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5. АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ТА ПРОЕКТИ
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ФОРМУВАННЯ цІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ 
ЯК ОСНОВА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 

УЧНЯ МОЛОДШИХ КЛАСІВ

соціальної поведінки. В учнів це проявляється в агре-
сивних реакціях, частих сварках, відсутності навичок 
емпатії, егоїстичних настроях. 

Метою пропонованої увазі статті є розкриття зміс-
ту понять «особистість», «виховання особистості», 
«ціннісне відношення до себе»; визначення структури 
особистості, чинників, що впливають на її формуван-
ня, способів виховання учня молодшого класів; дослі-
дження і формулювання проблем, пов’язаних із ви-
хованням особистості дитини, а також вибір стратегії 
діяльності для розв’язання цих проблем, розроблення 
та проведення відповідних виховних заходів і аналіз 
отриманих результатів.

Особистість – це не психологічне поняття, 
оскільки його вивчають суспільні науки: філософія, 
соціологія, етика, педагогіка тощо. Під особистістю 
розуміють стійку систему соціально значущих рис, що 
характеризують особу як члена того чи іншого суспіль-
ства або спільноти. Поняття «особистість» характери-
зує суспільну сутність людини, пов’язану зі засвоєн- 
ням виробничого та духовного досвіду суспільства. 
Деякі теорії особистості не містять біологічних харак-
теристик людини, а інші, наприклад фрейдизм, нада-
ють біологічним чинникам визначальної значущості. 
Більш виваженим є трактування особистості як дина-
мічної єдності біологічного та соціального.

Відповідно до засад педагогічної психології ви-
ховання є педагогічним процесом, спрямованим на 
створення умов для розвитку самосвідомості спо-
нукальної сфери особистості, відображення в її  

Основою сучасного виховного процесу є людина 
як найвища цінність, а його серцевиною – особис-
тість: її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціаль-
ний досвід, самовідданість, характер тощо. Вищий 
ступінь розвитку особистості визначають рівнем сві-
домого ставлення до оточуючого середовища та само-
свідомістю, як свідомим ставленням до себе. 

Виховання дітей – це одне з важливих завдань 
людства, оскільки воно є передумовою збереження 
та примноження цінностей і потенціалу суспільства, 
розвитку людини. Цій меті підпорядковуються зусил-
ля сім'ї, навчальних закладів, позашкільних виховних 
установ та багатьох інших суспільних інститутів. 

Сьогодні значно розвинулись громадянські цін-
ності виховання, освітні заклади стали відкритими 
для батьків і громадських організацій. Розширюється 
кількість суб’єктів виховного впливу, узгоджуються 
їхні дії. Поряд з ознаками позитивних змін у вихован-
ні особистості загострилися й певні протиріччя, що 
спричинило виникнення нових суттєвих проблем.

Стан духовної культури та моралі суспільства як у 
світі, так і в Україні, викликає занепокоєння. Корозія 
усталених духовних цінностей є наслідком прагмати-
зації життя, пропаганди насилля, нехтування право-
вих, моральних, соціальних норм, що за масштабами 
містить глобальну соціальну проблему.

Відсутність у частини молоді навичок конструк-
тивного спілкування, загальних принципів розуміння 
сутності простих соціальних процесів та явищ призво-
дить до конфліктів, стресових ситуацій, неадекватної  
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Одним з головних способів формування особис-
тості є створення виховного простору, що має певні 
ознаки:

–– психологізація як здатність враховувати у комп-
лексі зовнішні та внутрішні впливи на дитину й одно-
часно творити духовно-творче розвивальне середови-
ще, нейтралізуючи негативні та посилюючи 
позитивні;

–– відкритість до соціуму, дія у співпраці з сім’єю 
та громадськістю;

–– залучення дітей до розв’язання суспільно зна-
чущих і особистісних життєвих проблем, формування 
досвіду громадянської поведінки;

–– розвиток творчого потенціалу суб’єктів нав-
чально-виховного процесу;

–– мотивація учнів до самостійного розв’язання 
власних життєвих проблем у нестабільному суспіль-
стві;

–– життєтворчість як здатність забезпечити для 
дитини можливість облаштувати власне життя, твори-
ти колективні та міжособистісні взаємини;

–– педагогічна культура вчителів та вихователів, 
невід’ємними особливостями якої є людяність, інтелі-
гентність, толерантність, розуміння, здатність до  
взаємодії;

–– педагогічний захист та підтримка дітей у 
розв’язанні їхніх життєвих проблем та в індивідуаль-
ному саморозвитку, забезпечення особистісної недо-
торканності та безпеки;

–– самореалізація людини в особистісній, профе-
сійній та соціальній сферах життєдіяльності.

Відповідно до вищесказаного, нами було прове-
дено з учнями низку соціально-психологічних тестів 
та анкет: «Моя сім’я», «Я і школа», «Стан навчаль-
ної мотивації», «Я на сходах», «Неіснуюча тварина», 
«Вигадана планета», «На кого я хочу бути схожим у 
житті», «Як я почуваю себе у школі» тощо. Це дало 
змогу зрозуміти поведінку учнів та виявити серйозні 
проблеми: надто високий рівень тривожності у 80 % 
дітей; занижена – у 30 %, завищена самооцінка – в 
30 %, а 60 % не бачать себе разом зі сім’єю і лише у 
третини учнів високий та достатній рівень навчальної 
мотивації. Звісно, такі діти болісно сприймають за-
уваження, нетерпимі один до одного, нездатні зрозу-
міти почуття товаришів, часто створюють конфліктні 
ситуації, намагаються підпорядкувати події власному 
«еgо». Тому виховну діяльність ми побудували за пра-
вилом «Ставитись до людей так, як хочеш, щоб стави-
лись до тебе».

Молодший шкільний вік є важливим у становлен-
ні особистості дитини, адже у цьому віці закладають-
ся основи особистісного розвитку учнів початкової 
школи: розвивається рефлексія, формується вміння 
оцінювати себе як предмет змін. 

У процесі привласнення особистістю вироблених 
людством морально-духовних цінностей коригується 
її потребнісна, когнітивна та діяльнісна сфери. Су-
часна психолого-педагогічна наука вважає джерелом 
мотивації вчинків людини та її поведінки систему й 

свідомості смислів та мотивів людської діяльності, 
результатом чого є прагнення (дитини) до оволодіння 
власною життєдіяльністю. 

Ціннісне ставлення до себе передбачає сформова-
ність у зростаючої особистості вміння цінувати себе 
як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних 
сил. Воно є важливою умовою формування у дітей та 
учнівської молоді активної життєвої позиції.

Відповідно до структури особистості, ціннісне 
ставлення до власного фізичного «Я» − це вміння осо-
бистості оцінювати власну зовнішність, тілобудову, 
поставу, розвиток рухових здібностей, фізичну витри-
валість, високу працездатність, функціональну спро-
можність, здатність відновлювати сили після фізич-
ного навантаження, вольові риси, статеву належність, 
гігієнічні навички, корисні звички, стан свого здоров’я 
та турбуватися про безпеку власної життєдіяльності, 
вести здоровий спосіб життя, активно відпочивати.

Ціннісне ставлення до свого психічного «Я» перед-
бачає вихованість у дітей та учнівської молоді культу-
ри пізнання внутрішнього світу – думок, переживань, 
станів, намірів, прагнень, цілей, життєвих перспек-
тив, ідеалів, цінностей, ставлень. Важливо навчити 
зростаючу особистість сприймати себе такою, якою 
вона є, знати позитивні та негативні якості, сприя- 
ти формуванню у неї реалістичної «Я-концепції», 
готовності та здатності до самовдосконалення, кон-
структивної самокритичності.

Ціннісне ставлення до соціального «Я» вияв- 
ляється у: здатності орієнтуватися та пристосовувати-
ся до нових умов життя, конструктивно на них впли-
вати; визначенні власного статусу в соціальній групі, 
налагодженні спільної діяльності з дорослими та од-
нолітками; умінні запобігати конфліктам; справедли-
вому та шляхетному ставленні до оточуючих; позиції 
активного суб’єкта громадянського суспільства, який 
може і має впливати на долю країни.

Чинники сучасного виховання
1. Сім’я, яка перебуває в центрі глобальних еко-

номічних, політичних та культурних змін, що відбу-
ваються у державі та є тією найменшою клітиною у 
житті суспільства, його основою, яка через власну 
культуру, мову, цінності значно впливає на виховання 
підростаючого покоління.

2. Школа, яка покликана стати осередком ви-
ховання, зокрема самовизначення та самореалізації 
кожної особистості. У навчально-виховному процесі 
головний акцент має переноситись зі засвоєння пев-
ної кількості знань на виховання особистості з ура-
хуванням її унікальної природи та формування на цій 
основі моральних цінностей, творчої і самотворчої 
діяльності.

3. Соціальні інститути (позашкільні заклади, пси-
хологічні служби, інститути підвищення кваліфіка-
ції педагогічних працівників тощо), які виступають 
суб’єктами виховання дітей і надають можливість по-
кращувати та корегувати виховання учнів.

Ефективність виховання учнів забезпечується 
взаємодією учасників виховного процесу. 
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асоціацію, що, на її думку, відображає її характер. 
Учасники групи повинні відгадати, через що у дитини 
склалась така асоціація.

Обговорення:
–– Чиї асоціації були відгадані?
–– Чиї  не вдалося розгадати? Про що це може 

свідчити?
Рольова гра «Міми»

Діти сідають півколом, як на початку заняття. 
Кожна дитина загадує будь-який предмет, почуття. 
Діти по черзі виходять на середину кімнати та руха-
ми, позами, мімікою, жестами намагаються показати 
їх. Присутні повинні відгадати ці загадки.

Обговорення:
–– Чим сподобалась гра?
–– Чи використовуємо такий спосіб спілкування у 

житті? Коли?
–– Чи варто розвивати в собі вміння спілкуватися 

без слів? Чому?
Міні-лекція

Кожна людина постійно спілкується з іншими 
людьми певними способами, а також здійснює різні 
вчинки. Ці вчинки викликають почуття у людини і у 
тих, з якими вона взаємодіє. Їх вона виражає як емоці-
ями, так і словами. Порівняйте висловлювання наве-
дені у двох стовпчиках. Які з них звучать образливо,  
а які викликають співчуття та бажання допомогти?

Я засмучена, тому що ти 
зім’яв мій малюнок.

Ти засмутив мене, тому 
що зім’яв мій малюнок.

Я дратуюсь, коли ти 
прозиваєшся з мене.

Ти дратуєш мене, коли 
починаєш прозиватись.

Вправа «Я-висловлювання»
Діти об’єднуються в групи кооперативного на-

вчання, розрахувавшись на «1–4». Діти під номером 
«4» стають секретарями, «1» – читцями, «2» – комір-
никами, «3» – хронометрами. Комірники вибирають 
картку із завданням, аркуш паперу та маркер. Усі ра-
зом продукують ідеї, а секретарі записують їх. Хроно-
метри слідкують за часом. Після закінчення роботи з 
читки учасники ознайомлюють присутніх із записами. 
На картках є завдання: протягом 5–7 хв потрібно напи-
сати декілька «Я-висловлювань», що виражають нега-
тивні почуття, адресуючи їх батькам, однокласникам, 
учителям, товаришам (в кожної групи різні адресати).

Обговорення:
–– Що навчились робити?
–– Як допоможе «Я- висловлювання» у розв’язанні 

конфліктів?
Енергізатор «Нетрадиційне вітання»

Діти довільно рухаються по кімнаті. За командою 
вчителя вони вітаються один з одним руками, коліна-
ми, носами, ліктями.

Обговорення:
–– Як змінився ваш настрій під час вправи?
–– Які позитивні почуття виникли? Негативні? 

Чому?

ієрархію внутрішніх цінностей. У психічно здорової 
людини ця система має три рівні:

1) нижчий рівень – особисті та матеріальні цін-
ності (власні потреби, задоволення);

2) середній рівень – культурні цінності (мистецтво, 
наука, загальнонародні надбання, правопорядок);

3) вищий рівень – духовні цінності (ідеали, цін-
нісні настанови, обов’язок перед суспільством). 

Вважаємо, що орієнтуючись на них, можна по-
ступово перейти від дитячого егоїзму до формування 
високих моральних якостей. Тому пропонуємо роз-
роблення трьох виховних заходів, які відповідають 
вищеназваним рівням. Вони є абсолютно різними за 
формами проведення, що зацікавлює учнів молодших 
класів, а також досить універсальними, оскільки їх 
нескладно адаптувати до інших тем.
Соціально-психологічний тренінг для учнів 4 класу

Тема: Завтрашній характер у сьогоднішньому 
вчинку

Мета: формувати уявлення дітей про характер 
людини, її вчинки; розвивати самооцінні навички 
учнів, уміння висловлювати оцінні судження, вміння 
говорити про власні проблеми не ображаючи інших, 
уміння знаходити однодумців; виховувати дружелюб-
ність, взаємоповагу, довіру до людей.

Обладнання: чисті аркуші паперу, ручки, ножиці, запи-
си на дошці, урна для сміття, картки із завданнями, маркери.

Хід заняття
І. Організаційний момент
1. Розташування дітей у класній кімнаті. Учні сі-

дають на стільці, розставлені напівколом.
2. Вироблення дітьми правил поведінки на занят-

ті методом «Мозкового штурму». Діти пропонують 
власні правила, учитель записує їх на дошці.

ІІ. Повідомлення теми і мети заняття
ІІІ. Проведення тренінгу
Бесіда
–– Що таке характер?
–– Що таке вчинок?
–– Які бувають вчинки?
–– Від чого залежать вчинки людей?

Під час бесіди вчитель підводить учнів до виснов-
ку, що у більшості випадків вчинок людини залежить 
від її характеру. Якщо дитина бажає здійснити достой-
ні, корисні, добрі вчинки, вона має добре знати власний 
характер, займатися самовихованням та тренувати ко-
рисні навички. У цьому допоможуть вправи тренінгу.

Вправа «Який я?»
Дітям роздаються аркуші паперу та ручки. Ар-

куші складаються пополам. Протягом 1–2 хв учні на 
лівій половині паперу записують 10 позитивних рис 
власного характеру.

Обговорення:
–– Кому було легко виконувати це завдання? Кому 

важко?
–– Який висновок для себе зробили?

Вправа «Асоціації»
Діти об’єднуються в групи за 4 будь-якими спо-

собами. Кожна дитина у групі по черзі називає слово- 
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ІІ. Повідомлення теми та мети заходу
Учитель повідомляє тему заходу, ознайомлює з 

формою проведення, коротко розповідає про мету 
його проведення. (Слайд 1)

ІІІ. Ознайомлення з правилами та планом гри
Добір назв кожної групи. Діти вибирають назви 

своїм групам.
Ознайомлення дітей із завданнями. У ході гри буде 

запропоновано 3 блоки питань із 4-ма варіантами від-
повідей. Якщо в групі з’явиться відповідь, то необхідно 
про неї повідомити за допомогою сигналу (візуального 
чи звукового). Відповіді приймає вчитель у порядку їх 
появи. Правильні відповіді фіксують на дошці.

Ознайомлення з правилами гри. Після першо-
го блоку питань (вони виділяються кольорами) діти 
повинні обрати в групах половину найерудованіших 
учасників та надати їм право продовжити гру. Учас-
ники, які не потрапили до другого туру, стають бо-
лільниками та пересідають на відповідні місця. Після 
другого туру за таким же принципом вибирається по 
одному гравцю. Питання третього блоку дають мож-
ливість визначити переможця(-ів).

ІV. Хід гри
Гру проводять за вищеназваними правилами.  

У ході гри учитель (за необхідності) знайомить учас-
ників із книгами, в яких можна знайти відповіді на 
задані питання, а також фіксує правильні відповіді на 
дошці. (Слайди 2–31)

V. Визначення і нагородження переможців 
(Слайд 32)

Година спілкування у 4 класі
Тема: На кого хочеш бути схожим у житті
Мета: розширити знання дітей про сенс та зміст жит-

тя, про відомих українців; визначити чинники, завдяки 
яким вони досягли особливих успіхів; розвивати емпатій-
ні здібності учнів; формувати уявлення дітей про їх май-
бутнє; вчити планувати власні дії для досягнення мети; 
виховувати в учнів прагнення до самовдосконалення.

Обладнання: мультимедійна презентація, бланки 
тестів, записи на дошці.

Хід заняття
І. Органiзацiя класу
II. Пре-тест  
Діти письмово відповідають на питання, за ба-

жанням озвучують власні відповіді. (Слайд 1)
ІІІ. Повідомлення теми заняття (Слайд 2)
ІV. Основна частина

Бесіда за прислів’ями
Діти знаходять прислів’я, якими можна відпові-

сти на запитання, розкривають їх зміст (Слайд 3):
	– Що таке життя?
	– Чим займається людина протягом життя?
	– Як проходить життя різних людей?
	– Як потрібно жити?
	– У кого ми можемо цьому повчитися?

Розповідь вчителя про
життєвий і творчий шлях відомих українців
Діти доповнюють почуте власними знаннями, 

в ході розповіді разом з учнями на дошці вчитель  

Вправа «Похорон критиканства»
Діти беруть до рук аркуші із записами, зроблени-

ми на початку заняття. На правій половині аркуша за-
писують риси характеру, від яких хочеться позбутися. 
Після цього відрізають цю половину, розривають на 
дрібні шматки і викидають в урну для сміття.

Обговорення:
–– Які почуття виникали впродовж цієї вправи?
–– Який крок до гарних вчинків ви зробили?

Криголам «По той бік дороги»
Діти довільно стають впродовж двох паралель-

них ліній, намальованих на підлозі. Класовод ставить 
перед ними 10–15 завдань типу: «Хто любить грати 
у футбол, станьте зліва, а хто ні – справа» і просить 
звертати увагу, з ким із дітей вони опиняються по 
один бік.

Обговорення:
–– Чи змінювався склад груп? Чому?
–– Чи були діти, які увесь час опинялися разом? 

Про що це говорить?
–– З якими дітьми можна досягнути вищого ре-

зультату? (З однодумцями).
Енергізатор «Воскова свічка»

Діти стають в коло. За допомогою лічилки виби-
рають «свічку», яка стає всередину і дозволяє розхи-
тувати себе в різні боки іншими дітьми. Обов’язкова 
умова – не впустити «свічку», не зім’яти і не погнути.

Обговорення:
–– Які почуття виникали у «свічки», а у інших 

гравців?
–– Чого вчить ця вправа?

ІV. Рефлексія
–– Що нового дізнались?
–– Чого навчились?
–– Чим корисним був тренінг?
–– Хто хоче брати участь в подібних заняттях?

Інтелектуальна гра для учнів 4 класу
Тема: Хто багато читає, той багато знає
Мета: популяризувати довідникову та художню 

літературу; розширювати дитячий світогляд; розви-
вати вміння логічно мислити, зв’язно і точно вислов-
люватись; формувати вміння оцінювати досягнення і 
можливості однокласників; виховувати допитливість, 
прагнення виправдати довіру товаришів.

Обладнання: мультимедійна презентація, вистав-
ка книг, записи на дошці, сигнальні атрибути (візуаль-
ні або звукові), нагороди для переможців (книги, ігри, 
дипломи на розсуд учителя).

І. Підготовчі заходи
Вправа «Перестановка меблів»

Парти і стільці розташовують так, щоб діти мо-
гли сісти 2–4 групами (залежно від кількості учнів у 
класі) і мали можливість добре бачити зображення на 
мультимедійній дошці. Окремо необхідно заготувати 
місця для болільників.

Далі відбувається формування груп – учасників 
гри. Учні під керівництвом учителя об’єднуються в 
інтелектуально рівносильні групи. Діти розміщують-
ся дітей за партами.
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записує перелік факторів, завдяки яким люди досягли 
особливих успіхів.

Княгиня Ольга – дружина князя Ігоря, яка після 
його смерті залишилася з малолітнім сином Святос-
лавом і взялася за вгамування древлян. Помстилась 
за загибель чоловіка жорстокою розправою бл. 945 р.  
над деревлянами. Упорядкувала збирання данини, ор-
ганізувала опорні пункти київської влади (погости). 
Близько 955 р. прийняла християнство, але не змогла 
зробити його державною релігією. Під час правління 
Ольги розширилося будівництво в Києві. Правління 
Ольги було вирішальним поворотом в історії Київ-
ської Русі. (Слайд 4)

Князь Ярослав Мудрий (978–1054 pp.) – дер-
жавний діяч, видатний правитель Київської русі. Ще 
у підлітковому віці батько відіслав його своїм наміс-
ником до Ростово-Суздальської землі, а згодом до 
Новгорода. Головним завданням Ярослава Мудро-
го був захист рідної землі. Він розгромив печенігів 
і назавжди відкинув їх від кордонів руських земель, 
відвоював у Польщі Червенські землі. Розвиваючи 
дипломатичні відносини, Ярослав Володимирович 
зміцнював міжнародні зв’язки за допомогою динас-
тичних шлюбів. З ініціативи Ярослава в Києві роз-
почалося грандіозне будівництво. Було споруджено 
нову лінію міських укріплень з трьома воротами, що 
захищали місто. За Ярослава Мудрого було побудова-
но Софійський собор – головний храм Давньоруської 
держави, присвячений Мудрості Господній. Усього 
в Києві за часів його правління було побудовано 400 
церков. Ярослав Мудрий заснував бібліотеку та архів 
при Софійському соборі. Там було засновано школу 
для «книжкового навчання». Школи існували не лише 
при монастирях, а й при великих церквах. За часів 
Ярослава було засновано перші монастирі (зокрема 
Києво-Печерський), що стали осередками культури. 
Часи Ярослава Мудрого увійшли в історію України як 
період розквіту Русі, піднесення її економічної та по-
літичної могутності, поширення християнської віри, 
її світогляду, становлення в країні цивілізованого сус-
пільства.  (Слайд 5)

Григорій Сковорода народився на Полтавщині 
22 листопада 1722 р. у родині малоземельного козака 
Сави Сковороди. Він закінчив чотирирічну дяківську 
школу і у шістнадцятирічному віці розпочав навчан-
ня у Києво-Могилянській Академії. Він виступав со-
лістом академічного хору й був успішним в науках. 
Дев’ятнадцятирічний студент стає солістом придво-
рного хору цариці Єлизавети, що любила тішити себе 
слуханням українських пісень. 1744 р. цариця Єли-
завета перебувала в Києві, а з нею і двірський хор. 
Г. Сковорода не захотів знову їхати до Петербурга і 
повернувся до Київської академії. Останні 25 років 
свого життя (1769–1794 рр.) він мандрував Україною, 
проповідуючи серед народу власні філософські та со-
ціальні погляди.  (Слайд 6)

Іван Франко народився 27 серпня 1856 р. у під-
гірському виселку Нагуєвичі Дрогобицького повіту 
в родині сільського коваля. Навчався він у сільській 

школі, спочатку в Нагуєвичах, а потім у Ясениці Сіль-
ній, у Губичах. З 1864 до 1867 рр. отримував освіту в 
Дрогобицькій школі василіян, а далі у гімназії, яку за-
кінчив 1875 році. Його батько, Яків Іванович, помер, 
коли І. Франкові було лише 11 років. Вітчим добре по-
ставився до свого пасинка і дав йому змогу продовжу-
вати навчання. Невдовзі у молодого гімназиста помер-
ла мати. Після її смерті вітчим, одружившись вдруге, 
не змінив ставлення до пасинка і допомагав йому 
продовжувати навчання. 26 липня 1875 р. Іван Фран-
ко закінчив Дрогобицьку гімназію та отримав атестат 
зрілості. І. Я. Франко написав майже п’ятдесят казок, 
двадцять з них увійшли до збірки «Коли ще звірі го-
ворили» (1899 р.). Відомими стала низка оповідань: 
«Грицева шкільна наука» «Олівець», «Під оборогом», 
«Schonschreiben». (Слайд 7)

Багатьом людям врятовано життя завдяки науко-
вим працям академіка Миколи Амосова. В інституті, 
який він створив, проводять найскладніші операції на 
серці. Під час Великої Вітчизняної війни М. М. Амо-
сов був на фронті провідним хірургом польового гос-
піталю. З 1947 до 1952 рр. працював головним хірур-
гом Брянського обласного відділу охорони здоров’я, 
і в цей час почав займатися грудною хірургією, про-
водив велику наукову роботу і в 1953 р. захистив 
докторську дисертацію. У 1952 р. М. М. Амосова як 
видатного спеціаліст з грудної хірургії запросили до 
Київського інституту туберкульозу для керівництва 
спеціально створеною клінікою торакальної хірургії. 
(Слайд 8)

Катерина Білокур  – живописець-самородок. Чи-
тати, писати і малювати вона навчилась самотужки. 
Проживала у злиднях. У 1954 р. в Парижі на міжна-
родній виставці продемонстрували її картини «Цар-
колос», «Берізка» і «Колгоспне поле», які високо оці-
нив Пабло Пікассо. Кажуть, що він довго стояв біля 
них, мов загіпнотизований, а потім назвав її геніаль-
ною й порівняв із Серафін Луїз із міста Санлі, відо-
мою художницею, яка прославилася в наївному мис-
тецтві й також малювала квіти і сказав: «Якби в нас 
була такого рівня художниця, ми змусили б світ за-
говорити про неї». У 1956 р. їй присвоєно звання на-
родного художника України. Через два роки Катерині 
Білокур було присвоєно звання народного художника 
України. Вона тяжко хворіла, давалися взнаки злигод-
ні тогочасного сільського побуту, невлаштованість в 
особистому житті, хвороба матері. Померла худож-
ниця 9 червня 1961 року, а 1977 р. в селі Богданівці 
відкрито меморіальний музей художниці, на території 
якого встановлено пам’ятник.  (Слайд 9)

Сергій Бубка – легкоатлет, багаторазовий чем-
піон та рекордсмен світу, Європи, Олімпійських ігор. 
Народився у 1963 р. в селi Кам’яний Брід поблизу 
Луганська. З 10 років почав займатися легкою атлети-
кою. Рано обрав спортивну спеціальність − стрибки 
з жердиною. Навчався в дитячих спортивних школах 
Луганська і Донецька. Його тренер на все спортивне 
життя – В. А. Петров – рано розпізнав у ньому талант 
стрибуна. С. Бубка став шестикратним чемпіоном 
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світу. Йому належать фантастичні світові рекорди: 
6,14 м на стадіоні та 6,15 м у закритому приміщен-
ні. (Слайд 10)

Олександр Пономарьов народився 9 серпня 1973 р.  
у місті Хмельницькому. Талант до співу в Сашка  
проявлявся змалку, однак грошей на музичну школу в 
сім’ї не було, тому часто доводилось співати у дворі 
під супровід гітари (у 12 років пісню «Святая Анна» 
Сашко співав під вікнами дівчинки-однокласниці, яка 
йому подобалася). І лише наприкінці восьмого кла-
су в Сашка з’явилося власне фортепіано. У 1988 р. 
Пономарьов розпочинає навчання у Хмельницькому 
музичному училищі, заспівавши на вступному іспи-
ті пісню «Ніч така місячна». Олександр успішно за-
кінчив училище у 1992 році. Уже 1993 р. стає студен-
том вокального факультету Львівської консерваторії.  
У Всеукраїнському фестивалі «Червона рута» отри-
мав перше місце в номінації «Популярна музика». 
А далі брав участь в численних фестивалях та кон-
курсах та перемагав. У червні 2003 р. відбувся дебют 
Олександра в кіно. 18 серпня 2006 р. Президент Укра-
їни Віктор Ющенко присвоїв Олександру Пономарьо-
ву звання народного артиста.

Після розповіді учням пропонується прослу-
хати пісню Олександра Пономарьова «Святая 
Анна». (Слайд 11)

Обговорення складеного переліку
Робота в групах

Діти виробляють 4–6 порад за поданим початком: 
«Якщо ти хочеш бути схожим на якусь людину, по-
трібно …». (Слайд 12)

V. Пост-тест
Діти на нових бланках відповідають на ті ж за-

питання, що були в пре-тесті, за бажанням озвучують 
їх. (Слайд 13)

VІ. Підсумок заняття
Діти порівнюють відповіді в пост-тесті з відповід-

ями на початку заняття, пояснюють, чому вони зали-
шились такими самими або змінились.

Після проведення цих та інших виховних заходів, 
які сприяють формуванню у дітей трьох рівнів вну-
трішніх цінностей особистості, стали помітними змі-
ни. Таким чином, діти стали набагато спокійнішими, 
навчились самостійно організовуватись для занять 
за інтересами, перестали сваритись через дрібниці,  

у них з’явилась здатність адекватно оцінювати та ана-
лізувати власні вчинки, співчувати однокласникам, 
радіти за їхні успіхи. Це позитивно відобразилось 
не лише на поведінці, а й на успішності моїх учнів. 
Тому вважаємо обрану стратегію виховної діяльності 
такою, що призводить до бажаного результату та мож-
ливою для наслідування. 
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