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Коротка анотація. КЗ «Бердичівський педагогічний коледж»
Житомирської обласної ради є потужним системоутворюючим центром
підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі дошкільної освіти.
Проблема формування готовності майбутніх педагогів до професійної
діяльності на гуманістичних засадах є особливо актуальною на сучасному етапі.
Відповідно до проекту постанови Кабінету Міністрів «Про відзначення 100річчя від дня народження Василя Сухомлинського» 2018 рік оголошується
роком В.О. Сухомлинського. З огляду на це викладачами фахових дисциплін у
межах такого педагогічного проекту заплановано ряд заходів, присвячених
формуванню теоретичної та практичної готовності студентів до використання
педагогічних ідей видатного гуманіста в освітньому просторі дошкільних
навчальних закладів.
Проект адресований викладачам педагогічних навчальних закладів,
вихователям дошкільних закладів, студентам.
Паспорт проекту
Ідея проекту: викладач вищої категорії, викладач-методист, викладач
педагогіки Гордійчук Н.І.
Керівники проекту: викладач вищої категорії, викладач-методист,
викладач педагогіки Гордійчук Н.І., викладач ІІ категорії, викладач педагогіки
Вознюк І.В.
Місце реалізації проекту: КЗ «Бердичівський педагогічний коледж»
Житомирської обласної ради (проект передбачає добровільну участь закладів
освіти України різних рівнів).
Термін реалізації: вересень 2017 року – вересень 2018 року.
Ресурси забезпечення проекту: інформаційні, людські, технологічні.
Учасники: викладачі та студенти КЗ «Бердичівський педагогічний
коледж» Житомирської обласної ради (викладачі, студенти, педагогипрактики закладів освіти України різних рівнів).
Мета проекту: вшанування пам’яті видатного педагога-гуманіста
України;
вивчення, переосмислення та впровадження гуманістичних ідей
В.О. Сухомлинського в освітній процес;
всебічне ознайомлення з його педагогічною, літературною спадщиною та
громадською діяльністю;
створення умов для реалізації творчого потенціалу викладачів, студентів,
педагогів-новаторів, обміну досвідом та педагогічними здобутками;
популяризація та впровадження кращого досвіду гуманістичного
виховання.
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Технологія проекту
№
Форма роботи
з/п
1. Оформлення наочно-інформаційного
стенду до річниці від дня народження
В.О. Сухомлинського
2. Створення на сайті навчального
закладу сторінки «До 100-річчя від дня
народження В.О. Сухомлинського»
Висвітлення
заходів,
що
проводитимуться
в
рамках
педагогічного проекту
3. Керівництво
науково-дослідними
роботами студентів:
- «Ідеї гуманної педагогіки в працях
В.О. Сухомлинського
і
Ш.О. Амонашвілі.
Порівняльний
аналіз»
- «Сім’я як соціальний інститут
формування
особистості
в
педагогічній
спадщині
В.О. Сухомлинського»
- «Використання
творів
В. Сухомлинського
під
час
морально-етичних бесід»
- «Використання
педагогічного
доробку
В. Сухомлинського
в
розвитку
мовленнєво-творчих
здібностей старших дошкільників»
- «Використання
творів
В. Сухомлинського
як
засіб
формування екологічних знань у
молодших дошкільників»
4. Створення відеотеки занять із розділу
«Художня література» – етичні бесіди
з
використанням
творів
В.О. Сухомлинського
5.

Термін
виконання
Вересень 2017 р.
Вересень 2018 р.

Відповідальні
Вознюк І.В.

Протягом
часу Гордійчук Н.І.
реалізації проекту Вознюк І.В.
Кірмуц Є.О.

Жовтень 2017 р. –
Березень 2018 р.
Гордійчук Н.І.

Вознюк І.В.

Іваніцька Т.П.
Іваніцька Т.П.

Чернецька В.О.

Грудень 2018 р.

Відеомарафон (челендж) «5 хвилин з Листопад 2017 р.
Сухомлинським»
(створення
електронної книги «Хрестоматія з
етики»)

Іваніцька Т.П.

Гордійчук Н.І.
Клоченок Д.К.
Левшун О.В.
Бабій В.В.
(освітні
заклади
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Листопад 2017 р.

України)
Працівники
бібіліотеки
Класні
керівники
Вознюк І.В.
Студенти
ІІІ
курсу групи М
Нечипорук В.та
Блащук О.
Концевич О.В.

Листопад 2017 р.

Концевич О.В.

6.

Тематична виставка літератури «Нова Листопад 2017 р.
доба
освіти
за
ідеями
В.О. Сухомлинського»

7.

Написання та виконання авторської Листопад 2017 р.
пісні
«Сухомлинському
присвячується…»

8.

Відкрите заняття на тему «Семантиколінгвістичні особливості епістолярію
як
стилістичної
системи
самовираження. Епістолярій Василя
Сухомлинського»
Фестиваль
буктрейлерів
за
оповіданнями В.О. Сухомлинського
Відеолекторій «В.О. Сухомлинський:
уроки на завтра»
Педагогічні
читання
«Філософія
серця» В.О. Сухомлинського»
Проведення
комплексних
занять
студентами-практикантами «Переказ
казок
та
оповідань
Василя
Сухомлинського». Читання казок та
оповідань дітям у повсякденному
житті
Виставка студентських робіт «Світ у
малюнках»
за
ідеями
В.О. Сухомлинського (виховна роль
обстановки в приміщеннях)
Відкрите заняття із загальної, вікової і
педагогічної
психології
(Аналіз
ситуацій.
Визначення
рис
та
особливостей
характеру
героїв
оповідань В.О. Сухомлинського)
Відкрита виховна година «Музичний
калейдоскоп
педагогічних
ідей
В.О. Сухомлинського»
Тренінгове заняття зі студентами на
тему: «Педагогічні здібності: шляхи їх
формування й розвитку» (на основі
педагогічних ідей
В.О. Сухомлинського)

9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

Грудень 2017 р. – Гордійчук Н.І.
березень 2018 р.
Вознюк І.В.
Лютий 2018 р.
Гордійчук Н.І.
Вознюк І.В.
Лютий 2018 р.
Корнійчук О.О.

Березень 2018 р.

Левшун О.В.

Березень 2018 р.

Ісмаїлова Н.І.

Березень 2018р.

Жеревчук І.М.
Літкович О.Ф.

Квітень 2018 р.

Вознюк І.В.
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17. Створення
збірки
конспектів Квітень 2018 р.
«Хвилинки милування в природі»
18. Студентська інтелектуальна гра «Що? Травень 2018 р.
Де? Коли?»
19. Упорядкування
збірки
творів
В. Сухомлинського
«Перлинки
доброти»
з
методичними
рекомендаціями
для
роботи
з
дошкільниками
20. Цикл виховних годин на всіх
відділеннях
«Він
серце
дітям
віддавав…»
21. Участь
у
науково-практичній
конференції
«Ідеї
гуманного
виховання в теорії та практиці
В.О. Сухомлинського»
22. Екскурсія
до
педагогічномеморіального
музею
В.О. Сухомлинського
23. Здійснення
науково-методичного
супроводу запланованих заходів

Травень 2018 р.

Вересень 2018 р.
Протягом року

Вересень 2018 р.

Лагута А.В.
Чернецька В.О.
Лагута А.В.
Вінарчук Т.М.
Вознюк І.В.
Іваніцька Т.П.

Ісмаїлова Н.І.
Класні
керівники
Викладачі
коледжу
Гордійчук Н.І.

Протягом
часу Методичний
реалізації проекту кабінет

Типологія проекту
За кінцевим результатом: практико-орієнтований
За змістом: міжпредметний
За кількістю учасників: колективний
За тривалістю: довготривалий
За ступенем самостійності: експериментально-пошуковий
За характером контактів: зовнішній
Очікуваний результат:
1. Професійна готовність, сформована мотивація та емоційно-діяльнісне
ставлення майбутніх педагогів до використання літературної та педагогічної
спадщини видатного педагога в різних формах роботи з дітьми та їх родинами.
2. Якісний навчально-практичний матеріал, рекомендований до
використання теоретиками та практиками дошкільної освіти.
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1.
НАОЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ СТЕНД ДО РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ
НАРОДЖЕННЯ В.О. СУХОМЛИНСКОГО

2.
СТОРІНКА НА САЙТІ КОЛЕДЖУ «ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ
НАРОДЖЕННЯ В.О. СУХОМЛИНСКОГО» (ВИСВІТЛЕННЯ ЗАХОДІВ,
ЩО ПРОВОДИТИМУТЬСЯ В РАМКАХ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЕКТУ)
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Режим доступу: http://bpedk.com.ua/sukhomlynskyi.html
3.
КЕРІВНИЦТВО
НАУКОВО-ДОСЛІДНИМИ
РОБОТАМИ
СТУДЕНТІВ:
- «Ідеї гуманної педагогіки в працях В.О. Сухомлинського і
Ш.О. Амонашвілі. Порівняльний аналіз»;
- «Сім’я як соціальний інститут формування особистості в педагогічній
спадщині В.О. Сухомлинського»;
- «Використання творів В. Сухомлинського під час морально-етичних
бесід»;
- «Використання педагогічного доробку В. Сухомлинського в розвитку
мовленнєво-творчих здібностей старших дошкільників»;
- «Використання творів В. Сухомлинського як засіб формування
екологічних знань у молодших дошкільників».
До захисту було представлено результати актуальних, цікавих, практично
значущих наукових досліджень студентів, присвячених теоретичному аналізу
та особливостям творчого використання педагогічної спадщини Василя
Олександровича Сухомлинського в умовах сучасного освітнього процесу.

Ареф’єва Вікторія. Ідеї гуманної педагогіки В.О. Сухомлинського (за
книгою «Серце віддаю дітям») та Ш.О.Амонашвілі (за книгою «Здравствуйте,
дети»). Порівняльний аналіз.
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Науковий керівник: Гордійчук Н.І., викладач
педагогіки.
Дослідження присвячене висвітленню ідей
гуманної педагогіки в педагогічній спадщині
В.О. Сухомлинського та Ш.О.Амонашвілі. У
ретроспективному аналізі розкрито становлення та
тенденції розвитку гуманної педагогіки. Визначено
спільне та відмінне в реалізації ідей гуманної
педагогіки видатних педагогів. Обґрунтовано
доцільність використання педагогічного досвіду
В.О. Сухомлинського та Ш.О.Амонашвілі в
сучасному освітньому просторі.
Римарчук
Ольга.
Використання
педагогічного доробку В.О.Сухомлинського в
розвитку мовленнєво-творчих здібностей старших
дошкільників.
Науковий керівник:
Іваніцька Т.П., викладач
методики розвитку мови та
навчання грамоти.
У
курсовій
роботі
охарактеризовано
та
експериментально доведено необхідність реалізації
педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського в розвитку
мовленнєвої творчості дошкільників засобом казки.
Розроблено систему занять із розвитку мовленнєвотворчих здібностей шляхом використання казок, упорядковано відеозбірку
казок В.О.Сухомлинського, рекомендованих до використання в практиці
закладів дошкільної освіти.
Натальчук Софія. Сім’я як соціальний інститут
формування особистості в
педагогічній
спадщині
В.О.Сухомлинського.
Науковий
керівник:
Вознюк
І.В.,
викладач
педагогіки.
На основі теоретичного
аналізу педагогічної праці
В.О.Сухомлинського
«Батьківська педагогіка» було
визначено специфіку, напрями,
зміст та методи сімейного
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виховання. Доведено сучасність та необхідність використання педагогічних
ідей В.О. Сухомлинського в умовах співпраці освітніх закладів із родинами
вихованців. Узагальнено рекомендації батькам щодо виховання дітей.
Гиренко
Олена.
Використання
творів
В.О. Сухомлинського як засіб формування екологічних
знань у дітей молодшої групи.
Науковий керівник: Чернецька В.О., викладач
методики ознайомлення з природою.
Досліджено
педагогічні
умови
використання
творів
В.О. Сухомлинського
у
формуванні екологічних знань
дітей молодшої групи. З’ясовано
стан досліджуваної проблеми в
науковій літературі та практиці
роботи дошкільних закладів. Виявлено, що використання
творів видатного педагога у формуванні екологічної
свідомості дітей молодшого дошкільного віку сприяє
вихованню дітей у гармонійному співіснуванні з
природою.
4.
ВІДЕОТЕКА ЗАНЯТЬ ІЗ РОЗДІЛУ «ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА» –
ЕТИЧНІ
БЕСІДИ
З
ВИКОРИСТАННЯМ
ТВОРІВ
В.О. СУХОЛИНСЬКОГО
Режим доступу: http://bpedk.com.ua/sukhomlynskyi4.html
5.
ВІДЕОМАРАФОН
(ЧЕЛЕНДЖ)
«5
ХВИЛИН
З
СУХОМЛИНСЬКИМ»
(СТВОРЕННЯ
ЕЛЕКТРОННОЇ
КНИГИ
«ХРЕСТОМАТІЯ З ЕТИКИ»)
Відеомарафон (челендж)
«5 хвилин з Сухомлинським»
(створення електронної книги «Хрестоматія з етики»)
автор проекту,
викладач педагогіки,
Гордійчук Н.І.
Викладачі та студенти Бердичівського педагогічного коледжу, добре
розуміючи необхідність та сучасність «педагогіки серця» Василя
Сухомлинського, закликали батьків та педагогів перечитати і осучаснити
безсмертні твори видатного педагога. Запропонували «оживити» його
оповідання та проілюструвати їх за допомогою сучасних технологій.
Починаючи відеомарафон (оповідання В.О. Сухомлинського «Яблуко в
осінньому саду»), викладачі та студенти звернулись до педагогів різних
навчальних закладів: «Якщо кожен освітній заклад, дитячий садок, школа,
коледж, університет проілюструє хоча б одне оповідання Василя
Олександровича Сухомлинського, то ми не лише вшануємо пам'ять видатного
10

педагога, але створимо сучасний якісний освітній ресурс з гуманної педагогіки
для роботи з дітьми та батьками».
Відеомарафон (челендж) «5 хвилин з Сухомлинським»

Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?time_co
ntinue=11&v=mNZ9E_lPxdk

Протягом двох місяців (лютий-березень 2018 року) було оголошено
конкурс на кращий відеопродукт (ілюстроване оповідання за допомогою ІКТ)
серед студентів коледжу.
Оголошення конкурсу

Змістовністю, оригінальним підходом, креативністю відзначились наступні
відеороботи:
«Біда заставляє вчитись»
(студенти ІІ курсу групи А)
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«Найгарніша мама»
(студенти І курсу групи Б)

«А серце тобі нічого не наказало?»
(студенти ІІІ курсу групи А)

Добірка студентських відеоробіт була подарована ЗДО №5 м. Бердичева,
який активно впроваджує в практику роботи ідеї В.О. Сухомлинського.
12

Електронна книга «Хрестоматія з етики»
Зміст диску №1
1. Яблуко в осінньому саду
2. Біда заставляє вчитися
3. Найгарніша мама
4. А серце тобі нічого не наказало?
5. Соромно перед соловейком
6. Як котові стало соромно
Зміст диску №2
1. Як хлопці мед поїли
2. Зайчик і горобина
3. Що посієш, те й пожнеш
4. Врятував сонечко
5. Ледача подушка
6. Скляний чоловічок
7. Навіщо кажуть «Спасибі»
8. Як Наталя у лисиці хитринку
купила
Переглянути відеороботи можна за посиланням:
http://bpedk.com.ua/main/393-pedagogchn-chitannya-do-100-rchchya-vd-dnyanarodzhennya-vosuhomlinskogo.html або http://bpedk.com.ua/sukhomlynskyi5.html
6. ТЕМАТИЧНА ВИСТАВКА ЛІТЕРАТУРИ «НОВА ДОБА ОСВІТИ ЗА
ІДЕЯМИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО»
бібліотекар коледжу
Лапінська С.М.

7.
АВТОРСЬКА
ПІСНЯ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ…»
Звукорежисер: Дубцов В.В.

«СУХОМЛИНСЬКОМУ
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Автори та виконавці: Блащук О., Нечипорук В., студенти ІІІ курсу
відділення «Музичне мистецтво».
«Сухомлинському присвячується…»
Взірець натхнення молодої ниви,
Його ідеї нині ще живі.
Він Педагог нетлінного коріння,
Життєві істини його назавжди молоді.
Приспів
Віддав він серце дітям України,
Вказав дорогу їм у світле майбуття.
Лишив він слід глибокий, як долину,
Пройти який потрібно за життя.
Робив з дитини він Людину,
Чудовий син вкраїнської землі.
Його система є єдина Не загубитись дітям на власному путі…
Приспів
Віддав він серце дітям України,
Вказав дорогу їм у світле майбуття.
Лишив він слід глибокий, як долину,
Пройти який потрібно за життя…

Режим доступу: http://bpedk.com.ua/sukhomlynskyi7.html
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8.
ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ НА ТЕМУ «СЕМАНТИКО-ЛІНГВІСТИЧНІ
ОСОБЛИВОСТІ ЕПІСТОЛЯРІЮ ЯК СТИЛІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ
САМОВИРАЖЕННЯ. ЕПІСТОЛЯРІЙ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО»
Конспект заняття з української мови
викладач української мови та літератури
Концевич О.В.
Тема:
Особливості
епістолярного
стилю.
Епістолярій
В.О. Сухомлинського.
Мета:
поглибити знання студентів про стилі, типи та жанри мовлення;
розглянути особливості епістолярного стилю, його роль у розкритті
світоглядних позицій митця, зокрема Василя Сухомлинського;
розвивати навички культури листування;
сприяти вдосконаленню культури мови, оволодінню красою стилю;
виховувати любов і повагу до спадщини минулого.
Тип заняття: практичне
Хід заняття
І. Організаційний момент
Привітання
ІІ. Повідомлення теми
Що таке епістолярій? Які види листування ви знаєте?
Які особливості епістолярного стилю? Яке місце серед стилів мовлення
він посідає?
Сьогодні ми спробуємо проаналізувати листи В. Сухомлинського.
Будьте особливо уважними, щоб отримати для себе щось надзвичайно важливе.
ІІІ. Контроль рівня знань
Робота з опорною таблицею «Особливості епістолярного стилю
мовлення»
(студенти підготували один одному ряд запитань) Додаток 1
Міні-повідомлення студентів (студенти групи досліджували епістолярії
видатних людей: Лесі Українки (родинні стосунки), П. Куліша (інтимні
стосунки), О. Кобилянської (дружні стосунки), Ю. Федьковича (ділові
стосунки).
ІV. Формування практичних умінь і навичок
1. Викладач: Нашому заняттю передувала велика напружена пошукова
робота у творчих групах. Ви досліджували епістолярій великого педагога –
Василя Олександровича Сухомлинського. Саме через листи – країну його душі
й серця дізналися про нього більше, ніж зі скупих історичних довідок.
2. Коментар студента – дослідника
Епістолярно-педагогічний твір В. Сухомлинського «Листи до сина»
репрезентований 22 листами, у яких найбільш повно простежується його
педагогічний талант, характер, спосіб мислення. Листи педагога мають
традиційну будову – складаються з трьох структурних елементів: зачину
(вітання), основного змісту й кінцівки (прощання).
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Усі листи Василя Олександровича
починаються зі звертання
ДОБРИЙ ДЕНЬ, ЛЮБИЙ СИНУ!
закінчуються
Обіймаю і цілую тебе.
Бажаю міцного здоров’я і бадьорого настрою.
Твій батько
Окрім цього, у книзі «Батьківська педагогіка», на жаль, незавершеній,
вміщено «Лист до дочки», темою якого є відносини батька та доньки. Батько
пояснює вже не маленькій
дівчинці, а юній жінці, що таке

ЛЮБОВ
3. Робота в групах
Студентам заздалегідь було запропоновано обрати будь-який лист
В.О. Сухомлинського для аналізу.
І група (лист 1)
Студентка 1
Уже перший лист занурює читача в особистісну атмосферу діалогу батька
з сином, у якій будуть знаходитися упродовж усього листування син і читачі.
Особистим прикладом педагог проілюстрував важливість батьківського листа,
висловлюючи надію, що син збереже його на все життя. «Можливо,
прочитавши цього листа, – писав В. Сухомлинський, – ти [син – примітка В.Д.]
захочеш покласти його якомога далі, щоб він менше нагадував про нескінченні
повчання батька й матері. Ну що ж, поклади, та добре запам’ятай, куди, бо
прийде такий день, коли ти згадаєш ці повчання і скажеш собі: а все-таки
батько був правий…» [418, арк. 1]. А потім зазначив: «Я теж зберіг перший
батьківський лист» [418, арк. 1].
Студентка 2
Наскрізною лінією першого листа педагога-гуманіста до сина проходить
ідея виховання любові та пошани до праці. «Корінь наш, – наголошував
педагог, – трудовий народ, земля, хліб святий» [418, арк. 2]. Беручи до уваги
великий словниковий склад мови, на перше місце мудрий педагог ставив
«народ, працю і хліб» [418, арк. 2].
Студентка 3
І це недарма, бо Сергій у своєму листі від 03.09.1963 р. розповів батькові
про майбутню працю в колгоспі, до якого всіх студентів-першокурсників було
відправлено на місяць (Див. додаток В) [451, арк. 1].
Перший лист В. Сухомлинського до сина умовно можна назвати «Гімном
праці»: «Народ, праця, хліб – це три корені, на яких тримається наша держава.
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Це – сама суть нашого ладу. І ці корені переплелися між собою так міцно, що ні
розірвати їх, ні роз’єднати не можна. Хто не знає, що таке хліб і праця, той
перестає бути сином свого народу. Той утрачає кращі духовні якості народні,
стає відщепенцем, безликою істотою, не вартою поваги. Хто забуває, що таке
праця, піт і втома, той припиняє цінувати хліб. Який би з трьох могутніх
коренів не був пошкоджений у людини, вона перестає бути справжньою
людиною, у неї з’являється всередині гнилизна, червоточинка» [418, арк. 2]
Завдання групі: Зробити синтаксичний розбір прислів’я

Праця чоловіка годує, а лінь марнує

ІІ група (лист 7)
Студентка 1
Ніби перегукуючись з попередньою групою, ми обрали теж лист про
працю. Чому? Хочемо сказати, що використання В. Сухомлинським бувальщин
у листах – це одна з особливостей автора.
Студентка 2
Листи педагога не лише легко читаються, у них можна віднайти зерно для
виховання як самих себе, так і дітей у садочках.
Студентка 3
Саме в цьому листі ми б виділили образ Праведника. Ні, не той Праведник,
який захистив єврея. Саме Праведник – «по-селянськи праведний нероба». Він
правду говорить, але завжди залишається осторонь.
Студентка 1
Сухомлинський пише: «Горе вихователеві, якщо в нього зацвіла квітка, з
якої може визріти Захарко Праведник (ще більше горе школі, якщо Захарко
Праведник є серед вихователів).
Студентка 2
Чому ж так трапляється? Тому що діти, підлітки заучують істини, але не
беруть участі в боротьбі за перемогу істини.
Завдання групі:
Скласти діалоги на основі спостережень у дитячому садочку
Додаток 2
ІІІ група (лист 13):
Студентка 1
Бухенвальд (з нім. Buchen Wald – буковий ліс) – один із найбільших
концтаборів на території гітлерівської Німеччини, що був розташований
неподалік м. Веймара. З 1937 по 1945 рр. в таборі перебувало майже чверть
мільйона людей. Кількість жертв становить близько 60 тисяч чоловік.
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Студентка 2
Як близько звідси Веймар гомонів!
А тут – навіки мовкли голоси…
Мене проймає невимовний гнів,
Бо й край мій зветься: Букові ліси.
Давно було це: килим з ніжних трав, Ліс буковий, так пам’ятний мені…
Хлопчиськом на поляні я лежав,
Пливли біляві хмари в вишині.
О лютий час, що сон дитячий стер
І кожен спомин взяв у колію!..
Коли я чую слово це тепер –
Не можу юність згадувать свою.
Бо в спомини мої вповза кошмар,
Який виймає серце із грудей:
А чи оте біляве пасмо хмар
Було не димом спалених людей?
Студентка 3
Ми б назвали саме цей лист Василя Олександровича листом-пам’яттю.
Страшні події, які відбувалися давним-давно, не повинні забуватися. Молоде
покоління має знати, якою ціною відстоювалася свобода. І нам, як вихователям,
необхідно знати, що незнання власної історії – це шлях в порожнечу.
Студентка 1:
Попередньо наша група отримала завдання написати лист.
Спочатку ми хотіли скласти лист-відповідь полоненому. Проте усі
зійшлися на тому, що таким людям потрібна не словесна дія, а фізична.
Ми б могли написати лист Президентові, але тоді б за зразок взяли лист
ЗАПОРОЖЦІВ… І була б там ненормативна лексика.
Саме тому зупинилися на листі до воїна. Не хочемо називати його воїном
АТО, тому що в нас у країні давно йде не якась там операція, а війна. Ми
написали Ігорю Дерману – сину нашої викладачки, якого було важко поранено
в 2017 році. Додаток 3
ІV група (лист 17)
У листі, який ми обрали, Василь Олександрович Сухомлинський
звертається до сина з порадами, як розгледіти в жінці жінку і зберегти її
жіночність. Багато корисного є в його думках, а головне, майже кожен рядок
спонукає: «От якби мені такого чоловіка». Саме тому, перечитавши лист
декілька разів, вирішили скласти «ПОРАДИ МАЙБУТНЬОМУ ЧОЛОВІКОВІ».
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Поради майбутньому чоловікові (за В.О.Сухомлинським):
1. Пам’ятай, що жінка – це носій життя, тому поважай її.
2. Знай, що в хорошій сім’ї жінка-мати є моральним керівником
і повелителем. Чим більше її волі підкоряється чоловік, тим краще це
для виховання дітей.
3. Розумний чоловік сам прагне до того, щоб його жінка жила
багатим інтелектуальним життям. Замислюйся над цим.
4. Побудуй своє життя так, щоб духовне багатство твоєї
дружини постійно зростало. Тоді кохання ваше не матиме меж.

V. Рефлексія
Викладач:
«Сьогодні тобі чотирнадцять років. Ти переступаєш ту межу, за якою
народжується жінка. Ти запитуєш: «Батьку, що таке любов?»
Моє серце прискорено б’ється при думці, що я розмовляю вже не з
маленькою дитиною. Будь же щасливою, переступаючи цю межу. А щасливою
ти будеш, коли будеш мудрою. Мільйони жінок – так, юних
чотирнадцятирічних жінок з трепетанням серця думають: що таке любов?
Кожна осягла розуміння її по-своєму. Задумується над цим і кожен юнак, коли
в ньому пробуджується чоловік. Тепер, дорога донечко, мої листи до тебе
будуть не такі, як раніше. Моє потаємне бажання – передати тобі ту життєву
мудрість, яка називається вмінням жити. Хочеться, щоб з кожного
батьківського слова, як з маленького зернятка, народжувалися ростки твоїх
власних поглядів і переконань»
(В.О. Сухомлинський «Батьківська педагогіка).
Сьогоднішнє завдання для мене – це… (метод «мікрофон» і
«незакінчене речення»)
Які почуття подарувало вам сьогоднішнє заняття?
VІ. Домашнє завдання
Прочитавши «Сто порад учителю» В.О. Сухомлинського, написати листа
своїй улюбленій учительці або викладачу.
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Додаток 1
Опорна таблиця
«Особливості епістолярного стилю мовлення»
Спілкування: обмін інформацією, думками з близькими
Основна
людьми.
функція
Регулювати правові, ділові, виробничі контакти, зв’язки
між суб’єктами правових відносин, ділового партнерства
Мета мовлення
та підтримувати стосунки в родинах і товариських колах,
групах мовців за інтересами.
Офіційні міжколективні й міжособистісні стосунки та
Сфера
неофіційні особисті зв’язки (ділове листування в установах
використання
і приватне листування в родині).
Види
Офіційне, службове, приватне.
листування
Жанри, у яких
Листи, щоденники, записники, календарні замітки.
стиль
реалізується
Багатство емоційно-експресивної лексики: живе мовлення
з елементами просторіччя, широкий спектр засобів
інтимізації, вільне застосування оцінно-фамільярної
лексики і фразеології, система засобів лаконізму, вживання
традиційних форм вітання та прощання, звертання та
побажання;
при діловому листуванні мовлення лаконічне, чітке, без
засобів інтимізації, відсутня емоційно забарвлена лексика,
наявні рамки мовленнєвого етикету;
при
родинному листуванні:
вільне
застосування
лексичного спектру мови, ніжні ласкаві форми звертання,
поради, настанови, застереження, експресивно-емоційна
Характерні
лексика;
мовні засоби
при листуванні між друзями: широке коло використання
стилістично забарвленої лексики, фразеології, вільне
невимушене спілкування, оригінальні дружні звертання,
прощання; висловлена гармонія почуттів, своєрідна
семантико-синтаксична структура композиції епістолярію,
використання здрібніло-пестливої лексики, жартівливих
порівнянь, оригінальні кінцеві форми листів;
при інтимному листуванні: особливий піднесений пафос
листів, використання пестливих слів, відсутність
лаконізму, рис офіційності, наявне багатство художніх
засобів; варіантність форм і особливості їх порушення.
Додаток 2 «Рольові ігри»
Вихователь: Оленко! Підійди, будь ласка, до мене!
Оленка: Слухаю, ……
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Вихователь: Ти казала, що тебе побив Сашко!
Оленка: Да..Бив мене, бив (показує)
Вихователь: Так сильно бив? Який злий, мабуть, цей Сашко. Певно, синці
залишилися..Так?
Оленка: Да..все в синцях.
Вихователь: Покажи їх мені, будь ласка, я їх потру чарівним зіллям.
Оленка:…А..вони вже зійшли….Їх нема..Були…і не стало.
Вихователь: Але вони були? Хтось бачив?
Оленка: Ну…Були.
Вихователь: Оленко, ти така хороша дівчинка, але кажеш мені неправду.
Оленка: Але ж він мене бив.
Вихователь: Сонечко, його вчинок поганий. Але ж і ти нам правду не
сказала. Не можна обманювати. Виходить, він погано вчинив і ти також.
Потрібно завжди говорити правду. Зрозуміло? А з Сашком я зараз поговорю.
Вихователь: Дмитрику, а ти чому не відніс після себе тарілочку.
Дмитрик: Бо вдома після мене відносить мама.
Вихователь: Але ж мами тут нема.
Дмитрик: Так. Тоді хто віднесе тарілку?
Вихователь: Ти і віднесеш.
Дмитрик: Я?
Вихователь: Ти ж дорослий? А самостійний? Ти ж сам одягаєшся, сам
лягаєш спати, сам їси. То чому ж ти не можеш сам віднести тарілку. Правда?
Роби все сам – а інші будуть брати з тебе приклад.
Дмитрик: Добре. Я поніс. Я сам.
Мама: Ольго Іванівно! Хотіла вас, як вихователя, запитати, чому мою
Кариночку постійно ображають? Ви що, не можете нічого зробити?
Вихователь: Вибачте, але я не розумію, про що йдеться.
Мама: Як не розумієте? А чим ви тут займаєтеся?
Вихователь: Ми долучаємося до виховання ваших дітей, наглядаємо за
ними і допомагаємо вам, батькам, щоб вони зростали розумничками.
Мама: Мені донька жаліється, що її діти б’ють, не дають їй іграшок.
Вихователь: А ви намагалися з’ясувати причину, чому? Ось погляньте.
Хлопчики просто грають машинками. Ваша донечка підбігла до них. Бачите,
що вона робить? Вона вдарила Ігоря, сама забрала машинку та ще й язика
показала.
Мама: От я їй зараз дам.
Вихователь: Зачекайте. Проблема не лише в тому, що вона себе так
поводить. Проблема, що Каринка вам усієї правди не каже. Спробуйте вдома з
нею просто поговорити.
Поясніть донечці, що потрібно говорити всю правду, нічого не
приховуючи. Це важливо. І завжди намагайтеся вислухати обидві сторони.
Мама: Дуже дякую Вам. Так і зроблю.
Додаток 3
Шановний Ігорю!
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Ти не знаєш жодної з нас, але ми все-таки вирішили тобі написати. Багато
чули про біду, яка трапилася з тобою, тому бачити тебе на «Іграх патріотів», на
перший погляд, дивно.
Люди з меншими проблемами постійно скаржаться на життя, намагаючись
шукати захисту в оточуючих. Ти ж, навпаки, ставши на ноги після такого
поранення, не припиняєш боротьбу. Захоплюємося твоєю мужністю. Ти –
справжній чоловік, про якого мріє кожна дівчина. Саме такими повинні бути ті,
хто захищає Україну від Московії.
Дякуємо тобі, що борешся, що не схиляєш голови, не падаєш на коліна.
Варто на тебе поглянути, щоб зрозуміти: людина творить себе самостійно.
Віримо в тебе, ніжно обнімаємо.
До зустрічі, герою! Студентки ІІІ-А курсу БПК.
9.
ФЕСТИВАЛЬ
БУКТЛЕЙЛЕРІВ
ЗА
ОПОВІДАННЯМИ
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
У світ дитинства Сухомлинський кличе нас
(фестиваль буктрейлерів за творами В.О. Сухомлинського)
викладач української мови та літератури
Концевич О.В.
Сьогодні часто можна почути нарікання, що сучасна молодь не любить
читати. А відсутність інтересу до читання сприяє тотальному зниженню
грамотності. Психологи стверджують, що сучасне покоління є «кліповість
мислення». Саме тому на часі використати сильні сторони візуальної культури
для досягнення мети: привернути увагу до книг за допомогою візуальних
засобів. Студентам коледжу було запропоновано створити буктрейлер на одне з
оповідань В.О. Сухомлинського. Відомо, що такий медіапродукт – це спосіб
візуалізувати враження від книги, створивши інтригу та спонукаючи до
читання. Разом з тим – це:
можливість розширити уявлення студентів про творчість Майстра;
вміння створити концептуальний буктрейлер, спрямований на ключову
ідею твору;
створення для учасників ситуації успіху;
виховування почуття прекрасного, гуманності та патріотизму.

Хід заходу
Ведуча 1: У бібліотеці на полиці стояли поруч дві книги. Одна – у
шкіряній оправі, назву тиснено золотими літерами.
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Ведуча 2: Це книга про Великого Завойовника. Друга – у тонкій сіренькій
обкладинці. Це книга про Плугатаря й Сіяча.
Заходять герої Сухомлинського
Завойовник: Люди стають розумні завдяки тому, що читають мене. Якби
не було Завойовників, не було б ні Могутності, ні Слави.
Сіяч: А де той Завойовник, про якого ти розповідаєш? Про якого
Завойовника в тебе написано?
Завойовник: Він пройшов увесь світ. Перед чим тремтіли народи. Він
спалив тисячу міст і підкорив сто народів.
Сіяч: А де ж він тепер?
Завойовник: ну..ну.. (не має що сказати)
Сіяч: А я знаю, де твій Завойовник, – Він зогнив у землі. А мої Плугатар і
Сіяч живуть вічно. Бо ДОБРО має перемагати
завжди.
Звучить «Пісня на добро» Наталії Май
Ведуча 1:
Хто він – педагог-творець?
Дітям життя присвятив.
Ведуча 2:
Все їм віддав без вагання,
Він їх безмежно любив.
Відеоскарбниця про життя В. Сухомлинського
Ведуча 1:
Ми маємо дуже могутню постать в нашій літературі.
Ведуча 2:
Тож звернімось до його золотих розсипів, до його мудрих уроків і
читаймо, думаймо, зростаймо.
Ведуча 1:
Напуваймо цією чистою джерельною водою наших діток – нехай
виростають вони здорові, міцні духом, красиві душею.
Виступ студентів (посилання на буктрейлер додається)
Ведуча 2:
І хоч В. Сухомлинського в Україні видавали мало (наче боялися його
мудрого й дошкульного слова), твори його стали настільною книгою для учня й
учителя, розкривають перед нами красу білого
світу й рідного слова, навчають людяності й
мудрості.
Ведуча 1:
В спадщину нам залишив
Чисті джерела науки.
Нас з тих джерел напоїв
Духом надмірно високим.
Виступ студентів (посилання на буктрейлер додається)
Ведуча 1:
Його твори глибоко поетичні, лаконічні, дотепні, з тонким підтекстом.
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Ведуча 2:
Він залишив назавжди
Слід після себе у світі.
Слід той не зможуть змести
Сиві і славні століття.
Виступ студентів (посилання на буктрейлер додається)
Ведуча 1:
Мудрі й щирі уроки великого душею й талантом Учителя, залюбленого в
дитину, у землю, у мову, у незнищенну спрагу духовного відродження.
Ведуча 2:
Твори Василя Сухомлинського - це не якісь штучні , механічні вправи, не
дидактичний матеріал для окремих класів, це Книга ніжності й мудрості
великого Учителя й Поета.
Виступ
студентів
(посилання
на
буктрейлер додається)
Ведуча 1:
Шановні друзі, ми повірили і ви повірте в ту
чудодійну силу, якою Василь Олександрович
Сухомлинський заряджав юні дитячі душі своїх
учнів, живив корінчики чутливої особистості,
пробуджував до мистецької творчості.
Ведуча2:
Дружи з усіма: з деревом, пташкою і комашкою.
Ведуча1:
Пам'ятай: без твоєї дружби – ох і тяжко їм.
Ведуча2:
Подаруй мамі усмішку, квітку, пісню, сонечко.
Ведуча1:
Знай: це для неї найкращий дарунок від донечки.
Ведуча2:
Не забудь і про плаксу маленького братика. Розкажи йому казку про
бубликів в’язку.
ВЕДУЧІ: БУДЬ гідним звання ЛЮДИНА!

Режим доступу: http://bpedk.com.ua/sukhomlynskyi9.html
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10. ВІДЕОЛЕКТОРІЙ НА ТЕМУ: «В.О.СУХОМЛИНСЬКИЙ: УРОКИ НА
ЗАВТРА»
Мета: ознайомити студентів із «відеопортретом» В О. Сухомлинського,
сприяти глибокому осмисленню гуманістичної концепції педагога через
перегляд та обговорення збірника кіноматеріалів 1960-1970-х рр; розвивати
критичне мислення; формувати стійкі професійні інтереси.
Обладнання: ноутбук, проектор, фрагменти кіноматеріалів (у посиланні
вказано години, хвилини та секунди тривалості фрагменту).
Коментований супровід:
викладачі педагогіки
Гордійчук Н.І., Вознюк І.В.
Гордійчук Н.І.:
(збірник кіноматеріалів – 0.00.00с. – 0.00.56с.)
https://www.youtube.com/watch?v=VsB6BR8KoGI
56 секунд кінохроніки шістдесятилітньої давнини. Стара плівка, повна зала
людей, які давно вже пішли з життя. В урочистій залі роздають медалі й ордени
ім.. Леніна. Дивно? Цікаво? Вшановують не бізнесменів, не футболістів, а
педагогів!
Пафосні коментарі диктора за кадром та загальна схвильованість і
піднесення наштовхують на думку: «Мабуть, педагогічна професія престижна?
Чи це тільки здалося?»
Якою впевненою ходою за нагородою крокує міністр. Одразу впізнаєш
типового чиновника радянської епохи. За ним вчителька, типаж якої нагадує
героїню старого фільму. А далі Він… Швидка хода.., нагородження..,
невпевнені рухи… Який не схожий він на міністра, навіть на академіка не
схожий. Можливо, невпевнений в собі, можливо, розгубився, а можливо, йому
ніяково в цій залі, серед цих урочистостей, як не у своїй тарілці?
Можливо, це надзвичайна скромність? Адже нагороди не важливі,
важливе – робота, рідна школа, діти! Перш за все – діти!!!
Вознюк І.В.:
Презентація Microsoft PowerPoint
Василь Олександрович Сухомлинський… Кандидат педагогічних наук,
член-кореспондент АПН СРСР, заслужений учитель, Герой Соціалістичної
праці. Воістину геніальна особистість…
А чи відомо вам, що народився Василь Олександрович у звичайній
сільській родині на Кіровоградщині? Крім Василя, у родині зростало ще троє
дітей.Жили небагато. Батько, Олександр Омелянович, був помітною людиною в
селі: тесля, член правління колгоспу, сількор, учитель праці, активний учасник
сільської самодіяльності. Мати, Оксана Юдівна, теж працювала в колгоспі,
займалася домашнім господарством. Часто зимовими вечорами вона
розповідала дітям казки. Кажуть, що батьки ніколи не карали дітей. Можливо,
тому й усі четверо дітей родини Сухомлинських стали вчителями.
Особливий вплив на маленького Василька мав дід Омелян. У діда була
велика бібліотека. Помираючи, усі свої книжки він віддав онукові. Ставши
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дорослим, Василь Олександрович часто згадував, як дід йому багато читав і
заохочував до читання; ніколи не забував дідові слова: «Хто дітей любить, той
добрий чоловік».
Навчався Василь у семирічці в рідному селі. Учителі дуже рано виявили
його творчу натуру: умів і гарно малювати, і писати вірші, грати на народних
музичних інструментах. Часто підміняв учителів на уроках. З 17 років
учителював у сільських школах рідного району і одночасно навчався на
заочному відділі Полтавського педагогічного інституту, де здобув кваліфікацію
вчителя української мови та літератури. Саме цей навчальний заклад
Сухомлинський назвав своєю «альма-матер».
Попереду – багато планів, мрій, сподівань. Проте… Велика Вітчизняна
війна внесла свої корективи: у липні 1941 року Сухомлинський пішов на фронт.
Був двічі поранений, довго лікувався. Тяжким було поранення в руку. Хірурги
хотіли її ампутувати – він не дозволив. Запитували: «Чому? Ви артист?»
Відповідав: «Ні. Я вчитель!». На фронт повернутись за станом здоров’я не зміг,
до закінчення війни працював директором середньої школи в селищі Ува
поблизу Іжевська.
Цікаво, що саме на роботі Василь Олександрович познайомився зі своєю
майбутньою дружиною Ганною. Її направили в складі міністерської перевірки
оглянути готовність до нового навчального року, школи, де директором
працював В.О. Сухомлинський. Молоді люди покохали один одного,
одружилися. Після визволення України разом переїхали на Кіровоградщину.
Крокували разом, пліч-о-пліч, нелегкою дорогою життя. Ганна Іванівна
працювала вчителькою у Павлиській школі і завжди підтримувала свого
чоловіка. Жили в квартирі при школі. Виховали двох дітей: сина Сергія та
доньку Ольгу.
У 1948 році Василь Сухомлинський став директором Павлиської середньої
школи, де пропрацював двадцять три роки, до кінця своїх днів. Ці роки стали
найпліднішим періодом його науково-практичної та публіцистичної діяльності.
Звичайну сільську школу перетворив на справжню педагогічну лабораторію.
Саме там Сухомлинський створив оригінальну педагогічну систему, що
базується на принципах гуманізму, визнанні особистості дитини найвищою
цінністю. «Серце віддаю дітям» – не просто назва найпопулярнішої книги
Сухомлинського, а й девіз усього його життя.
До речі, книга «Серце віддаю дітям», яку жодне видавництво не хотіло
публікувати й випустило в 1969 р. тільки тому, що вона вийшла роком раніше в
НДР (Німецькій Демократичній Республіці), має 55 видань на 32 мовах народів
світу. Також Василь Олександрович є автором цілого ряду педагогічних праць:
«Павлиська середня школа», «Серце віддаю дітям», «Сто порад учителеві»,
«Народження громадянина», «Батьківська педагогіка». Всього написав 50
монографій та книг, понад 600 наукових статей, близько 1500 оповідань та
казок для дітей. Твори В. Сухомлинського видані 53-ма мовами світу загальним
тиражем майже 15 млн. примірників.
Крім ерудиції, мав неабияку силу волі, вирізнявся поміркованістю,
надзвичайною скромністю, людяністю, працездатністю (вставав щодня о
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четвертій годині ранку і працював у
своєму кабінеті до восьмої). Володів
кількома
іноземними
мовами,
мав
енциклопедичні знання. Понад усе любив
читати.
У
приватній
бібліотеці
налічувалось понад 10 тисяч книг. Тонко
відчував природу. Наприклад, міг за
поведінкою бджоли визначити, якою буде
погода наступного дня. Любов до природи
виховував у дітях.
У віці 52 років серце Василя Олександровича перестало битися. Йому
судилося народитися і померти у вересні. І, здається, це символічно. «Людина,
– любив повторювати педагог, – народжується на світ не для того, щоб
зникнути безвісною пилинкою. Людина народжується, щоб лишити по собі слід
вічний». Сухомлинському, безперечно, це вдалося.
Його ідеї лягли в основу широкого руху педагогіки співробітництва,
педагогічна спадщина розійшлася по світу, живе своїм життям. Створена і
активно працює Всеукраїнська асоціація імені Василя Сухомлинського (1991),
Міжнародне товариство послідовників Сухомлинського (Німеччина, 1990),
Всекитайське товариство прихильників Сухомлинського (1998). Безліч
навчальних закладів працюють за його ідеями.
Іменем Василя Олександровича Сухомлинського названо: НВК
«Павлиська ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей ім. В.О.Сухомлинського» (де з 1975 року
функціонує
«Педагогічно-меморіальний
музей
В.О.Сухомлинського»),
Державна
науково-педагогічна
біблотека
України,
Миколаївський
національний
університет,
Олександрійський
педагогічний
коледж,
Український колеж - спеціалізована школа № 272 м.Києва.
Цікаво, що до 85-річчя від дня народження педагога Національним банком
України була випущена ювілейна монета «ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ»
серії «Видатні особистості України» номіналом 2 гривні. 28 вересня 2018 року
виповнюється 100 років від дня народження великого педагога, тому
постановою Кабінету Міністрів України поточний навчальний рік оголошено
Роком Василя Сухомлинського.
Гордійчук Н.І.:
Сьогодні існує безліч відеофільмів, мультимедійних презентацій,
присвячених видатному педагогу. Вони інформативні, добре візуалізовані,
цікаві. Але нам хотілось так побудувати наш відеолекторій, щоб він проникав у
розум і «зачіпав» душу (так, як це робив В.О. Сухомлинський). Ми бажаємо
організувати «віртуальну зустріч» з педагогом за допомогою старої
кінохроніки.
Пішовши на свого роду ризик, експеримент, хочемо вірити, що цей
перегляд стане для вас, майбутніх вихователів, «уроком мислення» про суть і
зміст педагогічної діяльності взагалі і видатного педагога зокрема.
Не думаю, що потрібні коментарі перед переглядом.
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Цікаво, які запитання у вас виникнуть після нього? Що здивує? Що
здасться смішним та наївним? Що схвилює? Вразить? Запам’ятається? А
можливо, викличе бажання пізнавати В.О.Сухомлинського все більше і більше,
читати і вивчати його твори.
(збірник кіноматеріалів – 0.00.00с. – 0.20.31с.)
https://www.youtube.com/watch?v=VsB6BR8KoGI
Вознюк І.В.:
Ну як? Сподобалося? Василь Олександрович був досить відомим у
широкому колі теоретиків та практиків педагогічної науки. Мав багато друзів,
товаришів, однодумців в Україні та за її межами. Сухомлинському вдалося
залишити після себе не лише велику педагогічну та літературну спадщину, а й
теплу пам'ять про себе, спогади, що гріють душу.
Фрагменти спогадів колег, друзів, рідних про В.О. Сухомлинського
(збірник кіно матеріалів - 0.20.32с. – 0.30.32с.)
https://www.youtube.com/watch?v=VsB6BR8KoGI
Вознюк І.В.:
Думаю, враження про Василя Олександровича будуть ще яскравішими,
теплішими після того, як ви переглянете спогади людей, які знали його: як
однокласника та товариша Василька, тата Василя, учителя та порадника Василя
Олександровича. Що цікавого пригадає про нього однокласниця, донька, учні?
Перегляньте наступне відео.
Спогади однокласниці, доньки, учнів про В.О. Сухомлинського
(фрагменти відео «Школа В.Сухомлинського»)
https://www.youtube.com/watch?v=T_rqcLghBDg&t=30s
Вознюк І.В.:
А чи відомо вам, що (зі спогадів
Ольги Василівни Сухомлинської):
- Василь Олександрович був
«сільським інтелігентом»: завжди в
костюмі, акуратний. Про новий одяг та
взуття
здебільшого
турбувалася
дружина. Полюбляв червоний борщ,
чорний хліб, компот.
- Проживала сім’я в квартирі при
школі. Усіма домашніми турботами
займалася Ганна Іванівна.
- Сухомлинський був добрим та турботливим чоловіком. Після його
смерті Ганна Іванівна вдруге так і не вийшла заміж. Ніжно берегла пам'ять про
чоловіка, листувалась із людьми, які його знали. Своє життя присвятила дітям
та внукам.
- Своїх дітей ніколи не карав, вони його дуже поважали. Кожної неділі
ходили на прогулянку до лісу.
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- Батьки займалися культурним розвитком дітей, часто возили їх до
міста, відвідували музеї, театри, виставки. Сухомлинський дивувався: «…як же
тут, у місті, живуть люди? Як бджоли у вулику».
Гордійчук Н.І.:
Зрозуміло, що ми не можемо сьогодні розкрити повною мірою всю
багатогранність такої видатної особистості, як Василь Олександрович
Сухомлинський. Але якщо нам вдалося схвилювати і зацікавити вас, то наша
мета досягнута.
Які запитання у вас виникли після перегляду відео?
Що здивувало?
Що здається смішним та наївним?
Що схвилювало? Вразило? Запам’яталося?
Якщо ви у вільний час захочете переглянути кінохроніку повністю, то,
можливо, зрозумілою стане відповідь на запитання: «Чи можна в
Сухомлинського навчитись? Чи… Сухомлинським треба народитись?»
Але якою б не була ця відповідь, зрозуміло одне – його потрібно читати.
Саме тому наступна наша зустріч буде присвячена головній праці його життя –
«Серце віддаю дітям».
Вознюк І.В.:
Небайдужими до особистості видатного педагога залишились і студенти
відділу «Музичне мистецтво». Його життєва позиція, високоморальність,
людяність, відданість дітям надихнули до написання авторської пісні
«Сухомлинському присвячується…». Сьогодні вона прозвучить для вас
уперше.
Пісня «Сухомлинському присвячується…»
Автори та виконавці: студенти ІІІ-М курсу
Нечипорук Владислав, Блащук Олександр
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11. ПЕДАГОГІЧНІ
ЧИТАННЯ
«ФІЛОСОФІЯ
СЕРЦЯ»
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО» (ЗА КНИГОЮ «СЕРЦЕ ВІДДАЮ ДІТЯМ»)
викладачі педагогіки
Гордійчук Н.І., Вознюк І.В.

Мета:
ознайомити
студентів
з
головними
ідеями
книги
В.О. Сухомлинського «Серце віддаю дітям»; формувати педагогічну культуру
та професійні інтереси; виховувати інтерес до першоджерел в контексті історії
педагогіки.
Обладнання: проектор, ПК, презентація, тематична виставка книг та
журналів, «скриня педагогічних ідей В.О. Сухомлинського».
Хід заходу
Вступ
Ведучий 1. Книга «Серце віддаю дітям» – педагогічне кредо й водночас
педагогічний заповіт Василя Олександровича Сухомлинського.

Ведучий 2. Червоною ниткою крізь цю працю проходить ідея становлення
душевного стержня людини – її думок, переконань, почуттів, естетичних
поглядів і смаків.
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Ведучий 1. Автор учить, як виховувати щасливу людину, як досягти того,
щоб у нашому суспільстві не було жодної людської особистості з пораненою
душею.
Ведучий 2. Попри свою надзвичайну популярність, книга має дуже
непросту історію створення і видання.
Ведучий 1. У праці В.О. Сухомлинського серед численних матеріалів є
вісім варіантів рукопису книги «Серце віддаю дітям». Перший з них датується
1964 роком і має загальну назву «Виховання людини. Роки дитинства».
Ведучий 2. Ольга Сухомлинська, донька педагога, вважає, що Василь
Олександрович на початку 1960-х років замислив тематично пов’язану серію
книжок про виховання людини, почавши її з дитинства («Серце віддаю дітям»).
Роки отроцтва – друге народження людини (вийшла 1970р. – «Народження
громадянина»). Працював він також над твором «Листи до сина» – про
виховання юнацтва, але не встиг його побачити опублікованим.
Ведучий 1. Лесю! А ти знаєш, що вперше книга «Серце віддаю дітям»
вийшла в 1968 році у Німеччині в Берлінському видавництві «Volkand Wissen»?
Це суперечило видавничій політиці СРСР, виходячи з якої неодмінною умовою
публікації книги за кордоном був обов’язковий її вихід у СРСР.
В іншому випадку це вважалося політичним прецедентом – незалежно від
змісту книги.
Ведучий 2. Так, а чому книга вперше не видана в СРСР? Адже вона
абсолютно не суперечила чинній ідеології, а, навпаки, перейнята
комуністичною риторикою.
Ведучий 1. Так, якщо говорити про кінцевий, загальновідомий варіант
книги. Але, як свідчить донька педагога, рукописи книги неодноразово
піддавались «кон’юнктурній» правці. Аналіз архівів показав безліч
розбіжностей (доповнень, змін, вставок, ініційованих рецензентами,
видавництвом).
Ведучий 2. Наприклад, у первісному авторському рукописі немає таких
параграфів, як «Наші подорожі у світ праці», «Від світу речей до суспільства»,
«Що звідки береться?», «Що таке імперіалізм?», «З думкою про комуністичну
партію».
Ведучий 1. Отже, з численними правками книга все-таки видається в
Москві. Хоча, звичайно, рецензентам не подобався стиль викладу, а також
спільність з тенденціями і напрямками, що існували в той час поза рядянським
дискурсом. Наприклад, Рудольфа Штайнера з вальдорфською педагогікою,
системою праці «сучасної школи» Селестена Френе, посилання на Зігмунда
Фрейда.
Ведучий 2. В.О. Сухомлинський розумів, що його книжка не вписується в
рамки усталених кліше радянської педагогіки. І, на думку Ольги
Сухомлинської, дуже страждав, що книга так довго лежала в Києві, у
видавництві «Радянська школа».
Ведучий 1. Ольга Василівна пише: «У мене склалося враження, що він не
любив віддавати свої рукописи до цього видавництва, яке звіряло курс тільки за
Москвою, мало слабо виражену власну позицію, публікувало переважно
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підручники, методичні посібники. Книга В.О. Сухомлинського навіть за своїм
призначенням вибивалась з усього видавничого ряду, і він міг припустити, що її
не зустрінуть із розкритими обіймами».
Ведучий 2. Проте яким би буремним не був шлях книги, попри всі
перипетії, стражденна книга виходить і в Україні ще за життя автора. Її появу
Василь Олександрович зустрів з великою радістю.
Ведучий 1. За підрахунком дружини В.О. Сухомлинського Ганни Іванівни,
її видавали 55 разів, 30-ма мовами світу, багатомільйонними накладами.
(Книга була висунута на найвищу нагороду – Державну премію УРСР, що
її вручили дружині посмертно).
Ведучий 2. Світ визнав цінність книги насамперед завдяки її педагогічній
філософії (а ідеологія – це вторинне).
Ведучий 1. Після сорока років з моменту видання книга «Серце віддаю
дітям» і досі перебуває в контексті сучасної освітньої та виховної
проблематики, тож перегорнемо її і ми.
Директор школи
Ведучий 3. «Після 10 років педагогічної роботи мене було призначено
директором Павлиської середньої школи. Тут завершилося формування моїх
педагогічних переконань, які складалися в перші 10-ліття педагогічної праці.
Тут мені хотілося побачити свої переконання в живій творчій справі».
Ведучий 4. Уже в першому абзаці В.О. Сухомлинський кілька разів згадує
про свої педагогічні переконання.
А чи відомо вам, що в рукописі 1966 року замість параграфа «Директор
школи» є параграф із більш промовистою назвою «Мої педагогічні
переконання».
І справді, виклад у книзі від власного імені, що так суперечило
загальноприйнятому стилю безособових педагогічних текстів радянської епохи
і так дратувало рецензентів.
В.О. Сухомлинський переконує, що роль директора школи не лише в
управлінській діяльності. Він цитує К.Д. Ушинського, який називає директора
головним вихователем школи, вказує на те, що якщо головний вихователь
безпосередньо не спілкується з дітьми, він перестає бути вихователем.
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Ведучий 3. «Переді мною назавжди буде закрито шлях до серця дитини,
якщо я не матиму з нею спільних інтересів, захоплень і прагнень. Якість
педагога-вихователя – здатність відчувати духовний світ дітей».
Ведучий 4. В.О. Сухомлинський описує, як він заздрить класним
керівникам, які завжди з дітьми. Він згадує своїх колег, директорів шкіл, які є
активними учасниками життя школи, і висловлює переконання в тому, що
директор повинен обов’язково, безпосередньо і постійно активно жити життям
учнівського колективу.
Ведучий 3. «Справжнє духовне спілкування народжується там, де
вчитель надовго стає другом, однодумцем і товаришем дитини в спільній
справі. Живе, безпосереднє, повсякденне спілкування з дітьми – джерело думок,
педагогічних відкриттів, радостей, смутку, розчарувань, без яких немислима
творчість у нашій праці».
Ведучий 4. Ще однією із важливих думок, яку висловлював
В.О. Сухомлинський, є думка про те, що спілкування педагога не може
обмежувати навчання на уроці. А справжня школа – це багатогранне духовне
життя колективу, у якому вихователь і вихованець з’єднані багатьма інтересами
і захопленнями.
Ведучий 3. «Боляче бачити, що навіть у вчителів, які знають свій
предмет, виховання іноді перетворюється на жорстоку війну тільки тому, що
ніякі духовні ниті не зв’язують педагога з учнями, і душа дитини – застебнута
на всі ґудзики сорочка. Головна причина потворних, неприпустимих стосунків
між наставником і вихованцем, що мають місце в окремих школах, – це
взаємна недовіра й підозра: іноді вчитель не відчуває потаємних порухів
дитячої душі, не переживає дитячих радостей і прикрощів, не намагається в
думці поставити себе на місце дитини.
Я твердо переконаний, що є якості душі, без яких людина не може стати
справжнім вихователем, і серед цих якостей на першому місці – вміння
проникнути в духовний світ дитини.
Виховання – це насамперед людинознавство. Без знання дитини – її
розумового розвитку, мислення, інтересів, захоплень, здібностей, задатків,
нахилів – немає виховання.
Без постійного духовного спілкування вчителя і дитини, без взаємного
проникнення у світ думок, почуттів, переживань немислима емоційна
культура як плоть і кров культури педагогічної».
Ведучий 4. Сухомлинський, як справжній педагог і тонкий психолог,
стверджує думку про виховну роль дошкільного дитинства.
Ведучий 3. «Дитинство – найважливіший період людського життя, не
підготовка до майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє,
неповторне життя. І від того, яке було дитинство, хто вів дитину за руку в
дитячі роки, що ввійшло до її розуму й серця з навколишнього світу, – від цього
значною мірою залежить, якою людиною стане сьогоднішній малюк».
Ведучий 4. Який зміст вкладає у ці слова В.О. Сухомлинський? Ми
дізнаємось, перегорнувши наступні сторінки безсмертної книги.
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Інтер’єр «Школа під блакитним небом»
Ведучий 5. « З хвилюванням чекав я на малюків.
– Ходімо, діти, до школи, – сказав я малюкам і попрямував до саду. Діти з
подивом дивилися на мене.
– Так, діти, ми йдемо до школи. Наша школа буде під блакитним небом, на
зеленій травичці, під гіллястою грушею, на винограднику, на зеленому лузі.
Скиньмо ось тут черевички і підемо босоніж, як ви звикли ходити раніше.
– Діти радісно защебетали; їм незвично, навіть незручно ходити в жарку
походу в черевиках.
– А завтра приходьте босоніж, у нашій школі це буде найкраще».
Ведучий 6. Цікаво, яка вона, «Школа під відкритим небом»? Як
побудована, чим обладнана?
О! Сухомлинський був неперевершеним інженером і дизайнером!
Незамінним елементом інтер’єру «школи» була «виноградна алея», куди
вперше повів В.О. Сухомлинський своїх шестирічок.
Ведучий 5. «Ми пішли до виноградної алеї.
У тихому, оточеному деревами куточку
розрослися виноградні лози. Заплівши металевий
каркас, вони утворили зелений курінь. Всередині
куреня земля вкрита ніжною травицею. Тут
панувала тиша, звідси, із зелених сутінок, весь
світ здавався зеленим. Ми розсілися на траві.
– Ось тут і починається наша школа.
Звідси будемо дивитися на блакитне небо, сад,
село, сонце.
Діти принишкли, зачудовані красою
природи. Поміж листям звисали янтарні грона
стиглого винограду».
Ведучий 6. Я назвала В.О. Сухомлинського
інженером і дизайнером, але це не зовсім так.
Діти не прийшли уже в готову обладнану школу, вони створювали її самі разом
із учителем, якого по праву краще було б назвати інженером і дизайнером
дитячих душ. Свою «школу» вони облаштували і «куточком мрії». «Наш
куточок мрії», як називає його у книзі В.О. Сухомлинський.
Ведучий 5. «Неподалік від школи, за селом, – великий яр, що заріс
чагарником і деревами. Одного разу я помітив у стіні яру вхід до печери.
Всередині печера виявилась просторою, з міцними сухими стінами. Та це ж
цілий скарб! Тут буде наш Куточок мрії .
Спочатку ми просто тішились таємничим куточком, обживали його,
створювали затишок: прикріпили на стінах кілька картинок, розширили вхід,
зробили столик. Із захопленням діти прийняли пропозицію зробити пічку, час од
часу топити її.
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Ми викопали заглиблення для пічки, пробили отвір для труби. Виносили
зайву землю, приносили глину й цеглу. Праця видалася нелегкою, та в нас була
мрія – пічка.
Дедалі більше я переконувався, що емоційний стан колективу – стан
радості, захоплення – велика духовна сила, що об’єднує дітей, пробуджує в
байдужих серцях інтерес до того, що робить колектив, чим він зайнятий».
Ведучий 6. Згодом у «школі» з’являється «Острів чудес», і знову завдяки
натхненню, трепетному почуттю, яке викликане спільною справою,
атмосферою краси і ароматом спільних переживань.
Ведучий 5. «Дітей приваблює незвичайне – романтика подорожей і
пригод, боротьба із стихійними силами природи. Коли я вперше розповів
малюкам про пригоди Робінзона Крузо, їм захотілося погратися в мандрівників,
почути шум морських хвиль і гуркіт водоспаду. Діти вирішили зробити свій
«Острів чудес». Цей «острів» ми створили в заростях терну та акаціях:
побудували житло Робінзона з частоколом, що захищав від диких звірів, з
таким самим вогнищем, як у нашого героя; зробили маленьке віконце, через яке
дивились у неозору далечінь «моря», скопали маленьку грядку, посіяли на ній
кілька десятків зерен пшениці та ячменю. Коля приводив сюди з дому навіть
козеня – адже в господарстві Робінзона були кози. Принесли стару діжку,
вірьовки, цеглу. З обручів зробили ножі, змайстрували сіті для ловіння риби. Як
первісні мисливці добували вогонь тертям двох шматочків сухого дерева –
адже могло трапитися, що в Робінзона не було ніяких інших засобів для
добування вогню».
Ведучий 6. Ти знаєш, у «школі» був ще й «куточок краси».
Ведучий 5. «Діти мріяли про нього давно. Тут ми відпочиватимемо й
працюватимемо, зустрічатимемо весну й прощатимемося з літом. Між
шкільною садибою і заростями чагарнику діти знайшли маленьку галявину, що
межувала із схилом яру, зарослим травою. Під час дощів тут збиралося
багато вологи. Ми очистили галявину від бур’янів. Почали перетворювати її на
зелений лужок.
– Наш куток буде царством зелені, – говорив я дітям. – Схил яру
вкриється зеленою стіною хмелю, в заростях приживуться солов’ї та іволги.
Мрія надихнула дітей. Ми багато попрацювали».
Ведучий 6. Діти багато працювали, коли висаджували «Сад матері» –
більше тридцяти саджанців яблунь.
Ведучий 5. «Мама – найдорожча, найближча вам людина, за 3 роки яблуні
і виноград принесуть перші плоди. Перше яблуко, перші грона винограду – це
буде наш дарунок матері. Принесемо їм радість. Пам’ятайте, що у ваших
матерів багато турбот. Заплатимо за їхні турботи радощами».
Ведучий 6. У «школі» був «Сад здоров’я», у якому діти жили цілий місяць
(у серпні) перед школою – відпочивали: їли багато овочів і фруктів, пили
молоко, купалися в ставку, ходили босоніж, набиралися сил.
«Школа під блакитним небом» – це і «Зелений будиночок», «Зелена
лабораторія», де діти робили цікаві досліди із садівництва і рослинництва.
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А ще «Школа під блакитним небом» – це просто безліч «зелених класів»,
де небо, зелений луг з медоносною травою, гілляста груша, стрункі тополі,
кургани, що далечіють на обрії край села.
Ведучий 5. І це все він назвав «Школою радості»?
Ведучий 6. Так, це, і не тільки! Територія цієї школи безмежна (і під
блакитним небом, і у звичайних класах), настільки безмежна, що до її назви
можна дібрати безліч синонімів.
Давайте спробуємо це зробити. І для початку зайдемо в «Школу
батьківства».
«Школа батьківства»
Ведучий 7. Щоб добре вивчити дітей, треба добре знати сім’ю – батька,
матір, сестер, дідусів і бабусь, – писав Василь Олександрович. Його
надзвичайно хвилювали проблеми сімейного виховання, батьківської
педагогіки – тієї найменшої соціальної клітинки, де закладаються основи
характеру зростаючої особистості.

Ведучий 8. «За кілька тижнів до відкриття «Школи радості» я
познайомився з кожною сім’єю. Мене радувало, що більшість батьків жили
хорошим сімейним життям, у добрі й злагоді, гарно виховували дітей. Та
непокоїло, що в окремих родинах не було атмосфери дружби між батьками й
дітьми, батьком і матір’ю, не було взаємної поваги, без якої неможливе
щасливе життя дитини».
Ведучий 7. Час, коли вихованці переступили поріг «Школи радості», був
важким, повоєнним. Війна залишила в серцях людей глибокі рубці, незагоєні
рани. Майже кожна сім’я переживала власну життєву трагедію.
Ведучий 8. «У мікрорайоні нашої школи була 31 дитина 6- річного віку, 16
хлопчиків і 15 дівчаток. Переді мною діти 1945-го, деякі – 1944-го року
народження, не один з них став сиротою ще в утробі матері… з 31 чоловіка 11
дітей не мали батьків, у двох не було ні батька, ні матері»
Ведучий 7. Не можна назвати щасливим і дитинство маленького Колі.
Ведучий 8. «Ось стоїть чорноокий, смаглявий, кирпатий Коля. У нього
сторожкий погляд. Я посміхаюсь хлопчикові, а він ще більше супиться. Цієї
миті я думаю про ту ненормальну обстановку, що склалася в цій сім’ї…Мати й
батько Колі використовували горе людей з метою наживи, займалися темними
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справами. Я дивлюся на хлопчика, хочу, щоб він посміхнувся, та в очах бачу
замкнутість, острах. Як пробудити у твоєму серці, Колю, добрі людські
почуття? Що протиставити потворній атмосфері зла і презирства до людей,
серед яких ти ріс? Дивлюсь у байдужі, якісь невидющі очі матері, і мені стає
моторошно від цієї байдужості».
Ведучий 7. Василь Олександрович довго вагався, чи варто описувати в
книзі подробиці життя та приклади аморальної, не завжди порядної поведінки
деяких батьків. Писав, потім перекреслював… І знову писав. Не міг закрити на
це очі. Не міг мовчати. Адже «дитина – це дзеркало сім’ї. Як у краплі води
відбивається сонце, так у дітях відбивається моральна чистота батька і
матері». Щоб боротися та долати зло, очистити юні душі від зла та бруду,
потрібно сміливо дивитися правді в очі.
Хвилюючою є історія сестер-близнят Ніни й Саші.
Ведучий 8. «До школи їх привів батько. У цій багатодітній сім’ї своє
горе: уже кілька років мати прикута до ліжка тяжкою хворобою. Старші
сестри ведуть господарство – батькові важко… Ось батько нагадує мені:
дівчатка приходитимуть до школи не більше, як на годину, вони повинні
допомагати йому вдома».
Ведучий 7. Катю, невже у всіх дітей були настільки складні долі? Скільки
ж довелось їм пережити за свої шість років життя?
Ведучий 8. Не забувай, що мова йде про повоєнний час. Радує, що були
сім’ї, які жили хорошим життям, правильно виховували дітей.
«У сім’ї Серьожи – батько, мати, двоє дітей і всі дуже дружні. Як тільки
випадає вільний день – усією сім’єю йдуть до лісу. Там, на галявині, вони
посадили чотири маленькі липи. Вдома діти посадили по яблуньці – матері,
батькові, дідусеві та бабусі. Я часто задумувався: чому діти в цій сім’ї так
люблять батька, матір, дідуся, бабусю? Мабуть, усе добре, що вкладено в
дитячі серця, повертається до матері й батька в сто разів сильнішим і
чистішим почуттям любові».
Ведучий 7. І такі приклади родинного виховання надихали педагога!
Недарма Василь Олександрович говорив, що пізнання світу для маленьких
дітей починається з пізнання людини. Добро і зло розкривається перед дитиною
уже в тому, яким тоном звертається батько до матері, як батьки ставляться до
своїх батьків, які почуття проявляють до дітей, до інших людей. Любити людей
дитина вчиться саме в сім’ї.
Батьківська любов… Яка вона? Міцна, всеохоплююча, мудра,
відповідальна. Та є випадки сліпої, нерозумної батьківської любові, яка є таким
же злочином, як і байдужість.
Ведучий 8. «У сім’ях, де батько й мати віддають частку своєї душі
іншим, беруть близько до серця радощі і прикрощі людей, діти виростають
добрими, чуйними, щиросердними. Найбільше зло – егоїзм, індивідуалізм
окремих батьків. Іноді це зло перетворюється на сліпу, інстинктивну любов до
своєї дитини. Якщо батько й мати всі сили свого серця віддають дітям, якщо
за ними не бачать інших людей – ця гіпертрофована любов, зрештою,
обертається нещастям».
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Ведучий 7. Скільки дитячих доль: радісних, сумних. За свій ще такий
короткий життєвий шлях діти зазнали багато смутку, тривог, страждань. Василь
Олександрович, здається, переживав їх разом з дітьми. Він постійно запитував
себе:Чи зможу я загоїти душевні рани цим дітям? Як ввести дитину у важкий
світ людських взаємин? Чи зможу я очистити юні душі від бруду та нещасть?
Чи поверну віру в добро? Як дати дітям світлу, безтурботну радість
дитинства?
Ведучий 7. Зрозумілим було одне – усе це потрібно робити в єдності з
родинами вихованців.
Ведучий 8. «Ми сидимо на галявині в затінку високої розлогої груші. Я
розповідаю батькам про те, як уявляю собі виховання дітей, говорю про те, що
можна сказати при дітях, а з голови не виходять біди і тривоги кожної
родини. У кожного своє горе, і виносити його на люди, давати поради в
присутності інших людей – означало б вивертати чужу душу, виставляти
напоказ глибоко інтимне. Ні, все це я повинен тільки знати, але розповідати
про це всім батькам не можна. Якщо й доведеться торкнутися
найпотаємніших куточків батьківських сердець, то робити це треба тільки в
особистій бесіді, тисячі разів продумавши і зваживши кожне слово…Спільної
розмови бути не може…»
Ведучий 7. Якими всі батьки хочуть бачити своїх дітей? Здоровими,
працьовитими, людяними, успішними. Тобто щасливими. Саме таку мету і
поставив перед собою, перед батьками, перед усім педагогічним колективом
Василь Олександрович – дати кожній дитині відчуття щастя!
Ведучий 8. «Я намалював батькам перспективу виховання дітей. Сьогодні
діти прийшли до школи 6-річними малюками, через 12 років вони стануть
зрілими людьми, майбутніми батьками й матерями. Діти повинні стати
людьми з ясним розумом, благородним серцем, золотими руками і високими
почуттями. Завдання школи і батьків – дати кожній дитині щастя. Тільки
разом з батьками, спільними зусиллями, вчителі можуть дати дітям велике
людське щастя».
Ведучий 7. Діти з батьками вирушають додому, а уже завтра починає жити
«Школа радості».
«Школа мислення і мови»
Ведучий 9. В.О. Сухомлинський вважав, що педагоги
мають
справу
з
найціннішим,
найчутливішим,
найтоншим, що є в природі, – мозком дитини.
Ведучий 10. «Життя нашої школи розвивалося з ідеї,
яка надихала мене: дитина за своєю природою –
допитливий дослідник, відкривач світу. Я буду так
вводити малюків у навколишній світ, щоб вони кожного
дня відкривали щось нове, щоб кожен наш крок був
мандрівкою до джерела мислення і мови – до чудової
краси природи. Дбатиму, щоб кожен мій вихованець
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зростав мудрим мислителем і дослідником, щоб кожний крок пізнання
облагороджував серце і гартував волю».
Ведучий 9. Буває, дитина слухає, але не розуміє жодного слова, ось чому
потрібно розвивати мислення дітей, ось чому кожна подорож є уроком
мислення, уроком розвитку розуму.
Ведучий 10. «Дитина мислить…Це означає, що відповідна група нейронів
кори півкуль її мозку сприймає образи (картини, предмети, явища, слова)
навколишнього світу і через найтонші нервові клітини – як через канали зв’язку
– йдуть сигнали. Нейрони «обробляють» цю інформацію, систематизують її,
групують, зіставляють, порівнюють, а нова інформація в цей час надходить і
надходить, її треба знову й знову сприймати, «обробляти». Щоб справитись із
прийомом нових і нових образів із «обробкою» інформації, нервова енергія
нейронів у надзвичайно короткий відрізок часу блискавично переключається від
сприймання образів на їх «обробку».
Ось це дивовижно швидке переключення нервової енергії нейронів є тим
явищем, яке ми називаємо думкою, – дитина думає… Якщо з перших днів
навчання дитина сприймає тільки слово, то клітини мозку швидко
стомлюються і не справляються з роботою. Слухає, але не розуміє жодного
слова, ось чому треба розвивати мислення дітей, ось чому кожна подорож у
природу є уроком мислення, уроком розвитку розуму».
Ведучий 9. У сільській школі середини ХХ століття діти думали: «Куди
ховається сонечко? Чому зірки спалахують? На що схожі дерева?» І хіба не
можуть ці питання стати «уроком мислення» і для сучасних дітей? Цікаво, чи
сподобався б В.О. Сухомлинському такий урок?
«Урок мислення» «Поміркуємо про калину»
(читання студенткою ІІІ-А курсу Куліш Інною під
супровід анімаційної презентації)
- Діти, погляньте, що це?
- Це кущ калини, який ще з давніх-давен вважається
символом дівочої краси та рідної землі.
- Цікаво, де вона росте: у саду, у лісі, у полі, у лузі?
- Калина росте поблизу річок і лісових струмків, у
гаях, дібровах, на схилах, узліссі, на лісових галявинах.
- Давайте поглянемо на її зеленувато-сірі пагони,
які тягнуться. Як ви думаєте, куди?
- Вони тягнуться до сонечка.
- Пізньою весною, коли сонце щедро дарує тепло, калина вбирається в білі
«букетики». Придивіться до них. На що вони схожі?
- Мені вони нагадують віночок, можливо, віночок нареченої, яка зібралася
до шлюбу, а можливо, нагадують білу пухнасту хмаринку, яка пливе по
голубому небі.
- Цікаво, що станеться з квітками восени?
- Великі квіти не дадуть плодів, а з маленьких восени дозрівають плоди
калини.
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- А що тут робить бджола? Вона переповзає з квітки на квітку, цікаво,
чому?
- Вона прилетіла, щоб напитись солодкого соку, перенести пилок. Отже,
буде більше плодів. Влітку починають дозрівати дуже гарні яскраво-червоні
блискучі плоди, наче жменями розкидані серед розкішного зеленого листя. До
пізньої осені і навіть взимку, коли вже випадає сніг, висять вони на гілках,
прикрашаючи ліс.
Ведучий 10. Як відомо, Василь Олександрович був учителем української
мови та літератури. Щоб глибше зрозуміти його професійний і життєвий вибір,
зрозуміти, якого значення він надавав слову та рідній мові у вихованні дітей,
давайте зустрінемось з В.О. Сухомлинським, його ученицею Вірою та його
вихованцями через гру акторів театру «Берегиня» (керівник Бабійчук Т.В.).
Інсценізація уривків роману І. Цюпи «Добротворець»
(виконання студентами І-М курсу Бойко Євгеном, Жеревчук Анастасією та
вихованцями ДНЗ №26 м. Бердичева)
Викладач Бабійчук Т.В. Роман «Добротворець» Івана Цюпи присвячений
всесвітньовідомому педагогу, учителю-енциклопедисту, зодчому і воїну
Василю Сухомлинському. Сухомлинський, великий патріот української мови,
був переконаний, що саме з рідної мови, із залюбленості в рідне слово, із
відчуття пахощів, найтонших переливів слова починається людина. Василь
Сухомлинський – це прекрасний приклад, зразок справжнього вчителяфілолога.
I сцена
Сухомлинський: (подає Вірі квіти) Ці квіти тобі дарує весна.
Віра: Дякую. Які гарнесенькі і різні. І пахнуть кожна по-своєму. Яка багата і
щедра природа! І загадкова.
Сухомлинський: Ти любиш природу? І, може, хочеш стати біологом?
Віра: Люблю. Я все люблю. А що найбільше – сама не знаю. І ким бути –
теж не знаю. Усі науки цікаві. Історія, географія… І література, звичайно.
Сухомлинський: Так, справді. Взяти хоча б історію. Скільки в ній славного і
трагічного, скільки величі і героїзму! Або географія. Наука про безмежність
нашої планети. Мене завжди вабили далекі країни, казкові острови, життя
різних племен і народів… А математика … Це загадкова наука чисел. Таїнство
квадратів і кубів. Стрункість теорем, звабливість гіпотез. А біологію я взагалі
вважаю наукою номер один. Людство скоро пізнає само себе, таємницю білка,
дійде до небувалих відкриттів. Це безсумнівно.
Віра: Ви так захоплено говорите про всі науки, що я дивуюся, чому ви стали
філологом.
Сухомлинський: Усі науки приходять до нас тоді, коли ми навчаємось у
школі, а слово приходить тоді, коли ми ще гойдаємось у колисці. І вчителями
нашими завжди бувають матері.
Віра: А й правда.
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Сухомлинський: Слово до нас приходить з колисковою піснею, з тихою
казкою, з доброю ласкою. Ледь зіп’явшись на ноги, дитина пізнає за день
десятки нових слів. І яких! Співзвучних і красивих! Сонечко, квітка, казка,
пісня, сіль, хліб, вода, трава. І з кожним днем світ ширшає, розкриває свої
принадні обрії. Світ – мов казка. І пізнаємо ми його за допомогою слова.
Збагачені словом, ми приходимо до школи. І за допомогою слова пізнаємо
таємничість і складність усіх інших наук, у тому числі історії, географії,
біології, математики, хімії, фізики. Від того, наскільки ми озброєні словом,
залежить і набуття нами знань з інших наук. Отже, словесність – початок всіх
наук. Слово увійшло в моє серце, в усе моє єство. Стало моєю душею. Слово
полонило мене, і я став його поборником, носієм, коли хочеш – слугою… Я
буду нести це слово через усе своє життя. Як прапор, як зорю.
Віра: А знаєте, Василю Олександровичу, я теж, мабуть, стану словесником,
як і Ви…
II сцена
Діти граються на галявині. Сухомлинський виходить на авансцену
Сухомлинський: Дорогі мої друзі! Сьогодні я привів маленьких дітей на
стежку рідної мови. У моїй програмі вихователя сто таких подорожей на цю
заповітну стежку. Через посередництво слова дитина стає сином народу. За
маленькою шкільною партою твориться народ – пам’ятаймо це, дорогі мої
друзі. Яка велика відповідальність лежить на нас! Дорогі колеги, слово повинно
жити насамперед у творчості дітей (підходить до дітей).
Діти, подивіться в небо. Влітку воно було гаряче, палахкотіло іскринками
синього вогню. А зараз яке небо? Ми скажемо слово про осіннє небо. Думаймо,
вибираймо в нашій мові саме те слово, яке шукає думка. Шукайте, діти, думкою
своє слово.
1 дит.: Небо синє, немов втомлена вода в ставку.
Сухомлинський: Чому ж вона втомлена?
1 дит. Тому що влітку вода грала-вигравала хвилями, до осені втомилася і
стоїть у ставку синя-синя, втомлена.
2 дит.: Небо вмилося дощем.
3 дит.: Небо чисте, не видно жодної пір’їнки.
4 дит.: Небо блакитне, немов у казці про Івасика-Телесика.
5 дит.: Небо лагідне.
6 дит.: Небо спокійне.
7 дит.: Небо сумне. Бо вже з далеких північних країв пливуть чорні хмари.
8 дит.: Небо задумливе. Воно пригадує, як співав жайворонок і орел
клекотів, і думає: де вони поділося?
9 дит.: Небо пригорнулось до землі. Влітку воно було немовби вищим, бо
там ластівки літали. А тепер ластівок немає, і небо прислухається, чи не в
кущах поховались вони?
10 дит.: Небо гріється-вигрівається на сонці. Бо скоро хмари закриють
сонце. Ой, як холодно тоді стане небові!
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Сухомлинський: Дякую, діти. Ви знайшли своє слово про небо (виходить на
авансцену).
Життя слова – ось та найтонша і найміцніша ниточка, яку треба нам, друзі,
проснувати від кожного серця до великого й вічного – рідної мови…

Ведучий 9. Дівчата говорили сьогодні про «інтер’єр» «школи під
блакитним небом», а ми хочемо нагадати, що «Школа радості», напевно, не
відповідала своїй назві, якби в ній не було «кімнати казки».
«Кімната казки»
Ведучий 11. У вихованців «Школи радості» казка стала цілим світом,
важливою частиною їх життя. Дитинство невіддільне від казки, гри, фантазії.

Ведучий 12. «Без казки – живої, яскравої, що оволоділа свідомістю і
почуттями дитини, – неможливо уявити дитячого мислення і дитячої мови як
певного ступеня людського мислення і мови. У казкових образах – перший крок
від яскравого, живого, конкретного до абстрактного».
Ведучий 11. Розуміючи могутній виховний вплив казок на формування
дитячої особистості, В.О. Сухомлинський спільно з дітьми створив чарівний
світ, казкове королівство, яке назвав «Кімната казки».
Ведучий 12. «Через 3 місяці після початку роботи «Школи радості» ми
обладнали Кімнату казки. За допомогою старших школярів створили
обстановку, у якій діти почували себе у світі казкових образів. Багато довелося
попрацювати, щоб усе навколо навіювало дітям спогади про казку, яку мама
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розповідала в ранньому дитинстві, про вечірні присмерки, про веселий вогник у
пічці… Усе це поступово зробили ми самі. Я вирізував, малював, клеїв, діти
допомагали мені. Я надавав дуже великого значення обстановці, у якій діти
слухатимуть казку».
Ведучий 11. Як цікаво! От би хоч на хвилиночку заглянути туди.
Пройнятись атмосферою казки, чарівництва, фантазії… Це ніби повернутись у
дитинство.
Так у чому проблема? Давай влаштуємо уявну подорож до «Кімнати
казки».
Ведучий 12. «Ось житло лютої Баби-Яги – казкова хатка на курячих
ніжках, оточена високими деревами і пнями, поряд з хаткою – фігурки
казкових персонажів: Хитра лисиця, Сірий вовк, Розумна сова. У другому кутку
– хатка дідуся та бабусі, у небі – Гуси-лебеді, що несуть на своїх крилах
маленького хлопчика Івасика-Телесика. У третьому кутку – синє море-океан,
на березі якого ветхе житло доброго діда і лютої баби, біля порогу – старе
корито, на призьбі сидить старий та стара, а в морі плаває золота рибка. У
четвертому кутку – зимовий ліс, замети, серед яких пробирається, потопаючи
в снігу, маленька дівчинка, – мачуха послала її в зимову стужу за ягодами… З
вікна хатки виглядає козеня. А ось велика рукавичка, у якій живе мишка, до неї
приходять неждані гості. З фанери зроблено великий пеньок, на ньому ляльки –
дівчинка-малятко, сірий зайчик, лисичка-сестричка, ведмідь, вовк, козеня,
солом’яний бичок, Червона Шапочка».
Ведучий 11. Цікаво, що до «Кімнати казки» діти вирушали не часто – раз
на тиждень, а то й на два. Для підсилення емоційного впливу Василь
Олександрович часто приводив туди вихованців надвечір, коли сонце сідало за
обрій.
Ведучий 12. «Естетична потреба ніколи не повинна задовольнятися до
перенасичення. Там, де є перенасичення, починається снобізм, міщанське
розчарування, нудьга, пошуки засобів «убити» вільний час… Ми приходимо
сюди в час осінніх і зимових присмерків – у цей час казка звучить для дітей поособливому».
Ведучий 11. А чи знаєте ви, що діти не лише слухали казки, а й самі їх
створювали? Адже дитяча фантазія в «Кімнаті казки» невичерпна.Чим цікавіша
казка і чим незвичайніша обстановка, у якій перебувають діти, тим сильніша
гра дитячої уяви, тим несподіваніші образи створюють малюки.
Ведучий 12. «Я прагнув, щоб діти фантазували, творили, складали нові
казки…Коли мені вдалося добитися, щоб дитина, у розвитку мислення якої
траплялися серйозні труднощі, придумувала казку, пов’язувала у своєму
уявленні кілька предметів навколишнього світу, – отже, можна з певністю
сказати, що дитина навчилася мислити».
Ведучий 11. Василь Олександрович записав десятки казок, створених
дітьми у вечірні години, та зібрав їх у рукописній збірці «Казки вечірніх
присмерків». Послухайте казку Тіни:
Ведучий 12. «Біля величезної печі стоїть богатир. Він розплавив залізо.
Кипить залізо, клекоче. Підійшов богатир до печі, відкрив дверці – і полилася
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Вогненна Річка. Ллється і каже: «Не ловіть гав, люди, беріть вогненне залізо,
робіть із нього все, що вам треба». Йдуть до Вогненної Річки мудрі майстри,
черпають розплавлене залізо, ллють його в пісок, роблять із металу все, що
треба людям».
Ведучий 11. У «Кімнаті казки» вихованці створили ляльковий театр і
драматичний гурток, де із задоволенням інсценізували улюблені казки.
Ведучий 12. «Казка – це активна естетична творчість, що захоплює всі
сфери духовного життя дитини, – її розум, почуття, уяву, волю. Вона
починається вже в процесі розповіді, вищий її етап – інсценізація».
Ведучий 11. Яка ж хороша задумка – «Кімната казки»! Чи не найкраща
обстановка для розвитку дитячої фантазії, мислення, творчості, мови,
людяності! Цікаво, а чи є такі кімнати в сучасних закладах дошкільної освіти?
Катю, а якби ти створювала Кімнату казки, як би ти її обладнала?
Ведучий 12. Наприклад, ось так.
Демонстрація відеофрагменту «Сучасна «Кімната казки»
(засобами ІКТ студентами ІІІ-Б курсу Пилипів Анною та Коваль Іриною)
«Школа творчості і краси»
Ведучий 13. «Уже через тиждень після початку занять у «Школі
радості» я сказав малюкам: «Принесіть завтра альбоми і олівці, будемо
малювати». Наступного дня ми розташувалися на галявині шкільної садиби. Я
запропонував дітям: «Подивіться навколо. Що ви бачите гарного, що вам
найбільше подобається, те й малюйте».
Ведучий 14. Василь Олександрович вважав, що дитячий малюнок – це
частка духовного життя дитини.
Ведучий 13. «Творчість дітей – глибоко своєрідна сфера їхнього
духовного життя, самовираження і самоутвердження, у якому яскраво
виявляється індивідуальна самобутність кожної дитини. Цю самобутність
неможливо охопити якимись правилами, єдиними і обов’язковими для всіх».
Ведучий 14. Він боявся потривожити дитяче натхнення.
Ведучий 13. «… творчість відкриває в дитячій душі ті потаємні куточки,
у яких дрімають джерела добрих почуттів. Допомагаючи дитині відчувати
красу навколишнього світу, учитель непомітно торкається цих куточків…»
Ведучий 14. В.О. Сухомлинського надзвичайно непокоїла байдужість
окремих дітей до живого і прекрасного, тривожила дитяча жорстокість: зірвана
квітка, зруйноване пташине гніздо. Як пробудити в дітей світлі, добрі почуття,
як утвердити в їхніх серцях доброзичливість, дбайливе ставлення до живого й
прекрасного?
В.О. Сухомлинський ставить запитання і сам відповідає на нього.
Ведучий 13. «Задовго до зустрічі зі своїми вихованцями я переконався, що
милування красою – це лише перші паростки доброго почуття, яке треба
розвивати, перетворюючи в активний потяг до діяльності».
Ведучий 14. Ця педагогічна ідея втілилась у такій формі роботи з дітьми,
як «уроки-милування».
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«Урок милування». Фіалка
(читання студенткою ІІІ-А курсу Башинською Галиною)
Фіалко, мила. Ти кожного ранку зустрічаєш
мене і навіть не здогадуєшся, як надихаєш мене на
новий день. Дозволь хоч на хвилинку помилуватися
тобою. Вдихнути твій аромат, запах твоїх
квіточок. Вони такі ніжні, тендітні. Здається,
дмухне вітерець – і пелюстки розлетяться.
Листочки підтримують. Ось вони, кругленькі,
невеличкі. Торкаюся їх пальчиком. Ой, які ж вони
пухнасті, м’якенькі. Можливо, для когось є інші
квіти, але для мене ти, – фіалко – найкраща.
Ведучий 13. «Ранньої осені, коли в прозорому
повітрі виразно чується кожний звук, у надвечірню
пору ми сиділи з дітьми на зеленому лужку. Я запропонував прослухати
мелодію «Політ джмеля» з опери «Казка про царя Салтана» М. РимськогоКорсакова. Музика знайшла в дітей емоційний відгук. Малюки говорили:
«Джміль то наближається, то віддаляється. Чути щебетання маленьких
пташок…».
Ведучий 14. У «Школі радості» велика увага приділялась слуханню
музики – музичних творів і музики природи. При цьому насамперед ставилось
завдання – викликати емоційну реакцію на мелодію. В.О. Сухомлинський був
переконаний, що людина опановує і рідну мову, і азбуку музичної культури –
здатність сприймати, розуміти і відчувати, переживати красу мелодії – тільки в
роки дитинства, а музичне виховання – це не виховання музиканта, а передусім
виховання людини.
Діти з Павлиської школи В.О. Сухомлинського слухали музику природи:
щебетання пташок, шелестіння листя, гуркотіння грому, дзюрчання струмка,
завивання вітру…
У кожної дитина, яка слухає музичні твори, із глибини свідомості
з’являються знайомі образи.
Ведучий 13. «Мелодія допомагає відчути неповторну красу: тихого
трепету листя на пожовклих дубах, аромату прозорого повітря, прив’ядання
ромашки на узбіччі дороги».
Ведучий 14. Цікаво, які образи виникають у вас під час слухання музики?
Слухання уривків мелодій: П.І. Чайковський «Пісня жайворонка»,
«Баба-Яга»
(діалог з залом: які образи виникають під час слухання?)
«Школа моральності»
Ведучий 15. Ввести дитину у складний світ людських стосунків – одне із
найважливіших завдань виховання.
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Ведучий 16. «Чутливість до радощів і горя виховується тільки в
дитинстві. У цьому віці серце особливо чутливе до людських страждань, горя,
туги, самотності. Дитина немовби перевтілюється, уявляючи себе на місці
іншої людини. Пам’ятаю, як одного разу, повертаючись з лісу, ми проходили
повз самотню, відкриту всім вітрам хату. Я розповів дітям про те, що тут
живе інвалід Великої Вітчизняної війни: він хворий, не може посадити яблуні,
винограду. У дитячих очах з’явилися сльози. Кожна дитина переживала
самотність хворої людини. Ми посадили дві яблуні і два кущі винограду – це був
наш дарунок людині. А придбали неоціненне – радість творення, щастя для
іншої людини».
Ведучий 15. В.О. Сухомлинський був твердо переконаний, що вчити
відчувати – це найважче, що є у вихованні.
Ведучий 16. «Дитина відчуває найтонші переживання іншої людини тоді,
коли вона робить щось для щастя, радості, душевного спокою людей. Любов
маленької дитини до матері, батька, бабусі, дідуся, якщо вона не натхненна
творенням добра, перетворюється на егоїстичне почуття: дитина любить
маму, оскільки мама є джерелом її радощів, потрібна їй для радощів. А треба
виховувати в дитячому серці справжню людську любов – тривогу, хвилювання,
турботу, переживання за долю іншої людини. Справжня любов народжується
тільки в серці, яке пережило турботу про долю іншої людини».
Ведучий 15. І педагогічна, і літературна діяльність В.О. Сухомлинського
(адже Василь Олександрович відомий і своїми творами для дітей)
підпорядкована головній ідеї – ідеї добротворення. Сама назва книги, яку ми
сьогодні «гортаємо», красномовніша за усі слова. Вона говорить і про кредо, і
про головний зміст усього життя видатного педагога. Всім відомі слова:
«Що було найголовнішим у моєму житті? Без вагань відповідаю: любов до
дітей». Ці слова стали дороговказом уже не одному поколінню відданих справі
педагогів, надихали і продовжують надихати на добрі діла всіх, хто пов’язав
своє життя зі справою творення людини. Його ідеї переймають педагогічні
колективи шкіл, дитячих садків, університетів, коледжів. Таку добру справу
ініціював на початку навчального року колектив викладачів і студентів нашого
коледжу. Ось як це було…
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Демонстрація відео «5 хвилин із Сухомлинським»,
оголошення результатів конкурсу

Ведучий 16. Сьогодні ми не могли не запросити на наші педагогічні
читання педагогів-практиків із ДНЗ№5, які працюють за ідеями
В.О. Сухомлинського. Вам слово.
Виступ педагогів ДНЗ№5 м. Бердичева

Викладач. Так мало часу, а так багато хочеться сказати. За браком часу ми
тільки «заглянули», але не «зайшли» з вами в «Школу працелюбства», «Школу
патріотизму», «Школу читання і письма». І цю символічну скриню не можна на
цьому «закрити». Її можна лише продовжувати наповнювати, читаючи
безсмертні твори видатного педагога.
Продовжується наш проект, і завжди буде жити «Педагогіка серця»
В.О. Сухомлинського.
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12. КОНСПЕКТИ
КОМПЛЕКСНИХ
ЗАНЯТЬ
З
НАВЧАННЯ
ДОШКІЛЬНИКІВ
ПЕРЕКАЗУВАННЮ
З
ВИКОРИСТАННЯМ
ОПОВІДАННЯ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
викладач методики розвитку мови
Корнійчук О.О.
Підготувала та провела заняття
студентка ІІІ-А курсу
Куліш Інна

Тема: Переказ оповідання В.О. Сухомлинського «Моя мама найгарніша»
Програмовий зміст: Учити дітей переказувати оповідання за сюжетними
картинками та за запитаннями вихователя. Продовжувати розвивати моторику
артикуляційного апарату за допомогою артикуляційних вправ. Закріплювати
вміння дітей утворювати називний відмінок множини, у якому змінюються
голосні або приголосні звуки (каченя – каченята, гусеня – гусенята).
Збагачувати словник дітей новими назвами птахів (соловей, дрізд, дятел).
Активізувати вживання в мовленні прикметників та дієслів.
Розвивати зв’язне мовлення, словник, граматичну правильність мовлення.
Виховувати любов та повагу до мами.
Обладнання: Сюжетні картинки до змісту казки, іграшка совеняти.
Хід заняття
– Малята, давайте привітаємось один з одним.
Встаньте, дітки, всі рівненько,
Посміхніться всі гарненько.
Посміхніться всі до мене,
Посміхніться і до себе.
Привітайтесь: Добрий день!
Хай гарно розпочнеться день.
– Малята, подивіться, хто до нас завітав. Хто це?
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– Так, це маленьке совеня. Воно нещодавно вилупилось з яєчка і ще зовсім
погано розмовляє. А для того, щоб ми гарно з вами говорили, пропоную
виконати разом з совенятком цікаві вправи.
Виконання артикуляційних вправ:
«Посмішка» – посміхніться, старанно розтягуючи губки. Утримуйте під
рахунок: 1-2-3-4-5.
«Бублик» – витягніть губи вперед, округліть, як при вимовлянні звука О.
«Голочка» – усміхніться, висуньте язик, зробіть його вузьким. Утримуйте
під рахунок: 1-2-3-4-5.
«Гойдалка» – відкрийте ротик і гострим кінчиком язика почергово
тягніться то до підборіддя, то до носа.
«Духмяний чай» – зробіть вдих носиком, а видих ротиком, уявляємо, ніби
охолоджуємо чай.
– Ми дуже гарно погрались з нашим совенятком.
– А тепер я хочу вам розповісти історію, яку розповіло мені совеня.
Читання оповідання В.О. Сухомлинського «Найгарніша мама».
Випало Совеня із гнізда та й повзає лісом. Далеко забилось, не може
знайти рідного гнізда. Побачили птахи малого – некрасивого, з великою
головою, вухатого, банькатого, жовторотого. Побачили та й питають,
дивуючись:
– Хто ти такий? Де ти взявся?
– Я – Совеня, – відповідає мале. – Я випало з гнізда, не вмію ще літати і
вдень дуже погано бачу. Я шукаю маму.
– Хто ж твоя мама? – питає Соловей.
– Моя мама Сова, – гордо відповідає Совеня.
– Яка ж вона? – питає Дятел.
– Моя мама найгарніша.
– Розкажи, яка ж вона, – питає Дрізд.
– У неї голова, вуха й очі такі, як у мене, – відповідає з гордістю Совеня.
– Ха-ха-ха! – зареготали Соловей, Дятел і Дрізд. – Та ти ж потвора.
Виходить, і мати твоя така сама потвора.
– Неправда! – закричало Совеня. – Мама в мене найгарніша.
Почула його крик Сова, прилетіла, потихеньку взяла Совеня за лапку й
повела до рідного гнізда.
Совеня уважно подивилося на свою маму: вона була й справді для нього
найгарніша!
Бесіда за змістом твору:
– Про кого ми послухали історію?
– Що трапилося з совеням?
– Що трапилось з пташенятком після того, як воно випало з гнізда?
– Що питали птахи у совеняти?
– Що відповіло совеня?
– Що запитав соловей у пташеняти?
– Що відповіло на це совеня?
– А що запитав дятел?
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– Що відповіло совеня на питання дятла?
– Що попросив розповісти дрізд у совеняти?
– І що відповіло йому совеня?
– Як відреагували на це птахи?
– Чи сподобалось це совеняті? Що воно зробило?
– Що трапилося після цього?
– Що подумало совеня, дивлячись на свою маму?
– Молодці! Ви уважно слухали оповідання.
Повторне читання оповідання.
– А тепер давайте спробуємо цю історію відтворити, щоб потім ми могли
розповісти її своїм рідним. (Діти переказують казку за сюжетними картинками
та додатковими запитаннями вихователя).
– Молодці, малята!
– Ось ви послухали і переказали, як совеня любить свою маму і вважає її
найгарнішою.
– А яка ваша мама?
Дидактична гра «Моя мама…»
Мета: збагатити словник дошкільників прикметниками.
Наприклад: Моя мама – найкраща, найгарніша.
– А що робить для вас мама?
Дидактична гра «Моя мама для мене…»
Мета: збагатити словник дошкільників дієсловами.
Наприклад: Моя мама для мене…в’яже, варить їсти.
– Ми з вами гарно погрались, а тепер давайте з вами трішки відпочинемо.
Фізхвилинка
Скік, скік! Всі на гілки,
Розімнемо трішки спинки.
А тепер іще крилята,
Щоб могли швидко літати.
Прошу я усіх сідати,
Будем далі працювати.
Дидактична гра «Один, багато»
Мета: навчити утворювати родовий відмінок множини іменників.
У мами гуски одне гусеня, а багато – гусенят.
У білки одне білченя, а багато –
У кози одне козеня, а багато –
У корови одне теля, а багато –
У сови одне совеня, а багато –
У ворони одне вороненя, а багато –
– Молодці, ви всі гарно справились з завданням.
Підсумок:
– Хто приходив до нас у гості?
– Що ми виконували разом із совеням?
– Сподобалась вам історія про совеня?
– Ви сьогодні були молодці, усі гарно працювали.
50

Підготувала та провела заняття
студентка ІІІ-А курсу
Башинська Галина

Тема: Переказ оповідання В.О. Сухомлинського «Через потік»
Програмовий зміст: Вчити дітей переказувати незнайомий текст,
використовуючи ілюстрації до твору. Вправляти дітей в умінні узгоджувати
частини мови: іменники з прикметниками, добирати пестливі слова. Закріпити
вміння дітей складати короткі речення, узгоджуючи частини мови.
Розширювати словник дітей словами яр, потік, очерет тощо.
Розвивати психічні процеси: пам'ять, увагу, мислення, сприймання, уяву.
Виховувати дружелюбність, взаємодопомогу, уміння товаришувати один з
одним.
Обладнання: оповідання В.О. Сухомлинського «Через потік», кошик з
овочами та фруктами, ілюстрації до оповідання.
Хід заняття
– Доброго ранку, малята!
– Сьогодні я знайшла дуже гарний віршик, хочете його послухати?
Хто вірить у дружбу гаряче,
Хто поруч відчуває плече,
Той ніколи не впаде.
У будь-якій біді не пропаде.
А якщо і спіткнеться раптом,
Встати йому допоможе друг!
Завжди в біді надійний друг
Йому протягне руку!
– Діти, про що цей вірш?
– Чи є у вас справжні друзі?
– Дмитрику, хто твій друг? (запитую всіх дітей, хто з ким дружить)
– У чому проявляється дружба?
– Чи ділитеся ви іграшками один з одним?
– Граєтеся разом?
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– Дітки, сьогодні я хочу вам прочитати дуже цікаве оповідання про
хлопчика Андрійка та дівчинку Ніну.
– Оповідання називається «Через потік», а написав його
В.О. Сухомлинський
(читання оповідання).
Читання оповідання В.О. Сухомлинського «Через потік»
Андрійко і Ніна, школярі-першокласники, поверталися з школи. На шляху
був ярок. Припекло сонце, розтанув сніг, ярком потекла вода. Шумить
бурхливий потік. Стоять перед потоком Андрійко і Ніна.
Андрійко швидко перебрів через потік, став на протилежному березі.
Подивився хлопчик на Ніну й соромно йому стало.
Бо він же в чобітках, а Ніна – у черевичках. Як же вона перебреде?
«Ой, як недобре я зробив, – подумав Андрійко – Чому я зразу не побачив,
що Ніна в черевичках?».
Андрійко перебрів потік назад, підійшов до Ніни й каже:
– Це я хотів довідатись, чи глибоко. Бо переправлятися будемо вдвох.
– Як? – здивувалась Ніна. – Адже я в черевичках.
– Сідай мені на спину, – сказав Андрійко.
Ніна сіла на спину Андрійкові, й хлопчик перевіз її.
Бесіда за змістом оповідання.
– Малята, чи сподобалося вам оповідання?
– Як звали школярів?
– Що трапилось на шляху в дітей?
– Що зробив Андрійко?
– У що був узутий Андрійко?
– А чому Ніна не могла перейти на інший берег?
– Чи допоміг Андрійко подрузі? Як?
– Чи правильно вчинив хлопчик?
Дидактична гра «Назви який»
Мета: навчити узгоджувати іменники з прикметниками.
– Малята, давайте скажемо, який був Андрійко. (мужній, хороший,
ввічливий, відповідальний)
– А хто ваш найкращий друг? Опишіть його (добрий, хороший).
– Давай складемо речення про вашого друга.
Наприклад: Моя подруга Марина, дуже весела.
Фізхвилинка:
Щось не хочеться сидіти,
Треба трошки відпочити.
Руки вгору, руки вниз,
На сусіда подивись.
Руки вгору, руки в боки
І зробіть чотири кроки.
А зараз я прочитаю вам ще раз оповідання, а ви уважно слухайте.
Повторне читання твору з використанням наочності.
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Колективний переказ оповідання дітьми за картинками та допоміжними
запитаннями вихователя.
Підсумок заняття:
– Малята, про кого ми слухали оповідання?
– А що вам сподобалося на занятті?
– Ви сьогодні були молодці, усі гарно працювали.
Підготувала та провела заняття
студентка ІІІ-А курсу
Білокур Тетяна
Тема: Переказ оповідання В.О. Сухомлинського «Хлопчик та сніжина»
Програмовий зміст: Учити дітей переказувати незнайомий текст за
запитаннями вихователя. Вправляти дітей в умінні узгоджувати іменники з
прикметниками, добирати пестливі слова. Розширювати словник дітей словами
льодяна, холодна, вітряна. Розвивати мовне дихання у дітей. Розвивати психічні
процеси: пам'ять, увагу, мислення, уяву, зв’язне мовлення. Виховувати
дружелюбність, уміння товаришувати.
Обладнання: сніжинки, оповідання, картинки за змістом.
Хід заняття
– Малята, погляньте, а що це в мене на долонці?
– Так, це сніжинка.
– Давайте закриємо очі і уявимо, що ми всі маленькі сніжинки. Ми
кружляємо і сідаємо на землю. Подув сильний вітер і знов здійняв сніжинки в
небо, де вони зачаровано танцюють свій танок (музика зими).
– А тепер давайте з вами пограємося. Ви колись тримали в руках
сніжинку? Яка вона?
Дидактична вправа «Назви, яка»
Мета: навчити підбирати прикметники до іменників.
Сніжинка – холодна, льодяна, маленька, біла.
Зима – чарівна, холодна, вітряна.
– Ви дуже гарно справилися з завданням. Сьогодні я пропоную вам
послухати оповідання В.О. Сухомлинського «Хлопчик та сніжинка»
Читання оповідання «Хлопчик та сніжинка»
З неба летіла додолу сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора, мов
пушинка. І красива, мов зірка.
На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав: «Ось вона
впаде комусь під ноги, і її затопчуть».
Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати.
Хлопчик простягнув долоню. Він захотів приголубити сніжинку. А вона
впала на добру, теплу його руку й розтала. Хлопчик із жалем дивиться на
долоню. А там блищить крапелька, мов сльозинка.
Бесіда по змісту оповідання:
– Про кого ви прослухали оповідання?
– Що говорив хлопчик?
53

– Що він робив?
– Якою була сніжинка?
– А яким був хлопчик? (добрий, турботливий).
Дихальна вправа «Сніжинка»
Малята, у нас є ось такі маленькі сніжинки. Давайте на них подуємо, наче
вітерець. Носиком вдихаємо, а ротиком видихаємо.
– Молодці!
– Ви, мабуть, трохи стомились, тому давайте відпочинемо.
Фізхвилинка:
Щось не хочеться сидіти,
Треба трошки відпочити.
Руки вгору, руки вниз,
На сусіда подивись.
Руки вгору, руки в боки
І зробіть чотири кроки.
– А зараз я пропоную вам послухати оповідання ще раз, але уважно, потім
ви будете його переказувати.
Повторне читання оповідання.
Колективний переказ оповідання дітьми за картинками і допоміжними
запитаннями вихователя.
Дидактична гра «Склади речення»
Мета: навчити дітей складати речення за схемою.
Малята, у вас у кожного є сніжинка і схемка. Давайте складемо речення.
Наприклад:
Сніжинка падає на долоньку.

Діти складають речення за своєю схемкою.
Підсумок заняття:
1. Чи сподобалося вам заняття?
2. А що вам ще сподобалось на занятті?
3. Чи сподобалось вам оповідання про хлопчика і сніжинку?
Ви сьогодні були молодці, усі гарно попрацювали. Дякую.
13. ВИСТАВКА СТУДЕНТСЬКИХ РОБІТ «СВІТ У МАЛЮНКАХ» ЗА
ІДЕЯМИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО (ВИХОВНА РОЛЬ ОБСТАНОВКИ В
ПРИМІЩЕННЯХ)
Організатор виставки
викладач зображувальної діяльності
Левшун О.В.
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Вітаємо вас на відкритті виставки студентських робіт «Світ у малюнках»
(виховна роль обстановки в приміщеннях), створених на основі ідей Василя
Олександровича Сухомлинського.
Обстановка в кожному навчальному приміщенні відповідає інтересам та
духовному життю дітей.
Василь Олександрович пропонував оформлювати стендами з малюнками
(вони час від часу змінюються) приміщення де, виховуються, розвиваються та
вчаться дошкільнята. Зміст таких стендів має бути зрозумілим, не містити
підписів.
На початку навчального року діти бачать малюнки, з яких дізнаються,
якими цікавими справами можна займатися у вільний час. Ця серія малюнків
ознайомлює дошкільнят з їх найближчим оточенням. Малята з цікавістю
розглядають картинки, на яких зображені їх однолітки: малята в кімнаті ігор, у
живому куточку, на прогулянці тощо.

На іншому стенді – малюнки, об’єднані темою «Якщо кожен громадянин
нашої країни…». На них зображено працю, яку можуть виконувати малята. За
допомогою таких ілюстрацій хлопчики й дівчатка розуміють, що результат
їхньої праці важливий для Батьківщини. Якщо всі малята посадять кожний по
одному маленькому деревцю і доглядатимуть за ним, виросте ліс площею 200
гектарів. Завершуються ці малюнки словами: «От яка велика твоя праця.
Працюй, створюй багатства для своєї Батьківщини».
Для маленьких дітей ми вивішуємо також малюнки, що допомагають їм
осмислити навколишню дійсність. Наприклад, серія малюнків, яка відповідає
на запитання: «Навіщо так роблять?».
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Ілюстрації ще однієї серії об’єднує запитання: «Що тут неправильно
зображено?» На них навмисно допущено помилки. Ці картинки змушують
малят міркувати про явища природи і про працю людей.
Далі – серія малюнків: «Де відбувається?». На картинках зображені явища,
знайомі дітям з книжок, прочитаних старшими, з розповідей дорослих, з
кінофільмів.
Чим менші діти, тим більше їх дивує, вражає те, що вони бачать у
малюнках, запропонованих їм для розширення уявлення про навколишній світ.
З подиву починається мислення. Такі малюнки викликають у дітей інтерес до
навколишнього світу, пробуджують допитливість.
14. ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТТЯ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ, ВІКОВОЇ І
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ (АНАЛІЗ СИТУАЦІЙ. ВИЗНАЧЕННЯ
РИС ТА ОСОБЛИВОСТЕЙ ХАРАКТЕРУ ГЕРОЇВ ОПОВІДАНЬ
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО)
викладач психології
Ісмаїлова Н.І.
Навчально-методична картка заняття
Тема: Характер
Мета: розкрити зміст поняття характеру як індивідуально-типологічної
одиниці особистості та його природу; проаналізувати відомі типології
характеру; визначити провідні риси та особливості характеру; встановити
взаємозв`язок характеру і темпераменту; створити умови для критичного
осмислення студентами нової інформації та усвідомленого засвоєння теми
через виконання практичних завдань; сприяти розвитку умінь застосовувати
теоретичні знання в практичній діяльності; удосконалювати аналітикосинтетичні уміння; розвивати вміння пізнавати власну особистість; довести
необхідність психологічних знань для подальшої професійної діяльності та
життя загалом; розширювати світогляд; формувати професійну компетентність;
виховувати психологічну культуру.
Тип заняття: лекція (практико-орієнтована лекція)
Забезпечення
Зміст
Методи
заняття
№
Хід заняття
навчального
навчання
(матеріал,
матеріалу
форми
література)
1. Організаційний
Налаштування
Привітання.
Роздруківки
момент
студентів
на Метод
опорних понять;
активну діяльність. стимулювання
опорні
Формування
інтересу
конспекти;
пізнавальної
до навчання.
картка
мотивації.
індивідуальтнотипологічних
особливостей
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2.

Закріплення
попереднього
матеріалу

Актуалізація
вивченого
матеріалу.
Перевірка рівня та
якості
засвоєних
знань.

3.

Повідомлення
теми лекції

4.

Виклад
матеріалу

Визначення
спільно
зі
студентами теми та
мети заняття.
Складання плану.
1. Поняття
про
характер.
2. Структура
характеру та його
провідні риси.
3. Типології
характеру.
Акцентуації
характеру.
4. Формування
характеру.

5.

Підсумок

Визначення місця
теми в структурі
знань із навчальної
дисципліни.
Обґрунтування
значення
психологічних
знань
для
майбутньої
професійної
діяльності.
Рефлексія заняття.

Фронтальне
опитування.
Виконання
інтерактивної
мультимедійної
вправи.
Дослідницькі та
творчі завдання.
Метод
стимулювання
інтересу
до
навчання.
Анонс заняття.
Евристична
бесіда;
скрайбінг (метод
візуалізації,
наочноінформаційний
метод);
пояснення;
кола
Вена
(метод
критичного
мислення);
робота в групах;
аналіз
оповідань;
виконання
практичних
завдань;
робота
у
великому колі
контрольнокоригуюча
бесіда

особистості;
конспект заняття;
роздатковий
матеріал:
оповідання
В. Сухомлинсько
го для аналізу;
відеофрагменти
кінофільмів;
проектор;
мобільні
телефони;
ноутбук,
магніти, маркери,
мультимедійна
презентація,
інтерактивна
мультимедійна
вправа.
Рекомендована
література:
1) Психологія/ за
ред.
Г.С.
Костюка, ст.546568;
Загальна
психологія:
Підручник/
О.В. Скрипченко,
Л.В. Долинська,
З.В.
Огороднійчук, ст.
358-376;
Максименко С.Д.
Загальна
психологія: Навч.
посібник., ст.259271.
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6.

Домашнє
завдання

Записати
визначення понять
у словник.
Вивчити
теоретичні питання
теми.
Написати
психологопедагогічну
характеристику на
одногрупника (на
себе).
Визначити
особливості
характеру
видатних
осіб
України
з
допомогою
біографічного
методу
дослідження.

І. Організаційний етап.
Налаштування студентів на активну діяльність, створення умов для
успішної взаємодії.
Мотиваційне слово викладача.
ІІ. Закріплення попереднього матеріалу.
Актуалізація та структурування вивченого матеріалу. Перевірка рівня і
якості засвоєних знань.
Фронтальне опитування.
Питання для контролю знань студентів із попередньої теми:
1) Який розділ ми зараз вивчаємо?
2) Яку групу психічних явищ ми вивчаємо?
3) Психічні властивості - це …?
4) Яку психічну властивість ми розглядали на попередньому занятті?
5) Дайте визначення темпераменту.
6) Хто розробив теорію, яка лягла в основу вчення про природу
темпераменту?
7) У чому полягає фізіологічна теорія темпераменту за І. Павловим?
8) Які властивості нервової системи визначають типологію тепераменту?
9) Скільки типів темпераменту виділяють? Назвіть їх.
10) Назвіть сукупність властивостей нервової системи, що характеризують:
- сангвініка;
- меланхоліка;
- холерика;
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- флегматика.
11) Який тип темпераменту є найкращим, а який - найгіршим?
12) Чи можна змінити тип темпераменту?
13) Чи існує темперамент «плаха», тобто чистий тип темпераменту?
Робота за комп'ютерами. Виконання інтерактивної мультимедійної
вправи
«Особливості темпераменту. Знайди відповідність», створеної за
допомогою додатка LearningApрs.
Аналіз
результатів
дослідження
студентами
власного
типу
темпераменту за методикою «Опитувальник типу темпераменту»
Г. Айзенка.
Питання до студентів:
Чи повинен враховувати педагог типологічний склад групи, класу? Яким
чином?
Які помилки не повинен допускати педагог у роботі з флегматиками,
сангвініками, холериками, меланхоліками?
Перевірка виконання творчого домашнього завдання: визначити тип
темпераменту видатних українців шляхом вивчення та аналізу їхніх біографій.
(В. Сухомлинський, Леся Українка, І. Франко, Л. Костенко, Б. Хмельницький,
О. Усик, В. Вакарчук, Л. Підкопаєва).
Питання до студентів:
Який метод дослідження психічних явищ ви при цьому застосували?
(біографічний метод, метод аналізу і синтезу).
ІІІ. Повідомлення теми лекції
Визначення спільно зі студентами теми та мети заняття. Складання
плану.
Щоб перейти до вивчення нової теми, хочу звернути вашу увагу ось на це
полотно (На дошці прикріплені за допомогою магнітів різні риси характеру).
Що ми тут бачимо? (Сукупність рис).
Напередодні ви отримали завдання: у картку індивідуально-типологічних
особливостей записати щонайменше 10–15 рис, притаманних вам, та
виокремити з них 1–3 найголовніші.
А зараз я хочу, щоб кожен із вас назвав ту одну найголовнішу рису і
визначився: вона допомагає вам у житті чи заважає.
(Студенти називають риси, викладач позначає їх маркером певного
кольору)
Таке полотно рис повинне наштовхнути Вас на тему нашого заняття.
– Як одним словом можна окреслити сукупність рис певної людини?
(Характер).
Отже, тема нашого заняття: «Характер».
Що б ви хотіли сьогодні дізнатися на занятті з такої теми?
(Викладач роздає опорні конспекти)
Отож, хочу проанонсувати план сьогоднішнього заняття.
Анонс плану заняття.
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Я буду використовувати один із
звичних для вас методів – метод
візуалізації, візуального структурування
навчальної інформації, який названий
таким сучасним словом «скрайбінг».
ІV. Виклад матеріалу
1) Поняття про характер
Евристична бесіда. Робота з полотном рис.
Щоб дати визначення характеру, нам потрібно відповісти на запитання.
– Характер представлений однією рисою чи набором (сукупністю) рис?
(Це сукупність рис).
– Чи легко набути або позбутися тієї чи іншої риси характеру? (Це
сукупність стійких рис).
– Що ми виражаємо в цих рисах? (Ставлення до діяльності, до
навколишнього світу, до себе).
– Характер кожної людини є індивідуальним, своєрідним чи чітко
класифікований і поділений на види? (Індивідуально-типологічна властивість).
Отже, характер – це відносно стійка індивідуально-типологічна
властивість, що являє собою сукупність рис, які виявляються в поведінці,
діяльності й ставленні до людей, колективу, до себе, речей, праці тощо.
Молодці, ви самостійно через критичне осмислення інформації дали
визначення характеру. Легко? Це і є показник наукового мислення. Вітаю,
друзі!
Розповідь викладача про виникнення поняття характер. Робота у
великому колі.
Метод «Кола Вена» - визначення співвідношення понять «темперамент» і
«характер» та їх спільних і відмінних рис.
Питання до студентів:
– Отже, що основне слід запам'ятати з даного питання теми? (Відповіді
студентів)
2) Структура характеру
Пояснення. Робота у великому колі (Визначення основних понять спільно зі
студентами в роботі з картками з наборами індивідуальних рис). Виконання
практичних завдань. Структурування матеріалу на дошці.
У структурі характеру виділяють певні компоненти.
Риси:
- емоційні риси (життєрадісність, вразливість);
- моральні риси
(чесність,
пунктуальність,
щедрість,
доброта,
справедливість);
- вольові риси (дисциплінованість, організованість, сміливість);
- інтелектуальні риси (допитливість, кмітливість, розсудливість).
Ставлення:
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- ставлення до діяльності, тобто праці (працелюбність, сумлінність,
скрупульозність, завзятість);
- ставлення до навколишніх (скупість, конфліктність, дружелюбність);
- ставлення до речей (акуратність, бережливість, охайність);
- ставлення до себе (самокритичність, хвалькуватість, вимогливість до
себе).
Особливості:
- цілісність характеру (принциповий, рішучий, вимогливий);
- суперечливість характеру (самокритичність і безвідповідальність);
- невизначеність характеру;
- повнота (наявність рис різних груп та різних ставлень);
- сила характеру (наявність таких рис, як активність, наполегливість,
відповідальність, рішучість, цілеспрямованість, сміливість, ініціативність.
(Визначте у своїх наборах рис: риси різних груп, ставлень. Проаналізуйте,
які особливості характеру вам притаманні)
- соціальний характер;
Усі риси, відмічені на початку заняття синім маркером, підлягають під
поняття «соціальний характер» і являють собою характер ІІ курсу АС групи.
Давайте спробуємо дати визначення соціального характеру.
Чи змінився б набір рис, якби
тут були Ваші батьки, викладачі,
лише чоловіки, військові?
- національний характер.
Перегляд відео.
Які риси притаманні людям у цих
сюжетах? (Волелюбність, рішучість,
цілеспрямованість, сміливість...)
Ми бачимо представників різних
соціальних груп, різного віку, статі, різні історичні епохи, а риси одні й ті ж. І
в кожному з трьох сюжетів – представники української нації, українці.
Давайте спробуємо дати визначення національного характеру.
А для того, щоб закріпити знання з цього питання, давайте проаналізуємо
ситуації та визначимо риси і особливості характеру їх учасників. А за
ситуаціями ми звернемось до славної спадщини В. Сухомлинського, зокрема до
його оповідань. Отож пропоную об'єднатися в шість груп.
Робота в групах.
Оповідання В. Сухомлинського для аналізу:
«Красиві слова і красиве діло»
Серед поля стоїть маленька хатина. Її побудували, щоб у негоду люди
могли сховатися й пересидіти в теплі.
Одного разу серед літнього дня захмарило й пішов дощ. А в лісі в цей час
було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці й дивилися, як з неба ллє, мов з
відра.
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Коли це бачать: до хатини біжить ще один хлопчик. Незнайомий. Мабуть,
з іншого села. Одежа на ньому була мокра, як хлющ. Він тремтів од холоду. І
ось перший із тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав:
– Як же ти змок на дощі! Мені жаль тебе...
Другий теж промовив красиві й жалісливі слова:
– Як страшно опинитися в зливу серед поля! Я співчуваю тобі...
А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв із себе сорочку й дав її
змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку й одягнув суху. Гарні не
красиві слова. Гарні – красиві діла.
1) Назвіть риси характеру, що їх проявив кожен із хлопчиків.
2) Які групи рис та ставлень показано в цьому оповіданні? Які
особливості характеру кожного з хлопців ви помітили?
3) Які теми для бесід, виховних годин з дітьми ви б запропонували як
соціальний педагог?
«Кінь утік»
Це було в четвертому класі. Всі схилились над зошитами. Учитель дав
задачі для самостійного розв'язування, і діти уважно працювали. Віталик сидів
на останній парті. Він уже закінчував розв'язувати задачу, як раптом на парту
впала записка.
«Це знову, мабуть, від Петрика, – подумав Віталик. – Знову просить
ковзани. Що ж я йому весь час даватиму свої ковзани?»
– Іване Петровичу, – сказав Віталик, – мені хтось записку кинув... Хіба ж
можна на уроці записки писати?
– Записки на уроці писати не можна, – сказав Іван Петрович. – Але якщо
вже тобі хтось написав, то розповідати про неї вчителеві – недобре, Віталику.
Записка – це ж таємниця, яка мусить бути відома тільки тобі і твоєму
товаришеві. А ти розголошуєш цю таємницю. Візьми записку, заховай, на
перерві прочитаєш...
Віталик почервонів. Тепер він зрозумів, що вчинив негарно. У класі
запанувала тиша. Дехто з хлопців час від часу підводив голову, дивився на
Віталика, і в тих поглядах хлопчик бачив подив і обурення.
Віталик розгорнув записку і прочитав: «Віталику, – писав Петрик, – я
намалював вогнегривого коня. Якщо хочеш, дам тобі».
На перерві Віталик підійшов до Петрика.
– Давай коня, – сказав Віталик.
– Утік кінь... – тихо відповів Петрик.
1) Назвіть риси характеру , які проявив кожен із хлопчиків.
2) Які групи рис та ставлень показано в цьому оповіданні? Які
особливості характеру кожного з хлопців ви помітили?
3) Які теми для бесід, виховних годин з дітьми ви б запропонували як
соціальний педагог?
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«Як Павлик списав у Зіни задачу»
Павлик був стурбований. Вдома він
сидів над задачею й не міг розв'язати. Тож
до школи Павлик прийшов зарано, щоб у
когось її списати. Бо працювати сам не
любив.
Ось прийшла Зіна. Вона добре вміла
розв'язувати задачі. Павлик й питає:
– На скільки питань задача?
– На три, – відповідає Зіна. – А хіба ти не розв'язав?
– Не вийшла... Дай списати...
– Ой, Павлику, чого ж ти сам не хочеш працювати? – питає Зіна. Але таки
дала йому свій зошит.
Павлик став списувати. Одна дія, друга, ось уже третя, а в третій дії він
помітив у Зіни помилку. Там, де треба було написати 23, вона написала 32. У
своєму зошиті Павлик написав правильно, а Зіні не сказав, що в неї помилка.
Учителька зібрала зошити, щоб перевірити. Наступного дня їх і принесла.
– У Павлика «п'ять», – сказала вчителька. – Молодець, Павлику, добре
попрацював над задачею.
– А в тебе, Зіно, – «чотири». Помилку зробила...
Зіна поблідла. Вона глянула на Павлика. Павлик почервонів і похнюпив
голову.
1) Назвіть риси характеру , що їх проявив кожен із учнів.
2) Які групи рис та ставлень показано в цьому оповіданні? Які
особливості характеру кожного з дітей ви помітили?
3) Які теми для бесід, виховних годин з дітьми ви б запропонували як
соціальний педагог?
3) Типологія характеру. Акцентуації характеру
Пояснення викладача:
1) Історія виникнення характерологічних теорій.
2) Теорія акцентуйованих рис К. Леонгарда.
Визначення змісту поняття «акцентуації характеру» спільно зі студентами.
Використання
QR-коду
для
переходу
на
веб-сторінку
з
психодіагностичною методикою.
Знайомство з методикою та процедурою її проведення.
Робота за комп'ютерами.
Проведення індивідуальної психодіагностики акцентуацій характеру.
Замальовка профілів особистості студентів за результатами дослідження.
4) Формування характеру.
Пояснення з опорою на досвід студентів. Структурування матеріалу.
Ми вже визначили ті основні чинники, які впливають на формування
характеру людини (темперамент, генетика, соціальне середовище). І якщо
темперамент та генетика – це те, що змінити в характері не під силу, то вплив
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соціального середовища можна варіювати – попереджувати негативні прояви та
посилювати позитивні. Тому, мабуть, потрібно знати, у який період життя
дитини, на яку сторону особистості соціальне середовище чинить найбільший
вплив.
– Чи важлива при цьому роль соціального педагога? У чому вона полягає?
– Коли помітні відмінності в характерах дітей? У якому віці? (Молодший
дошкільний вік).
Характер починає формуватися з перших днів життя дитини. І кожен із
вікових періодів є сензитивним до певних впливів.
1) емоційні риси
Немовля, ранній вік (0-3 роки)
2) моральні риси
Дошкільний вік (3-6 років), підлітковий
3) вольові риси
вік (11-14 років)
4) інтелектуальні риси
Юнацький
вік
(15-18
років)
5) ставлення до діяльності (праці)
Молодший шкільний вік (6-10 років)
6) ставлення до оточуючих
Молодший шкільний вік (6-10 років)
7) ставлення до речей
Дошкільний вік (3-6 років)
8) ставлення до себе
Дошкільний
вік
(3-6
років)
Підлітковий вік (11-14 років)
1) Що б ви порадили батькам?
2) Які форми роботи з дітьми Ви вважаєте необхідними в цей період?
3) Які теми для бесід та обговорення з дітьми Ви б запропонували?
V. Підсумок
Ось так, дружно і цікаво, ми розглянули усі питання плану заняття.
– Які знання ви візьмете з собою в майбутнє?
– Які риси характеру ви б хотіли набути?
– Які риси характеру є необхідними для соціального педагога?
VI. Домашнє завдання
Опрацювати лекцію, записати визначення основних понять у словник.
Написати психолого-педагогічну характеристику, використовуючи
інформацію з індивідуально-типологічних карток.
15. СЦЕНАРІЙ
ПОЗАНАВЧАЛЬНОГО
ЗАХОДУ
НА
ТЕМУ:
«МУЗИЧНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП
ПЕДАГОГІЧНИХ
ІДЕЙ
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО»
викладачі відділення «Музичне мистецтво»
Літкович О.Ф., Жеревчук І.М., Радовець Н.Г.
Мета: ознайомити студентів із життям та творчістю видатного педагога
В.О. Сухомлинського, викликати інтерес до його творчості, формувати
різностороннє уявлення про навколишній світ, його красу, величезний
виховний вплив музичного мистецтва на формування особистості дитини.
Обладнання: проектор, ПК, вислови педагога, портрети, фотоілюстрації,
музичні інструменти.
Хід заходу
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Ведучий 1 У центрі сучасних технологій навчання і виховання
дошкільників знаходиться особистісно орієнтована модель, основною метою
якої є індивідуальний розвиток кожного вихованця освітнього закладу. З огляду
на це особливого звучання набуває спадщина видатного українського педагога
Василя Олександровича Сухомлинського.
Ведучий 2 Cкромний сільський учитель, філософ, мудрець, учений, чиє
ім’я знане далеко за межами України. Він навчав дітей добра, справедливості,
людяності, любові до людей, відчуття краси природи та світу. Це Людина з
великої літери, яка є взірцем служіння своїй професії, гуманізму,
високоморальної особистості.
(Презентація: біографічні відомості про В.О. Сухомлинського)
Добро творити на Землі
Людині лиш дано.
І навіть діточки малі
Всі знають це давно.
Краса і море доброти
Оточує нас всіх.
Подібним будь до сонця ти,
Щоб зазвучав твій сміх.
Щоб ти освітлював всім шлях,
Як сонце з висоти.
Хай сяє усмішка в очах.
Будь завжди добрим ти.
Ведучий 2 З 1935р. починається педагогічний шлях В.О. Сухомлинського.
У 17 років він став учителем заочної школи.
Закінчивши заочно Полтавський педагогічний інститут, Сухомлинський
повертається в рідні місця і працює вчителем української мови і літератури в
Онуфріївській середній школі.
Ведучий 1 У 1941 році добровольцем іде на фронт.У січні 1942 року
молодший політрук Сухомлинський був важко поранений, захищаючи Москву.
Як тільки рідні місця були звільнені, він повернувся на Батьківщину і став
завідуючим Райвно.
У 1948 році В.О. Сухомлинський стає директором Павлиської середньої
школи.
Ведучий 2 В.О. Сухомлинський – автор 48 монографій і брошур, більше
600 статей, 1500 оповідань і казок! Твори В. Сухомлинського видані 60-ма
мовами світу, загальним тиражем майже 15 млн. примірників.
Книга «Серце віддаю дітям» перекладена 32-ма мовами світу і витримала
55 видань.
Ведучий 1
Велике серце, що горить любов’ю
Для тих маленьких щирих оченят,
Які не творять шани гострослів’ю
І не дають оманливих порад.
У педагога, що росте із сонцем,
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В якого стіни мають свій етюд,
Від краю неба крізь думок віконце
До малюків доносить вищу суть.
Це так не просто завжди віддавати
Частинку серця для малих дітей,
Бо тут не можна помилки зазнати,
Потрібно добре знати суть речей.
Та й вчителів, залишених без слова,
Не покидає без своїх порад,
Із Сухомлинським лине їхня мова,
Цвіте і пахне, як вишневий сад.
Усю майстерність, досвід із роками
В своїх казках народу передав,
Зв’язавши все духовності нитками,
У світлих душах істину заклав.
Ведучий 2 Василь Олександрович Сухомлинський був одним із перших
українських педагогів, який комплексно вивчав та масштабно впроваджував
засоби мистецтва в художньо-естетичному розвитку дітей усіх вікових груп.
Педагогічні поради В.О. Сухомлинського щодо гармонійного всебічного
розвитку дітей пройшли довгий шлях від надання конкретних порад щодо
виховання дітей засобами мистецтва («Серце віддаю дітям») до створення
цілісної, авторської, оригінальної, самобутної системи гармонійного виховання
у Павлиській середній школі («Павлиська середня школа»).
Ведучий 1 Сухомлинський писав, що одним із засобів гармонійного
розвитку особистості, формування її культури є музика. Вона збуджує думки і
почуття, викликає натхнення і насолоду, збагачує духовний світ людини, адже
«музика – це джерело думки…, музика – це найсприятливіший фон, на якому
виникає духовна спільність вихователя і дітей».
Ведучий 2 В.О. Сухомлинський висловив думку, що кожна людина
талановита і завдання вчителя полягає в тому, щоб знайти «родзинку» в кожній
дитині.
Творча особистість формується тільки творчою особистістю, якій
притаманні різноманітні емоції, почуття. Тому лише педагог-творець (особливо
педагог музики й співу) може формувати активну, творчу особистість.
Ведучий 1 Не можна не погодитись з думкою видатного педагога
В.О. Сухомлинського, що «виховання – творіння Людини», а тому необхідна
гармонія творіння Людини. Василь Олександрович був переконаний, що
потенціал мистецтва тісно пов'язаний із художньо-естетичним і моральноетичним вихованням.
Він казав: «Музичне виховання – це не виховання музиканта, а перш за все
виховання людини».
Ведучий 1 Любов до дитини, ствердження добра, виховання красою – це
три константи, «три кити» гуманної педагогічної системи Сухомлинського. Усі
вони взаємозалежні та взаємодоповнювані й фактично перебувають в
органічній єдності.
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Вам, майбутнім педагогам, слід дотримуватися принципів гуманістичного
виховання, впроваджувати знамениті культи В.О. Сухомлинського:
Ведучий 2
Україно,
Рідний край,
Поле, річка,
Синій гай.
Любо стежкою іти –
Тут живемо я і ти!
Культ Батьківщини.
«Любов до Батьківщини починається із захоплення красою того, що бачить
перед собою дитина, чим вона милується, у що вкладає часточку своєї душі».
Музичний репертуар для дошкільних навчальних закладів та
загальноосвітніх шкіл збагачений величезною кількістю пісень, присвячених
вихованню патріотичних почуттів до рідної Батьківщини.
(Б. Фільц «Немає України без калини» виконує Самсонюк Д.
(О. Ніжанківський «Коломийка» виконує Іщук К.)
Ведучий 1
Культ рідного слова.
В.О. Сухомлинський неодноразово наголошував, що
«Слово – найтонший дотик до серця; воно може стати і ніжною запашною
квіткою, і живою водою, що повертає віру в добро, і гострим ножем, і
розпеченим залізом, і брудом… Мудре і добре слово дає радість, нерозумне і
зле, необдумане і нетактовне – приносить біду. Словом можна вбити й
оживити, поранити і вилікувати, посіяти тривогу й безнадію і одухотворити,
розсіяти сумнів і засмутити, викликати посмішку і сльози, породити віру в
людину і посіяти зневіру, надихнути на працю і скувати сили душі…»
(А. Мігай «Рідна мова» виконує Валентюк К.)
Ведучий 2
Культ книги.
Великого значення В.О. Сухомлинський приділяв читанню.
«Читання – це вікно у світ, найважливіший інструмент навчання, воно
повинно бути вільним, швидким – лише тоді цей інструмент буде готовий до
дії».
(«Українська мова» виконує Шульська К.)
Ведучий 1
Культ Матері.
З роду в рід кладе життя мости,
Без коріння саду не цвісти,
Без стремління човен не пливе,
Без коріння сохне все живе.
Сім’я, родина, рід є основною опорою, «стовпами» для становлення нас як
особистості. В.О. Сухомлинський виокремлював культ Матері.

67

«Дитина починає пізнавати світ матері і батька. З того, як говорить мати з
дитиною, як ставиться батько до матері. З цього всього і складаються перші
уявлення про добро і зло».
(«Рідна мати моя» виконують Натальчук С., Рощенюк Н.)
Ведучий 2
Культ природи.
Ще одним із важливих засобів гармонійного всебічного розвитку дитини,
на думку В.О. Сухомлинського, є природа. Він зазначав, що «природа –
величезної ваги виховний фактор, що накладає свій відбиток на весь характер
педагогічного процесу».
«Краса природи відіграє велику роль у вихованні духовного благородства.
Вона виховує в душі дитини здатність відчувати, сприймати тонкощі, відтінки
речей, явищ, порухи серця».
(П. Чайковський «Осінь» виконує Дідук А.)
Ведучий 1
Культ праці.
Якщо ти хочеш більше мати,
Тоді працюй, працюй, мій брате,
І не жалій ні сил, ні рук,
Доколи в грудях серця стук.
В.О. Сухомлинський неодноразово підкреслював вагоме значення праці в
житті підростаючого покоління: «Праця – дуже складне явище, у якому
розкривається ідейний, емоційний, розумовий, естетичний, психологічний,
творчий смисл людського життя, виховання й самовиховання... Завдяки праці,
через працю, через уміння й майстерність людина виявляє себе як
наймогутніша й наймудріша сила природи».
У шкільному музичному репертуарі величезна кількість українських
народних пісень пов’язаних з культом праці: українські авторські пісні,
народні, пісні літньо-осіннього періоду, календарно-обрядові.
(Н.Семенець «Вийшли в поле косарі»)
(Вірш «Для чого живе людина на землі» виконує Пасічник К.)
Хто ти, Людино?
Хто ти, Людино? Зернина життя,
Кинута в землю суху навмання?
Звідти, де рветься чужий небокрай
Скоро прийде хтось збирати врожай!
Хто ти, Людино? Самотній поет,
автор недбалих віршів і сонет?
Геній ідей та рим інкубатор,
Сталих ілюзій німий генератор?
Хто ти, Людино, веселки колір?
Жовтої зради, чорного болю?
Перетин світів із вітром червоним,
Білої смерті мертві долоні?
Хто, ти, Людино? Змінний струм?
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Миттєва радість, постійний сум?
Імпульс емоцій і злості заряд?
Божий нектар чи підлості яд?
Хто ти, Людино? Породи вінець?
Дарунок галактик? Планети творець?
Привид минулого? Цвіт майбуття?
Чи непрочитана книга життя?
Хто ти, Людино? Начальник і цар?
Князь своїх снів? Імператор примар?
Під нігтями часу бруду господар?
Мікробів у горлі пихатий володар?
Хто ти, Людино? Світло чи тінь?
Зірваний голос? Природи сплетінь?
Судин лабіринт? Конструктор кісток?
Домівка набридливих мрій та думок?
Хто ти, Людино? Зло чи добро?
Зламаний спис? Лебедине перо?
Зранений спокій? Вбита тривога?
Хто ти, Людино – все чи нічого?
Ведучий 2
Культ людини.
«Людина народжується на світ не для того, щоб зникнути безвісною
пилинкою. Людина народжується, щоб лишити по собі слід вічний».
А який слід ви лишите в серцях ваших вихованців?
(«Три поради» виконує Ковальова А.)
Давайте на хвилинку задумаємося, що сьогодні ви вже зробили доброго,
чим допомогли ближньому?
Ведучий 1:
Культ добра та моральної краси.
(Вірш «Людина починається з добра»)
Запам'ятай, моя дитино, з юних літ
На все життя, щоб знала, як прожити.
Людина для добра приходить в світ
Й покликана завжди добро творити.
Нелегко це, хто що б не говорив,
Й не кожному зробити це вдається.
Бо в світі стільки смертних є гріхів,
Що доброта не завжди йде до серця.
Та ти людина і тому учись
Добро творити, людям співчувати.
До цього світу пильно придивись,
Злим помислам навчися лад давати.
Йди з добротою – це собі затям,
Із ласкою, прихильністю, привітно.
Й не розлучайся з добрим почуттям,
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Хай доброта в душі суцвіттям квітне.
(«Ми бажаєм вам добра» виконують студенти ІІ- М курсу)
У своїй практичній роботі Василь Олександрович Сухомлинський
використовував методику, яка забезпечувала належну якість навчальновиховного процесу. Він будував її на повазі, терпінні, на використанні
природних даних кожної дитини, врахуванні особливостей її емоційної сфери.
У наш час погляди В.О. Сухомлинського мають не меншу актуальність, ніж за
життя видатного педагога. Адже перед педагогами стоїть віковічне завдання –
виховувати молоде покоління, яке має високі якості особистості та міцні
знання.
Студенти ІІІ-М курсу Бердичівського педагогічного коледжу перейнялися
ідеями, творчістю видатного педагога, тому написали пісню.
(Виконання авторської пісні «Сухомлинському присвячується…»)
Ведучий 2:
Щоб виховати людяність і чесність,
То людяними треба буть самим.
А зло, як будяки, в ній поросло.
А то в душі буває чорна черствість.
А скільки є таких людей між нами?
Чи ж можна бути в школі нам
Ми всі не ангели. Та менше б нам
таким?
чортів.
Звичайно, ні. А як же буть з
Нехай же душі поростуть квітками,
такими,
Щоб кожний мудрим, добрим буть
У кого замість серця камінець?
хотів.
Ну, як ти розпрощаєшся із ними
А вже тоді за справу виховання
І як про це їм скажеш накінець?
Візьмемося, задравши рукави.
Бо ж не докажеш, що душа ледача,
І буде в нашій справі менш вагання,
Не доведеш, що в серці тільки зло.
Будем виховувать дітей таких, як
І що в людини просто підла вдача,
ми.
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16. ТРЕНІНГОВЕ ЗАНЯТТЯ ЗІ СТУДЕНТАМИ НА ТЕМУ:
«ПЕДАГОГІЧНІ ЗДІБНОСТІ: ШЛЯХИ ЇХ ФОРМУВАННЯ Й
РОЗВИТКУ»
(НА
ОСНОВІ
ПЕДАГОГІЧНИХ
ІДЕЙ
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО)
викладачі психолого-педагогічних дисциплін
Вінарчук Т.М., Вознюк І.В.
Мета: спрямувати увагу студентів на необхідність оволодіння
професійними педагогічними здібностями, активізувати їх творчий потенціал,
формувати комунікативні навички, педагогічну інтуїцію, спостережливість,
винахідливість як необхідну умову майстерності педагога.
Матеріал: мультимедійна презентація «Педагогічна майстерність»;
таблиця із зображенням Дерева здібностей; картки з висловлюваннями про
професію вихователя; згорнуті картки з записами початку фрази, яку треба
продовжити; іграшковий барабан; конверти; аркуші липкого паперу у формі
яблук, листочків дерева; текст вірша «Ягли» В. Гринько; картки з написами
літературних жанрів; тексти педагогічних ситуацій.
Тренінгова група: студенти ІІІ курсу відділення «Дошкільна освіта».
Тривалість тренінгу: 1 год. 20 хв.
Хід тренінгу
1. Вступне слово тренера – педагога. Повідомлення теми, мети,
завдань тренінгу.
Матеріал: презентація «Педагогічна майстерність», міні-лекція.
Педагогічна діяльність – це особлива професія, яку не можна зрівняти ні з
якою іншою справою. Ми маємо справу з найскладнішим, найдорожчим, що є у
людському житті, – з дитиною, яка росте, розвивається, її життя безцінне, а
потенціал безмежний. Тому педагогічна діяльність – це висока місія,
покликання, а не просто робота, служба чи ремесло. Унікальність її - у
постійному проникненні у внутрішній світ дитини, відкриття у ній нового,
супровід її розвитку. Дуже актуальними у зв’язку з цим є слова педагогагуманіста В.О.Сухомлинського, який наголошував: «Від того, яке було
дитинство, хто вів дитину за руку в дитячі роки, що увійшло до її розуму й
серця з навколишнього світу, – від цього значною мірою залежить, якою
людиною стане сьогоднішній малюк».
Тож варто замислитися, яку «руку ми простягаємо дитині», що
пропонуємо для її серця та розуму». Тому, шановні учасники нашого тренінгу,
усвідомлюючи
професійне призначення вихователя, на сьогоднішньому
нашому занятті ми закцентуємо свою увагу на найважливішій складовій
педагогічної майстерності – педагогічних здібностях.
У педагогічній енциклопедії педагогічна майстерність визначається як
високе мистецтво виховання і навчання, що постійно удосконалюється і яке
доступно кожному педагогу, який працює за покликанням і любить дітей.
Покликання – це яскраво виражене прагнення людини займатись певним
видом діяльності. Воно не вроджене, а формується під впливом конкретних
життєвих умов, якщо людина має здібності до тієї чи іншої діяльності.

Педагогічні здібності – це індивідуальні особливості педагога, які
формуються і розвиваються у педагогічній діяльності, зумовлюють її
успішність, забезпечують високу результативність.
У свій час поняття «педагогічна майстерність» та «педагогічні здібності»
розглядали вітчизняні вчені: Зязюн І.А., Загородня Л.П., Тітаренко С.І., Біла І.
та ін. Однак сьогодні ми розглянемо ці поняття на основі ідей, поглядів
видатного педагога-гуманіста Василя Олександровича Сухомлинського. Він
вважав, що педагогічна майстерність – синтез гуманізму, професіоналізму,
педагогічних здібностей, педагогічної взаємодії.
Складові педагогічної майстерності за В.О. Сухомлинським.
Гуманізм – ставлення до дитини як до найвищої цінності, яке
характеризується проявом доброти, любові, милосердя, чуйності.
Професіоналізм – глибоке знання сучасних досягнень педагогіки і
психології.
Педагогічні здібності – комунікабельність, інтуїція, оптимізм, навіювання,
творчість.
Педагогічна взаємодія – професійний такт, культура мовлення і
спілкування, урахування психофізіологічних особливостей дитини.
Як бачимо, В.О. Сухомлинський вважав педагогічні здібності однією з
найважливіших складових майстерності педагога. До педагогічних здібностей
він відносив: комунікабельність, педагогічну інтуїцію, навіювання, оптимізм,
творчі здібності.
Ці думки, ідеї В.О. Сухомлинський висловив майже півстоліття тому. Як
ви думаєте, чи пережили вони час? Чи є вони актуальними?
Тому мета нашого заняття – переконатись і упевнитись у правильному
виборі професії, у своїх силах і педагогічних здібностях, активізувати творчий
потенціал, комунікативні навички, уміння працювати у команді, підвищити свій
професійний рівень.
2. Знайомство.
Почнемо наше тренінгове заняття зі знайомства. Всі ми ніби знаємо один
одного, однак пропоную вам познайомитись ближче. Кожен має назвати своє
ім’я і вказати ту здібність, яку б ви хотіли удосконалити в собі.
3. Прийняття правил роботи в групі.
Матеріал: таблиця правил (презентація).
Перед початком роботи нам необхідно продумати, за якими правилами ми
будемо співпрацювати. Як ви думаєте, для чого необхідні правила роботи в
тренінговій групі?
Правила вкрай необхідні для створення такої атмосфери, щоб кожен
учасник міг відверто висловлюватися і виражати свої почуття і погляди; не
боявся стати об’єктом глузувань і критики; був упевнений у тому, що все
особисте, що обговорюється на занятті, не вийде за межі групи; отримував
інформацію сам і не заважав отримувати її іншим учасникам.
Які правила ви можете запропонувати?
Під час роботи ми маємо дотримуватись таких правил:
- бути позитивним;
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- висловлюватись лаконічно, по черзі;
- бути активним;
- бути доброзичливим, тактовним;
- толерантно ставитись один до одного;
- діяти за принципом «тут і зараз» (не відволікатись);
- слухати і чути кожного.
4. Очікування.
Матеріал: аркуші липкого паперу у формі листочків дерева, таблиця із
зображенням Дерева здібностей.
Давайте визначимось, чого ми очікуємо від нашого заняття. На листочках
напишіть, що саме ви очікуєте від тренінгу. (Учасникам роздаються аркуші
липкого паперу у формі листя дерева. Кожен презентує свої записи і
прикріплює на плакаті «Дерево педагогічних здібностей».)
5. Тренінгові вправи.
Вправа «Дискусійна карусель» (у великому колі)
Мета: формувати уміння переконливо доводити свою точку зору.
Матеріал: картки з висловлюваннями про професію вихователя.
Про професію вихователя, про його здібності є дуже багато точок зору,
часто прямо протилежних. Запрошую всіх до проведення вправи «Дискусійна
карусель». Я озвучу деякі висловлювання, а ви маєте пояснити, погоджуєтесь
чи не погоджуєтесь з почутим і чому.
Кажуть: вихователь – художник… Вихователь – актор… Вихователь –
психолог... Вихователь – письменник… Вихователь – іноді клоун… Вихователь
– лікар… Вихователь – дресирувальник… Вихователь – кат… Вихователь –
будівельник… Вихователь – архітектор… Вихователь – садівник… Вихователь
– спортсмен.
Рефлексія: Спробуйте узагальнити свої думки і сказати, то хто ж він –
вихователь? Як ви думаєте, які здібності за В.О. Сухомлинським, були
проявлені під час виконання цієї вправи? (комунікативні).
Висновки: Вихователь – це майстер на всі руки, він і маг-чарівник, і
швець, і жнець, і на дуді гравець.
Вихователю доводиться мати справу з маленькою дитиною, яка є живою
душею, її потрібно не проектувати та будувати, а збагачувати, розвивати,
наповнювати ідеалами, переконаннями, прищеплювати їй любов до людей,
природи, життя. А для цього вихователь має розвивати і удосконалювати свої
різноманітні здібності.
Рухавка «Молекули і атоми» (під музичний супровід)
Матеріал: музика, іграшковий барабан.
Щоб налаштуватись на наступну вправу, пропоную провести рухавку
«Молекули і атоми». Уявіть себе атомами. «Атоми» хаотично рухаються під
музику по кімнаті. Як тільки музика зупиниться, почуються кілька ударів у
барабан. Необхідно дуже швидко утворити молекули – об’єднатись в групи
відповідно до числа ударів. (Останній раз учасники об’єднуються у групи по
три). Кожна молекула – групка учасників, взявшись за руки, сідає на стільці.
Вправа «Рука допомоги» (робота у малих групах).
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Мета: сформувати оптимістичне ставлення до власних страхів і проблем у
роботі з дітьми, упевненість у своїх силах і здібностях, бажання розвивати себе,
щоб стати майстерним педагогом.
Матеріал: аркуші, конверти.
Кожна молекула – це мала окрема група, якій пропонуємо написати на
аркуші найбільші 1-2 проблеми чи страхи у роботі з дошкільниками і покласти
у конверт. Тепер обміняйтесь конвертами, ознайомтесь зі змістом і, спільно
обдумавши 1-2 хвилини, порадьте способи вирішення вказаних проблем, які
повинні бути дієвими і конкретними.
Рефлексія: Які думки, почуття виникли у вас під час проведення цієї
вправи? Які здібності проявлялись під час цієї вправи? (Оптимізм,
взаємонавіювання, переконання в тому, що будь-які проблеми можна
подолати).
Висновки: Як бачите, проблем у роботі з дітками є дуже багато, але їх
можна успішно подолати, якщо бути оптимістом і вірити в себе, у свої сили.
Адже кожен з вас володіє хорошими знаннями і вміннями, має сили, а головне,
бажання розвивати себе, свої здібності, стати майстерним педагогом. Крім того,
не варто залишатися сам на сам зі своєю проблемою, у колективі є люди, котрі
завжди радо прийдуть на допомогу, нададуть мудру пораду, підтримають.
Вправа «Без маски»
Мета: активізувати комунікативні здібності учасників,
відвертість,
щирість, відкритість.
Матеріал:
згорнуті картки з записами початку фрази, яку треба
продовжити.
Вихователь, на думку В.О.Сухомлинського, – це чесна, відверта, відкрита,
щира людина. Пропоную всім переконатись у тому, на скільки ви
комунікабельна людина. Запрошую всіх до проведення вправи «Без маски».
Перед вами в центрі кола лежать картки. Ви будете по черзі брати одну з
них і зразу ж продовжувати фразу, початок якої на ній записано. Фраза, яку ви
будете промовляти, має певним чином стосуватись педагогічної діяльності.
1. Найбільше в світі я хочу навчитись краще...
2. Я ніколи не забуду той день, коли…
3. Чого мені насправді хочеться, то це….
4. Мені буває соромно, коли я…
5. Що я хотіла б змінити в собі, то це…
6. Особливо мене дратує те, що я... а в інших…
7. Я не дуже добре вмію…
8 . В незнайомому оточенні я, як правило, почуваю себе…
9 . Я виходжу з себе, коли…
10. Одного разу мене налякало те..., а порадувало …
11. Мені буває соромно, коли інші (ровесники, колеги)…
12. Мені приємно, коли люди в мені помічають…
13. Найбільше мені не подобається в людях те, що…
14. Мені особливо подобається, коли оточуючі…
15. Я почуваю себе самотньою, коли…
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16. Найбільше я люблю…
17. Найкраще я умію…
18. Коли з’являється вільна хвилинка, я люблю займатись…
19. Мені добре, коли…
20. Я люблю помовчати, коли знаходжусь…
21. Я почуваю себе невпевнено, коли…
22. В оточенні дітлахів мені хочеться…
23. Я можу бути вітерцем, тому що я…
24. Я перетворююсь у тигра, коли…
25. Я ніби пташка, тому що ...
26. Я ніби мурашка, коли…
27. Мені приємно згадувати день, коли…
28. Мій основний недолік - …, а перевага - …
29. Мені, як правило, притаманно…(риса характеру)
30. Коли я залишаюсь наодинці…
Рефлексія: Чи важко вам було відкритись своїм партнерам по тренінгу,
відверто відповісти на запитання? На яке питання не хотілось відповідати?
Чому? Які здібності за В.О. Сухомлинським тут проявились максимально?
Висновки: Як бачимо, питання комунікабельності, відкритості, щирості,
відвертості залишається відкритим. Є ще куди рости у цьому плані для нас усіх.
До педагогічних здібностей В.О. Сухомлинський відносив також
креативність, творчість. Щоб налаштуватись на проведення наступної вправи,
пропоную провести нетрадиційну рухавку «Австралійський дощ».
Рухавка «Австралійський дощ»
Часто-густо в Австралії буває таке природне явище: коли посеред ясного
неба раптом з’являються важкі сірі хмари і починається злива, яка так само
раптово вщухає і знову на небі сяє ясне сонце. Спробуємо це показати рухами.
Я буду промовляти фрази і показувати відповідні рухи, а ви повинні їх
повторювати, але не всі разом, а хвилею, один за одним. Кожна наступна фраза
починається тоді, коли хвиля рухів повернеться до ведучого.
Світить ясне сонечко – руки вгорі, пальці тріпотять.
Подув вітерець – руки плавно піднімаються і опускаються.
З’являються перші краплі – клацання пальцями.
Дощ посилюється – плескання по плечах.
Ось він стає ще сильніший – плескання по колінах.
Ось уже справжня злива – тупотіння ногами.
Однак дощ став вщухати – плескання по колінах.
Притишуватись – плескання по плечах.
І нарешті останні краплини – клацання пальцями.
Дує легесенький вітерець – плавні рухи руками.
Засяяло тепле сонечко – руки вгорі, пальці тріпотять.
Вправа «Творчий настрій» (робота в малих групах)
Мета: активізація творчого мислення, креативності, артистичності,
виразності мовлення.
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Матеріал: текст вірша «Ягли» В. Гринько; картки з написами літературних
жанрів.
Учасникам пропонується за 2-3 хвилини поставити спектакль, текст якого
складається з чотирьох стрічок відомого дитячого твору «Ягли» Варвари
Гринько.
– А що, бабусю, варите?
– Ягли.
Діти носом потягли: – Ягли… А для чого ті ягли?
– Щоб поїли й спать лягли.
Спектакль треба поставити в одному з таких літературних жанрів: драма,
комедія, детектив, оперета. Для цього нам треба об’єднатись у чотири групи.
Зробимо це за принципом пори року: весна, літо, осінь, зима. Представники з
кожної команди виберуть конверт з назвою жанру, у якому треба розіграти
спектакль. Підготовка – 2 хв.
Рефлексія: Який спектакль вам сподобався найбільше? Хто з учасників, на
вашу думку, був найбільш оригінальним, артистичним, найкраще відобразив
свій жанр? Які здібності проявились під час проведення цієї вправи? (Творчі,
артистичні).
Висновки: Кожна група – це команда однодумців, кожен з вас, членів
команди, має свій рівень творчості, і кожному з вас у команді знаходиться
місце для колективної творчості.
Вправа «Педагогічна майстерня» (робота в парах).
Мета: розвиток педагогічної інтуїції, пошуку найбільш ефективного
виходу з проблемної педагогічної ситуації.
Матеріал: тексти педагогічних ситуацій.
Щоб підготуватись до проведення наступної вправи, пропоную
об’єднатись у пари за власним бажанням. Вправа називається «Педагогічна
майстерня». Уявіть собі, що ми з вами знаходимось у незвичайній майстерні, де
народжуються нові педагогічні ідеї, нетрадиційні, але ефективні способи
взаємодії з дитиною у складних педагогічних ситуаціях.
Отже, перед вами – ряд скрутних педагогічних ситуацій. Познайомившись
зі змістом однієї з них, необхідно вибрати з числа запропонованих варіантів
реагування на дану ситуацію таку, яка з педагогічної точки зору є найбільш
правильною, на вашу думку. Якщо жоден із запропонованих варіантів
відповідей вас не влаштовує, то можна запропонувати свій, власний
оригінальний варіант. На обдумування 1 хвилина. Чому так мало? Тому, що в
реальному житті необхідно реагувати дуже швидко і на обдумування часу
немає.
Ситуація 1
Ви приступили до проведення заняття з дітьми. Всі діти заспокоїлись,
настала тиша, і раптом у кімнаті хтось із дітей голосно засміявся. Як Ви
відреагуєте на це? Виберіть варіант реакції вихователя з числа запропонованих
нижче.
1. От тобі й на!
2. А що, тобі смішно?
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3. Ну, і заради бога!
4. Ти що, дурачок?
5. Люблю веселих людей.
6. Я рада, що в тебе веселий настрій.
7. Власний варіант ________________.
Ситуація 2
Мати вашого вихованця заявляє: «Я не думаю, що Ви, як педагог, зможете
добре виховати мою дитину». Ваша реакція:
1. Це ваше завдання – виховувати свою дитину.
2. Таку дитину, як Ваша, справді неможливо добре виховати.
3. Може, Вам краще перейти до іншої групи?
4. Вашій дитині просто не хочеться вчитись.
5. Мені цікаво знати: чому Ви так думаєте.
6. Давайте поговоримо про це докладніше. У моєму поводженні, напевно, є
щось таке, що наводить Вас на цю думку.
7. Власний варіант _____________.
Ситуація 3
Вихователь дає дитині завдання, однак та не хоче його виконувати і при
цьому заявляє: «Я не хочу це робити». Якою має бути реакція педагога?
1. Не хочеш – заставимо.
2. Для чого ж ти тоді ходиш до дитячого садочку?
3. Тим гірше для тебе, залишайся неуком.
4. Ти розумієш, для чого тобі це треба вміти?
5. Поясни, чому?
6. Давай сядемо і обговоримо, може, ти і правий.
7. Власний варіант ______________________.
Ситуація 4
Дитина сумнівається у своїх здібностях і в тому, що їй коли-небудь
вдасться чогось навчитись. Вона говорить вихователю: «Як, Ви, думаєте, мені
коли-небудь вдасться добре вчитись і не відставати від інших?» Що повинен
відповісти на це йому вихователь:
1. Якщо чесно сказати – сумніваюсь.
2. Так, звичайно, у цьому ти можеш не сумніватись.
3. У тебе чудові здібності, ти можеш досягти гарних успіхів, я в тебе вірю.
4. Чому ти сумніваєшся у собі?
5. Давай поговоримо і з’ясуємо, в чому тут проблема.
6. Багато чого залежить від того, як ми з тобою будемо працювати.
7. Власний варіант ______________________.
Ситуація 5
Колега, побачивши, як вихователь заходить до групової кімнати, говорить:
«Ви виглядаєте дуже втомленим». Як на це має відреагувати вихователь?
1. Я думаю, що з Вашої сторони непристойно робити такі зауваження.
2. Так, я погано себе почуваю.
3. Не хвилюйтесь за мене, подивіться краще на себе.
4. Я сьогодні погано спала, було багато роботи.
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5. Не турбуйтесь, це не перешкодить моїй роботі.
6. Ви – дуже уважна, дякую за турботу.
7. Власний варіант ______________________.
Ситуація 6
Батько у розмові з вихователем говорить: «Я хотів би, щоб Ви відносились
до моєї дитини більш уважно, краще, ніж до інших». Як повинен відповісти на
це прохання вихователь?
1. Чому я повинен відноситись до Вашої дитини краще, ніж до інших?
2. Я зовсім не збираюсь грати в мазунчиків і фаворитів.
3. Мені не подобаються люди, які заявляють так, як Ви.
4. Я хотіла б знати, чому повинна особливо виділяти Вашу дитину серед
інших дітей?
5. Якби я сказала, що люблю Вашу дитину більше, ніж інших дітей, то Вам
від цього було б краще?
6. Як Ви думаєте, як насправді я ставлюсь до Вашої дитини?
7. Власний варіант ______________________.
Ситуація 7
Дитина демонструє своє погане ставлення до одного з товаришів у групі і
говорить: «Я не хочу гратись (працювати) разом з ним». Як на це має
відреагувати вихователь?
1. Ну і що?
2. Нікуди не дінешся, все одно прийдеться.
3. Це нерозумно з твоєї сторони.
4. Але він теж не захоче після цього гратись (працювати) з тобою.
5. Чому?
6. Я думаю, що ти не правий.
7. Власний варіант ______________________.
Рефлексія: Які думки, відчуття виникли у вас під час вирішення
проблемних педагогічних ситуацій? Що допомогло вам знайти правильне
рішення? Які здібності за В.О. Сухомлинським проявились під час вирішення
педагогічних ситуацій? (Педагогічна інтуїція)
(У всіх ситуаціях найточніший вибір - 5,6)
Висновки: Як
бачимо, ви досягли гарних успіхів у розв’язанні
запропонованих педагогічних ситуацій. Це свідчить про вашу здатність і
готовність до розвитку педагогічних здібностей. Кожного дня вихователі
зустрічаються з подібними проблемними ситуаціями, і кожного разу
вирішувати їх допомагає педагогічна інтуїція, яка завжди ґрунтується на основі
глибоких
знань
педагогіки,
психології,
знань
психофізіологічних,
індивідуальних, характерологічних особливостей дитини. Ми сподіваємось, що
всі ці знання, уміння, здібності ви будете успішно розвивати і застосовувати у
своїй майбутній професійній діяльності.
Вправа «Поле вражень»
Матеріал: аркуші у формі яблука та листочків дерева.
Повернемось до наших очікувань. У кожного з вас є два символи: яблуко символ того, що робота на занятті була цікавою, плідною, ефективною; опале
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листя – символ негативних вражень, розчарованості, пригніченості,
невдоволеності. Який із символів ви б вибрали? Поясніть, чому? Прикріпіть
його на нашому дереві здібностей. Подумайте і скажіть, яка здібність, вказана
В.О. Сухомлинським, тут проявилась у повній мірі? Так, це – навіювання. Ми
щойно само- і взаємонавіяли впевненість у своїх силах, нестримне бажання далі
розвивати і удосконалювати свої педагогічні здібності.
Вправа «Дружні побажання»
Учасники стають у коло, висловлюють один одному свої побажання щодо
професійної діяльності. Останніми побажання до усієї групи висловлюють
тренери:
– Коли Василя Олександровича Сухомлинського запитали, яке в нього
життєве кредо, він сказав: «Без вагань відповідаю: любов до дітей». І сьогодні
ми вам бажаємо великої любові до себе, до світу, до дітей.
– Нехай любов стане вашим найбільшим скарбом.
Режим доступу: http://bpedk.com.ua/sukhomlynskyi16.html
17. «ХВИЛИНКИ
МИЛУВАННЯ»
ПРИРОДОЮ
ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
Навчально-методичний посібник

ЯК

ЗАСІБ

Пропонований посібник присвячений
хвилинкам милування як засобу екологічного
виховання дітей дошкільного віку. У
посібнику зібрані теоретичні питання
виховання любові до природи за спадщиною
В.О.Сухомлинського, організаційнометодичні вимоги до проведення хвилинок
милування природою, серію хвилинок
милування природою для дітей дошкільного
віку, які сприяють набуттю моральноціннісного досвіду та екологодоцільної
поведінки дошкільнят.
Посібник розрахований насамперед на
викладачів та студентів вищих навчальних
закладів. Книгу рекомендовано як допомогу
вчителям,
вихователям
дошкільних
навчальних закладів, а також батькам, не
байдужим
до
екологічних
проблем
сьогодення.
«Людина стала людиною тому, що побачила глибину блакитного неба,
мигтіння зірок, рожевий розлив вечірньої заграви, багряний захід сонця перед
вітряним днем, мерехтіння марева над небокраєм, безкраю далечінь степів,
сині тіні в березневих снігових заметах, журавлиний ключ у голубому небі,
відбиття сонячних променів у міріадах крапель ранкової роси, сірі нитки дощу
в похмурий осінній день, фіолетову хмаринку на кущі бузку, ніжну стеблинку і
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голубий дзвіночок проліска - те бачила і вражена пішла по землі... Зупинись і
ти в захопленні перед красою, і у твоєму серці розквітне благородство»
В.О. Сухомлинський.
На зламі тисячоліть у суспільстві активно поширюється думка про нову
модель світу людини, що ґрунтується на загальнолюдських, гуманних та
естетичних цінностях. Дослідники сучасності з різних галузей знань
закликають відмовитися від технократичної культури й визнати духовно високі
форми розвитку суспільства. Людина повинна ставитися до іншого життя так
само бережно, як і до власного. Зберегти життя, як найвищу цінність, сприяти
його удосконаленню, підтримувати все, що здатне розвиватися до найвищих
гуманістичних цінностей, – є найважливішою проблемою сьогодення.
Увесь світ зіткнувся з глобальною екологічною кризою. Ця проблема
потребує негайного вирішення. Тому серед багатьох напрямів навчальновиховної роботи з дітьми дошкільного віку екологічна освіта набуває дедалі
більшої актуальності.
Основою формування свідомого ставлення до природи є знання про неї,
усвідомлення себе активним суб’єктом природи, суб’єктом світу, у якому живе
дитина. Актуальною в наш час є проблема формування екологічної свідомості
та екологічної культури дошкільників.
Одним із шляхів формування екологічної культури дітей дошкільного віку
є звернення до надбань педагогічної спадщини видатного українського
педагога, заслуженого учителя України В.О. Сухомлинського, до його досвіду у
сфері екологічного виховання дітей.
В.О. Сухомлинський довів, що природа сама собою не виховує, виховує
лише активна взаємодія дитини з нею. Тому екологічне виховання та
екологічна культура тісно пов’язані з природоохоронною діяльністю.
Великий педагог вважав, що самих екологічних знань з охорони
навколишнього середовища, якщо вони не втілюються на практиці,
недостатньо. Важливо, щоб вихованці брали участь у збереженні і збагаченні
природи рідного краю, тільки так у них сформуються необхідні уміння і
навички, розвинеться відповідальне, бережне ставлення до навколишнього
середовища.
Впровадження ідей екологічного виховання В.О. Сухомлинського у
практику сучасної дошкільної освіти є складовою навчально-виховного
процесу, який складається з двох рівноцінних компонентів: формування
наукових знань з екологічного виховання та охорони природного середовища.
Це переконливо доводять сучасні дослідники педагогічної майстерності
В.О. Сухомлинського.
Вивчаючи спадщину екологічного виховання В.О. Сухомлинського,
науковці О. Савченко, А. Степанюк, Н. Лисенко, Н. Глухова, В. Фокіна
прийшли до висновку, що метою екологічного виховання є цілеспрямоване
формування у вихованців міцних екологічних знань, розуміння та органічного
взаємозв’язку і єдності людини з навколишнім середовищем як єдиної гармонії,
виховання особливої відповідальності за стан навколишнього середовища. І
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тільки з дитячих років, коли маленькі душі, як губка, втягують у себе знання,
слід прищеплювати і виховувати в дітях екологічно чистий світогляд.
Формування
екологічної
свідомості
дошкільників
шляхом
впровадження в практику педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського
У світі існує небагато
педагогічних
систем,
що
входять
до
педагогічної
скарбниці
людства.
Педагогічна
система
В. Сухомлинського належить
саме до таких. Видатний
український
педагог,
заслужений учитель України,
директор Павлиської середньої
школи В. Сухомлинський
зробив вагомий внесок у
розробку проблем виховання
дітей дошкільного віку.
Педагогічна
спадщина
В.О. Сухомлинського
має
різноплановий, багатоаспектний характер. Серед основних джерел творчості
педагога варто назвати народну педагогічну мудрість, класичну педагогічну
спадщину, передовий педагогічний досвід і його власну педагогічну практику.
В. Сухомлинський вагому роль у вихованні дошкільників відводить
природі: «Активно впливати на природу, але при цьому залишатися сином її,
бути вінцем її творіння і водночас володарем її сил, по-синівськи бережливо
ставитись до неї – ось яку позицію нам треба виховувати в дітей у процесі
їхньої взаємодії з природою».
Велику увагу В. Сухомлинський приділяв екологічному вихованню
підростаючого покоління. Він надавав особливого значення впливу природи на
формування, становлення та розвиток особистості дитини дошкільного віку.
«Людина була і завжди залишиться сином природи, і те, що ріднить її з
природою, повинно використовуватися для її залучення до багатств духовної
культури, – казав Сухомлинський. – Світ, що оточує дитину, це насамперед світ
природи з безмежним багатством явищ та невичерпною красою. Я бачу
виховний сенс у тому, щоб дитина бачила, розуміла, відчувала, переживала,
осягала велику таємницю життя в природі...».
В.О. Сухомлинський завжди підкреслював, що треба навчати дітей
розуміти природу, піклуватися за збереження і примноження її багатств.
Найважливіші умови виховання бережливого ставлення до природи – це
пізнання та вивчення рідного краю, розвиток у дітей позитивних емоційних
почуттів до об’єктів навколишньої дійсності, активна практична діяльність.
Пізнання та вивчення природи краю слід починати зі спостережень у природі.
Видатний педагог сформував низку порад щодо організації спостережень для
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підвищення їх ефективності: спостереження мають викликати почуття радості,
супроводжуватися короткими, емоційно насиченими розповідями про об’єкт,
що вивчається, а також необхідно звернути увагу на красу навколишнього
світу.
В. Сухомлинський у своїй роботі часто проводив спостереження, коли
природа ледь прокидалася. Тому дуже важливо зацікавити дітей зранку
об'єктом спостереження, запропонувати замилуватись ним. Бо тільки
зацікавлення викликає допитливість, тільки милування породжує найдобріші
почуття, бажання зберегти, допомогти, примножити. Хвилинки милування
дають змогу закласти позитивний стан душі на весь день.
Затрачена праця не примушує довго чекати. Образне бачення світу
викликає в дітей бажання передавати почуття краси словом. А це і є метою
навчально-виховної роботи: розвиток зв'язного мовлення та словесної
творчості, збагачення словника дитини. У спадщині В. Сухомлинського
актуально відображена проблема виховання дітей засобами живого слова. Він
порівнював слово з найтоншим інструментом, яким педагог має торкатися
сердець вихованців.
У роботі «Серце віддаю дітям» Василь Олександрович дає педагогам таку
пораду: «Ідіть у поле, у парк, пийте з джерела думки, і ця жива вода зробить
ваших вихованців мудрими дослідниками, допитливими людьми і поетами».
Він зазначає, що «вивести дітей на галявину, побувати з ними в лісі, у парку –
справа значно складніша, ніж провести заняття». Видатний педагог
наголошував на тому, що серед природи дитині треба дати можливість
послухати, подивитися, відчути». Ставлення дітей до об'єктів природи він тісно
пов’язував з тим, що природа – це наш рідний край, земля, яка нас зростила і
годує, земля, – перетворена нашою працею.
В.О. Сухомлинський неодноразово відзначав, що сама природа не виховує,
а виховує тільки активна дія в ній. «Мене вражало, – писав Сухомлинський, –
що захоплення дітей красою перепліталося байдужістю до долі прекрасного.
Милування красою – це лише перший паросток доброго почуття, яке треба
розвивати, перетворювати в активне прагнення до діяльності». Сухомлинський
пропонує для реального втілення цього положення в дію створити живий
куточок, де всі діти будуть брати участь у догляді за тваринами, організувати
«пташині» і «звірячі» лікарні, висаджувати дерева.
У педагогічній спадщині В.О. Сухомлинського можна виділити основні
напрямки реалізації екологічного виховання:
1) отримання позитивних почуттів від навколишнього світу, які в
подальшому матимуть велике значення для духовного становлення дитини;
2) виховання дітей, які б бачили і усвідомлювали свою єдність з природою,
переживали і турбувалися про збереження і примноження навколишнього
середовища, бережно ставилися до всього живого. Якщо дотримуватися
основних порад видатного педагога, то діти будуть розуміти природу, те як у
ній пов’язане одне з одним та головне – чому ми є лише невеликою частинкою
«великого механізму».
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У цілому В.О. Сухомлинський обґрунтовував роль природи у формуванні
екологічної культури дошкільників за такими напрямками:
1. Активна діяльність дітей у пізнанні природи: «Світ природи стає
невичерпним джерелом знань завдяки тому, що знання надходять у дитячу
душу складним шляхом: через руки, через працю, через взаємовідносини з
іншими людьми, через почуття і переживання, які забарвлюють діяльність».
2. Спілкування з природою активно сприяє розвитку розумових здібностей,
допитливості, працелюбності: «... ми намагаємося якнайбільше ввести дітей у
світ праці серед природи, саме там, де і в явищах природи, і в людській праці
безліч проблем, питань, таємниць».
3. Використання активних методів навчання дошкільників: «... так зване
проблемне викладання і вивчення матеріалу починається в активній взаємодії з
природою. Якщо я хочу, щоб мислення дітей було особливим, інтенсивним,
щоб у них виникло багато запитань (а чим більше відкривається незрозумілого
під час осягнення зрозумілого, тим допитливішою стає людина), ми ідемо з
дітьми в сад, на ділянку, у теплицю і засукуємо рукава».
У системі виховання Василя Олександровича значна роль приділяється
природі як об’єкту пізнання, сфері активної діяльності. Разом з тим він звертає
увагу на те, що природа сама собою не виховує, а виховує тільки активна
взаємодія людини з природою. Під час такої активної взаємодії вирішується
комплекс педагогічних завдань:
▪ активізація процесів пізнання об’єктів і явищ природи;
▪ пробуджується емоційна сфера;
▪ з’являється бажання брати участь у природоохоронній діяльності,
усвідомлюючи власну значущість;
▪ збагачується практичний досвід дитини та формуються життєві
компетенції.
У своїй педагогічній діяльності В.О. Сухомлинський використовував
«уроки мислення» серед природи, які умовно можна поділити на два види:
- логічного типу, що спрямовані на формування системи наукових знань
про закономірності розвитку природи і розвиток пізнавальних здібностей дітей
(«Живе і неживе», «Неживе пов’язане з живим» «Все в природі змінюється»,
«Сонце – джерело життя»);
- художнього типу, що сприяли розвитку естетичних відчуттів, емоційної
пам’яті, образного мовлення, бережливого ставлення до природи («Перший
зимовий ранок», «Світ квітів серед зими», «Сонце після літнього дощу»,
«Веселка над річкою», «Дванадцять відтінків вбрання осіннього лісу – як їх
назвати»).
В. Сухомлинський говорив, що екологічне виховання повинно забезпечити
підростаюче покоління науковими знаннями про взаємозв’язок природи і
суспільства, допомогти зрозуміти багатогранне значення природи для
суспільства і кожної людини зокрема, сформувати потребу людини у
спілкуванні з природою та прагнення брати активну участь у збереженні
довкілля. Він вибудував «струнку» педагогічну систему, зорієнтовану на
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природоохоронне навчання й виховання, метою якого є цілеспрямоване
формування в кожної дитини системи екологічних знань.
Навчання в «зелених класах», складання книжок-картинок про природу,
подорожі в природу, проведення уроків мислення та уроків милування,
використання і розв’язування задач із живого задачника, кімната казки, острів
чудес, куток краси, використання в духовному житті пісні, книжки, проведення
свят Матері, троянд, польових квітів, весняних квітів, написання дітьми
оповідань, казок – ці та інші знахідки педагога сприяють розумовому розвитку
дітей, засвоєнню духовних цінностей свого народу і гуманного ставлення до
людей і природи.
«Замилуватися кущем шипшини, на якому палають червоні ягоди і
жовтогарячі листочки; маленьким кленом і стрункою яблунькою з кількома
жовтими листочками; кущем помідорів, обпаленим першим нічним диханням
заморозку, - усе це пробуджує в дитячих серцях ласкаве, доброзичливе,
дбайливе ставлення до живого». З перших хвилин життя дитина входить до
світу природи, що викликає почуття радості, здивування, захоплення,
милування.
Таке сприймання дитиною реальності допомагає педагогам донести до
їхньої свідомості розуміння того, що людина – це частина природи, а тому вона
повинна розвиватися за її законами і ставитися до природи, не порушуючи її
законів.
Невичерпний досвід роботи з дітьми В.О. Сухомлинського глибоко
переконує, що джерелом високорозвиненої життєтворчої особистості дитини є
природа як невичерпне джерело знань, естетичних відчуттів та практичних
умінь.
Організаційно-методичні вимоги до проведення хвилинок милування
природою.
Хвилинка милування – спостереження, при якому особлива увага
звертається на емоційно-образну інформацію про природу на тлі постійного
звернення дорослого не лише до інтелектуальної, а й до емоційно-чуттєвої
сфери дітей.
У створенні ситуацій милування слід повсякчас активізувати чуттєві
аналізатори вихованців, забезпечуючи належну гостроту колірного зору, слуху,
тонку диференціацію запахів, тактильних та смакових відчуттів.
Дитяче сприймання слід підносити на належний емоційно-образний рівень,
організовуючи оцінну діяльність вихованців. Забезпечити високу інтенсивність
переживання краси довкілля, пробудження образного мислення допомагають
оцінно-творчі завдання. Наприклад:
вербальні:
- добір порівнянь («Що нагадує листопад?», «На що схожа кульбаба?», «З
чим порівнюємо бурульку?»);
- віршування за поданим початком («Прийшла зимонька-зима…»;
«Здрастуй, зіронько ясненька…»; «Дощик сумно накрапає…»);
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- віршування за пропонованими римами (сонечко-віконечко, рухливийпримхливий; сяє-вкриває та ін.);
- придумування монологів об’єктів природи («Я – найшвидший струмок
весни»; «Не топчіть мене, тендітну сніжинку»; «Джу-джу-джу: я мед шукаю»;
«Не руйнуйте мій мурашник!» тощо);
- конструювання діалогічного контакту з об’єктами та явищами природи
«Моя розмова з квіткою»; «Суперечка з кропивою»; «Добрий день, весно!»; «Я
розумію пісню пташечки» та ін..);
- складання казок екологічного спрямування («Ми з тобою брати»; «Я за
них відповідаю»; «Люблю травинку і тваринку» тощо);
музично-пластичні («Склади пісеньку весняного дощику»; «Передай
голосом плач зимового вітру»; «Станцюй танок листопаду»; «Передай рухами
народження підсніжника» тощо).
У ситуаціях милування природою варто виховувати за межі статичного
споглядання об’єктів довкілля, надавши цьому процесові необхідного
динамізму. Тобто застосовувати активні форми емоційно-естетичного пізнання
природи: ігри, змагання, конкурси, трудові справи тощо.
Важливу роль відіграє експресія світоглядної позиції вихователя: яскраве
емоційне слово, виразність пантомімічних реакцій, доречна сугестія
(навіювання) і, як наслідок, потужна трансляція власного ставлення до
природи.
Не можна перетворювати милування на щоденні «чергові» вправляння, в
обов’язкову повинність! Дитячі оцінки неминуче втратять свіжість,
природність і стануть умисно пишномовними, що, зрештою, породить фальш,
нудьгу та байдужість.
Ситуації милування доречно організовувати «презентативно», тобто
пов`язувати їх зі своєрідним станом природи, як-от: листопад, перший сніг,
ожеледиця, іній, відлига, льодохід, капіж, перші струмки, повінь, квітування
садів, веселка, тощо. Нестандартність таких уроків вимагає від вихователя
ретельної підготовки.
Підведемо підсумок: під час організації та проведення хвилинок
милування у природі потрібно враховувати такі моменти:
▪ постійно звертатися до емоційно-чуттєвої сфери дитини;
▪ дбати про активізацію аналізаторів чуттів дітей, підносити їхнє
сприймання на належний емоційно-образний рівень;
▪ організовувати оцінну діяльність відповідно до віку дітей та
особливостей спостережуваного об’єкта;
▪ доречно вводити активні динамічні форми роботи з дітьми (пластичні
імпровізації, слово – творчість, роботу з природним матеріалом, змагання,
конкурси, трудові справи тощо).
▪ проводити хвилинки милування в природі з дітьми один раз на місяць,
пов’язуючи їх з різними станами природи (листопад, перший сніг, іній, роса);
▪ визначити тривалість хвилинок милування з урахуванням вікових
особливостей сприймання (5-10 хвилин для старших дошкільнят).
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Підготовка до хвилинок милування проводиться у два етапи: перший –
визначення об’єктів милування та осмислення естетичної виразності; другий –
добір запитань оцінного характеру, підготовка творчих завдань, пошук
художнього матеріалу для активізації уяви дітей (казки, оповіданнячка
В.О. Сухомлинського, загадки тощо). Такі спостереження проводяться під час
денної прогулянки або в другій половині дня.
Організація проведення хвилинок милування природою носить
варіативний характер і передбачає творчий підхід у практичній роботі
вихователя з урахуванням його досвіду та інтересів дітей.
Використання в екологічному вихованні хвилинки милування природою
дає можливість збагатити внутрішній світ дитини позитивними емоціями, а
також навчити дітей:
виражати свої емоції під час зустрічі з красою природи;
розрізняти різні погодні явища;
жваво реагувати на зміни в природі, співчувати їй;
радіти спілкування з природним довкіллям;
уміти передавати погодні явища за допомогою міміки, жестів, емоцій;
насичувати життя приємними враженнями під час спілкування з
природою в різні пори року;
уміти захоплюватися, дивуватися різними станами погоди;
емоційно реагувати на яскраві ознаки пір року;
мати погляд на природне довкілля як на цілісний організм;
вважати себе частинкою природи;
уміти перетворити негативний настрій на позитивний;
емоційно-ціннісно ставитися до природи.
Необхідно так виховувати дітей, щоб вони дивилися на світ добрими
очима, вміли берегти життя, споглядати природне довкілля як цілісний
організм: вважати себе частиною природи. Тільки тоді вони змужніють та
прозріють розумом і серцем, стануть справжніми людьми.
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Хвилинки милування природою студентів
Бердичівського педагогічного коледжу
Хвилинка милування «Берізка навесні»

Мета: формувати в дітей уміння бачити й відчувати прекрасне, розвивати
уяву, фантазію, уміння порівнювати; виховувати естетичні почуття; емоційно
забарвлювати почуття дітей.
Хід хвилинки милування
− Дітки, подивіться на берізку, яка вона струнка, білокора, скромна та
тендітна, як дівчинка. Гнучкі тонкі віти вкриті молодими клейкими листочками.
Гілля звисає додолу, ніби довге темно-коричневе волосся з довгими сережками.
Сережки − це маленькі суцвіття жовто-коричневого кольору, що нагадують
лялечку метелика. Здається, що з них ось-ось випурхне метелик. Подивіться: на
тонкому білому стовбурі є невеличкі чорні цятки, ніби художник недбало
лишив мазки. Берізка виглядає, наче вдягнена у сліпучо-біле вбрання принцеса,
подекуди з чорними смугами, зверху ще яскраво-зелений плащ накинутий.
Прислухайтеся, ледь-ледь шарудить берізка дрібним листям від найменшого
подиху вітерця. Вдихніть аромат. У ньому переплітаються нотки чуттєвості,
стриманості, легкості, бадьорості, свіжості самої весни. Її милий образ
надзвичайно привабливий щирою безпосередністю та лагідною ніжністю.
Велич справжньої краси вражає. Милування цим скромним деревцем додає сил,
берізка ділиться цілющою енергією з кожним небайдужим спостерігачем.
Назарчук Наталія
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Хвилинка милування «Жовтогруда красуня»

Мета: формувати у дітей вміння бачити і відчувати прекрасне навколо
себе; розвивати уяву, фантазію, вміння порівнювати; виховувати здатність
дивитись і бачити, слухати і чути, спостерігати і відчувати; емоційно
забарвлювати почуття дітей.
Хід хвилинки милування
Що за пташечка така
Все літа коло вікна?
Жовтогруда, білолиця.
Ну, звичайно, це …синиця.
− Синиця – рухливий, енергійній і дуже красивий птах. Подивіться, як
швидко вона рухається, жодної секунди не сидить без діла, гостреньким
дзьобиком дістає насіння рослин. Подивіться, як кумедно вона висить вниз
головою, міцно тримаючись лапками за гілку. А яка вже чепурненька: на
голівці чорна блискуча шапочка, біленькі щічки, цікаві чорні оченята, що
пильно за всім спостерігають. На спинці зеленуватий жакетик, що спереду
переходить у жовту блузочку з чорною краваткою. Така собі елегантна красуня.
Послухайте, як гарно вона співає «-ті -ті –тіі». Своїм співом вона сповіщає
нас, що наближається весна.
Божко Тетяна
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Хвилинка милування «Калина»

Мета: формувати в дітей уявлення про калину; розвивати вміння
милуватися калиною; вчити виділяти характерні ознаки, які надають особливої
виразності, естетичної привабливості об’єкту милування; виховувати естетичні
почуття, бережливе ставлення до рослин.
Хід хвилинки милування
− Діти, помилуйтеся червоною калиною, що, немов багаття, горить серед
зелені саду. Невеличка, гарна, струнка, дивовижна, щедра, розкішна, рясна,
неначе дівчина в червоному намисті. Її тонкі віти вкриті смарагдово-зеленими
листочками. А листочки не прості – різьблені. Прислухайтеся, як вони
несміливо шелестять, ніби розмовляють з вітерцем. Як ви гадаєте, про що? А
що це переливається червоне на сонці? Так, це барвисті, красиві, червоні,
наливні, сонячні, прекрасні, цілющі кетяги ягід, які вбирають в себе тепло
осіннього сонця. Спробуйте як найточніше визначити колір ягід калини. Що
вони нагадують вам?
− (Вогники, ліхтарики, намисто, коштовні камінці, краплинки крові тощо).
− Підійдіть ближче, відчуйте цей приємний, свіжий, тонкий, гіркуватий та
водночас витончений аромат калини.
Калина восени така красива, яскрава. Неможливо відвести погляд, вона
милує око, притягує до себе.
Паламарчук Вікторія
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Хвилинка милування «Останній танок осіннього листя»

Мета: учити спостерігати за явищем листопаду; бачити в знайомому –
незнайоме, розвивати спостережливість, увагу, відчуття прекрасного, творче
мислення; зацікавлювати дітей спостереженнями за падаючим листям;
виховувати вміння милуватися красою природи, почуття прекрасного; емоційно
забарвлювати почуття дітей.
Хід хвилинки милування
− Діти, зверніть увагу, який казковий осінній сад - жовтогарячий, золотий.
Дмухнув легенький вітерець – і листя повільно опускається додолу в
останньому вальсі. Поспостерігайте за падолистом, спробуйте підібрати слова,
які влучно передають характер руху.
− (Летить, падає, кружляє, танцює, в’ється).
Емоційна вправа «Уявімо себе осінніми листочками»
– Що ви відчули, опускаючись на землю? Діти, що вам нагадує кружляння
листя?
(відповіді дітей)
Листя жовте та червоне легко з дерева злітає.
Мов метелик, на долоні з тихим шелестом сідає.
− Мов чарівні метелики та казкові пташечки, летять листочки, помаленьку
опускаються та огортають землю кольоровим килимом. Як гарно, чудово стало
навкруги! Яскрава позолота прикрасила дерева, кущі, трави. Здається, сонечко
торкнулося своїм промінчиком до кожного листочка, дерева засяяли, ніби
ліхтарики. Тільки чарівниця Осінь змогла створити таку красу, від якої радісно
й приємно на душі!
− Спробуймо перерахувати, у які кольори забарвила осінь шати дерев,
звертайте увагу на відтінки одного кольору, їхню різноманітність: зелений,
світло-зелений, темно-зелений, жовто-зелений, золотий…
Виконання творчого завдання: запропонувати дітям скласти осінній
букет, зібрати усю палітру кольорів.
Панаскевич Юлія
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18. ЗБІРКА
ТВОРІВ
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
«ПЕРЛИНКИ
ДОБРОТИ» З МЕТОДИЧНИМИ РЕКОМЕНДАЦІЯМИ ДЛЯ РОБОТИ З
ДОШКІЛЬНИКАМИ
Викладач методики розвитку мови
Іваніцька Т.П.
Навчально-методичний
посібник
укладений відповідно до програм виховання в
ЗДО, зорієнтований на цінності вітчизняної та
світової культури. До збірки художніх творів
для дітей включено оповідання Василя
Сухомлинського. Це оповідання, через які
дитина пізнає світ не лише розумом. Пронизані
любов'ю до всього живого, твори майстра вчать
у кожній ситуації прислухатися не до своїх
примх і амбіцій, а до голосу людського серця.
Літературний матеріал допоможе працівникам
закладів дошкільної освіти, батькам ввести
малюків у світ добра, щирості, чесності,
працьовитості та розвинути мовлення. Посібник призначений для читання
дорослими дітям дошкільного віку.
Вступ
Роби добро не тільки тоді,
коли тебе бачать люди.
Значно більше потрібно для того,
щоб залишатись людиною тоді,
коли тебе ніхто не бачить»
В.О. Сухомлинський.
На сучасному етапі розвитку нашого
суспільства особливого значення набуває
необхідність утвердження в суспільстві
гуманістичних
цінностей
добра,
справедливості, честі, гідності, совісті,
відповідальності.
ХХІ століття ознаменувалося приходом
у світ дітей нового покоління. Вони
характеризуються гіперактивністю, загостреним почуттям справедливості,
болісно реагують на неправду. Поведінка сучасних дітей не вкладається в
рамки сучасної педагогіки, тому зараз особливої популярності набуває Гуманна
Педагогіка, основою якої є Любов і Добро. Добро за своєю суттю – це духовне
утворення, що фіксує певний стан людської душі.
Похідним від добра є поняття «доброта» (гуманність), тобто здатність
творити добро. Цей моральний феномен має багатофункціональні прояви і
включає такі прості моральні якості, як чуйність, справедливість, повага,
допомога та інші.
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«Ви живете серед людей. Кожен ваш вчинок, кожне ваше бажання
позначаються на людях... Робіть так, щоб людям, які оточують вас, було
добре», – писав відомий український педагог і письменник Василь
Олександрович Сухомлинський. Видатний педагог відзначав, що маленькі діти
живуть своїм уявленням про добро і зло, честь і безчестя, людську гідність.
«Виховання в дитинстві я назвав би школою сердечності».
Твори Василя Сухомлинського формують у дітей найголовніше –
людяність. Вони вчать малюків відрізняти гарні вчинки від недобрих, бути
чемними, поважати старших, захищати менших, вони стимулюють малюків до
активного обговорення поведінки їх героїв, формують бажання аргументувати
свої думки.
ХАЙ Я БУДУ ВАШОЮ, БАБУСЮ…
Василь Сухомлинський
На краю села живе старенька бабуся
Марина.
– У неї немає нікого-нікогісінько, –
часто говорить матуся маленькій Марійці.
Марійка з матусею живуть через
дорогу від бабусі Марини. Встане вранці
Марійка, гляне на бабусине подвір'я:
сидить старенька на стільчику, гріється на
сонці й пильно-пильно дивиться на неї,
Марійку.
Марійка біжить до бабусі, вітається:
– Доброго дня, бабусю.
– Доброго здоров'я, Марійко, –
радісно відповідає бабуся. – Посидь біля
мене, дитино.
Марійка посидить трохи, послухає казку. Але довго сидіти не хочеться.
Ваблять луки – он скільки метеликів там літає. Вабить річка – який пісочок
чистий там на березі, яка вода тепла…
Марійка збирається йти, а бабуся зітхає.
– Чого ви зітхаєте, бабусю?
– Бо ні до кого й слова промовити. Одна я, однісінька…
– Хай я буду вашою, бабусю, – тихо шепоче Марійка й цілує її в старечу,
зморщену щоку.
– Добре, дитинко, будеш моя, – усміхається бабуся Марина.
До вечора Марійка бігає в лузі, грається, милується метеликами. А про
бабусю не забуває. Побігає, тоді й прибіжить на бабусине подвір'я й защебече:
– Я не забула, що я ваша, бабусю! Тільки в лузі бігати хочеться!
Методична порада
Читаючи це оповідання, намагайтеся викликати у дітей активне співчуття
до доброї й ласкавої старенької бабусі, до всіх літніх людей, бажання своїми
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вчинками приносити їм радість і втіху. Акцентуйте окремі слова, розкрийте
тугу бабусі Марини.
Запитання за змістом оповідання
1. Про що часто говорила мама Марійці?
2. Хто жив навпроти них?
3. З ким жила Марійка, а з ким – бабуся?
4. Як Марійка ставилася до бабусі? Якою дівчинка була?
5. Які слова Марійки завжди радували бабусю?
6. Чи є у вас бабусі та дідусі?
7. Як ви їх радуєте?
Словникова робота
1. Пояснити слова: вабить, пильно-пильно, зморщений.
2. Якими словами автор передає своє ніжне ставлення до героїв твору?
(зменшувально-ласкавими – матуся, бабуся, дівчинка, дитинка, Марійка,
старенька…)
3. Якими словами автор передає тугу самотності бабусі? (одна-однісінька,
нікого-нікогісінько)
Проблемні запитання
1. Скажіть слова вітання, які ви знаєте?
2. Як ми можемо попрощатись?
3. Як би ви вчинили, коли б у кімнату, де ви граєтеся, зайшла ваша
бабуся?
Прислів’я
1. Поважай старих, бо й сам старим будеш.
2. Слухай старих людей, то й чужого розуму наберешся, і свого не
загубиш.
3. Чим старіший, тим мудріший, чим молодший, тим дорожчий.
4. Шануй старих – молоді тебе пошанують.
БАБУСИН БОРЩ
Василь Сухомлинський
У бaбyci дві онучки. Живуть вони у великому
місті, а на літні канікули приїхали ось до неї в
гості.
Радіє бабуся онучкам. Пригощає їх
черешнями, свіжим медом i варениками. Та
дівчаткам найбільше хочеться борщу: мама
розповідала, що бабуся варить смачнийпресмачний борщ.
Зварила бабуся борщ – зi свіжими
помідорами, капустою i сметаною. Та от біда.
Забувати стала. Поки варила, – двічі посолила.
Поставила на стіл дві миски борщу та й припрошує онучок:
– А чи солила – і не пам'ятаю... Стара вже... От сіль у сільниці – добавляйте
coбi на смак.
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З’їли дівчатка по ложці борщу. Ой, який же солоний! Зглянулись між
собою, усміхнулись непомітно. Ложка за ложкою – виїли та й ще попросили. Та
все дякують бaбyci. А вона радіє.
- А чи солила ж я борщ? – питається бабуся.
- Ми й не помітили, – каже Ніна. – Такий смачний, що про сіль i не
подумала.
- Значить, солила, – з полегкістю зітхнула бабуся. – А завтра це діло вам
доручу: боюся, що забуду посолити.
- Добре, бабусю, – і знову зглянулись. I непомітно всміхнулись.
Методична порада
Зверніть увагу, що це одне з нечисленних оповідань, спрямованих на
виховання тактовності. Читаючи, звертайте увагу як на мимовільну помилку
бабусі (борщ все ж був пересоленим), так і на змову дівчаток не помічати її
(вони не тільки з’їли по мисці, але й попросили ще трішки).
Запитання за змістом оповідання
1. Куди приїхали дівчатка на літні канікули?
2. Чим бабуся пригощала онучок?
3. Що вона вміла готувати особливо смачно?
4. Чому весь час хвилювалася бабуся?
5. Яким виявився на смак борщ?
6. Чому дівчатка посміхались та й словом не прохопилися, що борщ
пересолений?
7. Яке доручення бабуся вирішила дати онучкам?
Словникова робота
1. Назвіть, які ви знаєте найпоширеніші українські страви (борщ,
вареники, галушки, кисіль…)
Проблемні запитання
1. Висловіть свою думку щодо поведінки дівчат.
2. Яке емоційне забарвлення цього оповідання?
3. Запропонуйте «рецепт» добрих стосунків у вашій родині.
Прислів’я
1. Гостре словечко – коле сердечко.
2. Від теплого слова і сніг відтане.
Режим доступу: http://bpedk.com.ua/sukhomlynskyi19.html
19. ЕКСКУРСІЯ ДО ПЕДАГОГІЧНО-МЕМОРІАЛЬНОГО МУЗЕЮ
В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
Організатор: Гордійчук Н.І.
Автор відео: Вознюк І.В.
Відеомонтаж: Бабій В.В.
Режим доступу: http://bpedk.com.ua/sukhomlynskyi21.html
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