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ВСТУП 

Відповідно до нового Закону України «Про освіту» одним із пріоритетних 

напрямків модернізації системи освіти в Україні є формування культури майбутнього 

українця з розвинутим почуттям національної гідності, особливо в теперішніх умовах, 

громадянина, який зумів би відстояти інтереси нації, держави в побудові 

демократичного і правового суспільства, патріота своєї країни, через залучення  у 

заходах зорієнтованих на патріотичне виховання, відродження культури, традицій, 

збереження мови  народу . 

Сучасна педагогіка застосовує безліч прийомів і методик у процесі виховання 

підростаючого покоління. Це робить навчання більш ефективним. Нашими пращурами 

багато років розроблялися основні погляди, ідеї та напрями виховання дітей. Саме ці 

принципи лягли в основу такої галузі науки, як етнопедагогіка. Етнопедагогіка 

спрямована на виховання національно свідомої особистості громадянина, який би 

дорожив національними і загальнолюдськими вартостями та святинями. Тому такий 

підхід дозволяє дітям долучатися до культурних цінностей свого народу з самих ранніх 

років. А позашкільна освіта є благодатним підгрунттям для реалізації поставлених 

цілей та завдань. 

Впровадження та реалізація ідей етнопедагогіки у навчально-виховний процес 

сучасного позашкільного закладу, зокрема, засобами декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва, відкриває широкі можливості для виховання у дітей 

національної свідомості, любові до Батьківщини, мови, народних звичаїв і традицій, 

але вимагає створення відповідних умов та врахування певних особливостей, серед 

яких виділені наступні:  

- оновлення програмно-методичного забезпечення гуртків; 

- створення комфортних умов для навчання вихованців, модернізація 

матеріально-технічної бази гуртків; 

- узгодження змісту і напрямків взаємодії  педагогів, вихованців та їх батьків;  

- удосконалення змісту та форм співпраці  позашкільного закладу і сім’ї, 

підвищення якості та ефективності спільних виховних впливів на дітей;  

- широке використання усіх доцільних етнопедагогічних засобів як на заняттях, 

так і поза них. 

Оскільки формування світогляду майбутнього українця, громадянина, патріота 

своєї країни набуває нині особливого значення, виникає гостра потреба в актуалізації 

національно-патріотичного виховання на всіх етапах формування особистості та 

засобами мистецтва. Саме це визначає актуальність обраної теми досвіду 

«Запровадження та реалізація ідей етнопедагогіки у позашкільному просторі як 

засіб формування національно-патріотичних почуттів вихованців». 

Метою досвіду є визначення сучасних засобів виховання, передачі молодому 

поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної 

ментальності, своєрідності світогляду, формування особистісних рис громадянина 

України на основі ідей етнопедагогіки. 

Основні завдання полягають у: 

- збереженні та відтворенні українських традицій, усвідомленні та збереженні 

духовної, історико-культурної,  художньої спадщини українського народу та 

надбань світової культури;  

- формуванні національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, 

бажання працювати задля держави, готовність її захищати;  

- поєднанні у навчально-виховному процесі традиційних та інноваційних форм, 

методів і засобів виховання та розвитку особистості, через створену структуру 

ефективної діяльності дитячого творчого колективу; 
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- прищепленні шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українців та 

представників інших націй, які живуть в Україні; 

- вихованні духовної культури особистості, створення умов для вибору нею своєї 

світоглядницької позиції; 

- спрямуванні змісту практичної діяльності вихованців на розширення їхніх 

уявлень про поліетнічність української нації, історичну єдність і спадкоємність 

традицій у формуванні сучасної української держави. 

Отже, провідною ідеєю досвіду є - формування національної та громадянської 

свідомості шляхом збереження та збагачення  традицій та звичаїв українського народу  

засобами мистецтва. 

Об’єктом  дослідження є - навчально-виховний процес у гуртках декоративно-

ужиткового і образотворчого мистецтва позашкільного закладу; 

Предметом дослідження є - заходи національно-патріотичного спрямування, 

гурткові заняття. 

Новизна досвіду: сучасна етнопедагогіка поєднує у собі практичну та естетичну 

функції, прикладне мистецтво стає тим середовищем матеріальної й духовної культури 

рідного народу, яке необхідне для найповнішого розкриття і розвитку природних 

здібностей дітей та молоді, їх творчості, ініціативності, становлення індивідуальності, 

формування неповторного духовного світу, власної активної життєвої позиції, почуттів 

обов’язку, відданості  і працелюбності. В цьому контексті гуртки декоративно-

ужиткового мистецтва, відроджуючись після тривалого періоду занепаду, набувають 

нового значення і перетворюються на вагомий важіль формування засад патріотичної 

свідомості. 

Науково-теоретична база досвіду ґрунтується на розробках українських  

педагогів, науковців та громадських діячів. Концептуальні засади залучення 

зростаючого покоління до етнокультурних цінностей українського народу 

обґрунтовано в працях  І. Беха, О. Биковської, В. Вербицького, Г. Пустовіта, С. Русової, 

Т.Сущенко, С. Шацького. Теоретичні аспекти етнокультурного виховання розглядались 

у наукових доробках Г. Лозко, Л. Маєвської, Т. Мацейківа, О. Мурзина, М. Степико, Е. 

Сміта, В. Сорока-Росинського, Я. Чепіги. 

Цінні ідеї з цієї проблеми висловили в своїх працях літератори-просвітники 

Т. Шевченко, І. Франко, Б. Грінченко, П. Куліш, Леся Українка, О. Кониський та інші. 

Так,  С.Русова була переконана в тому, що відродження високої духовності, 

патріотизму, національної гідності українського народу буде дієвим і ефективним за 

умови, знання свого роду, історичних та культурних здобутків пращурів необхідні не 

лише для піднесення національної гідності, але й для використання кращих традицій у 

практиці виховання молодого покоління.  

Однією із складових етнопедагогіки  є декоративно-прикладне мистецтво як 

виразник народної творчості України. На  думку В. Проціва, С. Свида, О. Ковальова,  

В. Титаренко виховне і навчальне значення декоративного мистецтва у цьому плані 

незрівнянно більше, ніж інших мистецтв, оскільки воно є своєрідним оберегом 

національної культури у повсякденній мобільності та відкритості життя суспільства є 

найбільш рухомим і досить активно формує в людини сучасне естетичне ставлення до 

часу та дійсності, знаходить своє місце в усіх сферах пізнавально-практичної 

діяльності.  

Прогнозованими  результатами є:  

- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості дитини 

відповідно до її інтересів та можливостей;  

- позитивна динаміка зростання рівня патріотизму в країні, відродження 

духовності, соціально-економічна і політична стабільність та зміцнення 

національної безпеки; 
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- популяризація усіх видів мистецтва, народної творчості національно-

патріотичного спрямування; 

- активна та результативна участь вихованців у виставках, фестивалях,  конкурсах 

дитячої та юнацької творчості; 

- виховання патріотів, громадян з активною життєвою позицією; 

- визначення ефективних та сучасних засобів розвитку, навчання та виховання з 

питань національно-патріотичного виховання та на основі ідей етнопедагогіки. 

 

Опис технології досвіду 

В умовах оновлення суспільства, відродження національної культури, 

формування національної свідомості – естетичне виховання школярів та молоді, як 

засіб формування духовного світу людини морально-етичних норм, має зайняти 

провідне місце у системі усього навчально-виховного процесу в позашкільному закладі. 

Всі компоненти духовності українського народу становлять національні цінності, які є 

серцевиною освіти і виховання. 

Декоративно-ужиткове мистецтво є тим соціальним надбанням кожної нації, в 

якому знаходять відображення світогляд, традиції, художні та моральні цінності, 

історія країни та народу, що живе в ній. Україна – не виключення, оскільки будь-яке 

українське ремесло бере свій початок від того самого коріння, що й самі українці.  

Отже, педагоги на заняттях декоративно-ужиткового мистецтва пріоритетним 

завданням визначають виховання у вихованців любові і поваги до народних звичаїв і 

традицій, культури, побуту, історії українського народу. На початку навчального року 

педагоги проводять з вихованцями  бесіди та  анкетування, щоб виявити рівень знань   

вихованців.  Це допомагає більше дізнатися про гуртківців, їхні сімейні традиції, 

обізнаність про мистецтво, любов до народних ремесел (додаток 1). 

 Тісно пов’язана з українським народним мистецтвом програма гуртка 

«Сувенірна майстерня» ( адреса сайту:  http://comcentre.jimdo.com/ )побудована   на 

основі національної культури, національних традицій та історії  за епохами:   

- Солом’яна епоха 

- Тканинна епоха  

- Шкіряна епоха  

- Лялькова епоха  

- Бісерна епоха. 

Основні завдання, відповідно до програми, полягають в ознайомленні з 

поняттями та знаннями, що стосуються народної творчості, оволодінні навичками 

виготовлення різноманітних виробів, формуванні творчих здібностей, вихованні 

дбайливого, шанобливого ставлення до народних традицій, національної свідомості; 

формуванні естетичного смаку та популяризації народних промислів. Задля досягнення 

поставлених завдань, програма гуртка «Сувенірна майстерня» ґрунтовно спирається на 

народні традиції. На заняттях вихованці знайомляться з культурою українського 

народу, історією народної творчості різних видів, здійснюють перші кроки у 

традиційних українських промислах. Специфіка гурткових занять цього напрямку 

полягає в можливості комбінувати практичну діяльність вихованців з усними формами 

навчально-виховної роботи.  Педагог може надати вихованцям додаткових відомостей 

про історію виникнення ремесла, відмінних особливостей українського декоративного 

мистецтва, традицій вжитку створених виробів тощо, паралельно з практичною 

діяльністю, застосовуючи для цього метод бесіди, розповіді, обміну думками та ін. Як 

показує практика, занурюючись у світ народної творчості, діти поступово починають 

проявляти інтерес і до інших аспектів української культури. З ранніх років діти на 

заняттях вчаться бачити красу, вивчають етнокультуру, походження народу, його 

http://comcentre.jimdo.com/
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давню історію, храмову архітектуру, житло, кухню, українські народні свята, звичаї, 

обряди пізнають секрети виготовлення іграшок, писанок наших пращурів. Все це є 

неоціненим «скарбом», який сприяє формуванню художніх смаків дитини, його 

національної самосвідомості і національної гідності.  

 Тому, керівник гуртка має нагоду впливати на емоційний світ дитини, плекати 

патріотичні та національні почуття гуртківців. 

Під час виготовлення гуртківцями декоративних чи декоративно-ужиткових 

виробів важливе місце, крім суто технічної сторони, має й мистецька сторона цієї 

справи, яка полягає насамперед у визначенні художньої ідеї твору, в основу якого 

покладено той образ чи сюжет, який виникає в уяві дитини, тих думок і почуттів, які 

вона хоче передати оточуючим.  

Під час вивчення тем з розділу «Штучні квіти», педагогом приділялась  більша 

увага технології виготовлення квітів, характерних для українських земель. Для цього 

вихованцям було запропоновано виготовити квіти для вінка. Адже український віночок 

– це важлива складова нашої культури. Віночок, сплетений з квіточок і трав, 

оздоблений яскравими стрічками, — один з найдавніших українських символів. На 

занятті  «Українській віночок»   вихованці  познайомились з композиційним складом 

вінка, обрядом вінкоплетіння, його видами, значенням квітів, символікою стрічок тощо. 

Мета  заняття  – поширення знань вихованців про українські традиції, українські 

обереги, прищеплення любові до рідного краю, української мови, пісні, виховання 

поваги до близьких людей, виховання потреби зберігати українські традиції та цінності 

роду( додаток 2). 

Окремої уваги заслуговує традиційна народна іграшка, як важлива складова 

культури українців. Вона несе в закодованому вигляді світосприйняття поколінь, 

ментальність українського народу, пам'ять етносу, нації, людства про своє історичне, 

до історичне минуле. Особливо тепер, коли на базарі  домінує масова іграшка, 

виготовлена за чужоземними зразками, яка не залишає місця для самостійного 

духовного і художнього пошуку, творчості дитини. На противагу чужоземній, народна 

іграшка розвиває дитину інтелектуально, творчо, психічно, спонукає до праці, навчає 

розуміти красу простих речей, шанувати батьків та близьких, формує інтерес до 

глибшого пізнання історії, культури своєї нації. 

На заняттях з декоративно-ужиткового мистецтва діти виготовляють ляльки 

зроблені згідно з віковими народними традиціями. Іграшки  роблють із ниток, тканини, 

декоруючи  мережкою і ручною вишивкою. В кожній іграшці зробленій дитиною живе 

душа українського народу, до якої саме і тягнеться дитина  (додаток 3). 

 Ще один вид самобутнього українського декоративно-художнього мистецтва - 

витинанки. Витинанки - це вирізані ножицями  або  ножем  з паперу,  ажурні або 

силуетні зображення, сюжетні та орнаментальні композиції. Вони використовувалися 

для оздоблення житла: розміщувалися на печі і стінах, навколо вікон, ними прикрашали 

полиці з посудом і сам посуд. Зараз техніка виготовлення витинанок стрімко 

відроджується та набуває все більшого поширення і застосування. 

Сучасні майстрині почали відновлювати традиції витинанки, додаючи до них 

щось нове і цікаве, тим самим збагачуючи мистецьку скарбницю народу. Т Наприклад, 

на заняттях гуртка образотворчого мистецтва «Веселі олівці» педагог розвиваючи  

давню традицію навчає дітей  витинати з чорного або кольорового паперу, комбінуючи 

різні види мистецтва (наприклад, поєднуючи з аквареллю). І  сьогодні,це  викликає 

здивування і зацікавлення. 

Сучасні витинанки приваблюють простотою і щирістю світосприйняття, і в той 

же час свідчать про тісний зв'язок давніх традицій народного мистецтва з 
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сучасністю. Витинанки мають широкі перспективи розвитку, набувають нових 

художніх і функціональних якостей  (додаток4). 

Важливе місце в етнокультурному  вихованні дитини займає родина, яка  є 

джерелом, національного духу, національної приналежності. Разом з рідною мовою 

батька й матері дитина сприймає українські звичаї, пісні, приказки, віру.  

Родинні  свята,  виставки сімейної творчості розширюють  й поглиблюють  

знання вихованців про значення матері в житті людини, формують у дітей культуру 

почуттів, виховують  в них повагу та любов до матері (додаток 5). 

Вплив сім’ї  є стабільно високим і вагомим для української ментальності. Це 

показало  опитування серед вихованців  структурного підрозділу ПНЗ «КРЦМтаШ» 

«Райдуга». На питання «Ставлення  ваших батьків  до проведення заходів 

патріотичного спрямування у позашкільному  навчальному закладі?» відповіді 

респондентів розподілилися таким чином: 

Діаграма№1                                                                                                                         

Отже,відповіді вихованців  свідчать про те, що переважна більшість батьків 

(79,6%) позитивно сприймають виховну роботу національно-патріотичного 

спрямування, яка проводиться у навчальному закладі, схвалюють і підтримують її, 

12,8% – беруть активну участь у заходах означеного напряму. І тільки 1 % вважають, 

що патріотичним вихованням має займатися лише сім’я, а навчальний заклад тут ні до 

чого,1,6 % – не виявляють ніякої зацікавленості, уникають розмов на цю тему. 

Завдання педагога-позашкільника  – спонукати дітей до вивчення історії, 

традицій, етнокультури рідного краю через участь у фестивалях,конкурсах, виставках, а 

саме: «Берегиня роду Українського», «Знай і люби свій рідний край», фестивалі 

«Різдвяні вітання», «Стежини рідної землі» тощо. Фестивалі - це  яскравий приклад 

відродження давніх і впровадження нових технік декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва для вираження любові до України, Запорізького краю у 

дитячих творчих роботах, залучення підростаючого покоління до невичерпних скарбів 

національної культури, звичаїв, традицій . 
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                                                                                                                    Діаграма№2 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як видно з опитування    знають добре і  досконало 64% дітей ; поверхнісні знання  у 

33%, не знають 3%. 

 

                                                                                                                           Діаграма№3                                                                                                                     

 

 Анкетування показало, що в нашому позашкільному  закладі проводиться широкий спектр дій національно-патріотичного спрямування: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетування показало, що в нашому позашкільному  закладі проводиться широкий 

спектр дій національно-патріотичного спрямування: 

- заходи в рамках соціального проекту «Любов’ю повняться серця» -  активні  

учасники якого   і педагоги, і вихованці, і батьки; 

- заходи на підтримку військових з метою збору коштів, одягу, продуктів 

харчування; 

-  благодійні акції, написання листів, виготовлення оберегів, малюків, подарунків, 

«Подарунок до свята бійцю АТО», «Діти воїнам АТО», «Оберіг для воїна», 

«Напиши листа солдату», «Привітай солдата Днем захисника України та Днем 

Збройних  Сил України.!», «Малюнок воїну АТО», «Великодній кошик солдату»  

тощо). Діти з любов’ю передали військовим на передову власні малюнки, листи 

та патріотичні браслети-обереги, зроблені власноруч. Маленькі гуртківці 
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творять гарні речі не лише своїми умілими ручками, вони вчаться творити добро 

своїми гарячими і небайдужими серцями ; 

- заходи, що прославляють мужність та героїзм захисників України як з 

історичного    минулого, так і нинішніх воїнів-героїв (уроки мужності; години 

спілкування;  героїко-патріотичні вікторини; проекти «Герої живуть поруч»,  

тематичні  заняття до Дня пам’яті Героїв Крут  тощо); 

- заходи  щодо значення Днів пам’яті Небесної Сотні,Днів Волонтера, Дня 

Соборності( години спілкування,інформаційні хвилинки,  флешмоби  тощо); 

- заходи до Дня Українського козацтва (свято Покрови), Дня Збройних Сил 

України, Дня Захисника Вітчизни; 

- заходи, спрямовані на підтримку ідей єднання, розуміння приналежності до 

України, українського народу, українських традицій ( «Державні символи 

України»,   години спілкування, єдині уроки,тематичні заняття, «Україна – на 

карті Європи»,  «Родинні звичаї та обряди», свято рідної мови, гра «Я люблю 

Україну», конкурси «Берегиня роду Українського»,фестивалі «Стежини рідної 

землі» тощо). 

Щоб виявити, які із заходів найбільше запам’ятались дітям та підліткам  було 

проведено бліц-опитування. Вихованцям структурного підрозділу ПНЗ «КРЦМтаШ» 

«Райдуга» було запропоновано назвати заходи патріотичного характеру, які 

проводилися у нашому навчальному закладі протягом 2016 року та  найбільше 

сподобалися їм (не більше 3-х). 

     Діаграма№4 

 

 

 

 

Отже, результати дослідження дозволили визначити, що у нашому 

позашкільному закладі робота з національно-патріотичного виховання здійснюється 

комплексно – через навчальний процес та  виховну роботу. Вихованцями найчастіше  

згадувалися такі заходи: 

- заходи, спрямовані на підтримку ідей єднання, розуміння  приналежності  до 

України, українського народу, українських традицій (акції, флешмоби «З 

Україною в серці», «Ми – діти України», «Україна – єдина країна»,    «Одягни 

вишиванку», години спілкування  «Я-патріот», «Державні символи України» 

тощо) – 29,6% . 
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- заходи до Дня Українського козацтва (свята  Покрови), до Дня Збройних Сил 

України, до Дня Захисника Вітчизни  – 18,4%; 

- заходи, присвячені вшануванню пам’яті  Т.Г.Шевченка (Шевченківські читання, 

конкурси читців ,виставка малюнків –7% ; 

- зустрічі  з воїнами АТО – 17,6% ; 

- акція «Великодній кошик солдату» – 5,5% ; 

- виготовлення листів (акції «Лист солдату») – 8,7% ; 

- виготовлення малюнків – 1,6% ; 

- виготовлення оберегів (акції «Оберіг для воїна») –  6,9% ; 

- благодійні акції, ярмарки з метою збору коштів, одягу, продуктів  харчування 

для  військових ,переселенців  – 29% ; 

- заходи на підтримку військових – 59,7% . 

Практична значущість 

Практична значущість  досвіду полягає у визначенні шляхів  розвитку  творчої 

особистості, здатної до свідомого, національного самовизначення,у сприянні вмінню 

вихованців реалізувати себе у майбутньому житті,підвищенні духовного та 

культурного рівнів,вихованні патріотичних почуттів шляхом залучення гуртківців до 

вивчення та оволодівання основами декоративно-ужиткового мистецтва,використання 

новітніх форм роботи для підвищення рівня знань гуртківців з історії українських  

народних традицій минулих поколінь,звичаїв,обрядів. 

Це досягається шляхом використання народного досвіду національного і 

патріотичного виховання,який полягає у тому,що формування художньо-практичних 

вмінь,естетичних смаків відбувається у практичній діяльності і є продовженням 

народних  традицій минулих поколінь. Долучаючись до різних видів декоративно-

ужиткового мистецтва, діти переймають духовність, моральність, естетику рідного 

народу. І саме, через залучення дітей до декоративно-ужиткової творчості відбувається 

пізнання української культурної спадщини. А "пізнаючи себе в народі", дитина може 

обрати улюблене заняття, яке, зрештою, може допомагати визначитись у житті. 

 

Шляхи поширення досвіду 

На даний час матеріали  досвіду використовуються: 

1. Для обміну досвідом роботи на засіданнях методичного об’єднання педагогів 

декоративно-ужиткового мистецтва напрямку на рівні району, міста й області. 

2.Для проведення майстер-класів для шкільних вчителів образотворчого та трудового 

навчання тощо. 

3.У  роботі міської творчої майстерні «Скарбниця педагогічного досвіду». 

4. Пропагування досвіду роботи гуртків «Сувенірна майстерня» та «Веселі олівці» в 

рамках міського  конкурсу  педагогічної майстерності  «Джерело творчості» 2015р.   

5.Пропагування досвіду роботи серед молодих та малодосвідчених педагогів  

образотворчого та декоративно-ужиткового  напрямку в рамках методичного 

об’єднання. 

6. Найкращим показником є активна та результативна  участь у різноманітних обласних, 

всеукраїнських та міжнародних конкурсах, виставках, фестивалях патріотичного 

спрямування: «Стежини рідної землі», «Берегиня роду українського», «Українській 

сувенір» тощо. 

7. Досвід презентовано  слухачам курсів підвищення кваліфікації керівників гуртків 

позашкільних навчальних закладів у рамках програми обласної педагогічної практики 

«Освіта Запорізького краю-2014» у формі виставки творчих робіт гуртківців. 

Планується: 

1. Висвітлення  досвіду роботи (стаття) в  Інтернет-журналі « Позашкілля Запоріжжя»; 

2.Участь у  творчій  лабораторії  методиста ПНЗ на рівні міста; 
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3.Проведення тематичних  майстер-класів  «Інститут майстрів». 

 

Висновки 

      Отже, формування національної та громадянської свідомості шляхом 

збереження, збагачення  традицій та звичаїв українського народу засобами мистецтва, 

стало невід'ємною частиною діяльності педагога щодо передачі молодому поколінню 

соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його національної 

ментальності, своєрідності світогляду, формування особистісних рис громадянина 

України на основі ідей етнопедагогіки. 

 Запорукою ефективності організації навчально-виховного процесу є органічне 

поєднання системи принципів національно-патріотичного виховання в цілісну систему, 

яка забезпечує досягнення відповідних результатів - міцно і органічно засвоєних 

загальнолюдських і українських національних цінностей. 

Результати вищезазначених даних та позитивний результат проведеної роботи 

підтверджує актуальність, перспективність та важливість запропонованого підходу 

щодо впровадження та реалізації ідей етнопедагогіки на заняттях  гуртків  декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтва  в умовах позашкілля. 
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Додатки 

       Додаток 1 

Анкета для визначення тематики дослідження 

Запитання  Відповіді 

Так   Ні   Не знаю  Маю уяву 

 

 1.Чи пишаєтеся Ви тим, що  належите до української нації?  

2.Чи повинна, на Вашу думку, Україна бути незалежною  державою?  

3.Чи українська мова має бути єдиною державною мовою?  

4.Чи вважаєте себе носієм  української культури?  

 5.Чи вважаєте себе суб’єктом  української історії?  

6.Чи пишаєтесь українською  символікою?  

7. Чи знаєте ви  історію оберегової символіки? 

8. Чи знаєте напам'ять Державний Гімн?  

9.Чи має для Вас значення, до якої національності  Ви належите?  

10. Чи знаєте ви українські традиції ? 
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                                                                                                                          Додаток  2 

Конспект заняття :  Український віночок. 

Мета: Підведення підсумків  творчих умінь та навичок. 

Закріплення вміння виконувати штучні квіти. 

Завдання: Розвивати творчу , художню уяву,  естетичний смак, 

дрібні мязи пальців рук. Формувати конструкторські здібності. 

Систематизувати навички роботи із дротом, ножицями, голкою. 

 Удосконалювати знання і вміння, працюючи в колективі. 

Обладнання: дріт, ножиці, голка, тканина, , нитки, виготовлені 

штучні квіти,ПК. 

Підготовчий період:  Теоретична частина: кожна з груп готує 

інформацію про походження та значення квітів. 

Практична частина: поділ вихованців на дві групи. Перша група-виконує штучні  

польові квіти, а друга- садові. 

                                            Хід заняття 

І   Організаційна частина 

Добрий день, діти! Наше заняття ми розпочнемо з  перегляду девізу. 

Слайд №1-девіз заняття  Ми справжні таланти, 

                                             Ми справжні митці, 

                                             Стає у нас квіткою 

                                             Все навкруги! 

 Розминка. Знайти знайомі слова у таблиці переплутаних слів. 

Команди по черзі піднімають квіткові пелюстки і називають слова. 

Знайшовши слова вишивання, шиття, голка, ножиці, конструювання, повторюємо 

правила безпеки.За кожні правильні відповіді, команди отримують «фанти-квіточки». 

ІІ Основна частина. 

1.Історія повідомлення педагога. 

Запитання про знання дітей.  
Споконвіку шанують в Україні квіти. Наші предки обожнювали квіти, вважаючи, що це 

витвір природи даровано людям від Бога. Квіти - постійні супутники нашого життя. 

Вони - на клумбах, в кімнаті, на газонах. Вони на вишитих рушники, скатерки. Ними 

розмальовують печі, стіни будинків. А ще квіти є на нашому національному одязі.  

Але особливим оберегом в Україні завжди був і є вінок. Це не просто краса, а «знахар 

душі». Плетіння віночка - то своєрідна наука. Потрібно знати, з яких квітів і коли 

плести, яке зілля з яким вплітати поруч. А всього в українському віночку дванадцять 

квіток, і кожна з них є оберегом.  

Український вінок, напевно, є в кожній сільській хаті.  Є багато звичаїв, пов'язаних із 

вінком. Колись останній сніп з поля женці приносили в село. Несла його найкрасивіша 

дівчина. Цей сніп як символ наступного врожаю прикрашали вінком. Ще існує звичай 

на весіллі вінок одягати молодій на голову, а потім вона зберігає його все своє життя.  

Презентація слайдів підготовлених  вихованцями. 
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Для нашого заняття кожна група підготувала презентацію про квіти. 

Слайд №2 (супроводжується музичним супроводом по мотивам Лисенко Н.В. музика 

про квіти. Майборода П.І.)Розповідь першої групи про  польові квіти ( незабудки, 

ромашки, червоні маки, волошки, сокирки.) 

Слайд №3 супроводжується музикою. Розповідь другої групи про  садові квіти. 

(деревій, барвінок, квіти вишні та яблуні, калини, безсмертника, чорнобривці, мальв.)  

А зараз для того щоб закріпити вивчений матеріал я пропоную вам відгадати загадки. 

1.Лист зелений і міцний, 

   Сніг для нього не страшний,  

   А коли весну стрічає, 

   Сині очі розкриває.   (барвінок) 

 

2.Сині зірочки пухнасті 

   Виглядають з жита, 

   Мов веселі оченята. 

   Як їх не любити? (волошки) 

   

 3.Дзвіночки в лісі ніжні - ніжні, 

   Немов сніжинки білосніжні. 

   В зеленім листі спочивають, 

   П'янкий весняний запах  мають   

                                    (конвалія  )                                                                                                                    

                          

 4.Що за диво-дивин 

     В житі квітка є одна 

     Палає, мов ліхтарик, 

     Червоний кептарик. (мак) 

 

 5.Наче сонця серединка, 

    Пелюстків біла хустинка. 

    Знає бджілка і мурашка 

     Що звуть квіточку ... (ромашка) 

 6.У погожу літню днину 

    він на варті біля тину, 

    круглолицій та пригожий, 

    і до сонця дуже схожий.   (соняшник)               

                

А тепер скажіть, які квіти  не використовуються для виготовлення українського 

віночка? 

За кожну правильну відповідь вихованці отримують «фанти-квіточки». 

ІІІ  Практична робота 

1.Розподіл дітей на групи, практичні завдання. 

Кожна з груп розподіляє обов’язки. Обирає доповідача(показує слайди, доповідає 

підготовлену інформацію); посередник (стежить за часом та виконанням роботи); 

практики(виконують поставлені завдання). 

Слайд №4- алгоритм виконання віночка: 

- Виготовлення основи для віночка; - закріплення квітів; 

Фізхвилинка: оздоровча пауза (виконання вправ для очей). 

IV Презентація 

Кожна команда представляє свою роботу.   

Презентація відбувається у вигляді дефіле, яке супроводжується розповіддю 

доповідача. 

Підрахунок фантів, визначення переможця



15 
 

                                                                                                                                            

Додаток 3.  

Українська народна іграшка. Вироби вихованців гуртка «Сувенірна 

майстерня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 



16 
 

Акварель та витинанка 

Експериментом  у 2015 році була виконана робота майже несумісними техніками: 

витинанкою та аквареллю. 

 Основа малюнку була виконана акварельними фарбами та на акварельному папері, 

деталі роботи вирізані в техніці витинанки. 

       

 

 

 

                                                               Витинанка                                                Додаток 4 
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                                                                                                                                     Додаток 5 

Сценарій  родинного свята: «Нехай квітує дерево  родине» 

Мета: Розширити й поглибити знання вихованців про значення матері в житті 

людини, формувати у дітей культуру почуттів, виховувати в них повагу та любов до 

матері, бережливе ставлення до неї, розвивати 

смислову, образну пам'ять, вміння узагальнювати. 

 Прищеплення любові до рідного краю; 

зміцнювати почуття обов’язку , усвідомлення себе 

часткою свого народу й особистої причетності до 

всього, чим живе родина, народ. На основі віршів 

українських поетів виховувала любов до рідної 

мови, до культури рідного краю, знайомила з 

звичаями українського народу, оберегами. 

Ведуча. Шановні батьки! Ми раді вітати вас сьогодні на нашому святі «Родина, 

родина...». Ми запросили вас на вечір спілкування для того, щоб надати можливість 

вам попишатися своїми дітьми, розповісти про них щось таке, що відомо лише вам, 

батькам. А наші діти мають сьогодні чудову нагоду сказати про вас, найближчих і 

найдорожчих їм людей, сердечні і теплі слова вдячності, висловити свої почуття. 

Хотілося б, щоб цей вечір допоміг вам, шановні батьки, краще пізнати і 

зрозуміти наше молоде покоління, а дітям - побачити в вас люблячих, чутливих та 

вимогливих друзів. 

Через сім'ю наші діти входять у суспільство. В сім'ї їм вручають естафету 

досвіду поколінь, котру вони повинні нести далі, щоб передати її своїм дітям і тим 

самим - майбутньому. Жоден виховний заклад не може дати того, що дає нормальна 

сімейна атмосфера, спілкування з батьком та матір'ю. 

Діти уподібнюються дорослим, копіюють їх, орієнтуються на поведінку як 

прообраз власних дій. Тому недарма в народі кажуть «Від доброго дерева добрий і 

пагінець одійде, а од добрих батька й матері піде й добра дитина». 

Спогади, спогади, спогади... (звертаючись до батьків) Чи пам'ятаєте ви свої 

перші думки після народження дитини? Про що ви думали, коли вам вперше принесли 

ваше дитятко? 

                 (Батьки діляться своїми спогадами). 

(Вихованка  гуртка «Веселка» читає вірш В. Симоненка «Лебеді материнства»). 

Ведуча. Ваші перші спогади про раннє дитинство. З якого часу ви себе пам'ятаєте? З 

ким пов'язані ці перші спогади? З якою подією? 

(Діти діляться своїми спогадами). 

Ведуча. Діти підготували до нашого вечора дитячі малюнки, розповіді «Моя сім'я». 

Давайте попросимо їх ще раз розказати про своїх мам, тат, сімейні традиції, свята. 

                   (Розповіді дітей.)                             
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Ведуча. А зараз я хочу надати слово батькам. Можливо, хтось хоче доповнити 

своїх дітей? 

Що вміють робити ваші мами, батьки? Чи маєте ви з дітьми спільні заняття, 

захоплення? 

(Розповідь про спільні захоплення). 

Ведуча. Вважаю, що спільні захоплення (а ви зі мною погодитесь) зміцнюють 

сім'ю, роблять її життя повнокровним та цікавим. 

А тепер я попрошу дітей швидко подумати і продовжити таке речення: «Я 

поважаю батьків за те, що...» (діти говорять по черзі). 

Батьки, а тепер  продовжить речення ви: «Більше всього я ціную в своїй 

дитині...» (батьки говорять по черзі). 

Як бачимо, кожен любить і поважає своїх батьків, а батьки дітей. Не ховайте 

гарних слів, не соромтесь, дорогі діти, чистих слів вдячності. 

Ведуча. А зараз проведемо конкурс.  

Правила конкурсу: і діти, і батьки відповідають на всі питання письмово, потім 

звіряють, якщо відповіді батьків і дітей співпадають - нараховуються бали. 

Отже, перевіримо, як батьки знають своїх дітей. 

1.    Що проситиме ваша дитина в той день, коли їй ні в чому не буде відмовлено?  

2.    Чим ваша дитина, одержавши повну свободу, займе себе першочергово? 

3.    Назвіть друзів ваших дітей. 

4.    Який предмет у школі для вашої дитини найцікавіший? 

А зараз перевіримо, як діти знають своїх батьків. 

1.    Якого кольору очі у твоєї мами? 

2.    Який колір улюблений у твоєї мами, батька? 

3.    Яка найулюбленіша квітка твоєї мами? 

4.    Які пісні любить слухати мама, батько? 

5.    Напишіть дати народження своїх батьків. 

(Журі підраховує бали і оголошує переможців). 

Ведуча. А зараз поговоримо про стосунки батьків і дітей у сім'ї. 

1.    Чи бувають у тебе в сім'ї конфлікти? З ким із батьків і з якої причини? 

2.    (Батькам). Які заохочення і покарання застосовуються у вашій сім'ї? 

3.    (Дітям і батькам). Чи відіграють якусь роль діти у вихованні батьків? 

(Діти і батьки по черзі відповідають). 

Ведуча. Слово дітям. Вони проведуть з вами конкурс «Народна мудрість». 

(Виходять два вихованця). 

1-ий вихованець. Від народження дитини до кінця свого життя батьки турбуються про 

долю дітей. Мати не тільки береже їх, але й навчає їх усьому: охайності, працьовитості. 

Батько - захисник роду, народу, годувальник сім'ї. Батькове слово - закон. Споконвіку 

сини слухалися батька, брали з нього приклад. 

2-а вихованка. У багатьох народних піснях, прислів'ях, приказках говориться про 

це.Пропонуємо вам взяти участь у конкурсі: 

Конкурс:«Народна мудрість». Вам потрібно відгадати кінцівку прислів'я. 
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1-а вихованка. Прислів'я про схожість батьків і дітей. 

1) Яке дерево, такі в нього квіточки, Які батьки... (такі їхні діточки). 

2)    Який кущ, така й калина, Яка мати,... (така й дитина). 

2-а вихованка. Прислів'я про щастя мати рідну маму. 

1)    Як під сонцем квітам, ... (так з матір'ю дітям). 

2)    Як мати рідненька, ... (то й сорочка біленька). 

 (Підведення підсумків). 

1-а вихованка. Мати! Батько! Які дорогі для кожного з нас ці слова! Стільки в 

них тепла, щастя, радості, душі, милосердя і доброти. Але не завжди ми буваємо по 

відношенню до матері і батька доброзичливими, уважними. Часто не розуміємо їх 

мудрих порад, не завжди реагуємо на їхні зауваження. 

(Звучить пісня «Росте черешня в мами на городі» в виконані  Чубенко З.А.). 

2-а вихованка. Ця пісня нагадує нам, що завжди є за що перепросити своїх 

батьків. 

1-а вихованка. Хочеться, аби кожен з нас дорожив своїми батьками, думав про 

них, був поруч у складну хвилину, відгукувався на кожен поклик. Бо вони вчать нас 

жити, вчать відваги, мужності, любові до праці, вчать своїм життям, особистим 

прикладом. Давайте будемо добрішими,милосерднішими,чемнішими, 

співчутливішими, уважнішими до них. 

(Звучить пісня «Про матір»). 

Ведуча. Тема цієї пісні нагадує, що пройде час і ваші діти матимуть сім'ї, самі 

стануть батьками. Давайте запитаємо у них, як вони уявляють свою майбутню сім'ю, як 

вони виховуватимуть своїх дітей. Які принципи виховання ви успадкуєте від своїх 

батьків, а що робитимете інакше? 

(Висловлювання дітей). 

Ведуча. У зв'язку з тим, що діти дорослішають, які тривоги у вас виникають? 

(Висловлювання батьків). 

Ведуча. Шановні батьки! Батьківська любов потрібна для самоповаги дитини, 

добрих взаємин з іншими людьми, позитивних уявлень про самого себе. 

(Нагородження переможців). 

Ведуча. Шановні батьки! Дорогі діти! Дозвольте закінчити нашу зустріч 

поетичними рядками: 

Хай же будуть ваші руки сильнішими, а душі 

зрячими! 

Хай поруч з матір'ю завжди йтиме батько!  

Хай кожна дитина, яка приходить у цей світ, 

матиме ці два крила не задля того, щоб літати, а 

щоб впевнено ходити по землі!  

                           (Звучить вальс для батьків).  
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                                                                                                                        Додаток 6 

                          Патріотичні вчинки (з досвіду роботи) 

 

 

 

 

Виготовлення листівок  –привітань, браслетів, стрічок  воїнам  АТО 

 

 

 

 

 

                   

Флеш моб   

 

Хвилина – інформування до дня пам’яті                    

Виставка «Добро очима дітей» 

   Героїв небесної сотні 
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