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Анотація. 
У статті подано сценарій виховного заходу «Ми – творці власного життя». Метою виховного заходу є моти-

вування учнів до роздумів над життєвими проблемами. Автор визначає метою заняття: продовжувати форму-
вати в учнів поняття цінностей, виробляти активну життєву позицію, про серйозність наших вчинків; вдоско-
налюватися; розвивати творчу уяву, мислення, пізнавальний інтерес, любов до життя, людяність, гуманність, 
духовність; формувати в учнів позитивний світогляд, формувати уміння бачити в життєвих негараздах лише 
тимчасові труднощі і бажання долати їх.
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Сучасні суспільні перетворення вимагають мак-
симального стимулювання життєвої активності та 
самостійності учнів. З огляду на це, актуальним 
завданням загальноосвітньої школи є формування 
в учнів активної життєвої позиції, усвідомлення 
життєвої потреби активності, ініціативи, готовності 
бачити в різних життєвих ситуаціях свою плюси, 
безперешкодно долати труднощі. Тому на уроках і в 
позаурочний час в школі потрібно не лише форму-
вати в учнів поглиблені знання, уміння та навички, 
а й активну позиції щодо реалізації активної життє-
вої позиції.

Мета: мотивувати учнів до роздумів над життє-
вими проблемами; продовжувати формувати в учнів 
поняття цінностей; виробляти активну життєву по-
зицію, серйозність наших учинків; удосконалювати-
ся; розвивати творчу уяву, мислення, пізнавальний 
інтерес, любов до життя, людяність, гуманність, ду-
ховність; формувати в учнів позитивний світогляд; 
формувати уміння бачити в життєвих негараздах 
лише тимчасові труднощі та бажання долати їх.

Форма проведення: класна година із застосу-
ванням інноваційних форм і методів. 

Обладнання:
1) виставка літератури: 
– Конституція України;
– Конвенція ООН про права дитини;
– Закон України «Про охорону дитинства»;
– Національна програма «Дитина України»;

– Закон України «Про освіту»;
– Концепція виховання дітей та молоді у 

націо нальній системі освіти.
2) плакат: «Пам’ятай! Життя – це дарунок, ве-

ликий дарунок. І хто його не цінує, той цього да-
рунка не заслуговує» (Леонардо да Вінчі);

3) пам’ятка «Десять правил щасливих людей»;
4) картки з висловами про сенс життя;
5) пелюстки квітки;
6) музичний супровід.
7) ватман у вигляді книги;
8) олівці, маркери, фломастери. 
Тривалість: 45 хвилин.

Хід заняття
Привітання.
На початку виховної години заплановано про-

ведення хвилинки чемності.
Правила чемності

Дозволено
 ¾ Говорити те, що 

думаєш
 ¾ Звертатися на ім’я
 ¾ Усміхатися одне до 

одного
 ¾ Допомагати одне 

одному
 ¾ Дружити
 ¾ Творити

Не дозволено
 ¾ Перебивати
 ¾ Голосно 

розмовляти
 ¾ Ображати одне 

одного
 ¾ Бути нещирим 
 ¾ Не підтримувати 

одне одного
 ¾ Не радіти за друзів 
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Розпочнемо наш захід такими рядками:
Життя – це краса, дивуйся йому.
Життя – це пошук, шукай його.
Життя – це мить насолоджуйся ним.
Життя – це любов, люби його.
Життя – це трагедія, переживи його.
Життя – це гра, грай у нього.
Життя – це боротьба, борись за нього.
Життя лише одне, цінуй його.
Учитель. Ми не випадково почали наш захід 

із цих рядків, адже тема нашого заходу «Ми – 
творці власного життя».

Ще з давніх часів людство у своєму житті 
послуговується правилом, сформульованим фі-
лософом Протагором: «Людина є мірилом усіх 
речей», а цінність людського життя – це найви-
ща суспільна цінність. Людина є частиною су-
спільства, вона має власні права й обов’язки. 
Головне правило людини – це право на життя. 
Захист цього права – найважливіший пріоритет 
цивілізації. 

Найцінніше, що є в людини, – це її життя. 
Воно дається їй лише раз і кожній – своє. Довге 
чи коротке, неповторне і звичне, радісне і сумне, 
солодке, як мед, і гірке, як полин, воно триває 
лише від народження до смерті, і його неможливо 
прожити двічі.

Які ви знаєте державні документи соціально- 
правої охорони життя людини, прав дитини? (Де-
монстрація літератури)

Учитель. Сьогодні ми з вами поговоримо про 
цінності життя, подумаємо над питаннями:

– Для чого людина приходить у цей світ? 
– Який смисл у цьому всьому? 
– У чому сенс життя?

Вправа «Мозковий штурм»
Постає проблема: Що для мене найцінніше в 

житті?
На дошці записані варіанти, учень обирає 

один із них (родина, здоров’я, щастя, гроші, дру-
зі, мир, батьківщина тощо) й аргументує власний 
вибір, прикріплює під ним квітку.  

З трьох варіантів, які набрали найбільшу кіль-
кість, будується трикутник життя. 

Учитель. Слово «життя» багатозначне. Воно 
охоплює різні боки нашої дійсності:

– суспільне, індивідуальне життя;
– матеріальне, духовне;
– щасливе, багате, праведне тощо.
Життя людини неповторне і незвичайне, радіс-

не і сумне, повне переживань. Людей – мільйони, 
усі вони неповторні й несхожі. Вони як зірки на 
небі, що горять незвичайним світлом. Їхнє життя 
гірке, як полин і солодке, як мед. 

Життя кожного – це дорога, якою лише йому 
призначено пройти. І якою буде ця дорога зале-
жить… Від кого? «Не витрачай час на міркування 
про те, що і заради чого робиться, тому що жит-
тя – це спектакль (драма), план якого складено 

Богом і не доступно людському розуму», – сказав 
Марк Аврелій. Але драма укладена не в неми-
нучості долі для людини, а в силі або слабкості 
характеру, здатності або нездатності реалізувати 
життєві можливості.

Вправа «Вільний мікрофон»
Кожний бажаючий чітко висловлює власну 

думку. Обговорюються питання. Після кожного 
робиться висновок.

Чи може кожна людина жити так, як хоче? 
Що для цього потрібно? 

Висновок. Людина може жити так, як хоче, 
тобто запланувати власне життя, поставити мету, 
обрати шлях для її реалізації. Це залежить від її 
характеру, сили волі. Необхідно вміти переборю-
вати труднощі, але для цього мало одного бажан-
ня. Необхідна певна діяльність, боротьба, сила 
волі, щоб досягти будь- чого.

Чи справедливе твердження: «Моє життя, 
як хочу, так і живу?» Висновок. Потрібно пам’я-
тати, що живеш серед інших людей, поважати 
їхнє право на життя.

Що важче: будувати життя чи пристосува-
тися до нього?

Висновок. Простіше пристосовуватися, але чи 
цікавіше і чи краще це для тебе.

Життя за чужим сценарієм можна вважати 
повноцінним?

Висновок. Можна, але чи потрібне таке життя? 
Звісно, якщо немає власного сценарію, то краще 
жити за чиїмось. Однак колись, наприкінці шляху, 
вас запитають: «Що ти робив усе життя? Жив за 
чужим сценарієм? Навіщо? Я дав тобі сценарій, 
щоб ти його реалізував. Чому ж ти взяв чужий?». 
Жити за власним сценарієм – це усміхатися, чека-
ти майбутнього з шаленою нетерплячістю і, про-
кидаючись уранці, казати: «Життя прекрасне».

Чи можливо бути щасливим і успішним, не 
знаючи життєвої мети?

Висновок. Єдине питання полягає в тому: чому 
ці люди успішні, світяться? Їх виховали сильними 
та цілеспрямованими, але не навчили втілювати 
власні мрії та цілі, а лише прилаштовуватись під 
суспільство, під будь- чиї завдання. Батьки нібито 
добре знають, що дитині краще робити, нав’язу-
ють свої ідеї. Однак чи по- справжньому щаслива 
така особа?

Питання про сенс життя хвилює кожного, 
адже воно випливає з природи самої людини. Ко-
жен має усвідомити цінність життя, цінність кож-
ної його миті, знайти місце і призначення, адже, 
на жаль, значна кількість людей даремно витра-
чують життя, живуть так, ніби в них попереду 
безмежна вічність.

Римський імператор Марк Аврелій, який жив 
у II ст. до н. е., прославився не лише тим, що був 
імператором і правив «вічним Римом», а й влас-
ними роздумами про життя, серед яких є й такий: 
«Живи так, немовби ти зараз маєш розпрощатися 
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з життям, немовби час, залишений тобі, є неспо-
діваним дарунком».

Життя кожної людини є безцінним. Звісно 
було б нерозумно спеціально ризикувати життям 
лише для того, щоб на повну силу відчути його 
чарівність, справжній смак і сенс. Однак замис-
литися про цінність життя, коли воно майже все 
ще попереду, все ж необхідно, щоб оцінити по- 
справжньому те, що ми маємо й більш дбайливо 
ставитися до цього безцінного скарбу.

Вправа «Квітка щастя»
(робота в групах)

Кожній групі роздають по одній пелюстці 
(усього їх шість: п’ять у дітей, одна у вчителя). 
Постає запитання: Що потрібно для щасливого 
життя?

Діти мають обговорити та написати узгоджену 
думку. Потім збирається квітка, тобто всі разом 
обговорюють, що вийшло та створюють квітку 
щасливого життя.

Висновок. Жити щасливо означає – мати пова-
гу людей, здоров’я, любов, друзів, роботу тощо. 

Але необхідно розуміти: 
– Для чого живу? 
– Чого хочу? 
– Що я для цього роблю? 
– Як іншим поруч зі мною? 
– З чого почати? 
– Що буде потім? 
– Думати про інших.

Вправа «Захист ідеї»
(робота в парах)

Дітям роздають картинки з висловленнями 
про значущість мети життя. Упродовж 2–3 хви-
лин відбувається обговорення. Потім учні зачиту-
ють висловлювання, пояснюють, як їх розуміють. 
Завдання учням:

1. Найвища із книг – книга життя, яку не-
можливо ні закрити, ні знову відкрити за влас-
ним бажанням. 

2. Людське життя – це найвища цінність, 
щастя можливе, але воно залежить від людини.

3. Ми прийшли в цей світ, щоб допомагати 
одне одному в нашій подорожі життєвим шля-
хом.

4. Ніколи ні про що не жалкуйте: інколи не-
приємності трапляються на благо, а мрії не вті-
люються до кращого. 

5. Будь- яка діяльність – на користь інших лю-
дей, країни.

Людина має розуміти власну життєву мету, 
намітити шляхи її досягнення і йти до неї, пова-
жаючи оточуючих, не залишаючи за собою руї-
ни, тобто «за будь- яку ціну». Пошук сенсу життя, 
місця в ньому – це складна діяльність. 

Давайте спробуємо виробити правила, яких 
ми будемо дотримуватися в житті. Адже потріб-
но завжди починати влаштовувати світ із себе, 
а саме: з життя у класі, у родині, зі спілкування з 

друзями, родичами, учителями, з власних відно-
син до прав та обов’язків. (У процесі обговорення 
учні виробляють загальні правила і записують на 
аркуші ватману – книзі правил)

Правила
1.  Бути чесною та сміливою людиною.
2. Любити свою країну – Україну.
3. Поважати традиції українського народу.
4. Шанувати батьків дорослих.
5. Захищати слабких, молодших.
6. Любити свою родину, близьких.
7. Дбати про власне здоров’я, займатися спор-

том.
8. Цінувати дружбу.
9. Дотримуватися даного слова.
10. Зберігати рідну природу.
Учитель. Ця книга правил залишиться з 

нами у класі, а на з гадку про наш захід даруємо 
Вам пам’ятку «Десять правил щасливих людей».

Підбиття підсумків.
– Що з почутого сьогодні вам запам’яталося?
– Що ви взяли для себе із сьогоднішнього за-

ходу?
– Що сподобалося? 
Учитель. На сьогоднішньому занятті ми об-

говорили дуже важливу тему, а саме – життя. І я 
впевнена, що ви уважно слухали сьогоднішні ви-
словлення про життя і розповіли, що саме для вас 
означає термін життя. То ж давайте разом кори-
стуватися нашими правилами життя.

Учитель пропонує учням на чистих аркуши-
ках намалювати один із трьох виразів обличчя: 
усміхнене; байдуже; скривджене. Таким чином 
учні мають показати оцінку, яку заслуговує сьо-
годнішнє заняття.

Подяка всім за участь у сьогоднішньому за-
нятті.

Висновок
Навколишній світ досить багатокольоровий 

і різноманітний. Ми живемо в період складних 
соціальних змін, коли становлення підростаю-
чого покоління відбувається в ситуації ціннісно- 
нормативної невизначеності. Не дивлячись на 
життєві труднощі, кожен із нас прагне знайти у 
світі власне місце, відкрити себе, реалізувати 
власні можливості. 

Як підготуватися до дорослого, самостій-
ного життя не руйнуючи себе і світ в якому 
ти живеш? Кожна людина – це мікрокосмос, 
унікальний у своєму прояві, але вільна особи-
стість, яка має психологічну культуру, готова 
нести відповідальність за власну поведінку і 
вчинки, яка виявляється здатною будувати від-
ношення з іншими людьми на основі загально-
людських цінностей. У кожної людини можуть 
бути власні цінності, що впливають на її пове-
дінку. 
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Таким чином, перед будь- яким учителем, 
класним керівником, вихователем постають про-
блеми, що стосуються процесу виховання май-
бутнього покоління. 

Необхідно зауважити, що виховний захід зали-
шив позитивні враження як у дітей, так у присут-
ніх. Головне, що діти зробили висновки з почуто-
го і побаченого, що людина приходить у цей світ 
чистою і починає писати власну історію життя. 
Життя із шаленим ритмом розмальованими сто-
рінками як кольоровими, так і сірими відтінками. 
Однак на це не потрібно зважати, адже ми маємо 
пройти шлях із переповненою почуттями душею.
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Pivtorak Tetiana. Educational Event “We are the 
Creators of Our Own Lives”.

Summary.
The article presents the scenario of the educational 

event “We Are the Creators of Our Own Lives”. The 
purpose of the educational event is to motivate students 
to think about life’s problems. The author defines the 
purpose of the lesson: to continue to form in students 
the concept of values; to develop an active life position,  
seriousness of own actions; to improve; to develop 
creative imagination, thinking, cognitive interest, love of 
life, humanity, humanity, spirituality; to form in students 
a positive worldview, to form the ability to see in life’s 

troubles only temporary difficulties and the desire to 
overcome them.

Today, any teacher, class teacher, educator faces 
problems related to the process of educating future 
generations. Modern social transformations require the 
maximum stimulation of vital activity and independence of 
students. Given this, the urgent task of secondary school is the 
formation of students’ active life position, awareness of the 
vital need for activity, initiative, willingness to see in different 
life situations their advantages, to overcome difficulties 
without hindrance. Therefore, at lessons and after school 
hours at school one need not only to form in students deep 
knowledge, skills and abilities, but also to develop an active 
position on the implementation of an active life position.

The author defines the form of this event as an 
educational event, namely – a class hour. The event aims 
to leave a good impression on both children and those 
present. The main thing is that the children concluded 
from what they heard and saw that a person comes into 
this world clean and begins to write his own life story. Life 
with a crazy rhythm of painted pages in both colour and 
grey shades. But this should not be taken into account, 
because we have to go the way with a soul full of feelings.

Key words: educational event; constitution; 
childhood; legislation; rules of courtesy.

Пивторак Т.М. Воспитательное занятие «Мы – 
создатели собственной жизни».

Аннотация.
В статье представлен сценарий воспитательно-

го занятия «Мы – создатели собственной жизни». 
Целью этого воспитательного занятия является мо-
тивирование учеников к размышлениям над жизнен-
ными проблемами. Автор определяет целью занятия: 
продолжать формировать у учеников понимание цен-
ностей, производить активную жизненную позицию, 
о серьезности наших поступков; совершенствовать-
ся; развивать творческое воображение, мышление, 
познавательный интерес, любовь к жизни, человеч-
ность, гуманность, духовность; формировать у уча-
щихся положительное мировоззрение, формировать 
умение видеть в жизненных неурядицах только вре-
менные трудности и желание преодолевать их.

Ключевые слова: воспитательное мероприятие; 
конституция; детство; законодательство; правила 
вежливости.
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