,бо їх там 

можуть зловити русалки й питати: 

Русалка . Полин чи петрушка ? 

Хлопець. Полин. 

Русалка. Сам ти згинь. 
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Русалка. Полин чи петрушка ? 

Хлопець. Петрушка. 
Русалка. Ти ж моя душка. 
Ведучий. Та не завжди русалка так розмовляла з кимось, іноді вона питала розуму 

в дівчини чи хлопця, задаючи три загадки: 

Ой, біжить мила дівчина, 
А за нею та русалочка: 
Ти послухай мене, красна панночко. 

Загадаю тобі три загадочки. 

Як угадаєш-до батька пущу, 

А не вгадаєш-до себе візьму: 

-ІЦо росте без кореня? 

-Що біжить без повода? 

-Що цвіте без цвіту? 

Панночка загадку не відгадала. 
Русалочка панночку залоскотала. 

Ведучий. Часом трапляються дівчата, що відгадають такі загадки: 

-Камінь росте без кореня. 

-Вода біжить без повода. 
 -А папороть цвіте без цвіту. 

 

 
 

Дівчина. А я чула, що є не тільки водяні русалки, а й польові. 
Ведучий. Так, русалки бувають водяні, польові і лісові. Лісові звуться мавками. 

Давайте згадаємо „Лісову пісню” Лесі Українки, в якій діють Русалка Польова і 
лісова-Мавка. 
(Фонограма: спів солов'я, соло на флейті. Під звучання флейти Мавка 
пробуджується, відходить від деревця) 

Мавка. ( монолог Мавки) 

Ведуча. Який чудовий образ лісової красуні створила Леся Українка. І тільки 

людина своєю практичністю, егоїзмом, непорозумінням і водночас жорстоким 

ставленням до живої природи і самої себе прагне її змінити. 

( Виходять дві дівчини. В одної на голові вінок з колосків жита чи пшениці і 
польові квіти- це русалка польова , а друга -з віночком з віток дерева та лісових 

квітів- русалка лісова - Мавка ). 
Русалка (до Мавки): 

Польова сестрице, пошануй! 

Краси моєї не руйнуй! 

Не жни жита і пшениці з квітками - 

То ж моя краса  
Мавка:  
Мушу. 

Русалка Польова 

Уже ж мене пошарпано,  

Всі квітоньки загарбано, 

Всі квітоньки-зірниченьки 

Геть вирвано з пшениченьки! 

Мак мій жаром червонів, 

А тепер він почорнів. 
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Наче крівця пролилася, 

В борозенці запеклася. 

Мавка. Сестрице, мушу я! 

Твоя краса на той рік ще буйніше 

запишає, 
А в мене щастя як тепер зів'яне, 
То вже не встане! 

Русалка Польова (ламає руки і 
хитається від горя). 

Ой горенько! Косо моя! 

Косо моя золотая ! 

Ой лишенько ! Красо моя ! 

Красо моя молодая ! 

Мавка. Твоїй красі вік довгий не 
судився,  

На те вона зроста, щоб полягати. 

 Даремно ти благаєш так мене,- 
 Не я, то інший хтось її зожне 
Русалка Польова 

Глянь, моя сестро, ще хвиля гуляє, 
З краю до краю. 

Дай нам зажити веселого раю, 

Поки ще літечко сяє. 
(вибігають) 

Ведучий. Звертається до цього міфологічного образу і Тарас Шевченко в поемі „ 

Русалка, а коли ще був малою дитиною, допитувався в дорослих: 

Хлопчик. Чого русалки Христа бояться? 

Дівчинка. Тому що вони з нехрещених дітей. 

Хлопчик. Чому вони пахучої трави бояться: любистку, полину, лепехи? 

Дівчинка. Тому що та трава для хрешених людей дуже пахуча, а для нехрешених-

смердюча. 
Хлопчик. А де русалки живуть?Дівчинка. У житах, у воді ! Т.Г.Шевченко 

„Русалка” 

 (Та ж фонограма : спів солов'я, соло на флейті). Русалки танцюють , 

веселяться.Чути мелодійний сміх, вигуки : 

-Ой ,яке тут зелене диво ! 

-А гарно як ! 

-Сестроньки , а пожартуємо ! 

(Головна русалка бере гарний посуд для вмивання.він наповнений водою,плаває 
листя м’яти та квіти. Вмиває ним глядачів.) 

Ведуча. Любі друзі ! Ця русалчина вода чарівна : русалочки були в доброму 

настрої, коли наговорювали її. А хто вмивається цією водою, той буде щасливим і 
гожим,як сонце,веселим,як весна,робочим,як бджола і багатим,як земля.То ж 

вмивайтеся русалчиною водою на красу,на вроду,на лагідну згоду ! 

Проводили русалочок, проводили , 

Щоб вони до нас не ходили , 

Та наших дівочок не ловили . 

Перед ворітьми долина, 
А в тій долині калина . 
Ой  там Галиночка гуляла , 
Жемчуг-намисто обірвала 
Ведучий. Не тільки в русалок вірили наші прадіди. Скільки легенд створено про 

чудодійну силу різноманітного зілля. Коли рвуть траву, то примовляють: 

Травка-травице, красна дівице, 
Не я тебе садила, не я й поливала: 
Господь тебе садив. Господь і поливав, 

 Всякому християнству на поміч давав. 

Ведучий. Багато людей шукали заповітну квітку папороті. А цвіте папороть лише 
раз у рік - саме в цю літню ніч перед Іваном Купалом. 
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А щоб добути цю чудодійну квітку, найсміливіші парубки вирушали найглухішої 
нічної пори у ліс. Сила квітки папороті полягала не лише у відкритті скарбів. Той, 

хто оволодівав нею, вважалося,все дізнавався,що де є і що де лежить. А рука, 
котра доторкнеться до цієї чарівної квітки, матиме чудодійну силу-легко вчарує 
найкращу дівчину . 

Ведуча. За народними уявленнями , у цю ніч усе оживає і 
 бенкетує, з'являються злі та добрі духи-домовики, мавки, русалки, водяники, 

лісовики. А особливо активними були відьми. Роса на Івана Купала мала цілющу 

силу. Нею вмивалися, качалися по росі, щоб позбутися хвороб. 

Ведучий. З давніх-давен в Україні дівчата і хлопці виходять із села з радісними 

співами, розкладають вогнища на горі або десь у лісі поблизу ріки, танцюють 

навколо того вогнища й стрибають через вогонь. Дівчата ще співають 

ворожбицьких пісень і за різними прикметами примічають, чи здійсняться їхні 
сердечні бажання. 

Ой,на Івана,ой,на Купала 
 Красна дівчина зілля копала, 
Квіти збирала,віночки плела, 
Далі водою їх пускала. 
Плинь,віночку,по синій хвилі, 
Поплинь,віночку,де живе милий. 

Ведуча. На сьогоднішній день знаємо багато легенд, пов'язаних з цвітом папороті. 
За народним віруванням,лікарські трави лише тоді й виявляють справжню 

поміч,коли будуть зібрані в ніч на Івана Купала, їх сіють русалки , мавки , вони ж 

їх доглядають і знають, як їх треба вживати . А від них перейняли ці знання 

відьми... 

Ведучий  

Любов Забашта « Київська гора» 

Інсценівка 1 

Маруся(співас пісню): 

Налетіли гуси з далекого краю,  

Замутили воду в тихому Дунаї. 
 Бодай сірі гуси з пір'ячком пропали, 

 Що нас розлучили , як голубів пару.  

Гриць. Тепер усі за папороттю в ліс! 
Хто знайде квітку— той навік 

щасливий!  

Маруся. Під місяцем сей гай неначе 
сивий, 

І сльози-роси капають із кіс . 
Гриць. Чому таку ти пісню склала? 

Адже я 

І не думав тебе зраджувать,кохана.  
Маруся. Чомусь завжди стає між 

нами Ганна... 
А потім виру нагла крутія 

Віночок мій занесла аж на 

стрижень... 

Гриць. А хочеш - я посватаюсь за 
тиждень? 

 Маруся. Ой Грицю, Грицю не до 

того я... 

Гриць. Ходімо в ліс до зоряних 

криниць, 

Де папороті квітка заквітає. 
Зірок червоних, ніби полуниць, 

З тобою ми, царівно, назбираєм. 

Маруся. Таж мати твоя каже: 
запроста 
Для Гриця я . А ти ізнов - царівна... 
Гриць. Та знаю я : матуся в мене 
дивна. 
І все одно для мене ти свята. 
А то здаєшся зіркою мені … 

Маруся. Тією ,мо’, що падає із неба? 
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Гриць (злякано,побачивши тінь 

ворожки) 

Що за мара? 

Маруся. Це ворожка, 
Вона ночами зілля тут збира. 
Ворожка. За папороттю йдеш ти , 

чорноока , 
Вона для тебе явить квіт ясний , 

Та не для нього... 

Гриць.  Геть, відьмо кособока ! 
Ворожка. Твій шлях, красуне , буде 

нелегкий... 

Гриць. Накаркала стара ворона лиха. 
Та хай їй грець ! В талан я вірю свій, 

(зловилися за руки) 

Маруся. Отак би йшли до ранку...все 

життя. 

Так хороше на серці раптом стало, 

Ми все знайшли , чого нам не 
стачало. 

Гриць. Ходім , ходім...Немає вороття. 

Інсценівка 2. 

(Розпатлана воржка стоїть коло печі , 
варить зілля .Біля неї чорний кіт) 
Маруся. Відчини мені, Вероно, лячно 

так надворі.  
Ворожка. Марусенько , ти знову , 

бідна , в горі... 
Про тебе віщі бачила я сни. 

Маруся. Які, Вероно ? 

Ворожка. І розповідати лячно . 

Чи хтось зустрівсь , коли ішла сюди ? 

Маруся. О ні, бабусю . 

Ворожка.Можна необачно 

Пошитися у відьми...  

Відведи Від тебе цю біду...  

Давно, Марусю, 

Мене за трави відьмою зовуть. 

Маруся.Нічого я , Вероно, не боюся, 

Любов так змучила, що вже й не 
продихнуть, 

І Гриць один у думках. 

Ворожка. Чого ж ти хочеш? 

Маруся. Ну хоч би поради... 

Я оспівала милого в піснях, 

А серденьку не можу я зарадить 

 ( Верона підходить до неї, дивиться 

у вічі ) 

 Ворожка. В коханні ти, це правда, 
нещаслива. 
Хоч в іншому... Ти вмієш так співать, 

Такі пісні складаєш всім на диво... 

Маруся. О Боже, я умію ще й кохать! 

Кохати... розумієш? До нестями, 

До божевілля! Звідси і пісні. 
Ворожка. Заворожи коханого 

піснями! 

Маруся. О, як же присягався він мені  
Ворожка. І він зрадив ? 

Маруся. Більше, аніж зрадив,- 

Він засилає іншій старостів ! 

( Верона відступає вражена, руки 

простягуються до вогнища ) 
Ворожка. Я запалю своє чортяче 

зілля: 

Червону чемерицю й блекоту. 

Маруся. О поверни мені його любов 

святу! 

Верона ( Верона підходить до 

багаття, нахиляється над горнятком, з 
якого валить дим ,шепоче): 
-Ідіть дими, проти зради і чуми, 

проти злого і невірного козаченька 
непокірного... 

( обертається до Марусі ) 
Не суджено тобі, красо, весілля. 

Дими, як роги оленя, пливуть. 

Ні любощів тобі, ні спокою не буде. 
Тебе, як і мене, ще прокленуть 

За горенько твоє недобрі люди. 

Маруся. То шо ж мені робити, 

далебі? 

 Ворожка. У мене є цикута й 

чемериця... 

Я трунок цей гіркий вділю тобі, 
Настоїш на горілочці для Гриця... 

Маруся…..І він... 

Ворожка. Не будеш більше в'янути в 

журбі 
 Маруся. Це значить-знов мене він 

покохає, 
Як перш кохав, коли цвіла весна ? 

Ворожка. О ні, Марусю... Він 

помре...Сконає... 
Свої гріхи спокутавши сповна. 
Маруся ( скрикує ) О , ні ! 
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Ведучий. Якщо русалок наші предки шанували, жаліли,то відьом зневажали і 
боялись.Вважалося, що багато знань одержують відьми, зірвавши квітку папороті. 
Вони вміють обертатися на живі істоти та неживі предмети, і головне - вміють 

літати. 

«Якось вночі зійшлися відьми в хату до хазяйки, а наймит спить, не спить, 

дивиться, аж мотаються вони по хаті, наварили вареників. Кожна з’їсть вареника і 
летить уверх», -  читаємо в записах Милорадовича. 
Ведуча. Вся їхня сутність - одне зло. Вони зірки крадуть,щоб дощ не падав і півні 
не співали, псують худобу.Відьму, яку на місці злочину не зловили, а лише 
підозрювали, піддавали випробуванню водою. Бо,вважалося, відьму вода 

виштовхує, і вона не тоне. 
Інсценівка твору Івана Котляревського «Конотопська відьма» 

Відьма. Ох , били ж мене , били.Так мене занапастили , шо і сісти не можу. 

Порвали на мені і плахту , і сорочку , і очіпок збили ,що я волосом освітила . та 
били мене...О , та й били мене ! 
-Ану , котусю , відкрий свої очиці і посвіти , чи не вони се йдуть? 

(Заходять Улас Забрьоха та Прокіп Григорович Пістряк.Щось несуть) 

Пістряк. Світло горить , а її , бачу , вдома нема. 

Зубиха. Де то вже нема ! Ось де я була : отеє доставала горщик з хмарами, що 

було заховала їх , так пан конотопський сотник присилував мене повипускати 

хмари і дощ пустити (витягує великий горщик , ганчіркою зав'язаний ) 

Забрьоха. Та вже , тітусю , годі об сім (дістає гостинець). 

Ось тобі хусточка , що мені попівна вишивала , та от ще копа грошей, тільки, 

тітко,не сердься на мене. Се так... не хотячи. 

Явдоха. (аж запищала) Як не хотячи . Як не хотячи ! 

Коли б тобі хто так пику списав... то ти б не те сказав. 

Не хочу твоїх подарунків, цур тобі ! Пек тобі ! Війся з ними! 

Не мішай: іду дощі випускати, а то мене завтра знов так випарють. що сьогодні не 
зможу сидіти, а завтра вже і не стоятиму. Пустіть мене, піду дощ випускати. 

Забрьоха. (падає в ноги )  Тіточко, матіночко! Не буду вже тебе турбуваати та й 

що мені за діло, що нема дощу. Я тут є сотник, голодувати не буду, той прийде з 
хлібом, той з паляницею, той з буханцем, а інший мішечок борошна привезе. Нам, 

старшині, дощі не страшні. От моїй біді поможи ! Нате лишень: от пляшка 
дулівки, от півсотні тарані, ще світа була восени, тільки поможіть моїй біді. 
Явдоха. Знаю, знаю про твою біду,якого тобі печеного гарбуза піднесла Йосипова 
Олена. Знаю, знаю усе. А що я тобі робитиму ? Не йде за тебе хорунжівна, так 

мені яке діло. Не йде, так ськай другої. 
Забрьоха. Та де її в гаспида ськати ? Одне те , що не придумаю , де другу ськати . 

а друге те, що не хочу , бо смертельно улюбив Йосиповну Олену всім тілом , і 
душею, і серцем, і усім животом бачу сам, що коли її не достану, то або утоплюсь, 

або удавлюсь , або світ за очима піду...Поможи , приворожи її. 
Явдоха. Та як за тебе і йти такій дівчині ? Вона дівка-козир , чи одежею, Чи на 
виду собі , так зовсім дівка, а худоби, а грошей ? А ти що ? Куди ти годишся ? 

Забрьоха. Та дарма, тіточко,матіночко ,дарма ! Нехай я стидкий і бридкий, і 
усякий : а ти зроби так, щоб вона мене полюбила та щоб за мене заміж пішла, 
(суне гроші ) 
Явдоха.Ні ! (відсуває) Мені сих креймахів не треба , 
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нащо вони мені ? У мене все є, і чого забажаю, усього достану, а коли так пильно 

просиш ,то нехай, вже і змилосердюсь над  

тобою, тільки зроби мені от що... 

Забрьоха. Що звелиш, паньматусю, усе зроблю. Чи звелиш Конотоп спалити, так 

разом з чотирьох кінців і запалю ; чи звелиш усю конотопську дітвору, що ви , 

відьми , не любите , так за один день усіх до єдиного і потрошу . 

Явдоха. І то гаразд , та мені тепер от що треба…. .(шепче на вухо)  

Забрьоха. Та чого не можна ! Тільки кажи ,усе зроблю. 

Явдоха. Отеє усе коли зробиш , то і я... 

Кицю . кицю , кицю (звертається до кота) 
Ведуча. Навчимо ми наших хлопців , як мають з дівчатами поводитись , щоби їх 

любили і поважали . 1 до відьом за допомогою не треба буде звертатись . 

Конкурс,, Компліменти” 

Умови конкурсу : 4 хлопці стають навпроти дівчат на однаковій віддалі.На кожен 

крок хлопець дарує дівчині комплімент, поки не підійде до неї. Переможе той , 

хто не помилиться , не повториться і без пауз виголосить найніжніші слова. 
Умова: перший буде говорити слова, пов’язані з рослинами: квіточка..;другий-з 
тваринами: пташечка, зайчик..;третій-з неживою природою: сонечко.;четвертий-

прикметники: дорога, рідна..  

Ведуча. А уявіть, що Бог створив жінку з кількох яскравих променів сонця, всіх 

чарівних фарб зорі, задумливого смутку місяця, краси лебедя, грайливості 
кошеняти, притягальної сили магніту... 

Ведучий. Все змішав і додав  в’їдливості мухи, впертості осла, зажерливості 
акули, ревнощів тигриці, мстивості пантери, кровожерливості п'явки, дурману 

опіуму та невблаганної стихії. Тому й не бояться вже сучасні чоловіки ні русалок, 

ні мавок. ні чарівниць, ні відьом. 

Ведуча.  А це ми ще побачимо...Слайд-шоу з фотографіями та музикою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Виховний потенціал ма

      української  мови й літ
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отенціал матеріалу з народознавства на уроках 

мови й літератури, в позакласній роботі 
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Додаток 6 

2.2. Виховний потенціал матеріалу з народознавства на уроках 

      української  мови й літератури, в позакласній роботі 
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Додаток 7 

2.4. Урок захисту проектів - унікальний спосіб реалізації творчого 

        потенціалу учнів у їх здатності проектувати модель своїх стосунків 

 

Тема.  Духовність  як  найбільший  скарб   сім’ї  (За поезіями   Станіслава  

Чернілевського «Теплота родинного інтиму», «Забула  внучка в баби  

черевички») 

 http://www.iolya.com.ua/page31.html   -  додатки 

Тема СР: виховувати любов до рідного дому, батьків, почуття відповідальності за 
них; спонукати дітей замислитись над тим, якою хотіли би бачити в майбутньому 

свою  сім’ю, допомогти розкрити внутрішній світ дитини, знайти  духовну точку 

опори; готувати до роздумів про смисл життя; формувати переконання про 

здатність власними зусиллями  змінювати свою долю, а не стати її мовчазним 

заручником 

 

Епіграф.                                 Найдорожча на світі – мама, найцінніше в житті - 
щирість і теплота родинних стосунків. 
                                                                                        С. Чернілевський 
 

Духовність  - це те, що робить людину Людиною 

Незакінчене речення 

З дитинства  ми повинні формувати в собі такі життєві цінності: … 

Методи, прийоми і форми роботи: словесний настрій, уявне 

інтерв’ю,«Гронування»,  «Незакінчене речення», розповідь учителя,   словникова 
робота, виразне читання поезії та бесіда за прочитаним,    «усне малювання» з 
художнім домислом (робота в парах) та складання сенкану, робота з опорним 

конспектом, створення «кольорового портрета» вірша, «Мікрофон », захист 
проекту «Якою я бачу майбутню сім’ю» 

Психологічна настанова 
- Доброго дня усім!  Діти, у нас сьогодні урок незвичайний . Говорити будемо  

про світло вашої душі, про те, що потрібно  кожному з нас.  Давайте подаруємо 

один одному посмішку, адже тепла, щира посмішка піднімає настрій, зігріває 
серце, навіть може когось  ощасливити. Я ж подарую сонечко, на якому будете 
записувати всі отримані в ході уроку бали і заповнюйте картку самооцінки. 

А щоб вам було приємно працювати  постійно пам’ятайте:   
Я – учень, 
Я – особистість творча. 
Я читаю, думаю, запам’ятовую. 

Я хочу пізнати щось нове. 
І в  будь-якій  ситуації  залишатися Людиною. 

На  дошці  прикріплено незвичний малюнок  «Радість», в ході уроку попробуємо 

зрозуміти, чому саме такою бачить радість автор малюнка. Я ж  бажаю вам 

гарного настрою, легкого засвоєння теми уроку.  
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а) Відтворення випереджувального завдання:  твір-мініатюра  «Коли  я вважаю 

себе щасливим?» (Завдання для учнів класу: вибрати ключове слово із кожного 

прослуханого тексту)  

б) «Гронування»: ключове слово – щастя( учні називають, опираючись на 
домашнє завдання). 

Все з переліченого потрібне людині, але  немає  у світі нічого дорожчого  для неї 
за сім’ю. Ви, мабуть, уже здогадалися, що мова на уроці йтиме про сім’ю, родину.  

  Група «Лінгвісти» 

 Паспорт слів «родина» і «сім’я». Пояснити відтінок у значенні слів  

Родина – це далекі й близькі по батьковій і материній лінії, що об’єднані на основі 
шлюбних та кровних зв’язків і знаються впродовж багатьох поколінь. 

Сім’я – це члени родини, які кровно тісно пов’язані між собою (батько, мати, 

дитина). 
Підібрати синоніми до слова «родина» (сімейство, сім’я, рідня, рід, хатні).  
- А дідусь, бабуся, тітка, дядько, двоюрідні брати, двоюрідні сестри? (Це – родичі, 
або рідня. Вони не просто близькі й дорогі вам, а ще й одного роду) 

- А що таке рід?( Це вся рідня – теперішня і давнішня, це ряд поколінь, що 

походять від одного предка. ) 
- А рід до роду – то вже цілий наш народ. 

  Учні визначають цілі уроку 

1. Які цілі ставите перед собою на сьогоднішньому уроці? Що хотіли б побачити, 

зрозуміти? Можливі відповіді учнів: 

---Хотіла  б зрозуміти, яку людину можна вважати духовно багатою… 

---Хотів би усвідомити, чому саме духовність – найбільший скарб сім*ї… 

---Хотіла би більше дізнатися про Станіслава Чернілевського… 

---Зрозуміти зміст поезій, що будемо вивчати… 

---Побачити цікаві ілюстрації на тему «сім’я»… 

---Знаю, що група учнів мали завдання скласти проект щасливої майбутньої сім’ї, 
хотіла би побачити… 

- Як ви розумієте тему? Про що йтиме мова? Що означають слова : «Духовність  

як  найбільший  скарб   сім’ї»? Чому ми часто говоримо: «людина великої 
духовності», «дефіцит духовності в суспільстві»?Як утворилося це слово? (Дух-

духовний-духовність)  

-   Впевнена, сьогодні на уроці ми досягнемо  успіху.  

     Створення психологічного портрета автора 



 

 

Погляньте на портрет поета
рисами?   (Відповіді  дітей

 Група «Журналісти» прово

  Епіграфом до нашого уро
найцінніше в житті – щиріст
Зверніть увагу на слова
Префікс най- вказує на найв
Вони належать С. Чернілев
зрозумів, що найдорожча л
батька, і хлопцеві з багатод
гіркота вічної розлуки з м
поезію «Теплота родинного
 Первинне ознайомлення зі з
 Прослухайте вірш. Спробу
що ви «бачили», «чули», «ві
а) виразне читання поезії 
б) емоційна пауза; 
в) озвучення учнівських відп
г) Читання поезії учнями п
 Робота з текстом 

 Який настрій виник у вас к
 Словникова  робота. Чи є
пояснити? (Якщо ніхто, пояс
Інтим, інтимний – особистий
шиби –  віконне скло; 

досвіток – світанок, ранок п
Бесіда за змістом 

- Який зміст вкладає по
- Яка пора доби зображ
- Автор пише: «Знову
доросла людина відчути себ
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ртрет поета. Що ви можете сказати про цю людину за
віді дітей) 

 

істи проводить  рольову гру  «Інтерв’ю з письменни
уявне інтерв’ю в письменника).  

нашого уроку я обрала слова   «Найдорожча на с
щирість і теплота родинних стосунків».  

на слова НАЙБІЛЬШИЙ, НАЙДОРОЖЧА, НА
азує на найвищу міру ознаки у словах. 

С Чернілевському. Ще в ранньому віці Станіслав Б
йдорожча людина в його житті – мама. Родина ра
ві з багатодітної сім’ї довелося вчитися в школі-інте
озлуки з мамою перетворилася  в дорослому житт
родинного інтиму». 

омлення зі змістом поезії 
рш Спробуйте  уявити зображену автором картину
чули», «відчували». 

  учнем; 

івських відповідей. 

ї учнями ( по строфі).  

ник у вас, коли ви читали вірш? 

бота Чи є незрозумілі для вас слова?  Якщо є, то х
о ніхто, пояснює вчитель). 

особистий, задушевний; 

ок ранок;печія – пекучий біль. 

т вкладає поет в поняття « теплота родинного інтиму
доби зображена у вірші? Чому? 

ше Знову я малесенька дитина». Як ви вважаєт
відчути себе дитиною і коли? 

ю людину за зовнішніми 

 
з письменником» (Взяти 

рожча на світі – мама, 

ЖЧА НАЙЦІННІШЕ. 

Станіслав Болеславович  

Родина рано втратила 
інтернаті.  І ота 

слому житті на чудову 

ом картину і розказати, 

кщо є, то хто зможе їх 

ного інтиму»? 

ви вважаєте, чи може 
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- Як ви розумієте вислови  «не катує серце печія», «як душа світліє перед 

днем»? 

-   Коли я вперше прочитала цю поезію, то подумала, кому вона адресована: дітям 

чи дорослим? Чому? 

(Для батьків навіть дорослі  діти завжди залишаються дітьми, за них так само 

переживають, люблять їх і жаліють). 

Робота в парах( завдання на вибір): 

а) «усне малювання» з художнім домислом 

Завдання. Продумати і розказати історію ліричного героя; 

б) скласти сенкан на тему «Сім’я»,  «Родина»   

Зразки сенканів. 

Батько - 

Мужній, сильний, працьовитий –  

Підтримує, вчить, допомагає… 

Стоїть на чолі  сім’ї –  

Захисник. 

Родина –  

Велика, дружна, моя –  

Надихає, підтримує, окриляє… 

Передає поколінням скарб – 

Духовність. 

Мама –  

Ніжна, мила, співчутлива – 

Голубить, заспокоює, турбується… 

Оберігає сімейне вогнище –  

Берегиня. 

Висновок. Дійсно, коли приїжджаєш до батьків, то відразу виникає почуття    

захищеності, всі проблеми десь далеко, і таке відчуття, що  ти – найщасливіша   
людина, бо у тебе є батьки , для  яких ти завжди будеш маленьким. 

 Створення «кольорового портрета» поезії 
     Діти, ви вже знаєте, що за допомогою кольору можна передати        настрій, 

почуття, емоції, відчуття.  А от автор під час творення поезії рідко задумується 

над назвами кольорів у своїх віршах. Тож спробуймо ми створити «кольоровий 

портрет» вірша.  
Художні образи твору 

 Ви, напевно, помітили, що у вірші звичні нам слова творять незвичайні 
образи. Які саме? Звернемось до опорного конспекту. 

   ( «Мотузочок диму», яким мати  «прив’язала хату  до небес»)  

Є. Гуцало « В блакитну хустку диму пов*язалась хата». 

А чи можна насправді  «хату прив’язати до небес»? 

Ні, це образний вислів, який вживається в переносному значенні. Як він 

називається?  (Метафора) 
Про яку пору року йде мова? Що про це свідчить? 

   (Дим  від вогню у печі – це зима.) 
А що символізує вогонь у печі?  (Вогонь був символом родинного осередку, що 

зберігав єдність і силу родини) 

Хто є берегинею домашнього вогнища у ваших оселях?  (Мама) 
Яка роль матері у житті ліричного героя?  

Зачитайте останні два рядки. Який ще образ тут зустрічається?  (Небо) 

  З чим пов’язаний образ неба у людей? Що він символізує? 

Отже, небо символізує високу духовність, чисте небо – це символ миру. 

А як на вашу думку, якого кольору небо над хатою ліричного героя? Чому? 

(Бо він любить маму, цінує родинне тепло …) 

Чого прагне мама, у якої не одне дитя?( щоб діти жили в мирі, в єдності) 
 Міжпредметні зв’язки  
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Езоп «Хліборобові діти» 

Хліборобові діти між собою не мирилися. Він їх часто вмовляв, але слова не 
допомагали. Тоді Хлібороб вирішив вплинути на них ділом і сказав їм принести 
в'язку різок. Коли вони виконали те, що він їм загадав, батько  дав їм в'язку і 
наказав зламати її. Але діти, хоч як силкувалися, не змогли цього зробити. Тоді 
батько розв'язав в'язку і дав кожному по різці. Коли вони легко переламали їх, 
батько промовив: «Отак і ви, діти, якщо будете дружні, вас не подолають 
вороги, коли ж житимете в незгоді, вас легко переможуть». 

Висновок 

       Вірші С. Чернілевського неповторні, від них віє теплом, добром, ніжністю, 

особливо коли в них ідеться про найдорожчих людей, про рідний дім, про родину. 

Як продовження  цієї теми віршсповнений  любов’ю до родини «Забула внучка в 

баби черевички...»(вчитель читає вірш) 

 Бесіда (цитати) 

• Коли відбувається подія? (Осінь -«Перекотилось літо за село») 

• Які деталі свідчать про те, що дівчина вже поїхала? («Махнуло рученя на 
бензовозі») 

•        Чи сумує бабуся за дівчиною? 

•        Як би ви могли завадити суму  бабусі? 

•        Що б ви порадили внучці? (Писати листи, телефонувати частіше, 
приїжджати у гості до бабусі) 
•        Як ви думаєте, чому саме горіховий листок  упав перед бабусиним вікном? 

    Що він, на вашу думку, може символізувати? 

Художня деталь:  (ГОРІХ - символ багатства для когось, а не для себе. Він - багате 

дерево, яке бідне саме по собі: дає багатий урожай своїх плодів, але це не збагачує 
його власних сил. Тобто наші рідні, бабусі, дідусі віддають нам все,  що мають: 

свою любов, тепло душі, надихають нас на добрі справи.  

 Знайдіть  у вірші слова зі зменшено-пестливими суфіксами. З якою метою автор 

використовує їх?  

Усно доберіть  епітети, які у віршах могли б сполучатися з такими словами:  

мамині ..., ..., ...  руки;..., ..., ... сонце;  
..., ..., ... зоря ;..., ..., ... хата. 
Група «Художники». Захист ілюстрацій, намальованих дітьми до вірша 
Група «Творча лабораторія» захищає свій проект « Якою я бачу майбутню сім’ю»      

 Висновок.  Цеглинками  до нашого будиночка  будуть слова, що зможуть зробити 

щасливими тих, що житимуть там… 

Незакінчене речення  

З дитинства ми повинні формувати в собі такі життєві цінності: … 

    Технологія незакінчених речень 

•        На уроці для мене цікавим було ...Найбільше  мені сподобалося... Я іду з 
уроку із ...  
Отже, родина і сім’я для кожної людини є цілющим джерелом любові, доброти, 

людяності, оберегом звичаїв і традицій українського народу. 

Прислів’я. 1. «На сонці тепло, а біля матері добре». 

2. «Без сім’ї нема щастя на землі». 

3. «Нащо кращий клад, коли в сім’ї лад». 

4. «У добрих батьків добрі й діти». 

 



 

 

2.4. Урок захисту проектів

        потенціалу учнів у їх з
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ту проектів - унікальний спосіб реалізації творчого

учнів у їх здатності проектувати модель своїх стос

 

 

 

Додаток 8 

ії творчого 

ь своїх стосунків 
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Додаток 9 

2.4. Урок захисту проектів - унікальний спосіб реалізації творчого 

        потенціалу учнів у їх здатності проектувати модель своїх стосунків 
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Додаток 10 

2.5. Інтегровані уроки з аспектами освіти для сталого розвитку як  

       особлива форма «наскрізного навчання» 

 
Олег Шупляк – український художник-ілюзіоніст 

 
Художник із Бережан Олег Шупляк знаний завдяки своїм картинам з подвійним 

змістом, які сам ще називає “двовзорами”. З одного боку — це звичайні пейзажі, 
але, якщо придивитися, то з-за дерев, будинків, хмар неначе “виринають” 

портрети таких видатних особистостей, як Тарас Шевченко, Іван Франко, Микола 
Гоголь, Богдан Лепкий.   Картини-ілюзії настільки неординарні, що миттєво 

поширилися у всесвітній мережі Інтернет і стали хітами багатьох інтернет-видань, 

зокрема, таких впливових, як “HuffingtonPost” та “DailyMail”, пише Нова 
Тернопільська. А персональнівиставкибережанськогоживописцябули в Англії, 
британськомуНоттінгемі та іншихмістахзахідного й східногозарубіжжя. На 
батьківщині Олега Шуплякатакождужевисокоцінують, запрошуючи з 
експозиціями та майстер-класами в галереїсучасногомистецтва, а в 2000-ому 

роціприйняли до НаціональноїспілкихудожниківУкраїни. 

Загаломкартиниілюзіївін почав писатидвадцятьроків тому.

 

 

– Картини з подвійнимзмістом не є 
чимсьновим, – розповідає художник. 

– Сальвадор Далі, наприклад, досить 

часто використовувавтакіприйоми у 

своїх картинах. 

Менізавждихотілосястворитищось 

схоже, але щобцебуло наше, 
українське, потімспробувавпітидалі – 

створив картину з потрійнимзмістом. 

Сальвадор Далінамагавсявтілитице в 

однійсвоїйроботі – “Обличчісмерті”, 

однак там застосованадосить проста 
схема – повторення одного й того ж 

об’єкта – черепа. Я ж намалював 

картину “Наша дума, наша пісня…”, 

де усі три складовірізні й не 
повторюються. 

Якщохтосьменіпокаже роботу, де 

застосованийтакий же прийом, я з 
радістюподаруюйому свою картину 

(усміхається).

 Художник демонструє свою картину з тривимірним зображенням. З першого 

погляду – звичайнісінький український пейзаж: на схилі пагорба під сухою 

вербою сидить старенький кобзар, вдалині розкинулось старосвітнє село, 

долиною поміж пагорбами стелиться туман. Нічого дивного у тому не було б, 

якби не хитромудраілюзія, в результатіякоїстарістріхи та дерев’янацерква не 
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утворили б нам портрет Івана Франка, а персонажі другого плану Лукаш і Мавка – 

портрет ЛесіУкраїнки. Та й на тому магіякартини не закінчується – 

всіцідивовижніілюзіїсамі по собі є лише фрагментами єдиногоцілого – лику 

Тараса Шевченка.«Двовзір» на замовленнянаписатинеможливо. На 
відмінувідіншиххудожників, якіпрацюють у такому ж жанрі, Олег 
Шуплякстворюєкартини в своїйуяві, не 
використовуючидопоміжнихстатичнихпредметів, так звану “натуру”.Свою першу 

картину-ілюзію художник присвятив великому Кобзареві. Цей портрет автор 

створив на основідвохкласичнихукраїнськихобразів — молодого кобзаря та 
звичного для Українисільськогопейзажу.— Йшов 1991-ий рік, 

Українатодіздобуваланезалежність, – згадуємитець. – Все довкола, навіть, 

здавалося, природа, дихалопочуттямпатріотизму. Хотілосянамалювати картину, 

де було б усе – і дніпровськікручі, і кобзар, і незримий, але присутній образ 
Тараса. Ось тоді я впершезастосувавцейприйом. Я розглядав скульптуру Тараса 
Шевченка і у світлотіньовомупоєднанніпобачивмайбутню картину.Відтоді Олег 
Шупляк створив щекількаваріацій на тему Шевченка, а такожбагатоінших. Нині у 

йогодоробкуналічуєтьсяпонад 60 картин з подвійнимзмістом і навітькілька з 
потрійним. Як зізнається художник, вінжодного разу не писав картин-“двовзорів” 

на замовлення. 

— Щобнамалювати “двовзір”, потрібнодовговиношуватиідеї, – пояснює 
художник. — Спершу треба цепобачити в своїйуяві, а вжепотімпереносити на 
папірчи полотно. Щоб картина сприймаласяприродно, незалежновідзакладеного у 

нійпідтексту, намагаюсяуникатинадуманих деталей. У цих роботах для мене 
важливодосягтиграничноїясності й повноцінностіобох “змістів” як за логікою, так 

і за формою зображеного. Наприклад, я не користуюсь методом, 

якийзастосовувавславнозвіснийАрчімбольдо та йогопослідовники, 

якістворюютьпортрети, нагромаджуючи купу різнихпредметів, фруктів, 

морепродуктівтощо. Я ж вважаю, щочимпростіша формула ілюзії, тим вона 
чистіша й унікальніша, — як у математицічихімії. Для мене 
важливозастосувативласні, унікальнісхеми та прийоми, які не 
використовувавніхтораніше. Особливо радію, коли, окрімзмісту, в роботу 

вдається внести якусьчасткухорошогогумору.Цікаво, що Олег 
Шупляккількаразівнамагавсявступити на художнєвідділення, але його не 
прийняли, тождовелося обрати відділенняархітектури. Втім, він не опустив рук і 
продовжувавмалювати. До речі, пан Олег й досівважаєсвоїоптичніілюзії просто 

“хобі в сюрреалістичномустилі”, навітьнезважаючи на те, щорозуміє: для 

Україницещосьнове й унікальне.…Більшість часу Шупляк проводить у 

своїймайстерні на горищі. Саме там з-
підйогопензлявиходятьсправжнісінькішедеври, однак художник переконаний, 

щонайкращікартини у ньогопопереду: “Коли прокидаюсь, не уявляю, 

щоможустворитисьогодні, живу вільно й творчо, і в цьому – 

найбільшещастя…”Що може дати одна людина іншій, окрім краплі тепла? І що 

може бути більше від цього? Проте, інколи здається, що для здійснення чогось по-

справжньому важливого нам не вистачає певних речей – грошей чи просто 

вільного часу. Але ж добро не знає перешкод. 
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Додаток 11 

2.5. Інтегровані уроки з аспектами освіти для сталого розвитку як  

       особлива форма «наскрізного навчання» 
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Додаток 12 

2.5. Інтегровані уроки з аспектами освіти для сталого розвитку як  

       особлива форма «наскрізного навчання» 

 

Тема: Поняття про стилі мовлення,  сфери їх  уживання 
Тема СР: сприяти розвитку особистості, її соціальної активності, спрямовувати 

учнів на засвоєння певних соціальних взірців і цінностей, на побудову взаємин із 
дорослими та ровесниками, виробляти у дітей творче, етичне відношення до 

власного життя, допомогти в усвідомленні вибору життєвих цілей.  

Епіграф до уроку: 

               Сьогодні діти – завтра народ. 

              Легше любити весь світ, ніж одну дитину. 
                                         В. Сухомлинський 
Текст №1( спроектований на екран) 

 

З Конвенції про права дитини 

-Дитина має право на особливий захист і турботу, якісну їжу, житло й медичну 

допомогу. 

-Дитина з фізичними та розумовими вадами має право на спеціальну допомогу та 

турботу. 

-Дитина має право на любов і розуміння в сім'ї. Має право ходити до школи та 
розвивати свої здібності. 
-Дитина має право на освіту, яка має бути спрямована на розвиток особистості, 
талантів, розумових і фізичних здібностей дитини в найповнішому обсязі, на 
підготовку дитини до свідомого життя в суспільстві. 
-Дитина має право у складних обставинах на першочерговий захист і допомогу. 

-Дитину не можна примушувати до важкої праці і піддавати жорстокому 

поводженню. 

-Дитині не можна виносити смертний вирок або карати її довічним ув'язненням. 

 

Текст №2( спроектований на екран) 

Багато чого для дотримання прав людини можемо зробити й ми самі: підтримати 

слабшого, допомогти тим, хто потрапив у біду тощо. Навіть спілкування ми 

можемо зробити людянішим. Якщо важко захищати свої права та права людини 

одному, треба шукати      

 однодумців, з якими легше подолати труднощі. Саме тому в багатьох країнах 

молоді люди об'єднуються в громадські організації та товариства( З газети). 

Текст №3 ( є в кожного учня) 

Право належить до соціальних норм, тобто до норм, що регулюють відносини між 

людьми. Усі соціальні норми поділяються на правові (або юридичні), моральні, 
релігійні, політичні норми, естетичні, звичаї та традиції. Моральні норми 

вказують на принципи поведінки, мають ідейне обґрунтування в ідеалах 

справедливості та несправедливості, добра і зла, честі, совісті, обов'язку і 
забезпечуються певним духовним впливом, громадською оцінкою у формі 
схвалення або осуду. 
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Інсценізація уривка твору С.Васильченка «Свекор», підготовленого учнями 

заздалегідь 

Поезія В.Симоненка «Ти знаєш, що ти – людина? ( читає вчитель) 

Коментарі 
Завдання до тексту №1. Опрацювавши матеріал підручника, визначити стиль 

тексту, пояснити, на що опирались у виборі правильної відповіді..  
Оберіть одне з прав дитини й, працюючи в малих групах, спробуйте втілити його 

в символічному малюнку. Доберіть підпис до нього. 

Завдання до тексту №2 

«Мозковий штурм» з проблеми: що нам до снаги зробити, щоб допомагати 

державі й суспільству захищати права людини і дитини? Обміркуйте отриманий 

перелік і подумайте, як ви можете використати напрацьовані вами правила 
поведінки в буденному житті. 
Розділіть аркуш навпіл. Ліворуч запишіть свої права, праворуч - обов'язки. 

Намагайтеся врахувати свої права як дитини, людини, громадянина, члена сім'ї, 
учня та ін.  

Який перелік вийшов довшим? Що вам було важче визначити: права чи 

обов'язки? Чому?  

Запитання щодо тексту тексту №3: До якого стилю мовлення                         

належить даний текст? Підкресліть незрозумілі терміни, з`ясуйте за словником 

лексичне значення цих слів. Які пари антонімів наявні в тексті? 

Метод «Прес" щодо розуміння учнями естетичних норм поведінки. 

Орієнтовні запитання учням після перегляду інсценівки: 

Який стиль мовлення використаний для постановки інсценівки?Де він 

застосовується? 

Чого не врахував Василько, головний герой оповідання С.Васильченка? 

Чи можна ставити перед собою такі життєві цілі, які на якусь мить ставив 

Василько?До чого це може привести? 

Прочитати спроектовані на екран слова про сім`ю, пояснити їх, виписати 

граматичні основи речень. 

Міні-дискусія: Чи можна жити, керуючись тільки правами і забуваючи про 

обов`язки? 

 Обмін враженнями щодо поезії В.Симоненка «Ти знаєш, що ти- людина?» До 

якого стилю мовлення належить текст? Які мовні засоби на це вказують?  

Твір-мініатюра «Моє найбільше бажання» 

Домашнє завдання (диференційоване). Для творчих дітей: опираючись на зміст 
казок, пояснити, які права героїв порушено, керуючись Конвенцією прав дитини. 

Зразок 

Мачуха з ранку до вечора примушує Попелюшку працювати. Бідній дівчинці 
заборонено брати участь в іграх та забавках сестер. 

Яке право порушено стосовно Попелюшки? (Право дитини на відпочинок і 
розваги, право брати участь у розважальних заходах,  що відповідають її віку). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.5. Інтегровані уроки з асп

       особлива форма «наскр

Урок української мови у

Тема:  Текст, його ознаки

Тема СР: формувати в у
виховувати бережливість що
дисциплінованість; забезпеч
допомогти усвідомити соц
потреби.       У Державній н
проблема "виховання цив
напрямів реформування зага
Епіграф до уроку: 

Блаженна людина, що насич
своєї праці і шукає в ній утіх
                    Святе письмо 

Робота над текстом притчі п
Група «Дослідники» підготу
 

а) Шартський собор в минул
  Одна давня притча. У сере
Якось трьох тачечників, як
запитали: 

-Слухайте, друзі, що ви роби
  Перший робітник похмуро
-Тобі що, повилазило? Не ба
  Другий спокійно сказав:

-Що я роблю? Заробляю на к
  А третій розігнувся, витер с
-Я будую Шартський собор
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і уроки з аспектами освіти для сталого розвитку як

орма наскрізного навчання» 

ої мови у 5 класі.  

ого ознаки. Тема й головна думка тексту 

мувати в учнів почуття відповідальності за доруч
жливість щодо результатів праці та повагу до трудово
ть забезпечити психологічну готовність особистост
домити соціальну значущість  праці як обов`язку
Державній національній програмі "Освіта" (Україна
овання цивілізованого господаря"віднесена до п
ування загальноосвітньої школи. 

а що насичується від плодів  

ає в ній утіху. 

 

том притчі про будівництво Шартського собору 

ики підготувала матеріал про Шартський собор. 

бор в минулому;   б)Собор  очима сучасників 

итча У середні віки у французькому місті Шарті буд
ечників, які виконували однакову роботу – перевоз

і що ви робите? 

ик похмуро глянув і роздратовано відповів: 

азило Не бачиш – камінь тягаю на майданчик, хай йо
о сказав: 

аробляю на кусень хліба для своєї родини. 

увся витер спітніле чоло, усміхнувся і з гордістю сказ
ький собор! 

Додаток 13 

озвитку як  

 

ті за доручену справу, 

у до трудової діяльності, 
особистості трудитися, 

к обов`язку і духовної 
Україна XXI століття) 

сена до пріоритетних 

 

і Шарті будували собор. 

перевозили камінь, 

чик хай йому грець! 

ордістю сказав: 
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 (Групи одержали  завдання випереджувального характеру, опрацювали  їх, на 
урок представляють результати своїх творчих  

досліджень).  

http://video.yandex.ua/users/sv-bozhko/view/61/?ncrnd=4021 

-відеоролик «Чудеса світу. Шартський собор». 

Міні-дискусія 

Чи актуальна ідея цієї притчі? Чому? Чи став би таким величним і відомим 

Шартський собор, якщо би всі робітники ставились до праці, як перший? (Праця 

не лише нестерпний тягар чи засіб для матеріального забезпечення, а й джерело 

творчості, в якому людина може себе реалізувати) 

«Мозковий штурм» (мета в тому, щоб зібрати якомога більше ідей щодо 

проблеми, яка вирішується). У результаті бесіди на дошці з`являються записані 
ідеї. 
Метод «Прес». Праця облагороджує людину, є не тільки обов`язком, а й 

духовною потребою…Учні відповідають, використовують схему методу «Прес»: 

Я думаю…Тому що…Наприклад…Отже… 

Учні отримують індивідуальні картки «Кроки до життєвого успіху», самостійно їх 

заповнюють. 

Орієнтовний зміст карток: вести здоровий спосіб життя; активна  життєва позиція 

– запорука успіху; обрана професія повинна            
відповідати потребам душі, бо вона не тільки засіб виживання, а й 

самореалізації… 

Гра «Щасливий випадок або Шукаємо у всьому позитив» 

Учні передають один одному кубик, на боках якого написані суфікси 

зменшеності, пестливості, ласкавості. Кожен, хто отримав його, повинен сказати 

слово з тим суфіксом, який написаний на повернутому до учня боці. 
Група «Психологи» дає поради песимістам та оптимістам, допомагає учням 

«прожити» лінію поведінки героїв: 

-Чому саме так відповів кожен із робітників? Що могло бути основною причиною 

такої відповіді? Як би я поступив на їх місці? 

-Який висновок можна зробити з прочитаного? 

Поради оптимістам 

Оптимісти повинні пам'ятати, що песимізм того, з ким вони спілкуються, - часто 

лише маска. Зазвичай це тому, що колись з такою людиною сталося щось погане, 
з чого він зробив загальний висновок про світ: "Не треба ділитися з людьми своїм 

щастям. Його потрібно тримати всередині". Таким людям просто варто показати, 

що не все так погано. І якщо з песимістом спілкуватися більш тривалий час і 
показувати йому, що світ не такий вже і чорний, то він поступово почне бачити 

його кольоровим. І не треба звинувачувати песиміста в поганому настрої - він має 
на це свої підстави. 

Згадайте депресивного ослика Іа. Стати таким його змусили обставини життя, 

адже він втратив свої частини тіла. І песиміст відчуває себе подібним чином. 

Йому здається, що коли він ділиться з людьми чимось добрим, то ніби втрачає 
частину тіла - частину самого себе. Але якщо песиміст буде постійно знаходитися 



 

 

в колі оптимістів, то почне о
як люди діляться між собою
навпаки - набувають. 

Поради песимістам 

Основна порада для песимі
ділитися будь-якими емоція
 Песимісти говорять перева
"плакати", що немає грошей
вважають, їх захищає. Це ро
самій середині можна збер
ніколи не зізнаються. 

Тому в цілому в спілкуванн
опонента.  
Песимістам - навчитися від
емоції, а оптимістам - 

вирішення питань. 
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в то почне отримувати від них їх радість і на власні о
я між собою чимось добрим і нічого при цьому не в

для песиміста - не боятися спілкуватися з людьми
ими емоціями. 

рять переважно про погане. У багатьох заведено
емає грошей, здоров'я ... Це така психологічна гра я
ищає Це робить навколо них таку песимістичну тер
можна зберегти хоч трохи власного оптимізму, в

спілкуванні оптиміста з песимістом кожному є що п

авчитися відкриватися іншим людям, проявляти св
 навчитися більш вдумливо і ґрунтовно п

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

і на власні очі побачить, 

и цьому не втрачають, а 

я з людьми. Навчитися 

х заведено при зустрічі 
огічна гра, яка, як люди 

істичну територію, де в 

тимізму, в якому вони 

ному є що почерпнути в 

оявляти свої позитивні 
рунтовно підходити до 
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Додаток 14 

3. Персональний веб-сайт як методичний інструмент у роботі вчителя в 

умовах впровадження освіти для сталого розвитку 
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