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У даному посібнику пропонується аналітичний, досліджений, 

практичний матеріал, у якому узагальнено бачення стосовно 

випереджаючої освіти для сталого розвитку. Поданий матеріал 

передбачає формування стійких навичок використання 

отриманих знань на практиці, що в перспективі  означає суттєву 

зміну ціннісних пріоритетів та світоглядної позиції у бік 

формування відповідальної, соціально активної, екологічно 

врівноваженої поведінки, націленість  на побудову стійких 

моделей майбутнього. Розвиток мислення, орієнтованого на стале 

майбутнє та відповідних  смисложиттєвих  цінностей і 

пріоритетів – ключове  завдання  освіти в ХХІ столітті. 
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Вступ. Розвиток  творчого  і  логічного  мислення  на  основі 

інтерактивних  технологій в умовах впровадження освіти для 

сталого розвитку 

 

         Творчість – це здатність дивуватися й пізнавати,  вміння 

знаходити  рішення в нестандартних  ситуаціях,  націленість 

на відкриття нового й схильність до глибокого  усвідомлення 

свого досвіду ( Е.Фром). 

    Загальні дидактичні принципи впровадження «наскрізного 

навчання» полягають не тільки  в наданні учням інформації  про 

певні проблеми сталого розвитку, а й передбачають формування 

стійких навичок використання отриманих знань на практиці. У 

перспективі це також означає суттєву зміну ціннісних пріоритетів 

та світоглядної позиції у бік формування відповідальної, 

соціально активної, екологічно врівноваженої поведінки. 

Випускник школи має відповідати духовним, соціальним, 

культурним, господарським запитам суспільства, нації, держави. 

     Впровадження «наскрізного навчання» передбачає 

актуалізацію питань сталого розвитку шляхом формування 

проблемних питань, введення у навчальний процес 

нестандартних уроків із залученням тренінгових, ігрових, 

проектних методів навчання. Сталий розвиток характеризується 

багатьма аспектами. Він припускає: 

1. Екологічно сталий розвиток. Його передумови: біологічна 

розмаїтість локальних, регіональних і глобальних екологічних 

систем; досить обмежена економічна діяльність у природному 

середовищі, що здійснюється з урахуванням обмеженості ресурсів 

і можливостей самовідновлення. 

2. Соціально справедливий розвиток. Сталий розвиток надає 

людям рівні можливості й права на досягнення відповідних 

життєвих умов, зберігаючи однакову міру відповідальності за 
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рішення, що приймаються в їх країнах і глобальному 

співтоваристві. 

3. Інтелектуально й етично вільний розвиток. Сталий розвиток 

надає людям необмежені можливості для їхньої інтелектуальної 

активності, етичної зрілості, підтримки й процвітання культурної 

розмаїтості, збереження етичної наступності поколінь. 

  Особливістю освіти для сталого розвитку є її ціннісний характер, 

практична спрямованість, а також проективність мети та 

основних завдань (націленість на побудову стійких моделей 

майбутнього). У зв’язку з цим головним напрямком роботи із 

запровадження освіти для сталого розвитку є формування  

відповідних ціннісних орієнтацій, стилю життя, світоглядних 

позицій. До переліку основних ціннісних настанов сталого 

розвитку відносяться: особистісна відповідальність, розвинута 

громадянська позиція, екологічно врівноважена та екобезпечна 

поведінка, стратегічне мислення, здоровий спосіб життя, 

толерантне ставлення до інших, розвинута комунікативна 

культура. Практично кожен урок літератури спонукає учнів не 

лише замислитися над діями того чи іншого літературного 

персонажу, а зробити висновки щодо мотивації його вчинків, 

наслідування чи вироблення рекомендацій, щоб уже зараз 

створювати свій власний життєвий проект. 

    Освіта із впровадження сталого розвитку має дати можливість 

навчитися розуміти особливості та значення тісних зв*язків між 

економічними, соціальними й екологічними проблемами. Для 

ефективності освіти для сталого розвитку необхідно 

впроваджувати її через інтеграцію тем у всі навчальні дисципліни, 

програми, через організацію окремих тематик з освіти для талого 

розвитку, що потребують постійної і системної розробки. 

    Суть модернізації освіти полягає в тому, щоби привести її у 

відповідність з насущними потребами часу - виживання 

цивілізації - і потребами країни. При аналізі проблем і завдань 
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освіти майбутнього дослідники найчастіше звертають увагу на 

необхідності виховання нової людини з новими цінностями, 

подолання споживацької психології у молоді, виховання 

толерантності, формування високого рівня духовності.  

     Головною причиною системної кризи є тип сформованої 

людини, людини-споживача. Цей тип людини – не творця, а 

руйнівника. Для переходу до сталого розвитку потрібно виховати 

нову людину – людину-творця, яка сприймає себе невід*ємною 

частиною природи. 

      Наша країна потребує для майбутнього відповідального та 

стратегічно мислячого молодого покоління. Цю потребу 

необхідно забезпечити через освіту шляхом створення шкіл 

випереджаючої освіти для сталого розвитку – розвитку в молодої 

людини ціннісних орієнтацій, що відповідають потребам для 

сталого розвитку як особистісно важливих і доцільних. 

    Серед більшості молодого покоління спостерігається невміння 

й небажання визначати життєві цілі, у свідомості відбувається 

девальвація загальнолюдських і національних цінностей, для 

значної частини їх властивий стан соціальної  інфантильності.  

«Школи повинні допомагати молоді стати впевненими та 

активними громадянами; якщо ніхто не буде цікавитись 

політикою, вона стане сферою діяльності тих, хто найменше для 

цього підходить», - Вацлав Гавел. 

    Головним  результатом реалізації програми із  впровадження 

освіти для сталого розвитку  стануть зміни у компетенція та 

особистісних  якостях  учасників  освітнього  процесу. Передусім, 

це прийняття загальнолюдських цінностей; розуміння 

взаємозв’язків у природі; усвідомлення того, що наш нинішній 

спосіб життя впливає на майбутні покоління; формування 

усвідомленої  здатності  до аналізу змін в довкіллі та в 

прогнозуванні наслідків цих змін;  формування вміння 

застосовувати наявні знання до різноманітних життєвих ситуацій. 
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Досвід роботи  в рамках експерименту 

Ніколи не можна прогнозувати майбутнє, виходячи з 

минулого (Едмунд  Бек). 
Сталий розвиток – такий розвиток, який забезпечує потреби 

теперішнього часу, але не позбавляє можливості майбутні 

покоління задовольнити свої потреби, тому для реалізації ідей 

сталого розвитку важливу роль відіграє освіта. 

Визначаю три аспекти освіти для сталого розвитку, над якими 

працюю: соціальний, екологічний, економічний. Особливу увагу 

приділяю вихованню духовності в підростаючого покоління, адже 

в сучасний період розвитку суспільства відчутне глибинне 

почуття втрати смислу життя. Багато молодих людей живе, не 

ставлячи перед собою життєвих цілей,  з відчуттям порожнечі в 

душі. Це може привести до того, що в майбутньому втратимо в 

людині Людину. Ми зобов’язані навчити дитину розмірковувати 

над смислом життя, над своєю участю в тому, що відбувається 

навколо. Важливо, щоб дитина постійно вела  внутрішній діалог із 

собою, ровесниками, а наодинці – із своєю совістю.  «Головне – 

бути мудрим і чесним, і не лише з іншими, а й з собою, відповідати 

природній сутності, служити добру й вітчизні», - слова належать 

Володимиру Мономаху. 

     В сучасних освітніх технологіях важливо звернути увагу на 

педагогіку відносин, розуміння складного внутрішнього світу, 

ініціювати духовну енергію дитини, щоб підвести її до гармонії 

розуму і почуттів, до відкриття свого Я і щастя існування в цьому 

світі. Освіта для сталого розвитку бачиться як процес навчання 

тому, як приймати рішення, необхідні для забезпечення 

довгострокового майбутнього економіки, екології, соціальної 

справедливості. Розвиток мислення, орієнтованого на стале 

майбутнє та відповідних смисложиттєвих цінностей і пріоритетів 

– ключове  завдання  освіти в ХХІ столітті. 
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Цикл уроків  української  мови  із  впровадженням  
«наскрізного навчання» (більш детально на   сайті  

http://iolya.com.ua/page12.html 

 

Тема:  Текст, його ознаки. Тема й головна думка тексту 

Тема СР: формувати в учнів почуття відповідальності за доручену 

справу, виховувати бережливість щодо результатів праці та 

повагу до трудової діяльності, дисциплінованість; забезпечити 

психологічну готовність особистості трудитися, допомогти 

усвідомити соціальну значущість  праці як обов`язку і духовної 

потреби.       У Державній національній програмі "Освіта" (Україна 

XXI століття) проблема "виховання цивілізованого 

господаря"віднесена до пріоритетних напрямів реформування 

загальноосвітньої школи. 

Епіграф до уроку: 

Блаженна людина, що насичується від плодів  

своєї праці і шукає в ній утіху. 

                    Святе письмо 

Робота над текстом притчі про будівництво Шартського собору 

Група «Дослідники» підготувала матеріал про Шартський собор. 

 

  
а) Шартський собор в минулому;   б)Собор  очима сучасників 

http://iolya.com.ua/page12.html
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  Одна давня притча. У середні віки у французькому місті Шарті 

будували собор. Якось трьох тачечників, які виконували однакову 

роботу – перевозили камінь, запитали: 

-Слухайте, друзі, що ви робите? 

  Перший робітник похмуро глянув і роздратовано відповів: 

-Тобі що, повилазило? Не бачиш – камінь тягаю на майданчик, хай 

йому грець! 

  Другий спокійно сказав: 

-Що я роблю? Заробляю на кусень хліба для своєї родини. 

  А третій розігнувся, витер спітніле чоло, усміхнувся і з гордістю 

сказав: 

-Я будую Шартський собор! 

 (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. 

http://video.yandex.ua/users/sv-bozhko/view/61/?ncrnd=4021
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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 отримувати від них їх 

радість і на власні очі побачить, як люди діляться між собою 
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чимось добрим і нічого при цьому не втрачають, а навпаки - 

набувають. 

Поради песимістам 

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 

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. 
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Тема: Типи мовлення(повторення). Тексти різних типів – 
розповідь, опис, роздум. Особливості побудови розповіді 

 Тема СР: сприяти накопиченню екологічних знань, виховувати 

любов до природи, прагнення берегти, примножувати її, 

формувати вміння і навички діяльності в природі, уміння 

осмислювати екологічні явища, робити висновки про стан 

природи, розумно взаємодіяти з нею, аналізувати нескладниі 

екологічні ситуації, закріплювати  нормативні правила поведінки 

в навколишньому середовищі.  

Урок-гра «Віртуальна подорож  у райську долину квітів» 

Епіграф до уроку: 

             Все на світі має свою душу. 

                        Богдан-Ігор Антонич 

 
Група «Природознавці» підготувала матеріал про взаємодію 

людини і природи.  Група «Мовознавці» підготувала матеріал про 

типи мовлення. 

Розповідь 

– повідомлення про певні події, що відтворюються в часі. Загальна 

структура розповіді наступна: початок, розвиток, кінець події. До 

такого тексту можна поставити запитання  «Що відбулося?» Він 

розкриває тісно зв'язані між собою події, явища, дії , які  

відбувалися в минулому або відбуваються в теперішньому часі. 

Даний тип тексту представляє світ у подіях і діях, наприклад : 
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В осінні дні більшість птахів стає мандрівниками. Вони летять у 

теплі краї - у вирій. Летять без компаса, але ніколи не збиваються 

зі шляху. Ці перельоти тривають уже тисячі років. 

 

 
 

Опис 

– розповідь про властивості, ознаки певного предмета або явища. 

В ньому подається характеристика людини, предмету, явища 

природи шляхом перерахунку їх суттєвих ознак. Головне в описі – 

надати читачу повне, конкретне або цікаве уявлення про 

головний об’єкт. Описи бувають пейзажні, портретні, інтер’єру, 

характеристики явищ, предметів, людини, наприклад : 

Окрасою квіткової клумби стане маргаритка. Дикі маргаритки 

мають дрібні білі квіти, що здалека виглядають, як перлини. 

 

 
 

http://school.xvatit.com/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Vuriy_t11.jpg
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Роздум 

– висловлювання про причини якостей, ознак, подій. У роздумі 

обов’язково присутні три частини: теза, докази, висновок. Чисті 

описи, роздуми, розповіді використовуються рідко. У текстах 

найчастіше зустрічається, що описи входять до змісту розповіді 

або зв’язані з роздумом, або роздум може доповнювати розповідь, 

наприклад : 

Чому люди стали такими жорстокими? Без роздумувань здатні 

зірвати квітку, знищити ліс. Інколи закрадається думка, що вони 

зовсім не думають про майбутнє тих, хто житиме після них. 

Група «Юристи» підготувала матеріал про причини екологічного 

лиха на Україні. Група «Художники» підготувала малюнки на 

екологічну тему. Відеоролик «Ніжний аромат    весни» 

http://www.youtube.com/watch?v=Qhqvl1g19AM 

В ході уроку учні готують відповідь на  запитання: 

Чому люди стали такими жорстокими? (Без роздумувань здатні  

зірвати квітку, знищити ліс. Інколи закрадається думка, що вони 

зовсім не думають про майбутнє тих, хто житиме після них).  

Коментарі.    Слухаючи повідомлення представників групи 

«Природознавці», учні складають план. Із повідомлення 

представників групи «Юристи» вибирають і записують основні 

факти про те, що стало причиною екологічної катастрофи на 

Україні, після чого проводимо міні-дискусію на тему: «Чи можна 

вплинути на стан екології в Україні?» 

   Працюючи над текстом №1, учні визначають тип мовлення, 

називають мовні засоби зв`язку речень у тексті. 

   Працюючи над текстом № 2, визначають мікротеми, називають 

«відоме» й «нове» в реченнях тексту. 

  Текст № 3, над яким учні працюють у групах, надаємо учням у 

неправильному порядку розташування речень. Завдання для  

груп : розташувати речення в потрібному порядку, аби вийшов 

http://www.youtube.com/watch?v=Qhqvl1g19AM
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зв`язний текст, дібрати заголовок. На основі тексту № 3 

визначаємо особливості будови розповіді. 

 "Вiдомим" у реченнях розповiдi є назва предмета (особи), що 

виконує дiї. "Новим" є назви виконаної або виконуваної 

предметом (особою) дiї.Дуже часто (хоч i не обов’язково) в 

реченнях розповiдi є слова, що вказують на послiдовнiсть 

виконання предметом (або кiлькома предметами) дiй. Це такi 

слова, як спочатку, потiм, пiсля того, пiзнiше, за годину, 

наступного дня тощо. 

  Заохоченням до наступної форми роботи на уроці, а саме: 

написання творчої роботи на тему «Все на світі має свою душу» - 

стане перегляд відеоролика «Ніжний аромат весни». 

 

Додатки 

Текст №1 

                                               Ромашка 

       Ця проста та нехитра квіточка росте усюди: у садочках та 

палісадниках, у парках та на городі. Навіть інколи зненацька 

з’явиться посеред шумної міської вулиці, нагадавши перехожим 

про красу природи. А справжній дім та родина ромашки – у 

великому різнотрав’ї українського поля. 

Маленька ромашка не впадає в око великими  розмірами, не      --

має пишних «вогняних» пелюсток. Її не одразу помітиш серед 

пишних лілей, троянд, жоржин та орхідей. Але проста, скромна 

краса ромашки все одно незрівнянна. Недарма в літературі ця 

квітка є символом доброти, юності та скромності. 

    Кругла серединка квіточки радує око яскраво-жовтим 

кольором. А прямі пелюстки, які оточують її по колу, біленькі та 

ніжні-ніжні. Ромашка, неначе маленьке сонечко, вбране у білі 

шати, усміхається до всіх навкруги. 
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Текст №2 

                                  Ромашка 

        У неділю ми з батьками пішли гуляти в парк. Була та чарівна  

пора весни, коли дерева вже вкрилися зеленню, зацвів бузок, 

каштани. Назустріч нам йшли дівчата, їх сміх привернув нашу 

увагу. Вони зупинилися неподалік, вгледівши у зеленій траві 

ромашки, не роздумуючи, кинулись їх зривати. Тільки й чути було 

їхні вигуки: «Любить, не любить, любить, не любить…» 

      Нам стало прикро, що дівчатка не зрозуміли головного: це вони 

не люблять…Не люблять красу світу, що дарована нам усім 

природою. 

Текст №3 

 Уривок тексту для учнів І групи 

Був сонячний ранок. У райській долині квіти чекали на прихід 

Господа. Хоч тоді квітам ще дозволя- лося вільно рухатися по 

долині, цього ранку вони стояли непорушно у сподіванні ласки 

Божої. 

Підійшов Господь. Першим помітив пролісок. Він зустрів його 

поглядом синіх оченят, в яких було стільки надії. Господь ласкаво 

доторкнувся до квітки,промовив: 

-Будеш ранньою весняною квіткою. Виростай першою, оповіщай 

прихід весни! 

Уривок тексту для учнів ІІ групи 

Почувши Господню мову, фіалочка подумала: "Щасливий 

пролісок, він приноситиме радісну звістку. Так приємно дарувати 

радість усім навкруги!" 

За такі хороші думки Господь нагородив фіалочку ніжними 

пахощами. Відтоді вона стала першою пахучою весняною квіткою.  

Біла лілея зустріла Господа з побожно схиленою голівкою, ледве 

чутно шепочучи слова молитви-привітання. Так і зосталася вона 

назавжди побожною квіткою. З того часу люди несуть лілеї у 

Божий храм і кладуть їх перед вівтарем Божої Матері. 
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Уривок тексту для учнів ІІІ групи 

Пішов Господь далі долиною. Горицвіт, шавлія, м'ята, 

подорожник, звіробій, золототисячник, валеріана і багато інших 

гуртом припали до ніг Милосердного. Господь поблагословив їх і 

промовив: 

- Допомагайте людям у біді! Ростіть, всмоктуйте соки землі, ловіть 

сонячне проміння! Збирайте ліки у своїх листочках, у корінцях, у 

насінні! Кожен з вас буде мати в собі ліки від якоїсь хвороби. 

Уривок тексту для учнів ІV групи 

Обійшов Господь усю широку долину, не минув ні однієї квітки. 

Здавалося, всіх наділив призначенням. Аж ось біля самої вихідної 

брами ступив на тверде зелене листя. 

- Чого це ти, барвінку, так низенько розіслався по вологій 

улоговині? 

- Стелюся, Боже, килимом Тобі під ноги, щоб перейшов по сухому. 

- Ніжне серце маєш, рослино моя! За це всі й усюди тебе 

любитимуть, молоді дівчата будуть тебе садити і плекати, пісні 

про тебе співатимуть. Не завмирай на зиму і під снігом залишайся 

свіжим! Весели всіх навкруги зеленим листом! Так і до наших 

часів квіти виконують завдання, що їх того ранку поклав на них 

Господь Сотворитель. 
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Тема: Тематичне речення в мікротемі.  Мовні   засоби 
зв`язку речень у тексті 

Тема СР: сприяти накопиченню знань про здоровий спосіб життя, 

виховувати любов до нього, формувати вміння і навички 

загартовувати себе, захищати свій організм від несприятливих 

впливів навколишнього середовища, зберігати моральне, 

психічне і фізичне здоров'я, формувати вміння робити висновки, 

розумно аналізувати нескладні життєві ситуації з користю для 

здоров`я, закріплювати  нормативні правила поведінки в соціумі, 

уникаючи шкідливих звичок.   

Епіграф до уроку: 

Раціональне харчування і фізична активність плюс відсутність 

шкідливих звичок - це формула здорового способу життя.  

Текст №1. Як Суворов дужим став 

   Славетний полководець О.В.Суворов у свої сімдесят років вражав 

молодих воїнів, з якими ділив труднощі походів, міцним 

здоров`ям та залізною витривалістю. І ніхто з них не 

здогадувався, що в дитинстві їхній командир буз кволим та 

надзвичайно хворобливим. Саме через це його батько, генерал, 

уже було втратив надію побачити свого сина військовим. Та 

хлопчик захоплювався книжками про військові подвиги, 

видатних полководців. І він поставив перед собою мету – стати 

воїном! 

    Для цього Суворов наполегливо почав гартувати свою волю й 

тіло: в будь-яку погоду їздив верхи, плавав, займався фізичними 

вправами. 

     Щоденні заняття загартували організм хлопчика, хвороби 

назавжди відступили від нього. 

      І ось настав день, коли здійснилася мрія Суворова: він став 

солдатом гвардійського полку. І було йому на той час п`ятнадцять 

років. 

 Текст № 2. Ранкова зарядка 
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  Як привчити дитину до ранкової зарядки? 

Прищеплювати любов до вправ і ранкової зарядки потрібно 

починати якомога раніше. Ще новонародженим малюкам мами 

роблять гімнастику, яка допомагає краще розвиватися ручкам і  -- 

   ніжкам дитини, тренує координацію рухів. 

   Найкраще виконувати ранкову зарядку в ігровій формі. Не 

просто походити на п'ятах, а походити,як лисичка, як ведмедик, 

пострибати, як зайчик. Батьки повинні кожну вправу показувати, 

виконувати весело, з азартом, щоб зацікавити малюка. 

    Для ранкової зарядки з малюками існує безліч ігрових віршиків, 

пісеньок. Вони допомагають дитині краще засвоїти вправи, 

роблять ранкову зарядку веселішою, цікавішою. Гарному настрою 

сприяє і весела, бадьора   музика. Підтримувати інтерес дитини до 

занять ранковою зарядкою потрібно і тоді, коли дитина 

підростає. Ускладнюються вправи, збільшується кількість 

повторень і тривалість зарядки. Однак слід пам'ятати, що 

навантаження має бути посильним для дитини. 

Група «Історики» підготувала матеріал про О.В.Суворова 

 

     

                                                        Суворов очима англійців  
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Група «Вартові здоров`я» підготувала матеріал, що допоможе 

обрати шлях до здорового способу життя: 

а)Фізична культура сприяє формуванню здорового способу 

життя; 

б) раціональне харчування та відпочинок на лоні природи –це теж  

фактори здорового способу життя; 

в)відсутність шкідливих звичок – запорука довголіття. 

Відеоролик «Шкідливі звички».     www.youtube.com 

 

 Група «Соціальна реклама» підготувала відеоролик «Вибір»            

( Здоровий спосіб життя)     www.youtube.com 

Група «Мовознавці» склала технологічну картку аналізу тексту. 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

Заголовок  

Тема, основна думка  

Стиль, тип мовлення  

Функція (вплив, 

інформативність, 

естетична насолода) 

  

 

Наявність мікротем 

(план) 

 

Структурні елементи( 

зачин, розвиток дії, 

кінцівка) 

 

Спеціальні засоби 

зв`язку між 

частинами( повтори, 

синоніми, сполучни- 

ки, спільнокореневі 

слова) 

 

Повчальний характер  

http://www.youtube.com/watch?v=9kIymZN6HNw
http://www.youtube.com/watch?v=khfxVIR1GYA
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Коментарі 

   Слухаючи повідомлення представників групи «Історики», учні 

записують риси характеру, що, на їх думку, притаманні 

О.Суворову, роблять висновок, чому саме таким в уявленні 

англійців був полководець. 

  Слухаючи повідомлення представників групи «Вартові здоров'я»,  

5-класники складають «інформаційне гроно» до слова «здоров'я». 

     Повідомлення представників групи «Соціальна реклама» в 

усній формі доповнюють своїм баченням життєвого вибору. 

    Працюючи на текстом №1, використовують технологічну 

картку, підготовлену групою «Мовознавці», а теж таблицю «Мовні 

засоби зв`язку». Особливу увагу приділяють тематичному 

реченню, тематичному слову, визначають мовні засоби зв`язку 

речень у тексті. 

   Текст № 2 для самостійного опрацювання. Завдання, які стоять 

перед учнями: назвати мікротеми, тематичні речення, тематичні 

слова, мовні засоби зв`язку речень у тексті. 

Міні-дискусія.Чи потрібно робити ранкову зарядку, 

фізкульхвилинку? 

Метод «Прес».Здоровий спосіб життя – основа довголіття… 

 Учні відповідають, використовують схему методу «Прес»: 

Я думаю…Тому що…Наприклад…Отже… 

Домашнє завдання. Написати твір-мініатюру за схемою. 

Тема. Найбільше багатство - здоров'я. І мікротема. Найбільше 

багатство. 

Перше тематичне речення.Я вважаю, що кожна людина заслуговує 

на багатство, а найбільше багатство - це здоров'я. Тематичне 

слово «здоров'я». 

ІІ мікротема. Ранкова зарядка. Друге тематичне речення.Щоб бути 

здоровим, необхідно кожного дня робити ранкову зарядку. 

Тематичне слово «зарядка». 
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ІІІ мікротема. Здоров'я не купиш. Третє тематичне речення.Ось 

чому здоров'я за гроші не купиш. Тематичне слово «за гроші». 

                  Ми господарі свого життя! 

 

«Прагни завжди перемагати скоріше самого себе, ніж долю, і 

змінювати скоріше свої бажання, ніж порядок у світі», - 

Р. Декарт. 

«Люди здебільшого є господарями своєї долі; в тому, що ми раби, 

винні не зірки, а ми самі», - В. Шекспір. 

Й. В. Гете : «Як нам пізнати себе? Роздумуючи — ні, ніколи, тільки 

діючи. Намагайтеся виконувати свій обов'язок, і незабаром ви 

дізнаєтесь, ким ви є. А що ж тоді є вашим обов'язком? Вимоги 

кожного дня». 

«Якщо в людині є основа для життя, вона витримає майже всі його 

умови», -  Ф. Ніцше. 

А. Ейнштейн: «Той,  хто відчуває своє життя позбавленим сенсу, не 

тільки нещасливий, але й навряд чи життєздатний». 

І. Вернадський : «Мисляча людина є міра всьому ». 

«Істинне щастя та блаженство людини полягає тільки в мудрості 

та пізнанні істини», - Б. Спіноза. 

І. Кант: «Та обставина, що людина може мати уявлення про своє 

«Я», безмежно звеличує її над усіма іншими істотами, які живуть 

на Землі. Завдяки цьому вона є особистістю, і завдяки єдності 

свідомості при всіх змінах, які вона може пережити, вона є однією 

і тією ж особистістю». 
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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. 
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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? 
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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). 
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Тема.  Духовність  як  найбільший  скарб   сім’ї  (За 
поезіями   Станіслава  Чернілевського «Теплота 
родинного інтиму», «Забула  внучка в баби  черевички»)   

http://iolya.com.ua/page33.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 

http://iolya.com.ua/page33.html
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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.  

 

 
 

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). 
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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… 
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- 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. Що ви можете сказати про цю 

людину за зовнішніми рисами?   (Відповіді  дітей) 

 

 
 Група «Журналісти» проводить  рольову гру  «Інтерв’ю з 

письменником» (Взяти уявне інтерв’ю в письменника).  

  Епіграфом до нашого уроку я обрала слова   «Найдорожча на світі 

– мама, найцінніше в житті – щирість і теплота родинних 

стосунків».  

Зверніть увагу на слова НАЙБІЛЬШИЙ, НАЙДОРОЖЧА, 

НАЙЦІННІШЕ. Префікс най- вказує на найвищу міру ознаки у 

словах. 
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Вони належать С. Чернілевському. Ще в ранньому віці Станіслав 

Болеславович  зрозумів, що найдорожча людина в його житті – 

мама. Родина рано втратила батька, і хлопцеві з багатодітної сім’ї 

довелося вчитися в школі-інтернаті.  І ота гіркота вічної розлуки з 

мамою перетворилася  в дорослому житті на чудову поезію 

«Теплота родинного інтиму». 

 Первинне ознайомлення зі змістом поезії 

 Прослухайте вірш. Спробуйте  уявити зображену автором 

картину і розказати, що ви «бачили», «чули», «відчували». 

а) виразне читання поезії  учнем; 

б) емоційна пауза; 

в) озвучення учнівських відповідей. 

г) Читання поезії учнями ( по строфі).  

 Робота з текстом 

 Який настрій виник у вас, коли ви читали вірш? 

 Словникова  робота. Чи є незрозумілі для вас слова?  Якщо є, то 

хто зможе їх пояснити? (Якщо ніхто, пояснює вчитель). 

Інтим, інтимний – особистий, задушевний; 

шиби –  віконне скло; 

досвіток – світанок, ранок; печія – пекучий біль. 

Бесіда за змістом 

- Який зміст вкладає поет в поняття « теплота родинного 

інтиму»? 

- Яка пора доби зображена у вірші? Чому? 

- Автор пише: «Знову я малесенька дитина». Як ви вважаєте, 

чи може доросла людина відчути себе дитиною і коли? 

- 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). 
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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»)  
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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  

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». 
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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 

вірш сповнений  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. 
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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». 

 Розшифровані вами прислів’я ще раз доказують, що хороша сім’я 

– це найбільше щастя на землі. І в тій сім’ї лад, де всі люблять 

один одного, поважають один одного, турбуються про всіх членів 

родини. 

   

Додатки  до  уроку  -  презентація, учнівський проект «Якою я 

бачу майбутню сім’ю», буклет, відеоролик –фізкультхвилинка  

- на персональному сайті  

http://iolya.com.ua/page34.html            

               

 

 

http://iolya.com.ua/page34.html
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ТЕПЛОТА РОДИННОГО ІНТИМУ 

  

Теплота родинного інтиму.  

Ще на шибах досвіток не 

скрес.  

Встала мати. Мотузочком 

диму  

Хату прив’язала до небес. 

 

Весело і з ляком серед печі  

Полум’я гуляє по гіллю.  

Ковдрою закутуючи плечі,  

Мати не пита, чому не сплю. 

 

Вже однак зникає 

гіркотина,  

Не катує серце печія. 

Знову я — малесенька 

дитина,  

Мати знає більше, аніж я. 

 

Матері розказувать не 

треба,  

Як душа світліє перед днем  

В хаті, що прив’язана до 

неба  

Світанковим маминим 

вогнем. 
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Три хлібини 

Один ще не зовсім старий чоловік щодня купував у магазині три 

хлібини. 

– Скажіть, добродію, навіщо ви щодня берете три хлібини? У вас 

сім'я дуже велика? - з цікавістю спитав продавець. 

– І так, і ні... - відповів чоловік. – Одна хлібина щодня потрібна нам, 

другу позичаю, а третю виплачую як борг. 

– Цього я не можу зрозуміти, – покрутив головою продавець. - Не 

може бути, щоб людина одночасно позичала комусь і виплачувала 

борг! 

– А розуміти тут нічого! - сказав чоловік. - Одну хлібину ми з 

дружиною з'їдаємо, другу дітям даємо в борг, тобто позичаємо, а 

третю своїм батькам віддаємо – цим свій борг сплачуємо. 
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Десять  не можна  від Василя Сухомлинського 

 1 .Не можна ледарювати, коли в сім'ї всі працюють. 

2. Не можна сміятися над старістю. 

3. Не можна заходити в суперечку зі старшими, ставити під сумнів 

те, що 

вони радять. 

4. Не можна виявляти незадоволення тим, що в тебе немає якоїсь 

речі; від 

батьків ти не маєш права нічого вимагати. 

5.Не можна допускати, щоб мати давала тобі те, чого вона не бере 

собі, – 

кращий шматочок зі столу, смачнішу цукерку, кращий одяг. 

6. Не можна робити того, що осуджують старші члени сім'ї, - ні на 

очах у 

них, ні десь на стороні;  кожний свій учинок розглядай з погляду 

старших; що подумають вони. 

7. Не можна залишати старшу рідну людину самотньою, особливо 

матір, 

якщо в неї немає нікого, крім тебе; у свята ніколи не залишай її 

саму. 

8. Не можна збиратися в дорогу, не спитавши дозволу й поради у 

рідних, не попрощавшись із ними, не дочекавшись від них 

благословення. 

9. Не можна сідати до столу, не запросивши старшого, тільки 

моральний невіглас уподібнюється тварині, яка вгамовує свою 

жадобу сама, адже за столом відбувається духовне спілкування 

людей. 

10. Не можна сидіти, коли стоїть доросла людина, особливо літня 

людина, зокрема жінка. Не чекай, поки з тобою привітається 

старший, зустрівшись, ти маєш перший привітати його, а 

прощаючись, побажати доброго здоров’я.  
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Виховуй  у собі  вміння  жити  в сім'ї,  а саме: 

... Готовність узяти на себе певні обов'язки. 

...Повагу прав і гідності інших членів родини, визнавай права 

рівності. 

...Готовність до взаємного спілкування, до співробітництва. 

...Уміння пристосуватися до звичок і уподобань рідної людини. 

...Розуміння її потреб і душевного стану. 

...Здатність піклуватися про рідну людину, робити для неї добро. 

...Готовність пожертвувати своїми вигодами заради своїх рідних. 

...Здатність жаліти, співчувати, розуміти, співпереживати радість і 

горе, успіхи і невдачі, поразки й перемоги. 

...Уміння виконувати всю домашню роботу, створювати затишок. 

...Уміння виявляти етичну культуру (бути терплячим і 

поблажливим, 

великодушним і добрим), сприймати рідну людину з усіма її 

слабкостями,дивацтвами, недоліками, уміння переборювати 

власний егоїзм. 
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Урок української літератури у 8 класі  
Тема. Урок позакласного читання. Народна дума «Бідна 
вдова  і три сини». Виховне значення думи 

Тема СР: виховувати почуття любові та пошани до батьків, 

прищеплювати бажання плекати в собі найкращі моральні риси; 

спонукати дітей замислитись над тим, якими хотіли би бачити в 

майбутньому себе; допомогти знайти  духовну точку опори; 

готувати до роздумів про смисл життя, життєві цінності; 

формувати переконання про те, що особисте щастя і щастя 

близьких  людей  у  руках  кожного 

Епіграфи:  

Шануй батька твого й матір твою,  

щоб було тобі добре і щоб довго  

прожив ти на землі (Четверта Заповідь Божа). 

 Бо хто матір забуває, 

Того Бог карає, 

Того люди цураються, 

В хату не пускають (Т.Г.Шевченко). 

 Забезпечення емоційної готовності ( «Мікрофон» : чого я очікую 

від уроку) 

 Сьогодні на уроці ми доторкнемося до святая святих – теми 

матері в усній народній творчості , зокрема в думах, легендах, 

піснях.  

 Евристична бесіда 

--У яких гріхах каялися брати-запорожці, герої думи «Буря на 

Чорному морі»? 

 Хто міг їм допомогти у прощенні гріхів? Як про це мовиться у 

думі?  

--Як змальовано у творі чужинця? Чому він гине?  

--Прочитайте кінцівку думи. Чим вона подібна до молитви?  

--Як ви думаєте, що допомогло братам врятуватися? Яку роль 

зіграло покаяння в  гріхах?  
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--Розкрийте символічний образ бурі на морі.(стихія життя, 

покарання, людина  безсила перед силами природи і Богом) --

Подумайте, що дає людині дотримання норм християнської 

моралі ? Чи збігаються норми такої моралі із загальнолюдськими 

цінностями?  

--Чи можна сказати, що в думі піднімається проблема добра і зла в 

людському  житті? Як ви її розумієте?  

--У яких творах автори звертаються до цієї проблеми? ( казки, 

О.Кобилянська «Земля», П.Мирний «Хіба ревуть воли, як ясла 

повні?» та інші)  

Як ви розумієте епіграфи до теми сьогоднішнього уроку? В ході 

уроку подумайте,  яку відповідь ви б дали на запитання:  

Чи завжди людина є ЛЮДИНОЮ?  

Метод «незакінченого речення».  

Я прийшов на цей урок…  

Мені цікаво…  

Я хотів би поділитися…  

Слово вчителя. Найбільше щастя і радість у житті – це діти. Їх 

веселий сміх, життєрадісні обличчя. Заради дітей батьки готові на 

все. Але скільки треба мудрості, сили, любові, щирості, терпіння і 

доброти вкласти в їхні серця, щоб діти виросли справжніми 

людьми. Світ змінюється, наука невпинно рухається вперед і 

робить нові відкриття, змінюються погляди людей і влада в 

країні, але одвічні людські цінності залишаються назавжди – це 

доброта, милосердя, чуйність, щирість, щедрість і ота свята 

любов, яка робить людину світлою: любов до природи, до всього 

світу. Діти вбирають в себе все хороше, як і погане теж. Тому 

сьогоднішній урок буде присвячено тим загальнолюдським 

цінностям, які дають нам можливість називатися Людьми.  

--Ким для кожного з вас у житті є мати? Постарайтесь дати 

відповідь на це запитання, прослухавши пісню «Летіла зозуля».  

Звучить пісня «Летіла зозуля» у виконанні Ніни Матвієнко.  
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Учні дають відповіді на поставлене запитання, з`ясовують, у чому 

символічність образу зозулі (Зозуля-символічний образ 

материнської турботи, печалі). 

--Як ви вважаєте, чи актуальне повчання епіграфів уроку? Чому?  

--Назвіть прислів`я, що стосуються змісту епіграфів 

Материнський гнів,як весняний сніг: рясно впаде, та скоро 

розтане.  

На сонці добре сидіти, а коло матері добре жити.  

Батько краще догляне сім синів, ніж сім синів батька.  

Шануй батька і неньку – буде тобі скрізь гладенько.  

Так треба жити, щоб нікому зла не чинити.  

Шануй старих – молоді колись тебе пошанують.  

Слухаємо уривок думи «Бідна вдова і три сини» в аудіозаписі 

--Які почуття викликав зміст думи? Який настрій?  

Опрацювання ідейно-художнього змісту.  

Тема. Зображення немилосерного ставлення дітей до матері, в 

результаті чого сини були покарані Богом і осуджені людьми.  

Основна думка. Тих, хто не поважає і не шанує батьків, Господь 

карає.  

Мета. Засудження зневажливого ставлення до матері, людей.  

Проблематика(визначення проблем, що піднімаються в думі): 

 жорстокість і милосердя; гріх і спокута; батьки і діти; 

найважливіші життєві цінності.  

Група «Дослідників» знайомить учнів класу із матеріалом 

стосовно думи.  

Цю побутову думу записано кобзарем В. Шевченком у 1904 році 

від кобзаря Платона Кравченка з с.Шафоростівка  

Миргородського району Полтавської області. Відомо близько 50 

записів цієї думи, зроблених переважно на Полтавщині, 

Харківщині,Чернігівщині (1810-1930рр.); варіанти думи можна 

поділити на дві групи. В одній мати прощає синам їх вчинки, але 
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додому не повертається,  в другій – мати повертається до своїх 

синів.  

Словникова робота 

Група «Лінгвістів» пояснює значення слів, висловів, записаних на 

дошці.  

1. «Голос волаючого в пустині»( Вислів походить з Біблії; це голос, 

прохання, залишене поза увагою).  

2. «Замість хліба дати камінь»( Це євангельський вислів: Чи є між 

нами така людина, що в неї син попросить хліб, а вона подала б 

йому камінь?». У переносному значенні розуміємо, що мова іде 

про крайню межу черствості.  

3. «Блудний син»(Євангельська притча про сина, який, живучи 

розпусно, витратив на чужині все, що мав. Голодний і убогий 

повернувся додому, та батько прийняв його, бо батьки вміють 

прощати).  

4. «Антихрист» ( за християнськими віруваннями – це посланець 

диявола, злочинець.  

5. «Хам»(син Ноя, який насміявся зі свого батька та був ним 

проклятий).  

 Міні-дискусія: Чи завжди грішна людина стає на шлях покаяння?  

 Бесіда за питаннями 

--Яким настроєм пройнятий початок думи «Бідна вдова і три 

сини»?  

--Якою змальовується у думі матір?(зачитати)  

--Чи доводить наступна частина думи те, що мати правильно 

чинила, беручи  

 всю роботу на себе? Чи правильно вона виховувала своїх синів?  

--Якими виросли сини?  

--Чому вони стали соромитися матері?  

--Чи заступився котрийсь їз синів за матір?  

--Чи можна насміхатися з рідної людини?  

--Хто приймає вдову у своєму домі і має її за рідну матір?  
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--Що ви розумієте під людським гріхом? Чи можна сказати, що 

брати скоїли великий  

 гріх? Як вони були покарані?  

--Чи зрозуміли вони причину своїх страждань, нещасть? Чи 

покаялися?  

--Як ви розумієте слова: «Гей, то бідна вдова на сльози не 

вдаряла…»?  

--До якого висновку ви прийшли, прочитавши текст думи?  

Група «Літературознавці» підготувала матеріал про основні 

аспекти філософії Сковороди.  

Г.С.Сковорода – український філософ наголошував, що людина, 

щоб бути щасливою, повинна  прагнути душевного спокою.  В 

його вченні знаходимо велику мудрість: «Будь людиною – і 

знайдеш благо». «Добре серце – це вічно текуче джерело, з якого 

течуть завше чисті струмки або думки».  

Спробуйте передати стан старенької жінки. Як вона себе фізично 

почуває? Що в неї на душі? Чому? Розкажіть від 1-ої особи.  

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…  

Хто винен у трагедії сім`ї?  

Учитель. Однозначно на це відповідь дати важко, всі відповіді 

правильні. Але у людини перш за все повинна бути совість і 

синівська відповідальність за батьків.  

Як ставиться народ  до сімейної трагедії?  

-Вчинок синів йому болить. І він все-таки заставляє задуматись  

над своїм ставленням до матері, над своєю поведінкою і визнати 

свої помилки.  
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Ця дума написана з такою метою, щоб кожен читач глянув на себе 

з боку, оцінив своє ставлення до матері і не робив таких помилок, 

які зробили брати.  

Як ви гадаєте, що потрібно літній людині?  

-.Живе, лагідне слово,, сімейне тепло, спілкування.  

Утворити «моральний ланцюжок», підбираючи прислівники, які  

характеризують поведінку братів (грубо, брутально, злобно, 

нечемно, немилосердно, презирливо, зневажливо, безбожно…).  

Чи можна сказати, що брати жили, дотримуючись Божих 

заповідей?  

Пригадайте зміст легенди «Як мати стала зозулею». Що означає 

цей символічний образ?(символ лиха, печалі) Як діти були 

покарані за байдужість?  Чого навчає ця легенда?  

Як мати зозулею стала (легенда) 

 Були собі чоловік і жінка і мали четверо дітей. Жили вони з 

риболовлі. Якось чоловік застудився і помер. Жінка сама ловила 

рибу і годувала дітей. Та незабаром і вона застудилася та злягла 

хвора. Лежить у постелі, а дітей немає чим годувати. Вже й у неї 

пересохло в горлі, мовила тихо до дітей:  

 - Діточки, діточки, подайте мені води. Бо не дам собі ради, щоб 

підвестися самій, а пити так хочеться.  

 - Нема в хаті води, - одказують діти. 

 - Візьміть глечик, - каже мати, - підіть до річки та й наберіть води. 

 Одізвався старший хлопець:  

 - Я не маю чобіт, нехай іде сестра. Мати до дочки:  

 - Піди, доню, принеси мені води.  

 - Я не маю хустки завинутися. Нехай іде менший. Просить мати 

меншого сина:  

 - Піди, Івасику, принеси мені водички.  

 - Я не маю в що вдягнутися, - одказує той. Так ніхто і не приніс 

хворій матері води.  Пішли діти надвір, граються, а мати в хаті 

ледве-ледве підводиться з ліжка, обростає пір'ям. А найменший 
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хлопчина саме вбіг у хату, бачить - мати вже стає зозулею, став 

гукать до брата і сестрички:  

 - Наша мати стає зозулькою, хоче одлетіти од нас. Скоренько 

біжімо по воду для неї.  

 Схватили діти хто що: глечик, кружечку, відро. Всі побігли до 

річки, набрали води і кричать навперебій:  

 - Мамочко, мамочко, пий воду.  

 А мати вже вся обросла пір'ям, стала зозулькою, одлітає од хати:  

 - Ку-ку, ку-ку... Пі-зно, ді-ти, пі-зно... Ку-ку, ку-ку... - І стала 

одлітати. А діти за нею бігли, бігли, збиваючи по грудах ноги до 

крові. І до цих пір у лісах, на полянах стелиться мох з червоними 

краплинами: то, кажуть, ті краплини крові, що стікали отоді з ніг 

дитячих.  А мати назавжди одцуралася рідних дітей і донині літає 

зозулею.  

   Існує ще одна легенда про ставлення дітей до батьків. 

Прослухаємо її в аудіозаписі та зробимо висновок про те, чого 

навчає ця легенда?  

 У давнину у народів Півночі був такий звичай: в силу жорстоких 

умов природи непрацездатні старі люди ставали тягарем для 

сім`ї, бо не могли здобувати собі їжу, тому їх відвозили і викидали 

в льодову безодню.  Так ось в одній сім`ї батько втратив 

працездатність. Син почав готувати сани, щоб відвезти батька і 

викинути в безодню. Майструючи сани, він побачив, як його  

маленький син теж щось майструє. Поцікавившись, що дитина 

робить, дорослий чоловік почув таку відповідь: «А це я роблю для 

вас сани, бо ви теж станете стареньким і вас же треба буде 

відвозити геть.»  

 Саме цей момент примусив сина задуматись над своєю долею, 

долею свого старого батька. І цей випадок так на нього вплинув, 

що він не відвіз батька в льодову безодню, а залишив вдома і 

догодовував до смерті. 
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Що спільного в думі «Бідна вдова і три сини» та в 

легендах?(байдуже ставлення до батьків)  

Робота з епіграфами до твору «Чорнобильська Мадонна» Івана 

Драча 

Прологові передують два епіграфи: з поеми Т. Шевченка «Марія» 

та з української народної думи «Бідна вдова і три сини». Учні 

роблять висновок, що епіграфи налаштовують на контраст між 

високим розумінням матері, оспіваним й освяченим у віках, і 

гіркою думою про нещасну долю матері, зрадженої синами. Саме 

поєднання цих думок і відображає зміст і суть поеми.  

 

 

Тяжко пишу, зболено 

розмірковую,  

Словами гіркими наповнюю 

аркуш...  

Все упованіє моє  

На тебе, мій пресвітлий раю,  

На мидосердіє твоє,  

Все упованіє моє  

На тебе, мати, возлагаю,  

Святая сило всіх святих,  

Пренепорочная, благая!  

 

Т. Шевченко, "Марія"  

 

 

 

 

 

Гей, то в святу неділеньку,  

То рано-пораненько,  

То не в усі то дзвони 

дзвонять,  

А то сини свою неньку,  

Удову стареньку,  

А з свого подвір'я то ізгонять.  

Що старший за руку веде,  

Середульший у плечі випихає;  

А найменший ворота одчиняє,  

Її, бідну, клене й проклинає:  

"Ой іди ж ти, мати,  

Куди-небудь собі проживати,  

Бо ти нам не вдобна,  

Проти діла не способна.  

Отеє ж тобі шлях - дорога  

Широкая й довга!  

Усна народна творчість

Українська народна дума "Бідна вдова і три сини" Робота над 

художніми засобами тексту епіграфів. 
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 «Психологи» роблять висновок про те, чому такими бездушними 

виросли сини. «Мовознавці» пояснюють значення окремих слів.  

«Теоретики» називають художні засоби в тексті думи. 

«Літературознавці» порівнюють легенди і думу.  

Розгляд ілюстрації. Який епізод думи відтворено?  

Відповідаємо на запитання:  

Чи завжди людина є Людиною?  

Метод Прес» 

Я вважаю, що... (дума «Бідна вдова і три сини») допоможе кожному 

з нас зрозуміти себе, вибрати свою життєву позицію, бути 

люблячими дітьми.  

 Тому що... (тільки від нас залежить, якими ми станемо у житті).  

 Домашнє завдання.  

Прочитати думу «Двох братів-невільників пісня».  

Для обдарованих дітей: написати твір-мініатюру на тему «Сповідь 

перед матір`ю» 
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Позакласний захід. Літературно-музична композиція 
 « Сім’я, сімейка, сімеєчка» 
Тема СР: виховувати любов до рідного дому, батьків, почуття 

гордості та  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 те, що людина народжена для щастя 

Ведучий. 

Найдорожчі в світі люди - рідні батьки.Вони завжди простять, 

зрозуміють,вислухають. ІІоки живі батьки-ми щасливі,поки живі 

батьки. кожен з нас залишається дитиною і в 10,і в 20,і в 30 років. 

Ведуча 

„Шануймо наших батьків”, - так вчить Книга Книг — Біблія. 

Майже 3,5 тисячі років тому на кам ’ яних плитах, які отримав 

пророк Мойсей від Бога на горі Синай , були вирізьблені слова :    

 „ Шануй батька твого й матір твою, щоб було тобі добре і щоб 

довго прожив ти на землі”. 

Читець 

Ми до батьків сказати хочем слово. 

Сповнене ніжності й любові. 

Бо без батьків чого ми варті,  

 Без маминої ласки і тепла, 

Без батьківської строгості і жарту, 

Без нашого родинного тепла? 

Читець  

Ми любим вас,кохані мами й тата, 

І вам бажаєм здоров'я багато. 

Ми хочемо,щоб завжди ви раділи 

 І щоб в житті ніколи не хворіли. 

Хай щастя і радість вам ллються рікою. 

Щоб ви не стрічались ніколи з журбою. 
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Хай пісня дзвінка виграє на устах. 

Хай смутку ніколи не буде в очах. 

Читець  

В святковий час в сердечному привіті 

На початку нових стежок-доріг 

 Зберу усе, що є найкраще в світі, 

І зорями сипну на ваш поріг. 

Читець  

Пісні оті, що лиш весна співає, 

І музику, що награють ліси, 

І квіти ті, що раз лиш розквітають, 

І повні пригорщі здоров’я і краси. 

Читець  

Хай щедра буде для усіх нас доля, 

І пісня дзвінко лине ввись і вшир, 

Хай колосяться пшениці у полі, 

Добро хай буде і хай буде мир! 

Пісня „ Батько і мати” 

Ведучий  

 Які ми щасливі, що у нас є наші любі дорогі батьки. Мама - то 

ніжність, а батько - то впевненість, мужність, сміливість Якщо в 

сім’ї є син, то він горнеться до батька, а донька до матері. Якщо в 

сім’ї немає одного з них, - тоді ми, як птах без крил, як квіти без 

сонця. 

Ведуча 

 Батьки виховували дітей своїм прикладом. Існує така легенда . 

Колись давно запитали у батька багатодітної родини,як він так 

гарно зумів виховати аж 12 своїх дітей. «А я їх ніяк не виховував, я 

робив, а вони  біля мене, я жив, а вони біля мене”-відповів він. 

Ведучий 

 Тато і мама - двоє найрідніших людей. Вони передають нам 

життєву мудрість, з ними ми ділимось радощами і смутком. 
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Читець  

Батьки і діти! Діти і батьки! 

Неділиме і одвічне слово. 

Ми засіваємо житейське поле. 

І не на день минувший - на віки . 

Між нас не ляжуть вирвами роки, 

 Бо ваша кров пульсує в нашій долі. 

Читець  

Батьки і діти...Діти і батьки... 

Нам нічого ділить на спільнім полі. 

Оцих тополь приречений кортеж 

 Довічно супроводить Україну, 

І традиційні верби , і калина –  

Все батьківське, але й синівське теж! 

Гумореска Ю.Рибчинського „ Артист” 

Простий батько сина вивчив на артиста, 

Мова в того сина ідеально чиста. 

Як зі сцени скаже українське слово, 

То аж дух займає - просто пречудово! 

А в сім’ї артиста діти й домочадці  

Чешуть по-російськи, наче ленінградці. 

Тож невчений батько запитав у сина: 

-Поясни, будь ласка, в чому тут причина? 

У театрі в тебе українська мова, 

А у хаті в тебе нашого ні слова. 

Син великодушно посміхнувсь до тата. 

Ех, освіта тату, в тебе низькувата. 

А тому, хто вчений , істина відома: 

 Що одне на службі, зовсім інше – вдома. 

 Вдома в мене мова — засіб спілкування, 

А на службі мова - засіб існування. 

Як же рідну мову я забуду, тату, 
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Я за неї маю непогану плату. 

Ведучий 

Роль батька у сім’ї дуже велика. На нього покладається обов’ язок 

виховувати дітей, дбати про матеріальний добробут сім'ї. 

Яскравий приклад тому - 

Оповідання С . Васильченка ,, Свекор” 

Слова автора 

Тими сірими великими очима, тією поважною ходою Василько 

завжди викликав усмішку в дорослих. Не вподобається йому що-

небудь - зараз на піч, укриється рядном і почне звідтіль 

вичитувати та всі иепорядки в хазяйстві перебирати: і те в нас 

недобре, і те не так, як у людей ведеться! Недаремно в сім’ї 

взивали його свекром. 

( Василько грається іграшками ). 

Мати. - Ти б,Васильку, взяв краще букваря та азбуки вчився. Тебе 

он женити пора, а ти раз у раз шмагаєш попід піччю. 

Васильк.- Ну,так і женіть, коли пора ! 

Мати. - От такої (сміється). А до школи ходити вже й не хочеш ? 

Василько.- Що мені та школа - хліба дасть ? (грається) 

(Надходить батько, сідає край столу, схили вся на руку, глянув на 

всіх та й промовляє ): 

Батько. - Хай його батько стеряється ! Не хочу вже робити ; ось і 

ноги подерев’яніли, спину ломить, руки болять , - старий роблюся 

вже ! Треба, мабуть, женити кого-небудь із хлопців та й хазяйство 

з рук передати. Нехай хазяйнують молоді, а нам із старою й 

одпочити можна ! 

( Василько прислухається ) 

Мати. - Тільки котрого нам із трьох женити ? Миколі он на осінь у 

москалі треба йти, Петро не скінчив ще науки своєї...Хіба Василь ? 

Він же й до хазяйства більше має охоти, ніж до вчення. 

Батько. - То як скажеш, Василю? Тебе будемо женити чи, може, 

пождемо, поки Петро скінчить школу ? 
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Василько. - Ги- и-и.(засміявся, закриваючись рукавом) 

Батько. - Ну,то чого ж там сміятися ! Кажи : коли женити - будемо 

женити. Коли ні - підождемо. 

Мати. - Кажи, Васильку ,то ,може ,сьогодні де-небудь і засватаємо 

дівчину. 

Василько ( сам до себе ). Чому б і справді мені не женитися ? Було 

б добре, коли б у мене була жінка: обід варила б мені, сорочки 

прала, а я лежав би на печі та погукував би до неї:,, Стара, а 

принеси огню, я люльку запалю. 

 Мати. -Ну,то як же ? Хочеш одружитися ? 

Василько. - Хочу ! 

Батько. - Ну,от і гаразд, синуІ Тепер тільки молоду треба знайти. 

Чи, може, в тебе є на приміті яка ? 

Василько. — Ганну хочу... 

Мати. - Ганну то й Ганну - тобі видніше. Та коли казати, то й дівка 

вона  хороша: доброго роду, й на вроду гарна, й здорова, та, може, 

ще й приданого сот п ’ять дадуть. Поможи тобі, Боже, Василю ! 

Батько. - Ну. То ж не будемо і гаятися, будемо зараз одягатися та й 

по рушники підемо. Подай-но йому Петрову свитку ! 

(Мати бере свитку, пояс, кличе Василька одягатись. Василько взяв 

палець у рот, боком виходить насередину. Мати вдягає, в кишеню 

кладе батькову люльку. Батько бере зі столу хліб) 

Батько. - Ну, сину, помолимося Богу й підемо, поки ще зовсім не 

спізніло. Тільки треба тобі ще дещо сказати попереду як іти. Чи 

будеш ти за мене в громаду ходити , податки платити ? 

Василько. - А де ж я грошей візьму ? 

Батько. - Як де грошей візьмеш ? А ти будеш заробляти ! Будеш 

орати, сіяти, косити. Ти ж тоді хазяїном будеш у нас. Ми тебе 

будемо слухати.  

Василько. – Я нехочу... 

Батько. - Ну, а як же, сину? Хто ж нас із матір’ю стане годувати та 
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доглядати? Поки ми здужали - робили, вас усіх годували, до 

розуму доводили, а як постарілися, то невже ж ти виженеш нас із 

хати , щоб ми з торбинками пішли попідтинню? 

Василько (заплакав). - Я малий ще! 

( Всі засміялися, Василько скинув Петрову свитку. вибіг) 

-А що, Василю, швидко будеш женитися? 

-Так то й женитися! Там тобі така морока, що нехай його й кат 

візьме! 

Ведучий 

Місце матері в нашому житті особливе.Ми весь час звертаємось до 

найдорожчої людини.Із букви-краплинки і звуку-сльозинки 

народилося одного дня на світ святе слово „мама”, мовлене 

вустами немовляти, і осяяло хатину, як дар Божий. Тільки не дано 

нам запам’ятати цю мить, як не згадати того дня, коли над нашою 

колискою вперше нахилилася мати.  

Читець  

Як дітей колишеш ти недремно, 

То не раз змахнеш краплини поту. 

Що ж прислів’я мовить недаремно: 

„Хто не мав дітей - не мав турботи”. 

Читець 

А зростуть, то скільки дум у неньки 

І тривог за їхнє кожне діло. 

Голова боліла від маленьких, 

Від дорослих серце заболіло. 

Ведучий. - Вшановуючи матір,ми вшановуємо берегиню земного 

буття, адже попри всі негаразди українська жінка знає ціну 

справжніх  людських почуттів і завжди велична у своїй мудрості. 

Виховує матір синів і дочок, сподівається, що буде до кого на 

старість голову прихилити. Пошана до матері притаманна 

кожному народові. Любов матері до дитини - однакова в усіх 

людей. 
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 Іван Котляревський „ Наталка-Полтавка” 

Виборний - Помагай-бі,Наталко!Як ся маєш,як поживаєш? 

Наталка - Ат, живемо і маємося, як горох при дорозі. 

Терпелиха - От так вона все - приговорками та одговорами і 

вивертається. 

Виборний - Час би, Наталко, взятись за розум, ти уже дівка, не 

дитя. Кого ж ти дожидасшся? Чи не із города ти таку примху 

привезла з собою? Там панночки вередують женихами: той не 

гарний, той не багатий, той кирпатий, той носатий. А од такого 

перебору досидяться до того, що послі і на їх ніхто не гляне. 

Наталка - Не рівняйте мене, пане виборний,з городянками. Я не 

вередую і не перебираю женихами. 

Виборний - Правда, замуж вийти - не дощову годину пересидіти. 

Об розумі І добрім серці Наталки нічого й говорити: всі матері 

приміром ставлять її своїм дочкам. Тілько правди нігде діти, 

трудненько тепер убогій дівці замуж вийти; без приданого, хоть 

будь вона мудріша од царя Соломона, а краща од прекрасного 

Йосифа, то може умерти сідою панною. 

Терпелиха - Наталко ! Чуєш, що говорять ? Жалій послі на себе, а 

не на другого кого ! 

Наталка - Я і так терплю горе ! 

Виборний - Та можна вашому горю і пособити.У мене єсть на 

приміті чолов’яга і поважний, і багатий, і Наталку дуже собі 

уподобав. 

Наталка ( В сторону ) -От і біда мені ! 

Терпелиха - Жартуєте, пане виборний ! 

Виборний -Без жартів, знаю гарного жениха для Наталки. А коли 

по правді сказати, то я прийшов за його поговорити з вами, пані 

Терпелихо. 

Наталка - А хто такий той жених ? 

Виборний - Наш возний. Ви його знаєте...Чим же не чоловік ? 

І Іаталка - Возний? Чи він же мені рівня? Ви глумитеся наді мною, 
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пане виборний ! 

Терпелиха - Я так привикла к своєму безталанню, що боюся 

вірити, щоб цьому була правда. 

Виборний - 3 якого ж побиту мені вас обманювати ? Возний 

Наталку полюбив і хоче на ній женитися. Ну, скажіте ж хутенько, 

як ви думаєте? 

Терпелиха - Я душею рада такому зятеві. 

Виборний - А ти, Наталко ? 

Наталка - Бога бійтесь, пане виборний! Мені страшно і подумать, 

щоб такий пан — письменний, розумний і поважний — хотів на 

мені женитися. Скажіть мені перше, для чого люди женяться ? 

Виборний - Для чого ? А ти буцім не знаєш ? 

Наталка -Мені здається, для того, щоб завести хазяйство і 

сімейство, жити люб’язно і дружно, бути вірними до смерті і 

помагати одно другому. А пан, котрий жениться на простій дівці, 

чи буде її вірно любити? Чи буде їй щирим другом до смерті? Йому 

в голові  буде все роїтися, що він її виручив із бідності, вивів її в 

люди і що вона йому не рівня; буде на неї дивитися з презирством 

і обходитися з неповагою, і у пана така жінка буде гірше 

наймички...буде кріпачкою. 

Терпелиха - От так вона всякий раз і занесе, та й справляйся з нею. 

Коли на те пішло, то я скажу: якби не годованець наш Петро,то 

Наталка була б шовкова. 

Виборний - Петро?Де ж він?А скілько років, як він пропада? 

Терпелиха - Уже років трохи не з чотири. 

Виборни -  Наталка так обезглузділа, що любить 

запропастившегося Петра ? 

( Співають. ) 

Виборний - Ей, Наталко, схаменися/2р/ 

Терпелиха - Та пожалій рідной , 

Мене , старой , бідной . 

Схаменися ! 
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Наталка - Не плач , мамо , не журися/2р/ 

Виборний - Забудь Петра-ланця , 

Пройдоху-поганця, - Покорися ! 

Терпелиха - Будь же , дочко , мені послушна ! 

Наталка - Тобі покоряюсь , 

На все соглашаюсь прямодушно. 

( Всі разом ) - Де згода в сімействі, де мир і тишина, 

Щасливі там люди — блаженна сторона, їх Бог благословляє. 

Добро їм посилає, 

Із ними вік живе./2р 

 

Ведучий - Сказано багато слів про наших батьків, але серед гостей 

є також наші бабусі та дідусі. Бабуся, бабусенька,дідусь... 

Вони прожили у світі більше, ніж тато й мама. Ми для них - удвічі 

дорожчі, бо ми діти їх дітей, бо ми для них онучата. пташенята, 

ластів'ята. Вона невтомна бджілка. Заради онуків вона усе 

віддасть.  

Читець 

Свою бабусю знаю я з давніх-давніх пір, 

Її обличчя любе, її ласкавий зір. 

Замислиться бабуся, зажмуриться на мить, -  

I знов, дивись, сміється, ласкаво гомонить. 

Читець 

Та над усе на світі сподобались мені  

Її ласкаві руки, умілі та міцні. 

О, цій руці хорошій робота не важка, 

Бо шиє, вишиває бабусина рука. 

Читець 

Ти нас батькові й матусі помагаєш вчити, 

Як вирости чесними, як по правді жити. 

Ми твої слова розумні пам’ятати будем  

І в життя твою науку понесемо всюди. 
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Пісня «Посіяла людям літа свої,літечка житом» 

Пісня „ Бабусина молитва” 

Гуморески 

Павло Глазовий „ Буйні предки” 

Вдарив батько спересердя хлопчика малого. 

Той поплакав, переплакав та й питає в нього : 

- Тебе, татку, бив твій татко ? 

- Бив , та ще й немало. 

- Ну, а татка твого били? 

- Теж перепадало. 

І сказало хлопченятао, заломивши ручки : 

Тепер ясно , звідки в тебе хуліганські штучки . 

Павло Глазовий „Де беруться діти” 

- Де взялися ми ?- онуки спитали в бабусі. 

А бабуся пояснила в старовиннім дусі : 

- Тебе знайшли на капусті, тебе - в бараболі. 

Тебе знайшли під вербою, тебе — на тополі. 

Тебе знайшов на соломі біля клуні тато... 

І тут раптом обізвалось якесь онучатко : 

- От сімейка, так сімейка ! Хоч тікай із дому,  

Хоч би одне появилось на світ по-людському. 

Павло Глазовий „Невдала контрольна” 

Розмовляють дід з бабою : 

Баба - А ти пам'ятаєш, діду,як ми з тобою познайомились ? 

 Дід - Ну да...Хіба таке забудеш... 

Баба - А розкажи , як усе було ? 

Дід - Навіщо ? Ти ж сама знаєш ? 

Баба - Ну розкажи...Хочу згадати приємне... 

Дід - Теж мені приємне . Що там згадувати ?! 

Баба - Ну , діду ,невже ти забув ? 

Дід - НУ добре , добре , пречипилась...Одного разу , 
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ще в сьомому класі, я переписав у тебе контрольну роботу , і після 

того між нами розпочалася дружба... 

Баба - Як романтично ! Ти задоволений ?! 

Дід - Ех ! краще б я двійку тоді з алгебри отримав 

Ведучий 

Змінився час . Не кожна дитина може похвалитися шанобливим 

ставленням до батьків , бабусі , дідуся . 

А . Костецький „ Домашній твір” 

Автор 

Вітько-бідак страждає так . аж здригує ногами ! 

Він - за столом , він пише твір : „ Я помагаю мамі”. Старанно 

олівець гризе та супить брови грізно , 

Але нічого - хоч умри ! - до голови не лізе... 

Та ось тихесенько зайшла в його кімнату мама. 

- Вітюнь , будь ласка , в магазин сходи за сірниками. 

-  Ідея!” - вигукнув синок .а мамі...-Ну й морока ! Сама іди ! Я 

твір пишу - роблю важкі уроки”. 

Автор 

І мама вийшла...А Вітько швиденько пише в зошит. Син (пише): 

Я в магазин завжди ходжу , коли мене попросять... 

Автор 

Хвилин за десять мама знов з'являється у дверях. 

- Вітюнь, картопельки начисть, а я зварю вечерю. 

- Сама начисть ! -кричить Вітько. Та так , що ледь не лопне.- 

Я твір пишу ! Я зайнятий ! Сама вари картоплю! 

Автор 

Виходить мама, а синок писати знов сідає Син (пише): 

Я мамі сам варю обід, вечерю та сніданок... 

Автор 

Радіє син : 

- Не твір, а люкс ! Оцінка буде гарна ! 

Автор. І геть не думає про те , що він радіє марно... 
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Ведучий 

Як потрібні кожному з нас батько і мати,бабуся, дідусь. 

Якою обділеною долею почуває себе людина , що не має того 

берега, до якого можна припливти. 

Ведуча 

 Дуже часто відносини в сім'ї, стосунки між чоловіком і дружиною, 

батьками і дітьми бажали би бути кращими. Але якби життя було 

ідеальним у всіх, воно стало б нудним, нецікавим. Не мали б ми 

стільки гумористичних творів, з яких посміємося, але чогось і 

навчимося. 

Недаремно кажуть, що жінка в хаті тримає три кути. Тяжко 

доводиться чоловікові, коли якогось дня жіночі справи 

звалюються на його чоловічі руки. 

«Фараони” 

( Під музику у фартуху із закачаними рукавами сорочки виходить 

перший чоловік, він місить тісто ) 

Перший - Господи, за які гріхи такі муки ? Ну що мені з оцим 

клятим тістом робити : чи борошно погане, чи шось намішав не 

так ? 

( Виходить другий чоловік. В нього на голові хустка, під оком 

синець) 

Другий – Видно, що Гапка млинці пекла, бо всі ворота в тісті. 

Перший - Невже? У тісті? Будь другом, витри. 

Другий - Навіщо? Собаки злижуть. Я вчора замісив. Таке було,що й 

не кажи: на воротах, на порозі. А сьогодні вже й сліду не 

лишилося: то кури поклювали.то пси поласували! 

Перший - Віриш, дві години ото мучусь, а толку ніякого. То було 

рідке, підсипав борошна. Стало таке, що й рук не вирву! А чого це 

ти хустку нап’ялив? 

Другий - Щоб корови не лякалися, думали, що я й не чоловік 

зовсім, а так, молодичка у хустці. 

Перший - Тоді й мені зав’яжи, бо мухи кусають, а одганяти ніяк. 
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Другий - Тобі як: на потилицю чи під бороду зав'язати? 

Перший - Давай під бороду! 

Другий - (пов’язуючи хуску).А ти в діжу води долий . 

Перший - Нікуди вже ! 

Другий - Тоді міси жвавіше! 

Перший - Руки потерпли(вириває руки з тіста, витирає їх об 

фартух, стирає з лоба піт). Будь другом,скрути мені цигарку,бо 

вже вуха попухли. 

Другий - Сам би радий закурити, та не можу! 

Перший - Це ж чому? 

Другий -Пальців оце докупи не зведу. П’ятнадцять корів по 

чотири дійки - це шістдесят? І кожну треба видоїти. Повіриш, 

вночі снилось мені вим'я,таке, як клуня, а дійки такі, а я 

маленький, наче комарик, причепився на одній та й гойдаюсь... 

Перший – Слухай, куме, а шо це в тебе з оком ? 

Другий - І не питай краще. Пішов я замість жінки на ферму доїти 

цих клятих корів. Підходжу до рябої, тільки присів, а вона як 

дригне ратицею, та й прямо в око. А потім ще й хвостом по пиці! 

Перший - Ану, куме, дихни!(Морщиться).Та худоба ж перегару не 

терпить. Зрозумів? Ну ти вже йди, бо мені навіть пси не будуть 

їсти! 

( Другий чоловік виходить, але вбігає з куркою в руках третій 

чоловік у жіночому сарафані) 

Перший - Усі на літо овець стрижуть, а ти вирішив курей скубти? 

Третій -Виздихали б вони - усі кури!Порадь-но мені, як визначити, 

яка курка з яйцем, а яка без нього? Бо жінка веліла зарізати ту, яка 

не несеться. 

Перший - Якщо знесла, значить у цей момент без яйця, і навпаки! 

Третій -А вони всі в одне гніздо несуться, динозаври прокляті! 

Перший - Ну тоді лишається тільки пощупать! 

Третій - Три дні щупаю, а толку ніякого! 
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Перший - Ну, тоді заріж півня, і справді кінець. Слухай, а що ти на 

себе нап’ялив? 

Третій - А це я своїй меншенькій пошив. Правда, нічого вийшло! 

Перший - Модистко ти наша! Виводь свою донечку вночі, щоб 

люди не злякалися! 

Третій - Ледь не забувся! Куме, я за цей тиждень вже скинув 

кілограм 15, ось прийшов просити, чи немає в тебе стареньких 

підтяжок? 

Перший - Я сам вже шосту дірку проколюю на поясі - не 

допомагає. 

Так я ось застібаю петлю штанів на ґудзик сорочки - допомагає! 

Хлопчик - Дядько Іван, дядько Петро! Там вас головиха у контору 

терміново викликає! 

Перший - Ой горе нам, чоловікам! Де ж узялися на нашу голову ті 

кляті жінки. Пішли, фараоне, а то будуть нам танці з шаблями. 

 

Ведучий 

Підростають діти, стають доролими, закохуються, одружуються. 

Але як вибрати серед сотень дівчат саме ту, яка призначена тобі 

Богом і самою долею ?... 

І.Нечуй-Левицький „ Кайдашева сім'я” 

Лаврін – Карпе! А кого ти будеш сватать ? Адже ж оце перед 

Семеном тебе батько, мабуть, оженить . 

Карпо - Посватаю, кого трапиться. 

Лаврін - Сватай, Карпе, Палажку. Кращої од Палажки нема на всі 

Семигори. 

Карпо - То сватай, як тобі треба. 

Лаврін - Якби на мене, то я б сватав Палажку. В Палажки брови, як 

шнурочки, моргне, ніби вогнем сипне. Одна брова варта вола, 

другій брові й ціни нема. А що вже гарна! Як намальована! 

Карпо - Коли в Палажки очі витрішкуваті, яку жаби, а стан кривий, 

як у баби. 
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Лаврін - То сватай Хіврю. Хівря доладна, як писанка. 

Карпо - І вже доладна! Ходить так легенько, наче в ступі горох 

товче, а як говорить, то носом свистить. 

Лаврін - То сватай Вівдю. Чим же Вівдя негарна? Говорить 

тонісінько, мов сопілка грає, а тиха, як ягниця. 

Карпо - Тиха, як телиця. Я люблю, щоб дівчина була трохи 

бриклива, щоб мала серце з перцем. 

Лаврін - То бери Химку. Ця як брикне, то й перекинешся. 

Карпо - Коли в Химки очі, як у сови, а своїм кирпатим носом вона 

чує, як у небі млинці печуть. А як ходить, то неначе решетом горох 

точить, такі викрутаси виробляє. 

Лаврін - Ну то сватай Одарку. Це тоненька, як очеретина, гнучка 

станом, як тополя. 

Карпо — Вже й знайшов красуню! Та в неї лице, як тріска, стан, 

наче копистка, сама, як дошка, а як іде, то аж кістки торохтять. 

Лаврін - Коли я буду вибирать собі дівчину, то візьму гарну, як 

квіточка, червону, як калина в лузі, а тиху, як тихе літо. 

Карпо - Мені аби була робоча та проворна, та щоб трохи куслива, 

як мухи у спасівку. 

Лаврін - То бери Мотрю. Мотря й гарна, й трохи бриклива, і в неї й 

серце з перцем. 

Кайдашиха - А йдіть, діточки, полуднувати та й батька кличте. 

Ведучий 

  Змалку для дітей ідеалом ставала сім’я, батьки. Традиційна 

українська сім'я була великою: під одним дахом жило декілька 

сімей, декілька поколінь. І не завжди між ними був мир і спокій. 

 

І.Нечуй-Левицький „ Кайдашева сім'я” 

( Мелашка обмела сміття коло своєї призьби, змела до порога та 

пішла за рядном . Вибігає Мотря, побачила сміття, що було геть і 

під її призьбою ) 
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Мотря - Доки я буду терпіти од тієї іродової Мелашки ! ( крикнула 

навесь двір , вхопила деркача та й розкидала сміття під 

Лавріновою призьбою ) 

(Виходить Мелашка) 

Мелашка - Хто це порозкидав сміття ?- спитала в Мотрі. 

Мотря - Я розкидала: не мети свого сміття під мою призьбу, бо я 

ним колись тебе нагодую ! 

Мелашка - А зась,не діждеш ти мене сміттям годувати ! Нагодуй 

свого Карпа ( змітає сміття докупи ). 

Мотря - Не мети до порога, бо мені через поріг ходити ! 

Мелашка - Авжеж , велика пані ! Покаляєш, княгине , золоті 

підківки . 

Мотря - Не мети до порога, бо візьму тебе за шию, як кішку, та 

натовчу мордою в сміття, щоб удруге так не робила. 

Мелашка - Ах ти , паскудо , то ти смієш мені таке говорити ? Хіба 

ти моя свекруха ? Ти думаєш, що я тобі мовчатиму ? То ти вчиш 

мене, як малу дитину ? Ось тобі, ось тобі ! 

( Мелашка підкидає сміття деркачем на Мотрину призьбу, на 

стіни ) 

 Мотря - То це ти так ? то це та , що од свекрухи втікала ? 

Мелашка - Ти мені не свекруха, а я тобі не невістка. Я од тебе не 

втікатиму і мовчати не буду ! Ось тобі на ! Ось тобі на ! 

( Вимахує деркачем , розкидаючи сміття ) 

(Мотря видирає з рук Мелашки деркача і замахується на неї) 

Мелашка - Гвалт ! Гвалт ! Якого ти дідька чіпляєшся до мене, 

сатано ? 

( 3 хати вибігла Кайдашиха з кочергою, розмахується на Мотрю) 

Тягнуть всі то деркач, то кочергу, вибігають Лаврін з Карпом , 

розбороняють їх).  

Мотря - Одривай хату ! Не буду я жити з вами через сіни, хоч би 

мала отут пропасти ! Бери, Карпе , сокиру , та зараз одривай хату , 
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а як ти не хочеш, то я сама візьму сокиру й заходжуся коло хати. 

Карпо - Чи ви показилися,чи знавісніли ? Хто це розбив вікно ? 

Могря - Твоя мати ! Це все пішло наче з Петрового дня ! Одна 

обпаскудила мені стіни, інша вікна побила. Ось тобі за те. ось тобі 

(кидає грязюку на Мелащину половину). 

Кайдашиха - Бий тебе сила Божа ! Не кидай,бо я тобі голову 

провалю кочергою (погналась за Мотрею. Мотря втекла за 

причілок хати). 

- Лавріне ! Одривай їй хату . Про мене, нехай Мотря йде жити 

під три чорти або під греблю : я з нею зроду-віку жити не буду під 

однією покрівлею. 

Читець 

Щоб наша держава незламна була , єдина , 

Повинна триматись вона на плечах родини . 

Родина - дідусь і бабуся , батьки і діти . 

Як добре , коли привід є , щоб усім радіти ! 

Читець 

Гніздечку родинному дякую я уклінно  

І в мене упевненість визріла вже незмінна : 

Щасливі родини в державі - й вона щаслива . 

І діти ростимуть , засвоївши суть важливу : 

Щасливим ти зробиш когось — і тобі воздається. 

Давайте кріпити родини - усім на щастя ! 

Пісня „ Родина , родина” 

Ведучий 

 Щедрі на любов і турботу серця матері й батька. Але і ми повинні 

віддячувати їм повагою,турботою, любов'ю. Адже ніколи не зможе 

стати великою благородною людиною той, хто змалку не вмів 

бути хорошим сином , ніжною дочкою . 

Ведуча  

 Господи , нас благослови , 

Щоб не забуть : є батько й мати , 
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Щоби зуміли все життя. 

Своїм теплом їх зігрівати. 

Ведучий  

 Благослови , Господь , усіх , 

Не залишай у дні прийдешні , 

Допоможи не впасти в гріх, 

Складімо руки у молитві. 

,, Молитва за батьків". 

Милосердний Боже! Дякую тобі за наших батьків, за все те добре, 

що ти подав через них. Вони виховують нас, навчають любити 

твої святі Заповіді, не грішити. Ми любимо їх і хочемо завжди 

шанувати й слухати. А ти, Господи, поможи нам у цьому твоєю 

ласкою. Благослови їх, Господи, добром ,здоров’ям, добрим і 

щасливим життям, хорони від злого, дай їм сили перемогти всі 

труднощі! 

 Ведуча  

 Хай Бог охороняє вас від злого, 

Хай світить сонце і колосяться жита, 

Щоб були ви щасливі і здорові На многії і благії літа. 

Пісня „Многії літа”. Заключне слово вчителя 

 

 



 

 

 

  
   67 

 
  

Висновок 

 

Таким чином робимо висновок, що уроки із впровадженням 

«наскрізного навчання» повинні бути націленими не тільки на 

передачу знань, а й на розвиток емоційної сфери, стосунків, 

ціннісних орієнтацій, духовного потенціалу школярів. 

Впровадження «наскрізного навчання»  -  підготовка  низки 

уроків із окремих тем, які будуть найбільш точно відтворювати  

поставлені завдання з реалізації основних завдань освіти для 

сталого розвитку.   Методи та форми «наскрізного навчання» на 

уроках української мови та літератури: 

• традиційні уроки із додаванням до основного змісту 

навчального матеріалу окремих питань, які стосуються сталого 

розвитку; 

• коригування змісту окремих тем з акцентом на 

проблемний підхід; 

• введення у зміст навчання нетрадиційних урочних форм; 

• інтегровані уроки з аспектами освіти для сталого 

розвитку. 

  Головною формою позакласної діяльності виступають класні 

години. Серед інших форм позакласної діяльності - проведення 

свят, конкурсів-оглядів, тематичних вечорів, вечорів запитань та 

відповідей, фестивалів, конкурсів, олімпіад, виставок, семінарів, 

конференцій тощо. Позашкільна діяльність передбачає 

встановлення зв’язків шкільного колективу із місцевою 

громадою:  батьками, органами місцевого самоврядування, 

представниками підприємств, громадських організацій, товариств 

тощо. Ефективність впровадження «наскрізного навчання» прямо 

пов’язана із щільністю подібних зв’язків. Особливо це стосується 

родинного виховання, розвитку громадянської позиції дитини.  
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Опрацьовано електронні  ресурси: 

 

http://www.esz.org.ua 

 

http://klasnaocinka.com.ua 

 

http://www.ippo.edu.te.ua 
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загальноосвіт. навч. закл. / В. І. Карамушка, О. І. Пометун, Л. М. 

Пилипчатіна, І. М. Сущенко. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2012. – 

144 с., іл. 

 5. Уроки для сталого розвитку : як організувати позакласну 

роботу учнів основної школи : Метод. посіб. для класних 

керівників 5-7 кл. загальноосвіт. Навч. закл. / О. І. Пометун, О. М. 

Топузов, І. М. Сущенко.– К. : Видавничий дім «Освіта», 2011. – 128с.   
6. Уроки для стійкого розвитку: навч. посібник з курсу за вибором 
для учнів 8-го класу. / Пометун О. І. та ін.— К.: Літера, 2007, 2010  

7. Уроки для стійкого розвитку: навчальний посібник для 
учнів 8-го класу загальноосвітніх шкіл. / Пометун О.І., 
Панченков А.О., Пилипчатіна Л.М., Сєрова Г.В., Сущенко І.М.– 
Київ.: Видавничий дім «Освіта», 2006. 

http://www.esz.org.ua/
http://klasnaocinka.com.ua/
http://www.ippo.edu.te.ua/
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