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Життєва компетентність як 
основа розвитку інноваційної 

особистості 
 

 Виховання –велика справа: 
 воно вирішує долю людини. 

                                                                  В.Белінський 

    

  

В нових умовах ринкових відносин, соціальних та економічних реформ, 

демократизації суспільства та гуманізації освіти підвищився попит підлітків та їх 

батьків на додаткові освітні послуги, які можуть бути задоволені в результаті 

використання соціально-педагогічних можливостей позашкільної освіти та 

виховання. Особливість позашкільного навчально-виховного процесу полягає у 

проектуванні таких педагогічних методик та технологій, що могли б якнайповніше 

допомогти дітям зорієнтуватися і самореалізуватися у складній багатогранній 

соціокультурній ситуації. На мою думку, позашкільному закладу сьогодні потрібен 

педагог, який працює у форматі творчих пошуків, що ґрунтуються на здобутках 

традиційної методики й включають інноваційні елементи, мотивований не на 

репродукцію, а на експеримент, дослідження, новаторство. Робити кроки, 

можливо, не завжди вдалі, але головне не боятися, а йти вперед, ось що  цікавить 

мене, як керівника гуртка . Адже, дитина не готується жити – вона живе, а якою 

вона виростає – творчою, працьовитою чи ні залежить і від середовища, яке її 

оточує та педагога, який поруч з нею щодня. Дитині від природи дані всі творчі 

інтереси, і дуже важливо їх підтримати зробити так, щоб з роками вогник 

розпалювання усе яскравіше і яскравіше.  У формуванні особистості дитини 

важливе значення мають різноманітні види діяльності, одним з них є -  військово-

патріотична діяльність. Заняття гуртка  Дружини юних пожежних дарують радість  
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пізнання та знання в реальному житті. Адже, питання безпеки дітей та підлітків 

обговорюється на сторінках газет та журналів  ученими, представниками 

громадськості, тобто є об‘єктом уваги  всіх прошарків суспільства та держави. 

Сформувати в дитини свідоме та відповідальне ставлення до питань особистої 

безпеки й безпеки тих, хто її оточує, навчити її розпізнавати й оцінювати потенційні 

небезпеки, визначати шлях надійного захисту від них, уміти надавати допомогу в 

разі потреби собі та іншим – основне завдання, яке стоїть не тільки перед 

спеціалістами пожежної безпеки, а й перед педагогами, які постійно знаходиться в 

тісному контакті із дитиною. Тому вважаю, що цей напрямок актуальним і 

необхідним є не тільки сьогодні, але важливим для дитини впродовж всього 

життя. 

За плечима у мене немалий досвід роботи з дітьми як у школі, так і у вільний 

від неї час (26 років педагогічного стажу, з них - 20 в позашкільному закладі). Діти 

люблять цікавинку, а коли до неї додати трохи творчості, то ідея стане 

неповторною. Саме це потрібно дітям. І вони стрімко біжать після школи до мене в 

Центр дитячої творчості. А я завжди чекаю з нетерпінням  компетентну молодь, якій 

не байдужі здоров‘я та безпека своя та свого товариша, а можливо, і всієї нації. 

  

Багато років потому в м. Жовті Води на території дитячого парку виріс 

чудовий будинок, що зветься Центром дитячої творчості. За ці роки діяльності він 

став центром становлення юних обдарувань і талантів, інтелектуального та 

духовного збагачення дитини, розвитку творчої особистості. «Місто дитячих 

посмішок»  має багато кімнат різного напрямку діяльності. ( Додаток 1,2) Серед них 

є наша сонячна та тепла  кімната «СТРІМ», яка складається з будівельного 

матеріалу з особливими властивостями: доброти, гумору, взаємодопомоги, мудрості  

захоплень. Кожний з нас поклав свою цеглинку в будівництво кімнати…,  будинку.  
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За цей період будівництва ми встигли познайомитися, подружитися, звикнути один 

до одного. Ми - це наш гурток юного пожежного, в 

якому 30 букв «Я». Кожен з нас - це унікальна, 

неповторна особистість, одна єдина у своєму роді. 

Тому ми намагаємося дбайливо, з любов‘ю і повагою 

відноситися до себе і до оточуючих, приймати себе і 

інших такими, які ми є. 

    Освіта, яка не вчить  
 жити успішно в сучасному світі, 
 не має ніякої цінності. 

Р.Кіцосакі  
                                                              

В умовах мінливого етапу нашого суспільства, вибір життєвого шляху стає 

дуже складним, а для значної частини молоді, яка вступає в життя, закінчується 

зламом їх життєвої долі, що нерідко завершується вельми сумно. Ось чому мені, як і 

решта педагогам  колективу ЦДТ, ідея життєтворчості стала  близькою, а педагогіка 

життєтворчості такою технологією, яка цю ідею реалізує, сформувавши життєво 

компетентну особистість, здатну бути конкретно спроможною, успішно само 

реалізуватися  в соціумі як Громадянин, Сім‘янин, Професіонал, Носій Культури. 

Головними метою та завданнями щодо формування життєтворчих 

компетентностей вихованців , як керівник гуртка , я ставлю наступні: 

  формування свідомого, ціннісного ставлення дитини до власного і чужого 

життя, соціокультурного та природного середовища; 

  збагачення внутрішнього життєвого світу вихованців в процесі виховання, 

сприяння розширенню його життєвого простору та опанування власним 

життєвим часом; 

 пізнання життя та самопізнання в процесі життєтворчості;  

 стимулювання осмислення та освоєння дитиною власної життєвої перспективи, 

визначення можливих альтернатив власного життєвого шляху, життєвих 

прогнозів щодо майбутньої життєдіяльності, в тому числі професії; 

 допомога в оволодінні та практичному застосуванні особистісних методик 

деталізації та планування життєвого вибору; 

  прищеплення прагнення самовдосконалюватися, саморозвиватися та 

самовиховуватися, оволодівати мистецтвом життя. 
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Навчаючи-виховуємо, виховуючи-навчаємо 

  Щоб досягти поставленої мети, я будую навчально-виховний процес таким 

чином, аби він відповідав діяльнісному підходу до навчання, сприяв пошуковій 

активності, створював сприятливі умови для розвитку інноваційної особистості, 

відповідав адаптованій програмі гуртка. (Додаток 3,4,5,6) 

Від мене, як керівника гуртка, в першу чергу залежить ступінь сформованості 

дитячого колективу. Вміння згуртувати навколо себе дітей — великий дар і велика 

робота. Формування учня самостійною, ініціативною, вдумливою особистістю, буде 

успішним, якщо педагог потурбується про це з першого знайомства. І одним із видів 

діяльності дитини, що допомагає мені і дітям краще пізнати один одного, 

потоваришувати, здружитися - є гра. (Додаток 7) 

 Довідка Ігрова діяльність - особлива сфера людської діяльності, в якій людина не 

переслідує інших цілей, окрім отримання задоволення; це діяльність, що не дає 

матеріального результату. При цьому гра є осмислена діяльність, тобто 

сукупність осмислених дій, об'єднаних єдністю мотиву.  

   Гра – це творчість, гра – праця. 

  „Праця – шлях дітей до пізнання світу”  

                                              О.М.Горький. 

Гра належить до традиційних і визнаних методів навчання і виховання, 

дошкільників, молодших школярів і підлітків та 

являється початковим механізмом формуванню 

життєвих навичок. Цінність цього методу полягає 

в тому, що в ігровій діяльності освітня, 

розвиваюча й виховна функція діють у тісному 

взаємозв’язку. Гра дарує моїм дітям щохвилинну 

радість, задовольняє актуальні невідкладні потреби, а ще – спрямована в майбутнє, 

бо під час гри у дітей формуються чи закріплюються властивості, вміння, здібності, 

необхідні їм для виконання соціальних, професійних, творчих функцій у 

майбутньому.   (Додаток 8) 
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Вміння захопити, повести, навчити, відкрити світ — неоціненний скарб 

справжнього педагога. [«Через  казку, фантазію, гру, через  неповторну  дитячу  

творчість -  вірна  дорога  до  серця  дитини»]. А якщо дитина повірила, 

відкрилася, то я розумію, що несу відповідальність за неї все життя. Тому зроблю 

все можливе , вислухаю поради і пораджу іншим - лише б  усі вихованці почували 

себе комфортно та безпечно в житті, навчилися мріяти, творити, захищати та 

захищатися, знайшли своє місце під сонцем… (Додаток 9,10) 

Комунікативність – одна із сходинок життєвих навичок 

Як і кожен керівник гуртка, я знаходжуся у постійному пошуку інноваційних 

концептуальних підходів до здійснення взаємодії з дітьми з метою саморозвитку, 

розвитку творчої особистості дитини, виховання свідомого 

захисника своєї держави: вивчаю досвід інших педагогів, 

запроваджую інноваційні методи, прийоми навчання і 

виховання, беру участь у Всеукраїнських виставках 

інновацій (2010, 2012рр), виступаю з доповіддю на 

педрадах, методобєднаннях, семінарах. (Додаток11,12). 

Необхідність у спілкуванні є однією з найважливіших 

соціальних потреб, яка з розвитком особистості 

розширюється і поглиблюється за формою та змістом. Отже, акт спілкування 

становить невід’ємну частину реалізації життєвого шляху й освоєння життєвої 

компетентності особистості для того, щоб найкращим чином уміти орієнтуватися 

у власному соціально-психологічному просторі, часі і внутрішньому світі. Одним із 

шляхів реалізації такої програми може бути система соціально-психологічних 

технологій, конкретніше - тренінгів, спрямованих на вироблення певного вміння чи 

навички,а з огляду на наведені міркування - тренінгів комунікативної 

компетентності особистості.  

Довідка.Термін "тренінг" має ряд значень: "виховання", "навчання", "підготовка",  

"тренування". Так, Ю.Ємельянов визначає тренінг як групу методів розвитку  
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здібності до навчання й оволодіння будь-яким складним видом діяльності.  

Пошук і розробка активних методів навчання і виховання характерні для всієї 

сучасної психології і суміжних з нею дисциплін. Одним з таких методів є груповий 

тренінг. Спостерігаючи   взаємодію, яка   відбувається в групі, учасники тренінгу 

можуть ідентифікувати себе з іншими членами групи і використовувати зворотний 

зв'язок, оцінюючи власні почуття і поведінку. Тренінги комунікативної 

компетентності, які можна запропонувати для підвищення загальної життєвої 

компетентності особистості складаються з двох груп: 

1.  Тренінги оформлення зворотного зв'язку, які охоплюють: 

2.  Рольові тренінги: 

Одним із найважливіших моментів у роботі з дітьми є забезпечення 

поетапного розвитку (початковий, основний, творчий рівні навчання) з урахуванням 

індивідуальних і вікових особливостей, а також специфіки виявлення творчого 

потенціалу в різних видах діяльності. Великого значення набуває система поступово 

ускладнених творчих завдань  

І етап. – учитель формує творчі завдання й сам їх вирішує, а дітям пропонує роль 

виконавців своїх вказівок; 

 ІІ етап – учитель ставить завдання учням, підбиває підсумки роботи. 

 ІІІ етап – учитель ставить творчі завдання, а учні самостійно проходять усі 

етапи пошуку до висновк.  

У процесі розвитку творчих здібностей шляхом використання творчих завдань 

необхідно враховувати такі аспекти: 

 -  наявність особливого типу спілкування вчителя та учня, коли зберігається 

рівноправність і зацікавленість співрозмовників у поглядах, думках. 

 - створення такої ситуації, коли творчі завдання розробляються не зовні, а в самому 

учнівському колективі; 

 - розвиток творчих здібностей можливий тільки за високого рівня творчої 

активності й творчої освіти педагога. 
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Таким чином, спостерігаючи за дітьми, можна зробити простий, але важливий 

висновок на майбутнє: тренінгові заняття дають можливість дитині на занятті 

почувати себе вільно, право висловити свою думку та прийняти версії інших 

учасників. (Додаток 13) 

Життя – це потреба в самопізнанні через види творчої діяльність. 

Сьогодні, дійсно, домінує акцент на взаємодію дорослих і дітей, які, 

об'єднуючись задля загальної мети, формують стосунки між собою на принципах 

співробітництва й співтворчості. Я в свою чергу орієнтуюсь на позитивні якості 

дитини, вірю  у його творчі сили, намагаючись 

активізувати й розвинути їх. Цьому сприяють 

творчий підхід до вихованців, гнучкість форм 

впливу на них, урізноманітнення змісту діяльності 

дитячого колективу. (Додаток 14.) І якщо 

говорити про творчий тандем  дорослих і дітей, то 

організація свят, в яких ми завжди беремо активну 

участь, проходить часто у формі колективно –творчої справи. Адже є заходи, які 

об‘єднують не тільки дітей мого гуртка, але й вихованців усіх гуртків Центру 

дитячої творчості, більше того, школярів та дорослих міста.  

Довідка. 

 Колективні творчі справи - є формою організації колективної творчої діяльності, а 

також основним виховним засобом. 

  Колективні творчі справи (КТС), ігри, колективні організаційні справи на 

практиці зарекомендували себе ефективними способами організації життя мого 

колективу. Спільні творчі справи (свята, конкурси, змагання, фестивалі) 

дозволяють не тільки подружитися, але дають можливість пізнати один одного в не 

формальній обстановці, а мені, як педагогу, така форма роботи дає шанс розкрити 

здібності дитини, дає зрозуміти, який творчий потенціал ще захований, а значить, 

ставить переді мною нові перепони – показати дитині світ  з різних сторін –  
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підготовити і допомогти подолати «гірську місцевість життя». Творча група завжди 

мені помічники. При плануванні кожного заходу вона змінюється, і це добре. У 

кожного з них свій погляд на життя, своя цінність кожної сторони життя…, їх 

фантазія немає межі. (Додаток 15) 

Проектна діяльність – це процес опанування «мистецтва жити» 

Проектування власного життя, яке охоплює поступову реалізацію життєвого 

сценарію, опанування необхідних знань, умінь, навичок з пожежної безпеки означає 

опанувати мистецтво «жити в безпеці». Воно визначається як "особливе вміння і 

висока майстерність у творчій побудові собистістю свого життя, що базується на 

глибокому знанні життя, розвиненій самосвідомості і володінні системою засобів, 

методів, технологій програмування, конструювання в здійсненні життя як 

індивідуально-особистісного життєвого проекту".   

У процесі опанування «мистецтва жити» людина 

залучається до певного виду діяльності, вступає у 

відносини з іншими членами суспільства.  Ми 

стрімко підходимо ще до одного важливого методу 

становлення та розвитку основ життєвих 

компетенцій моїх вихованців це метод – проектів, 

який допомагає нам краще пізнати професію пожежного-рятівника, працювати з 

ними впродовж року пліч-о-пліч, прославляти зі сцени доблесні подвиги цих людей. 

(Додаток 16). При цьому важливо пам‘ятати, що організація та здійснення 

формування функціональної грамотності щодо здійснення життєтворчих процесів 

підлітка (на творчому рівні навчання) передбачає плавний перехід від групових до 

індивідуальних форм навчальної та виховної роботи з ним. Відбувається перехід від 

навчальних (інформаційних, просвітницьких) до виховних, та від виховних до 

самовиховних форм роботи. На практиці, це полягатиме в оволодінні та 

ефективному застосуванні підлітком індивідуальних прийомів самовиховання та 

саморозвитку (самоаналіз, самопереконання, самонавіювання, самопримус та  
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самозаохочення, самопідбадьорювання та ін.). Ці прийоми стануть підґрунтям, 

основою, завдяки якій стане можливою активна та цілеспрямована участь учня у 

формуванні власної життєвої компетентності. 

      Зміст освітньої діяльності гуртка ДЮП можна виразити формулою: 

 

       Д _ _ _ _ _ _ _ _ _ Р_ _ _ _ _ _ ЗВН              +   МЦ                      = ЖК 

   діяльність           рефлексія        знання             морально                життєва 

вміння             духовні                компетенція  

навички           цінності 

 Таким чином, в організації особистої освітньої траєкторії дитини  виділяю для 

себе чотири  “освітні стовпи” педагогіки життєтворчості, на які опираюся  в 

організації освітнього процесу: 

1. Допомогти дитині навчитися жити. Для цього ми використовуємо 

різноманітні анкети, бесіди, тренінги, проекти ігрових програм. На засіданнях 

педагогічної ради і методоб‘єднань розробляємо рекомендації, які 

допомагають орієнтуватися педагогові в даному напрямку (Додаток 17, 18). 

2. Допомогти дитині навчитися вчитися, бачити життя, ставити мету в житті, 

самостійно добувати знання, розвивати бажання творити.  (Додаток 19).  

    3. Допомогти дитині навчитися жити разом цінувати інший спосіб                              

життя, вміти уникати конфліктів.  

 4. Допомогти дитині навчитися працювати, націлювати вихованця на працю, 

якої вимагає суспільство, на те, що саме цінне й дороге, те, що зроблене своїми 

руками, стимулювання. (Додаток 20,21). 

Педагог – дитина - батьки 

Особливу  роль  у  формуванні  творчої  особистості  дитини  я  надаю  сім‘ї. 

Вважаю, що  діти   і  батьки  знаходяться  в  постійному  пошуку- сучасна  сім‘я  має  

великий  інтелектуальний  потенціал, а  моє завдання – вміло  використати  його  

для  організації  вільного  часу  дітей, заповнюючи  дозвілля  корисними  як  для  

здоров‘я, так  і  для  розуму  справами. Батьківський комітет  активно допомагає  
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мені в організації заходів.  У роботі з батьками використовую колективні та 

індивідуальні бесіди, зустрічі за «круглим столом», тренінги. (Додаток 22,23) 

 

Бажання жити в красі, бажання творити світ творчості – мета, яку прислідує 

кожен педагог, маючи на меті «виліпити»  з кожної дитинки  щось прекрасне, дати 

необхідний інструмент, яким дитина самостійно прокладе собі дорогу в життя. 

 Можливості творчого розвитку і саморозвитку 

дитини на гуртку не обмежується лише 

навчанням. Чим раніше діти залучаються до 

практичної творчості, яка її хвилює і цікавить, 

тим глибше вони розуміють життя й духовний 

зміст майбутньої трудової діяльності. Саме 

тому у  виховній системі гуртка ДЮП засобом 

розвитку особистості, її життєвої компетенції і є діяльність: пізнавальна, 

перетворювальна, комунікативна, ціннісно-орієнтаційна, художня, соціально-

значуща. Як би ми гарно не говорили про наукову організацію праці педагога, 

інноваційні, інтерактивні форми і методи роботи, про їх ефективне застосування в 

практику, наші розмови були б марними, якби ми не мали практичного 

підтвердження  результатів нашої діяльності. Багаточисленні перемоги моїх 

вихованців на обласних та Всеукраїнських  фестивалях ДЮП (Додаток25), 

навчання в театральних та пожежних ВУЗах (6 вихованців гуртка ДЮП), подальше 

працевлаштування за спеціальністю. (3 випускники є керівниками гуртків ЦДТ).   

Отже, головним результатом розвитку життєвих компетентностей дитини  є 

його вміння створити свій «життєвий проект». З функціонуванням життєвого 

проекту будуть пов'язані головні життєві результати розвитку життєвих 

компетентностей особистості - успішний вибір власної стратегії соціальної 

мобільності, професії та сфери професійної діяльності. 



 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

             



 16 

Додаток 1 

 

Модель діяльності  Центру дитячої творчості 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація        дозвілля 

Дитяче 

самоврядування 

Гуртки Робота з батьками Робота з 

громадськістю 

Художньо -

естетичний 

Декоративно-

прикладний 

Спортивно - 

туристичний 

Науково-

технічний 

Конкурси, фестивалі, 

концерти 

 

Конкурс-огляд 

дитячих театральних 

колективів 

Дні творчості 

Туристичні походи, 

екскурсії 

Конкурси, фестивалі, 

ігри, спартакіади 

Конкурси, 

виставки 

Тижні науки і 

техніки 

Конкурси, 

виставки 

Акції пропаганди 

здорового способу 

життя 

ОРГАНІЗАЦІЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ 

Фестиваль дитячої 

творчості 

Благодійні акції, 

виставки 

Правовий 

марафон 

Спортивні 

конкурси, змагання 

Новорічні, 

різдвяні заходи 

Розважально-

ігрові 

програми 

Конкурс проектів 

Заходи 

громадськості 

Військово-

патріотичний 

Тижні, 

місячники, 

декади 

Напрямки роботи 
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Додаток 2 
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                                                                                                               Додаток 3 

Відділ освіти виконкому Жовтоводської міської ради 

Комунальний заклад освіти Центр дитячої творчості 

Методичний кабінет 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

підготовки і проведення занять. 

 Примірний план-конспект заняття. 

На сучасному етапі розвитку суспільства велика увага приділяється 

впровадженню новітніх технологій, інноваційних методів роботи. Дана тенденція 

притаманна і безпосередньо діяльності позашкільних навчальних закладів.  

Використання сучасних педагогічних технологій навчання та виховання 

сприяють інтенсифікації процесу засвоєння знань, вмінь та навичок на заняттях 

гуртків. Керівник гуртка самостійно здійснює оптимальний вибір форм, методів, 

засобів навчання і виховання гуртківців, раціонально розподіляє час заняття на 

пасивні і активні форми роботи з дітьми. 

Існує певна система діяльності педагога у підготовці та проведенні занять. 

Вона включає в себе кілька пунктів. 

1. Усвідомлення значення теми і мети заняття. 

- визначення змісту; 

- навчально-методичних посібників; 

- рекомендації наукової літератури; 

- зв'язок з попередніми заняттями; 

- визначення мети: освітньої, розвивальної, виховної. 

2. Підбір матеріалу до теми заняття: 

- відбір змісту й обсягу знань з теми; 

- підбір доцільних фактів, прикладів; 

- підготовка наочних посібників,ТЗН, ІКТ; 

- визначення творчих і навчально-дослідних занять; 

- визначення колективних та індивідуальних форм роботи. 

3. Підготовка плану-конспекту заняття: 

- складання плану; 

- визначення питань для обговорення і розгляду; 

- залучення учнів до колективної підготовки заняття; 

- розподіл часу за етапами заняття; 

- визначення завдань для сімї. 

4. Апробація підготовленого заняття: 

- визначення основних частин змісту матеріалу, на які звертається увага дітей; 

- уточнення часу і темпу заняття. 
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В методиці гурткової роботи виділено основні вимоги 

 до сучасного заняття. 

1. Загальнопедагогічні: 

- пріоритет особистості дитини в освітньому процесі; 

- врахування вікових та індивідуальних особливостей; 

- орієнтація на процес навчання. 

- створення емоційно-актуального фону. 

- дотримання педагогічного такту і культури мови; 

- спонукання пізнавальної активності дітей. 

2. Дидактичні: 

- раціональне використання кожної хвилини; 

- раціональна єдність словесних, практичних і візуальних методів; 

- використання активних методів роботи; 

- зв'язок з раніше набутим досвідом; 

- формування вмінь самостійно здобувати та застосовувати знання; 

- диференціація; 

- використання інтегрованих курсів, занять; 

- використання сценарних занять. 

3. Психологічні: 

- врахування психологічних особливостей кожної дитини; 

- сприяння нормальному психологічному стану, стійкому настрою дітей; 

- розумна вимогливість і доброзичливість педагога; 

- психологічна етика і психологічний такт. 

4. Гігієнічні: 

- дотримання нормального температурного режиму; 

- дотримання норм освітлення приміщення; 

- провітрювання; 

- відповідність меблів; 

- чергування видів навчання, динамічні паузи. 

 

Результатом раціонального поєднання всього вище сказаного буде 

зацікавленість дитини і її бажання знову і знову відвідувати ваш гурток, а 

педагог завжди має змогу досягти поставленої мети. 
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Додаток 4 

 
Тема доповіді на педагогічній раді :  

«Вибір форм організації занять як одна з умов успішного навчання 

  дітей  та учнівської молоді». 

Мета: познайомити керівників гуртків з сучасними формами проведення 
заняття, інтерактивними методами та прийомами роботи  гуртківцями; 
розвивати вміння аргументувати власні думки, творити, мислити; виховувати 
культуру спілкування, любов до справи, якою 
 займаються учасники тренінгу. 
 
Обладнання: аркуші, фломастери, осінні листочки, малюнки овочів, фруктів,  
кошик, ножиці, скотч. 
Тип заняття: заняття з елементами тренінгу 
 

ХІД  ЗАНЯТТЯ: 
1. Вступ  

- Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми з вами попрацюємо над 

вирішенням такого питання: як оптимально обрати форму проведення 

заняття, щоб отримати максимальний результат. Сподіваюсь, що наша 

співпраця сьогодні буде як завжди плідною і кожен з вас отримає корисну 

інформацію. 

До речі, говорячи про форми організації заняття, хочу сказати, що наше 

заняття буде проходити у формі заочної подорожі до осіннього лісу. 

 

2. Вправа «ПРИВІТАННЯ» 

- Традиційно, ми розпочнемо свою роботу з привітання. Для цього вам 

необхідно назвати своє ім΄я і закінчити фразу «Я люблю осінь, тому що...» 

-  

3. Вправа «ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ» 

- Недарма червоною ниткою нашого заняття пройде тема осені. Адже осінь 

– найбагатша пора року. Чому? Бо восени ми робимо запаси на весь рік. 

Тож велике прохання: приготуйте будь ласка свої уявні кошики і 

складайте туди «плоди» нашої спільної праці. 

Звичайно, найголовнішим атрибутом осені є пожовкле листя. Зараз 

кожен візьміть по листочку і напишіть на ньому, що ви очікуєте від 

нашого заняття, чого хочете дізнатись чи навчитись.(пишуть) 

Пропоную поринути у дитинство... Згадайте, як класно було 

назбирати охапку листя, підкинути його вгору і влаштувати справжній 
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листопад. Давайте зараз теж підкинемо повище свої листочки і спробуємо 

перенестись у осінній ліс... 

4. Інформаційний  блок «Форми проведення заняття» (презентація) 

 

5. Вправа «В ОСІННЬОМУ ЛІСІ» 

- Щойно ви отримали масу інформації і я хочу запропонувати вам трішки 

відпочити. Прийміть зручне положення і спробуйте насолодитися красою 

осені...(презентація відео) 

-  

6. Вправа «ГОТУЄМОСЬ ДО ЗАНЯТТЯ» 

- Сподіваюсь, що ви трішки відпочили, але робота є робота і завтра у нас 

заняття гуртка. Тема – «Осінь». Завдання таке: зараз кожна творча група 

складає план-конспект заняття гуртка з використанням цікавих форм 

роботи, методів, прийомів тощо. Можливо ви щось візьмете з власного 

досвіду, а можливо, ви вигадаєте щось абсолютно нове. На виконання 

завдання у вас є 5-7 хвилин, а потім, відповідно, презентуємо свої 

конспекти. (виконується практичне завдання, презентація) 

 

7. Вправа «ЗБИРАЄМО УРОЖАЙ» 

- Як я вже казала, осінь – найбагатша пора року. І саме час зібрати наш 

кошик. У кожного на столі лежать овочі, фрукти та інші дари осені. Ваше 

завдання – написати на фруктах-аркушах умови найефективнішого 

проведення заняття. (пишуть, озвучують, прикріплюють над 

кошиком на дошці) 

- Погляньте, який багатющий урожай ми з вами сьогодні зібрали! Не 

лякайтеся, що кошик такий великий – ця ноша легка, вона в кожному з 

нас. Звичайно, ви можете все не використовувати, а знайти для себе щось 

основне, найголовніше, те, що на вашу думку є найефективнішим у 

роботі. Адже наша мета – формувати особистість 

конкурентноспороможну , здатну сприймати і творити прекрасне. 



 23 

                                                                                                                         Додаток 5 

Орієнтовна схема повного самоаналізу заняття гуртка 

№ 

з/п  

Зміст аналізу  Аналіз 

відвіданого 

заняття  

 1. Готовність приміщення, наявність необхідного обладнання для 

організації навчального процесу, використання наочних посібників і 

сучасних засобів навчання  

  

 2. Своєчасність початку занять, дотримання вимог до зовнішнього 

вигляду гуртківців, забезпечення роботи органів дитячого самоврядування  

  

 3. Зовнішній вигляд керівника гуртка, тон звертання, дотримання норм 

літературної вимови, ступінь емоційності  

  

 4. Визначення мети заняття, доведення її до дітей, запровадження 

мобілізуючого початку заняття  

  

 5. Відповідність теми заняття його змісту, зв‘язок із попередньою темою, 

наступність  

  

 6. Виховна спрямованість, використання методів виховного впливу на 

гуртківців. Виховна, розвивальна та профорієнтаційна робота на занятті   

  

 7. Наукова достовірність матеріалу, використання сучасних досягнень 

науки, техніки, промисловості, мистецтва, екології, зв‘язок із подіями 

сьогодення   

  

 8. Різноманітність прийомів навчання (методів праці гуртківців) на 

занятті  

  

 9. Активність гуртківців у процесі заняття, використання ігрових форм. 

Розвиток допитливості, творчості, навичок самостійного мислення   

  

 10. Закріплення здобутих знань, вироблення вмінь та навичок відповідно 

до профілю гуртка. Повторення пройденого матеріалу. Наявність 

міжпредметних зв‘язків   

  

 11. Прийоми заохочення й стимулювання гуртківців    

 12. Знання керівником психологічних особливостей дітей    

 13. Раціональне використання часу на занятті    

 14. Формування навичок самостійної роботи з довідковим та іншим 

матеріалом. Дослідницька робота  

  

 15. Упровадження досягнень педагогічної науки, сучасних методів 

навчання і виховання, передового педагогічного досвіду  

  

 16. Використання різноманітних методів навчання    

 17. Орієнтація гуртківців на подання конкретної практичної допомоги 

закладу  

  

 18. Додержання правил техніки безпеки. Проведення інструктажу    

 19. Підбиття підсумків кожного етапу заняття    

 20. Чіткість в організації початку й кінця заняття    

 21. Рівень вирішення єдиної методичної проблеми закладу    
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                                                                                                                                               Додаток 6 

Поради керівникам гуртків 

при підготовці до заняття 

1. Опрацюйте розділи програми, які треба вивчати на занятті. 

2. Вивчіть матеріал цього розділу. 

3. Проаналізуйте навчальний матеріал. 

4. Сформулюйте мету заняття. Дайте відповідь на запитання, чого б ви хотіли досягти в результаті 

заняття. 

5. Представте колектив групи, окремих вихованців, постарайтесь намітити їхній шлях до реалізації 

задач заняття. 

6. Виберіть найбільш результативні методичні прийоми для даних вихованців. 

7. Співставте обрані прийоми зі своїми можливостями, визначте свої дії на занятті. 

8. Обміркуйте структуру заняття, його хід. 

9. Зафіксуйте все підготовлене у плані або конспекті. 

10. Повторіть про себе або вголос вузлові моменти плану. 

11. Перевірте себе: 

а) які факти, загальні поняття повинні бути засвоєні на занятті; 

б) яке вміння формуються на даному занятті; 

в) які світоглядні поняття, моральні чи естетичні оцінки необхідно сформувати на даному занятті; 

г) якого роду емоційну реакцію варто викликати в учнів при вивченні даного матеріалу. 

12. Приходьте в кабінет раніше початку заняття. Переконайтесь, чи все підготовлено до заняття, 

чи чисто у кабінеті, чи підготовлено наочне приладдя. Домагайтесь, щоб всі вихованці вас вітали, 

але не витрачайте на це багато часу. 

13. Почніть заняття енергійно. Необхідно вести заняття так, щоб кожний вихованець із початку до 

кінця заняття був зайнятий справою. 

14. Захоплюйте вихованців цікавим змістом матеріалу, розумовою напругою, допомагайте 

слабким повірити у свої сили. Тримайте в полі зору усю групу. Запобігайте спробі порушити 

робочий порядок, проводьте інструктажі з ОП та ТБ. 

15. Звертайтесь трохи частіше з проханням, запитаннями до тих, хто може зайнятись на занятті 

іншою справою. 

16. Дайте вказівки вихованцю, над чим варто працювати, перевірте виконання даного завдання. Це 

буде привчати до дисциплінованої праці. Вихованець буде звикати до того, що вказівки керівника 

гуртка треба виконувати обов‘язково. 

17. Закінчуйте заняття загальною оцінкою. Оцінюйте вихованців за старанність. Подякуйте усій 

групі й окремим вихованцям. Нехай вихованці відчують почуття задоволеності від результатів 

праці на занятті. 

18. Припиняйте заняття на перерву. Нагадуйте про обов‘язки чергового. 

19. Утримуйтесь від зайвих зауважень. 

20. Не допускайте конфліктів із цілою групою, а якщо він виник, не затягуйте його, шукайте 

розумні шляхи його розв‘язування. 

21. Пам‘ятайте: там, де є сумніви у правоті керівника гуртка, не кажучи про ті випадки, коли вина 

його безперечна, конфлікт повинен вирішуватись на користь учнів. 

22. Пам‘ятайте слова М.Добролюбова: ―Справедливий керівник – це такий керівник, поступки 

якого виправдані в очах вихованців‖. 
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  Додаток7  

 

Гра - тренінг на згуртування 

 

Мета тренінгу: об'єднання групи й побудова ефективної командної взаємодії. 

 

«Об'єднання - це можливість для команди стати єдиним цілим для досягнення 

конкретних цілей і завдань. У Вас є спільні цілі - навчання в цьому коледжі, 

отримання хорошої освіти, відмінного диплома! І для того, щоб більш ефективно 

досягати цих цілей, всі Ви потребуєте підтримки, і Ви можете отримати її саме в 

своїй групі! Адже тільки згуртований колектив домагається багатьох вершин і 

перемог!» 

Завдання тренінгу: 

формування сприятливого психологічного клімату в групі; 

знаходження подібностей в учасників групи для поліпшення взаємодії між ними; 

первинна діагностика психологічної атмосфери в групі; 

усвідомлення кожним учасником своєї ролі, функцій в групі; 

розвиток уміння працювати в команді; 

об'єднання групи. 

Фази тренінгу: 

 

1. Початкова фаза 

Мета фази: Знайомство учасників один з одним, з провідними, а також з метою 

тренінгу, правилами роботи в групі.  

Назва вправ: «Сенс мого імені», «Правила групи» 

Час: 5 хвилин. 

Необхідні матеріали: Картки для імен, шпильки, фломастери, лист з правилами. 

 

2. Фаза контакту 

Мета фази: Встановлення сприятливого психологічного клімату в групі, розминка. 

Назва вправ: «Веселий рахунок» («Поворот у стрибках») 

Час: 5-7 хвилин. 

 

3. Фаза лабілізації 

Мета фази: Формування активного робочого настрою, діагностика психологічної 

атмосфери в групі. 

Назва вправ: «Вавилонська вежа», «Пошук схожості», «Построимся» 

Час: 20-25 хвилин.  

Необхідні матеріали: Картинки із зображенням тварин, бланки для діагностики за 

кількістю учасників, ватман, фломастери, картки з індивідуальними завданнями. 

 

4. Фаза навчання 

Мета фази: Відпрацювання та оволодіння навичками, провідними до згуртування 

групи, розвитку вміння працювати в команді, знаходження спільного між 

учасниками. 
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Назва вправ: «Хто швидше», «Пазли», «Будинок» 

Час: 30 хвилин.  

Необхідні матеріали: Картки із зображенням тварин, пазли. 

 

5.Заключительная фаза 

Мета фази: Підбиття підсумків, зняття напруги 

Назва вправ: «Говорять руки», «Коло», «Подарунки групі» 

Час: 10-15 хвилин. 

Необхідні матеріали: Картки із зображенням тварин. Загальний час: 80 хвилин. 

1. Вправа «Сенс мого імені» 

Мета: дати можливість учасникам підкреслити свою індивідуальність. 

Час: 5 хвилин. 

Ресурси: нарізані листочки папери, фломастери, шпильки.  

 

Хід вправи: Ведучий пропонує познайомитися і зробити це таким чином: всім 

учасникам групи необхідно зробити візитні картки зі своїм тренінговим ім'ям. 

Кожен має право взяти собі будь-яке ім'я, яким він хоче, щоб його називали в групі: 

своє справжнє, ігрове, ім'я літературного героя, ім'я-образ. Потім, коли візитки 

готові, все по черзі пропонується назвати своє ім'я, а потім розповісти історію його 

походження. 

2. «Правила групи» 

Час: 2 хвилини. 

Ресурси: ватман з вже написаними правилами. 

Проявляти активність. 

Слухати один одного, не перебиваючи.  

Говорити тільки від свого імені. 

Якщо інформація адресована кому щось конкретно, то звертатися безпосередньо до 

цієї людини, а не говорити про нього у третій особі 

Не поширювати і не обговорювати за межами тренінгу те, що відбувається на 

заняттях 

Уникати критики при виконанні вправ, якщо виникає потреба що-то покритикувати 

- дочекатися обговорення 

У разі небажання виконувати будь-яка вправа учасник має право відмовитися, не 

пояснюючи причину цього, але він повинен публічно заявити про свою відмову. 

3. Вправа «Веселий рахунок» 

Мета: зняття внутрішньої напруги учасників, об'єднання групи шляхом спільного і 

одночасного виконання вправи. 

Хід вправи: Провідний називає яке-або число, не перевищує кількість осіб в групі. 

Названа кількість учасників встає. У виконанні вправи необхідно добитися 

синхронності, учасники не повинні радитися. 

Психологічний зміст вправи: вправа дозволяє учасникам відчути іншого, зрозуміти 

його думки з метою більш ефективного виконання завдання. 

Обговорення: чому спочатку не виходило виконати завдання? Що допомогло у 

виконанні завдання? 

4. Вправа «Поворот у стрибках» 
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Мета: активізація групи, згуртування. 

Час: 2-3 хвилини. 

Опис вправи: Учасники рассредоточиваются в просторі таким чином, щоб відстань 

між сусідами становила не менш півметра, і встають особою в одному напрямку. 

Далі за умовним сигналу ведучого всі одночасно виконують стрибок на місці. У 

стрибку можна повернутися в будь-яку сторону на 90, 180, 240 або 360°. Кожен сам 

вирішує, куди і наскільки йому повернутися, домовлятися про це не можна. Кожен 

наступний стрибок проводиться за черговим сигналом з того положення, яке 

учасники приземлилися раніше. Завдання тут - добитися того, щоб після чергового 

стрибка всі учасники приземлилися, повернувшись обличчям в одну сторону. 

Фіксується кількість спроб, необхідної для цього. 

Психологічний зміст вправи: Подібне завдання не вдається успішно виконати до тих 

пір, поки учасники підходять до нього, не орієнтуючись на дії сусідів. А успішно 

спрогнозувати дії оточуючих в даному випадку можна тільки з опорою на 

сприйняття і прогнозування намірів інших. Крім того, гра служить хорошою 

розминкою, дозволяє активізувати групу, знімає напругу. 

Обговорення: чи Можна успішно виконати це завдання, діючи за принципом «кожен 

за себе? Очевидно, немає. Можна дуже старатися, але нічого не вийде, якщо не 

намагатися зрозуміти задуми сусідів і не передати їм свій задум. А як це зробити? 

5. Вправа «Вавілонська вежа» 

Час: 15 хвилин. 

Ресурси: кольорові маркери, ватман, заздалегідь заготовлені індивідуальні завдання. 

Хід вправи: Учасники діляться на дві команди. Кожному члену команди дається 

індивідуальне завдання. Індивідуальні завдання: коротко прописані на окремих 

аркушах, кожний аркуш є суворо конфіденційною для одного учасника. Наприклад, 

«Вежа повинна мати 10 поверхів» - листок з таким написом вручається одному 

учаснику тренінгу, він не має права нікому його показувати, зобов'язаний зробити 

так, щоб намальована спільно башта мала саме 10 поверхів! Друге завдання: «Вся 

башта має коричневий контур» - це завдання для наступного учасника. «Над вежею 

розвивається синій прапор», «У вежі всього 6 вікон» і т.д. Учасникам заборонено 

розмовляти і взагалі як щось використовувати голос.  

Необхідно спільно намалювати Вавілонську вежу. Час виконання обмежена (5-7 

хвилин). 

Психологічний зміст вправи: В ході вправи учасники навчаються координувати свої 

дії, взаємодіяти в команді. Розвиваються навички невербального спілкування. 

Обговорення: чи Важко було виконувати завдання? Що здалося найбільш важким? 

Успішно чи було взаємодія в групах? Чому? 

6. Вправа «Пошук схожості» 

Мета: Об'єднання групи через знаходження подібностей у її учасників. 

Час: 20 хвилин. 

Ресурси: картки із зображенням тварин, аркуші паперу.  

Хід вправи: Кожна команда повинна написати на аркуші риси подібності ( перша 

команда) і особливості відмінності ( друга команда) в своїй групі. 

Виграє та команда, яка більше напише подібностей або відмінностей за певний час. 

Враховується кількість названих подібностей і їх якість. 
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Психологічний зміст вправи: Вправа ефективно працює на об'єднання групи, так як 

учасники починають більш уважно придивлятися один до одного і виявляють, що 

подібності між ними набагато більше, ніж вони думали раніше.  

Обговорення: Постаратися підвести учасників до думки, що, хоча всі вони такі різні, 

подібності між ними набагато більше, ніж може здатися на перший погляд. 

7. Вправа «Шикуємся» 

Мета: навчання вміння розподіляти ролі в команді, порівнювати себе з іншим 

учасником зі споріднених ознаками. 

Час: 10 хвилин. 

Хід вправи: «Тепер ми подивимося, наскільки Ваші загальні риси проявляються у 

кожного з вас окремо!». Завдання учасників - вишикуватися в одну лінію по 

зростанню. При цьому не можна розмовляти. Потім завдання ускладнюється - їм 

потрібно збудувати за датою і місяця народження, по довжині волосся, за 

віддаленості місця проживання від коледжу, за кольорами веселки в їх одязі. 

Психологічний зміст вправи: Учасники краще довідаються один одного, навчаються 

ефективній взаємодії в команді. 

Обговорення: чи Важко Вам було виконувати цю вправу? Чому? Яку роль Ви 

обрали для себе? Яка стратегія виконання була найбільш ефективна? 

8. Діагностика психологічної атмосфери в групі 

Учасникам видаються бланки для заповнення.  

Тут наведено протилежні за змістом 10 пар слів, за допомогою яких Вам 

пропонується описати психологічну атмосферу у Вашій групі. Поставте знак ? 

(зірочка) ближче до того ознакою в кожній парі, який, на Вашу думку, більш 

виражений у Вашій групі. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дружелюбність - Ворожість 

Згоду - Незгода 

Задоволеність – Незадоволеність 

Продуктивність - Непродуктивність 

Теплота - Холодність 

Співпраця - Неузгодженість 

Взаємна підтримка - Недоброзичливість 

Захопленість - Байдужість 

Цікавість - Нудьга 

Успішність - Безуспішність 

9. Вправа «Пазли» 

Мета: формування команди, навчання вмінню розподілу ролей в групі. 

Час: 10-15 хвилин.  

Ресурси: картки із зображеннями тварин, маленькі головоломки «пазли». 

Хід вправи: учасники діляться на команди. Кожна команда отримує головоломку. 

Завдання - зібрати її як можна швидше. 

Психологічний зміст вправи: учасники в ігровій формі навчаються ефективній 

взаємодії в команді, вчаться розподіляти ролі, до поліпшення якості роботи, при 

цьому важливо, що об ‘ єднані спільною метою. 
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Обговорення: чи Складно було виконувати цю вправу в команді? Чому? Що 

потрібно для того, щоб більш ефективно працювати в команді? 

10. Вправа «Хто швидше?» 

Мета: згуртування колективу. 

Час: 10 хвилин. 

Хід вправи: Група повинна швидко, без слів, побудувати, використовуючи всіх 

гравців команди, такі фігури: 

квадрат; 

трикутник; 

ромб; 

літеру; 

пташиний косяк. 

Психологічний зміст вправи: координація спільних дій, розподіл ролей у групі. 

Обговорення: Важко було виконувати завдання? Що допомогло при його виконанні? 

11. Вправа «Будинок» 

Мета: усвідомлення своєї ролі в групі, стилю поведінки. 

Час: 15 хвилин. 

Ресурси: картки із зображенням тварин.  

Хід вправи: учасники діляться на дві команди. Ведучий дає інструкцію: «Кожна 

команда повинна стати повноцінним будинком! Кожна людина повинна вибрати, 

ким він буде в цьому будинку - дверима, стіною, а може бути шпалерами або 

предметом меблів, квіткою або телевізором? Вибір за Вами! Але не забувайте, що 

Ви повинні бути повноцінним і функціональним будинком! Побудуйте свій дім! 

Можна спілкуватися між собою». 

Психологічний зміст вправи: Учасники замислюються над тим, яку функцію вони 

виконують у цьому колективі, усвідомлюють, що всі вони потрібні в своєму 

будинку», що сприяє об'єднанню.  

Обговорення: Як проходило обговорення в командах? Відразу чи Ви змогли 

визначити свою роль в «будинку»? Чому Ви вибрали саме цю роль? Я думаю, Ви всі 

зрозуміли, що кожна частина Вашого будинку» важлива і потрібна в ньому, кожна 

несе свою певну функцію, без якої будинок не може бути повноцінним! 

12. Вправа «Говорять руки» 

Мета: емоційно-психологічний зближення учасників. 

Час: 5-7 хвилин. 

Хід вправи: Учасники утворюють два кола: внутрішній і зовнішній, стоячи 

обличчям один до одного. Ведучий дає команди, які учасники виконують мовчки що 

утворилася парі. Після цього по команді ведучого зовнішній коло рухається 

праворуч на крок. 

Варіанти інструкцій утворюються парам: 

Привітатися з допомогою рук. 

Поборотися руками. 

Помиритися руками. 

Висловити підтримку з допомогою рук. 

Пошкодувати руками. 

Висловити радість. 
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Побажати удачі. 

Попрощатися руками. 

Психологічний зміст вправи: відбувається емоційно-психологічний зближення 

учасників за рахунок тілесного контакту. Між ними поліпшується взаєморозуміння, 

розвивається навик невербального спілкування. 

Обговорення: Що було легко, що складно? Кому було складно мовчки передавати 

інформацію? Кому легко? Чи звертали увагу на інформацію від партнера або більше 

думали, як передати інформацію самим? Як Ви думаєте, на що було направлено це 

вправу? 

13. Вправа «Побудова кола» 

Час: 10 хвилин. 

Опис вправи: Учасники закривають очі і починають хаотично переміщатися по 

приміщенню (можна при цьому видавати гудіння, як потривожені бджоли; це 

дозволяє уникнути розмов, що створюють перешкоди у виконанні вправи). За 

умовним сигналу ведучого всі зупиняються в тих місцях, де їх застав сигнал, після 

чого намагаються стати в коло, не розплющуючи очей і не переговорюючись, можна 

тільки торкатися один одного руками. Коли всі займають свої місця і зупиняються, 

провідний подає повторний умовний сигнал, по якому учасники відкривають очі. Як 

правило, побудувати ідеально рівний коло не вдається. 

Ця вправа створює дуже хороші умови для спостереження провідного за стилями 

поведінки учасників. Крім того, його можна використовувати для експрес-

діагностики груповий згуртованості.  

Психологічний зміст вправи: Вправа спрямована на розвиток навичок координації 

спільних дій, об'єднання групи. Крім того, воно дозволяє розвивати навички 

невербального спілкування і саморегуляції. 

Обговорення: Що дає ця гра? Чому ідеальний коло не виходив відразу? Потрібно 

Опис вправи: Учасники закривають очі і починають хаотично переміщатися по 

приміщенню (можна при цьому видавати гудіння, як потривожені бджоли; це 

дозволяє уникнути розмов, що створюють перешкоди у виконанні вправи). За 

умовним сигналу ведучого всі зупиняються в тих місцях, де їх застав сигнал, після 

чого намагаються стати в коло, не розплющуючи очей і не переговорюючись, можна 

тільки торкатися один одного руками. Коли всі займають свої місця і зупиняються, 

провідний подає повторний умовний сигнал, по якому учасники відкривають очі. Як 

правило, побудувати ідеально рівний коло не вдається. 

Ця вправа створює дуже хороші умови для спостереження провідного за стилями 

поведінки учасників. Крім того, його можна використовувати для експрес-

діагностики груповий згуртованості. 

Психологічний зміст вправи: Вправа спрямована на розвиток навичок координації 

спільних дій, об'єднання групи. Крім того, воно дозволяє розвивати навички 

невербального спілкування і саморегуляції. 

Обговорення: Що дає ця гра? Чому ідеальний коло не виходив відразу? Потрібно 

дати зрозуміти учасникам, що в цьому вправі важлива загальна узгодженість їх дій. 

14. Вправа «Подарунок» 

Мета: позитивне завершення тренінгу, рефлексія. 

Час: 3-5 хвилин. 
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Опис вправи: Ведучий: «Давайте подумаємо, що ми могли б подарувати Вашій 

групі, щоб взаємодія в ній стало ще ефективніше, а відносини в ній - більш 

згуртованими? Давайте скажемо, що кожен з нас дарує групі. Я, наприклад, дарую 

вам оптимізм і взаємна довіра». Далі кожен з учасників висловлюється, що він хотів 

би подарувати групі. «Давайте нагородимо себе за успішне плавання оплесками!» 

Психологічний зміст вправи: Ритуал, що дозволяє завершити тренінг красиво і на 

позитивній емоційної ноті. 

Обговорення: «Наш тренінг підійшов до завершення. Хочу запитати Вас, що ви 

нового сьогодні дізналися? Що корисного винесли для себе, для групи? 

Ну ось, всі подарунки подаровані, ігри пройдені, слова сказані. Ви всі були активні, 

злагоджено працювали в команді. Не забувайте, що Ви - єдине ціле, кожен з Вас - 

важлива і необхідна, унікальна частина цього цілого! Разом Ви - сила! Спасибі всім 

за участь!» 
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                               Додаток 8 

Ігри «Я пожежний - рятівник» 

 

Мотузковий курс. Пропонуємо вашій увазі серію спеціально розроблених вправ, які 

допоможуть здружити дітей, навчити їх відчувати і розуміти краще атмосферу 

рятівника, познайомить з перепонами, які долають в ході  своєї роботи працівники 

пожежної служби. 

А називається цей курс - мотузковим. Чому? Тому що головна ідея - всі разом, 

немов пов'язані однієї мотузкою. Крім цього, мотузка вам знадобиться в деяких 

вправах. Отже, запасіться не тільки мотузкою, але і терпінням, а головне бажанням! 

Мотузковий курс - це серія спеціально підготовлених занять, психофізичних вправ 

для малих груп, а також індивідуальні заняття. Ця програма розроблена 

американською фірмою Barron Adventures. 

В процесі виконання курсу створюється атмосфера творчого пошуку, 

опрацьовуються можливості прийняття нестандартних рішень, підвищується 

взаємодопомога і підтримка в колективі. На прикладі захоплюючих, але досить 

складних вправ група навчається вирішувати загальну завдання, виробляти тактику і 

стратегію її рішення. Беручи участь в "Мотузяному курсі хлопці починають долати 

бар'єри в спілкуванні, впізнають один одного ближче, завдяки цьому відбувається 

природне і швидке об'єднання групи. Аналіз кожної вправи дає їм можливість 

зрозуміти як було виконано завдання, прийнято рішення, хто зайняв активну 

позицію і як це вплинуло на результат. Думають над тим, що можна було зробити 

інакше і краще наступного разу, як подолати труднощі в житті більш ефективним 

способом. "Мотузковий курс - це програма через навчання один від одного, в якій 

учасники пізнають усі самі з власного досвіду, згідно своїх дій. 

Головні цілі "мотузкового курсу - командна робота та лідерство. Але при цьому 

можна додати, що це дає: 

• вироблення стратегії групою; 

• творчий підхід; 

• самовираження; 

• результативне лідерство; 

• упевненість в собі; 

• вирішення проблем; 

• подолання себе. 

На власному досвіді ми переконалися в ефективності цього курсу в роботі над 

об'єднанням колективу. Рекомендуємо використовувати його в організаційний 

період зміни. 

Необхідно дотримуватися всі умови виконання «Мотузкового курсу». 

1.Группа, яка проходить випробування, не повинна перевищувати 12 осіб. 

2. Вправи виконуються під керівництвом вожатого, добре знайомого з "курсом. 

3. Час на підготовку завдання не обмежена. 

4. Завдання вважається виконаним, якщо кожен безпомилково впорається з 

поставленим завданням. Якщо ж хоч одні учасник припускається помилки, група 

повертається на вихідну позицію. 
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І ще, у жодному разі не забувайте, що курс можна проводити тільки в теплій, 

доброзичливій атмосфері. А вона залежить тільки від вас, дорогі колеги! Удачі! 

 

Вправи 

«Вузлики». 

Учасники утворюють коло й беруться за руки, причому руки однієї людини повинні 

бути язаний з руками різних людей. Завдання: не розчіплюючи рук, розплутати 

вузол і утворити коло. 

Ця вправа дає можливість брати участь всім у виробленні стратегії. 

 

«Електричний ланцюг». 

Команда розбивається на пари. Партнери сідають навпроти один одного, де 

з'єднують руки і ступні, утворюючи таким чином, електричний ланцюг, за якою 

струм тече по зв ‘ язаним руках і ногах. Завдання учасників: встати, не розриваючи 

електричного ланцюга. Тепер об'єднаєтеся по дві пари один з одним, щоб вийшла 

електричний ланцюг, що складається з чотирьох чоловік. Завдання залишається 

колишньою - встати всім разом, не розриваючи ланцюг. Коли цей етап успішно 

завершений, знову об'єднайте групи, щоб утворити електричний ланцюг, що 

складається з 8 чоловік. В кінці кінців ви отримаєте електричний ланцюг, утворену 

всіма учасниками, які повинні піднятися.  

Два головних умови цієї вправи: 1) електричний струм повинен безперешкодно 

текти по замкнутому електричного ланцюга, утвореної зв'язаними руками і ногами; 

2) на кожному етапі учасники повинні відриватися від землі одночасно. 

Підказка вожатому: не забудьте підтримати дітей, адже їм дуже важко! 

 

«Вогонь-вода». 

Організуйте велике коло. Розбийте команду на пари і попросіть кожну пару вибрати 

словосполучення з двох слів, які традиційно використовуються разом (наприклад, 

один партнер говорить: «Вогонь»,- інше: «Вода»; один: «Вогнегасник»,- інше: 

«Пісок» і т. д.). Потім поясніть, що за умовами гри, потрібно закрити очі і не 

відкривати їх до кінця події, і, крім того, можна говорити тільки своє вибране слово. 

Ведучий перемішує команду так, щоб партнери були далеко один від одного. 

Партнери з закритими очима, викрикуючи своє слово, знаходять один одного. Як 

тільки пара возз'єдналася, відведіть її з шляху тих, у кого очі ще закриті. По 

завершенню завдання, кожна пара повідомляє всім учасникам своє 

словосполучення. 

Для цього вправи дуже важливу роль грає майданчик, яка повинна бути великий. 

 

«Сидячий коло».  

Команда формує тісне коло (плечі стосуються). Після цього попросіть хлопців 

повернутися на 90 градусів праворуч. Завдання: Треба повільно сісти на коліна один 

до одного і рукою торкнутися плеча що знаходиться позаду людини. 

Завершіть це вправа на високій ноті, сміючись і ляскаючи всім. 

 

 



 34 

«Колода». 

Обладнання: будь-який колода (дерево, що лежить на землі, гімнастичне колоду і 

т.п). 

Команда вибудовується на колоді. Починаючи з першого людини, команда 

переправляється на протилежний кінець колоди. У результаті має вийти та ж лінія, в 

тому ж порядку. 

Підказка керівнику гуртка: краще розташувати команду, чергуючи хлопчиків і 

дівчаток. 

 

«Тролів». 

Обладнання: тролі - невелика дощечка, брусок або інший допоміжний предмет. 

Позначити дві паралельні лінії, що знаходяться на відстані не менше трьох метрів 

один від одного. Завдання команди - переправитися від однієї лінії до іншої, не 

торкаючись землі, використовуючи тролі. 

 

 «Павутина». 

Обладнання: заздалегідь сплетена з мотузок «павутина». Кількість комірок має 

відповідати кількості учасників. Завдання полягає в тому, щоб переправитися всією 

командою через павутину з одного боку на іншу, не торкаючись при цьому ні однієї 

її частини. Якщо ви торкаєтеся павутини, вся команда повертається назад і починає 

вправа знову. Якщо хто з вас переправився на іншу сторону, то він не може 

повернутися, обійшовши павутину, і допомогти команді. Кожну клітинку можна 

використовувати тільки один раз. 

 

«Переправа». 

Обладнання: канат, відро з водою. Заздалегідь готується «маятник» (канат кріпиться 

до опори). 

Завдання полягає в тому, щоб переправитися всією командою за позначену лінію, не 

торкаючись землі. Крім того, кожному члену команди потрібно перенести ємність з 

водою, не протоку жодної краплі. 

Обов'язкова страховка! 

 

«Електрична огорожа». 

Обладнання: мотузка жердину (дошка, палиця і т. д.).  

Завдання полягає в тому, щоб переправитися всією командою через уявну 

електричну стіну, не торкаючись жодної видимої або уявної її частини. Якщо хто 

або торкнеться стіни, вся команда повертається назад і починає вправа знову. 

Підказка : жердина може використовувати як вся команда, так і останній учасник. 

 

На цьому «Мотузковий курс» закінчено. Результати цієї програми ви отримали. Чи 

всі змогли виконати вправу? Ніхто не залишився осторонь? А на вечірньому 

«вогнику». Запитайте у дітей, чому вони навчилися в процесі даного курсу?  
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         Додаток 9 

Пять шляхів до серця дитини 
(Поради педагогам та батькам) 

 
Іноді діти розмовляють мовою, яку нам, дорослим, важко зрозуміти. Це 

може бути їм лише зрозумілий сленг, але i нас - дорослих - також не завжди 
розуміють діти, тому що, розмовляючи з ними, ми не завжди можемо 
висловити свої думки. Але ще гipше, коли ми не завжди можемо виразити 
дитині свої почуття i любов на зрозумілій їй мові 
Чи вмієте ви говорити на мові любові? 

Кожній дитині властиво розуміти любов педагогів по-своєму. I якщо 
педагоги знають цю «мову», дитина краще зрозуміє їx. Любов потрібна кожній 
дитині, інакше їй ніколи не стати повноцінною дорослою людиною. Любов - це 
найнадійніший фундамент спокійного дитинства. Якщо це розуміють дорослі, 
дитина виростає доброю i щедрою людиною. Основне  завдання педагога  - 
виховати зрілу та відповідальну людину. Але які б якості ви не розвивали в 
дитині, головне - будувати виховання на любові. 
Впевненість у любові оточуючих. 

Коли дитина впевнена у любові оточуючих, вона стає більш слухняною, 
допитливою. 3 цієї впевненості малюк бере сили, щоб протистояти труднощам, 
з якими зустрічається. Ця впевненість для нього - як бензобак для автомобіля! 
Дитина зуміє реалізувати свої здібності лише за умови, якщо дорослі регулярно 
наповнюють цією впевненістю її серце. Як цього досягти? Звичайно, любов'ю. 
Проявляти саме той спосіб прояву любові, який є найбільш зрозумілим для 
дитини, знайти для неї індивідуальний, особливий шлях вираження почуттів. 
Батьківська любов повинна бути безумовною, адже справжня любов умов не 
виставляє. Безумовна любов - це найвища форма любові! Адже ми любимо 
дитину просто за те, що вона є, незалежно від того, як  вона поводить себе. Ми 
всі це розуміємо, але іноді не відаємо собі звіту в тому, що нашу любов дітям 
доводиться завойовувати. Батьки люблять дитину, але з поправкою: вона 
повинна добре навчатися i гарно себе поводити. I лише у цьому випадку вона 
отримує подарунки, привілеї та схвалення. Звичайно, ми повинні навчати i 
виховувати дитину.Але спочатку необхідно наповнити серце дитини 
впевненістю у нашій безумовній любові! I робити це треба регулярно, щоб ця 
впевненість не випарувалась. Тоді у дитини не виникає страху, провини, вона 
буде відчувати, що потрібна. Безумовну любов ніщо не може похитнути. Ми 
любимо дитину, навіть якщо вона некрасива i зірок з неба не дістає. Ми 
любимо її, якщо вона не виправдовує наших надій. I найважче - ми любимо її, 
щоб вона не зробила. Це не означає, що будь-який вчинок дитини ми 
виправдовуємо. Це означає, що ми любимо дитину i показуємо їй це, навіть 
якщо її поведінка на занятті не найкраща. 
Спілкуючись з дітьми, необхідно частіше нагадувати собі: 
1. Перед нами діти. 
2. Вони поводять себе як діти. 
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3. Буває, що їхня поведінка діє нам на нерви. 
4. Якщо ми виконуємо свої  обов'язки i любимо дітей, незважаючи на їx витівки, 
вони, подорослішавши, виправляються. 
5. Якщо вони повинні догодити мені, щоб заслужити любов, якщо моя любов 
умовна, діти її не відчують. Тоді вони гублять впевненість у собі й не здатні 
правильно оцінювати власні вчинки, а значить, не можуть контролювати їx, 
поводитись більш зріло. 
6. Якщо перш, ніж заслужити любов, вони повинні стати такими, якими ми 
хочемо їx бачити, вони стануть невпевненими у собі: «скільки не намагайся - 
вимоги надто високі». А в результаті - невпевненість, тривожність, занижена 
самооцінка та озлобленість. 
7. Якщо ми любимо їx, не дивлячись ні на що, вони завжди зможуть 
контролювати свою поведінку й не піддаватися тривозі. 
Найголовніше - ЛЮБИТИ! 
Перші роки. Для немовляти молоко i ніжність - синоніми. Воно не розрізняють 
такі речі, як їжа та любов. Без їжі дитина не виживе, i без любові також. Якщо 
дитина не знає прихильності, вона помирає емоційно, вона не здатна жити 
повноцінним життям. Майже усі дослідження доводять, що емоційний 
фундамент закладається протягом перших півтора років. Особливо вагому 
роль тут відіграють взаємини дитини з матір'ю. Їжа, яка забезпечує майбутнє 
емоційне здоров'я, це: 

- дотик                       - ласкаві слова                    - ніжна опіка. 
Та дитина росте. Вчиться ходити, говорити, вона все більше усвідомлює 

себе як особистість. Вона відокремлює себе від інших - є вона, є інші. Вона, як i 
раніше, залежить від матері, але тепер розуміє, що вона i мама - це не одне й 
теж саме.Дитина стає старшою i тепер може любити більш активно. Тепер вона 
не просто отримує любов, вона може на неї відповісти! Дитина ще не готова до 
самовіддачі. Вона по-дитячому егоїстична. Але протягом наступних років її 
здатність виражати любов зросте. I якщо дитина, як i раніше, відчуває любов 
старших, все частіше вона буде ділитися своєю. 
Підлітковий вік. Перехідний вік сам по собі не загрозливий, але дитина, яка 
вступає в нього без впевненості у любові оточуючих, особливо вразлива. Вона 
не готова зустрітися з такою кількістю проблем. Діти, які не знали безумовної 
любові, самотужки привчаються давати любов «по бартеру» - в обмін на щось. 
Вони дорослішають, стають підлітками, в ідеалі оволодіваючи до того часу 
мистецтвом маніпулювання дорослим. Доки такій дитині догоджають, вона 
мила й привітна, любить всіх, але як тільки щось не по її норову, вона перестає 
любити їх. У відповідь на це ми, дорослі, які також не вміють любити 
безумовно, позбавляють дитину любові взагалі. Погодьтеся - це порочне коло, 
у результаті якого підліток стає озлобленим i розчарованим. 

Щоб дитина відчула вашу любов, ви повинні знайти особливий шлях до її 
серця i навчитися проявляти свою любов, виходячи з цього. Діти по-різному 
відчувають любов, але кожна дитина потребує її. Існує 5 способів (основних), 
якими діти виражають любов: 



 37 

1)   дотик; 2)   слова заохочення;  3)   час; 4)   подарунки;  5)   допомога. 
У дітей різні характери, i любов вони сприймають по-різному. 3 кожною 

дитиною необхідно говорити на її рідній мові любові. Але для того, щоб 
успішно впровадити даний шлях, нам необхідно ще раз підкреслити 
необхідність безумовної любові до дитини. I важливо пам'ятати, що до п'яти 
років у дитини неможливо встановити лише один шлях до його серця. 

Дотик - один із найважливіших проявів любові людини. У перші роки 
життя дитини необхідно, щоб дорослі брали її на руки, обнімали, гладили по 
голівці, цілували, садовили її на коліна тощо. Тактильна ласка однаково 
важлива як для хлопчиків, так i для дівчаток. Тому, коли ви виражаєте свою 
любов за допомогою ніжних дотиків, поцілунків, цим можна сказати набагато 
більше, ніж словами «Я тебе люблю», особливо, коли дитина вперше 
переступає поріг вашого гуртка, то посмішка на вашому обличчі дасть 
зрозуміти «мені тут раді.» 
Слова заохочення. Коли ми хвалимо дитину, ми дякуємо їй за те, що вона 
зробила, чого досягла сама. Проте не треба хвалити дитину надто часто тому, 
що слова втратять усю силу i сенс. Пам'ятайте, що кожна похвала має бути 
обґрунтованою та щирою. У спілкуванні з дитиною намагайтеся говорити 
спокійно i м'яко, навіть тоді, коли ви незадоволені. Слід менше вимагати від 
дитини i частіше просити її: «Ти не міг би...», «Може зробиш...», «Мені було б 
приємно, коли ти...». Якщо у вас вирвалося грубе зауваження, слід вибачитися 
перед дитиною. Пам'ятайте, що постійна критика шкодить їй; бо вона аж ніяк 
не є доказом вашої любові Кожного дня даруйте дитині приємні слова 
підтримки, заохочення, схвалення, ласки, які свідчитимуть про любов до неї. 

Час - це ваш подарунок дитині. Ви ніби говорите: «Ти потрібна мені, мені 
подобається займатися в гуртку з тобою…». Іноді діти роблять погані вчинки 
саме з метою, щоб педагог звернув на них увагу: бути наказаним все ж краще, 
ніж бути забутим. Проводити час разом - значить віддати дитині свою увагу 
сповна.  

Подарунок - це символ любові тоді, коли дитина відчуває, що батьки і 
педагоги дійсно турбуються про неї. Багато батьків використовують 
подарунки, щоб відкупитися від дитини. Діти, які одержують такі подарунки, 
починають думати, ніби любов можна замінити різними речами. Тому 
пам'ятайте, що справа не в кількості.. Справжній подарунок дається не в обмін 
на щось, а просто так. Сюрпризами можуть бути тільки різдвяні подарунки та 
подарунки до дня народження. Подарунки не обов'язково купувати. Їх можна 
знаходити, робити самим. Подарунком може стати все, що завгодно: польові 
квіти, камінчики, чудернацької форми гілочки, пір’ячка, горішок тощо. Головне 
- придумати, як його подарувати. 

Допомога. Кожного дня діти звертаються до вас із різноманітними 
запитаннями, проханнями. Завдання педагога - почути їx i відповісти на них. 
Якщо ми допомагаємо дитині й робимо це з радістю, то душа її наповнюється 
любов'ю.  
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Допомагати дітям - не означає повністю обслуговувати їx. Спочатку ми 
дійсно багато робимо за них. Проте потім, коли вони підростуть, ми мусимо 
навчити їх всьому, щоб i вони допомагали нам. На кожному етапі розвитку 
дитини ми використовуємо різні «мови» нашої любові Тому для як для батьків, 
так і для педагогів важливо обрати саме ту «мову» (дотик, слова заохочення, 
час, подарунки, допомога), яка веде до серця дитини. 

                                                             

Рекомендації  

 керівникам гуртків 

щодо спілкування з школярами 

 

    Погляньте на себе, оцініть своє ставлення до дитини, свою власну поведінку, свої 

методи впливу, спробуйте побудувати їх за запропонованими принципами: 

 

1. Не нав‘язуйте себе нікому, зокрема й дітям, яких ви хочете навчити. 

2. Якщо не знаєте, що зробити - зупиніться! 

3. Уникайте, спілкуючись з дітьми, тих способів чи форм впливу, які викликають у 

них протест чи негативну реакцію. 

4. Уникайте виявлення неприязні до дітей і стримуйте свої негативні емоції під час 

ваших занять з ними. 

5. Не фіксуйте увагу дітей на промахах. 

6. Дотримуйтеся принципів рівності і співпраці з дітьми. 

7. Давайте якісні оцінки, якщо не можете від них відмовитися. 

8. Не порівнюйте дітей з будь-ким у невигідному світлі, не ставте нікого в приклад. 

9. Не виявляйте своїх надмірних симпатій та уваги до деяких дітей. 

10. Використовуйте різні форми несловесної підтримки дитини – посмішку, 

підбадьорюючий жест тощо. 

 

 

  Дотримуйтеся принципів:  

 

 «Не зашкодь!‖ і „Золотої середини‖. 

 Самоконтроль дорослого – не лише основна умова його власного 

особистісного зростання, а й єдина гарантія повноцінного розвитку 

особистості дитини. 

 Щоб дитина почувала себе комфортно, нормально зростала, їй потрібні 

любов, впевненість у своїх силах, у своїй значущості і цінності для нас 

дорослих. 
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                             Додаток 10 

Відділ освіти виконкому Жовтоводської міської ради 

Комунальний заклад освіти Центр дитячої творчості 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор : Борилюк В.А., 

керівник гуртка «ДЮП» 

 

 

Жовті Води 

2009 
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Сценарій виступу агітбригади Дружини юних пожежних 
(звучить музика) 

Бiлий:     часто світ ділять на чорні та білі кольори, 

                тож сьогодні ми на людей спостерігаємо згори 

Чорний: яке єство в людині більше домінує? 

               та що їх від надзвичайних ситуацій рятує?  

Пісня. 

ДЮП фестиваль зустрічає, 

Зірковий час для нас, 

Безпеку ми обераємо, 

Вітає СТРІМ знову вас! 

 

Ми раді знову вас вітати 

З цим фестивалем 

ДЮП – це свято! 

Тут кожен учасник яскравий, активний 

У всіх особливий підхід креативний. 

Тож ми починаєм з рішучих дій 

Команда «СТРІМ» вступає в бій! 

 

Ч: 21 століття. Сучасній людині набридла буденність, ця сіра картина 

    Всім хочеться вражень, емоцій постійних, підкину я вам пригод суцільних! 

Б: Я в дюпівцях наших сумніву не маю 

    Як чинити в НС вони добре знають. 

 

«задимлене приміщення»(барабани) 
Якщо виступ свій ви розпочати хотіли, 

I зненацька щось задиміло! 

 Не губiться в такiй ситуації 

А виконуйте наступнi рекомендації. 

 

Заспокойтесь! Опануйте себе! Паніка до добра не доведе! 

Присядьте нижче до підлоги, 

Прикривайтесь хустинкою( бажано вологою). 

В задимлених ділянках дихання затримай відразу, 

Щоб не отруїтись чадним газом 

Рухайтесь разом всі як один 

Та не забудьте сповістити службу 101! 

 

Б: як на мене, дівчата впорались чудово! 

    Чи якийсь іспит ти вигадав знову? 

Ч: Ну, добре в приміщенні знають як чинити, 

    А зможуть невеличку лісову пожежу загасити? 
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Ліс 

Якось зібрались ми разом на пікнік 

Одяг яскравий, як радить рятівник. 

Впав у траву непогашений сірник 

Разом з усім згорів і наш шашлик. 

Вмить спалахнуло, суха була трава, 

Вітер вогонь у всі боки роздува  

Та вогнегасник з собою ми взяли  

Все потушили й додому всі пішли 

 

Тож з особистого досвіду порада: 

Дітям сірники до рук краще не брати, 

Бо згоріти може і ліс і хата! 

 

Ч. Звичайно, дюпівці бравенькі  

     загасили пожежу швиденько. 

    А що буде у звичайній хатині, 

    Якщо волю дати дівчині, 

    Яка побачення готує? 

Б: Жіночий гуртожиток презентує! 

 

 

Треба сукню прасувати, 

Зачіску зробити вмить, 

А ще свічка у кімнаті  

Романтично так горить. 

Ніби всі зробили справи, 

Ні, чогось бракує тут! 

Треба ще смачненькі страви, 

Кухня – це жіночий клуб! 

 

- Дівчата! У соціальній я мережі зустріла поборника пожежі! 

- А мій розумний та спортивний! 

- А в мене дюпівець активний! 

- А мій збирається вступати до вузу МНС, нас рятувати! 

- Ой, стоп, дівчата! Одну хвилину! У нас у всіх той самий хлопчина! 

- Отак, професія оця дівчат запалює серця! 

- Дівчата, поки ми з вами говорили, ми там пожежі наробили! 

- Фен та праску увімкнули! 

- І про свічку я забула! 

- Вогнегасник був у нас – врятував всіх в той же час! 

- Тож наступна порада: «Електроприлади вимикайте, про безпеку пам’ятайте! 

А сірники краще не брати, бо згоріти може хата!» 

Ч: ця невеличка пригода – не показник. 

    А чи знає твій юний рятівник, 
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    Що при пожежi допомогає, 

    Якщо МНС поряд немає? 

     

    Б: вони знають бесперечно, 

        Щит пожежний тут доречний! 

 

(халахупи) 

Первиннi обладнання при пожежогасiннi: 

Лом та багор – помiчники постiйнi; 

Для пiску та води потрiбнi 2 вiдра конусоподiбнi; 

Лопата та сокира на щитку мають бути, 

І важлива деталь – вогнегасник не забути! 

(ВИСНОВОК)     З вогнем завжди будь обережний, 

                            Щоб не знадобився інвентар пожежний!  

 

 

Б: Щось посмішка на твоєму обличчі зникла… 

    Всіх твоїх перепон вони уникли! 

Ч: Гадаєш вони розумні? Правила знають? 

    Та в житті не всі люди іншим допомагають! 

    А нещастя з моєї легкої руки завжди бувають… 

 

«Маски» 

Неодноразові вибухи газу; зсуви, внаслідок яких руйнуються цілі райони; дамби, 

що не витримують перевірки часу; атом, який вже не раз призводив до жахливих 

наслідків. В результаті цих лих щорічно гинуть люди. 

 

Невже за стільки століть  

людство нічого не навчилося? 

 

Пожежа – це страшна біда, 

 

Та в пекло першими ідуть 

Пожежні та рятівники. 

Герої – ви! 

Ти – рятівник і праця ця нам зачаровує серця, 

Шануємо працю МНС, МНС! 

В день і в ночі завжди поруч, 

Ризик – це ваша доля, 

І вдячні ми вам, 

Щасливим життям 

Ми зобов’язані вам – нашим героям! 
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Життя людини – квітка ніжна, 

Це маємо пам‘ятати я і ти, 

В роботі МНС є каменем наріжним : 

«Запобігти! Врятувати! Допомогти!» 

Вогнеборцям під силу будь-яка стихія 

МНС – наша безпека, МНС – наша надія! 

 

ПІДфінал 

 

Твоє життя – це боротьба за майбуття! 

Звитяга, честь – це МНС! Це МНС!! 

 

Ми щиро вам вдячні за вашу роботу, 

За мужність, відвагу, і просто турботу, 

За те, що для інших життя вам не жаль, 

А особливо за ДЮП фестиваль! 

 

 

Фінал (пісня з танцем) 

 

Фестиваль – це свято, 

Збір дітей завзятих! 

Ось і фінал, 

Нас дружний зал  

Завжди підтримає. 

Міцні знання  

І визнання 

Кожен отримає! 

Мету життя пізнали, 

Виступали, жили на сцені. 

Фестиваль – це свято, 

Збір дітей завзятих! 

Фестиваль – свято! 
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    Додаток 11 

 

 

Активізація 

творчої і пізнавальної діяльності 

вихованців позашкільного закладу 

через використання сучасних     

педагогічних технологій 

 

Кредо: 

“Дитина не амфора, яку треба наповнювати знаннями, 

а факел, який треба запалити”  

 

Позашкільний навчальний заклад – це широкодоступний заклад освіти, який спрямовує 

вихованців на здобуття знань, умінь і навичок за інтересами, а також забезпечує потреби 

особистості у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля.  

Позашкільна освіта та виховання –  це цілеспрямований, цілісний процес, зміст якого 

застосовується на ідеї розвитку особистості, цільового вибору, що загалом доповнює загальну 

середню освіту.  

Швидкий розвиток ринкових відносин, 

конкуренція, вільний вибір освіти в м. Жовті 

Води зумовлює зростання ролі  Центру дитячої 

творчості, як джерела додаткової освіти для 

задоволення потреб учнівської молоді у 

професійному самовизначенні та творчій 

реалізації. Основним об‘єктом навчання та 

виховання  Міста, що запалює серця є 

конкретна дитина, її інтереси, можливості, стан 

здоров‘я, уподобання.  

 

 

Місто, що запалює серця 

 

 

Саме відсутність примусу, вільний вибір 

заняття, індивідуально – особистісний підхід 

у навчанні робить наш багато профільний 

позашкільний заклад привабливим для дітей 

міста різного віку, де працює 29 творчих 

педагогів, що визначили для себе одним із 

пріоритетних завдань навчально – виховного 

процесу – активізацію творчої і пізнавальної 
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діяльності вихованців через використання сучасних педагогічних технологій.  

 

 

Навчально – виховний процес в системі позашкільної освіти будується у парадигмі розвиваючої 

освіти, забезпечуючи інформаційну, навчальну, виховну, розвиваючу, соціалізуючи, релаксаційну 

функції. Позашкільна освіта ЦДТ базується на унікальних соціально – педагогічних можливостях 

з розвитку творчих здібностей вихованців у сфері науково – технічної, художньої, туристичної, 

естетичної, соціально – педагогічної та іншої освітньої діяльності. Вихованці Центру дитячої 

творчості відвідують гуртки художньої - естетичної, декоративно-прикладної, науково-технічної 

творчості, займаються туристичною роботою, активно включаються до соціокультурної та 

дозвілево - пізнавальної діяльності. 

  Ці освітньо-творчі об'єднання сприяють всебічній активізації інтелектуального і духовно-

творчого потенціалу учнівської молоді, включенню її в соціальне життя. Комплекс позашкільної 

освітньої послуги дає змогу дітям усвідомлено обрати професію, готує їх до активного 

соціального життя, розвиває потребу в творчій праці, діловитості, підприємництві, вміння 

включатись у виробничі відносини.  

Всього позашкільною освітою і вихованням у Центрі дитячої творчості  на сьогоднішній день 

охоплено 1201 учні, що становить 30%. від їх загальної кількості  дітей в навчальних закладах 

(4010 учнів) і на 134 дитини більше порівняно з минулим роком. Впродовж останніх 5-6-ти років 

спостерігається стабільна кількість учнів, які відвідують і розвивають свої нахили у багато 

профільному позашкільному навчальному закладі. 

 

 

 

 

 

Напрямки 2006-2007 

н.р. 

 

2007-2008 

н.р. 

2008-2009 

н.р. 

2009-2010 

н.р. 

2010 -2011 

н.р. 

Художньо-

естетичний 

552 558 723 667 782 

Науково-

технічний 

225 181 182 225 207 

Декоративно-

прикладний 

243 223 178 133 170 

Спортивно-

туристичний 

30 45 24 42 42 

Всього 1050 

 

1007 1107 1067 1201 

Центр дитячої творчості  в нинішніх соціально-економічних умовах прагне бути : 

 школою громадянського становлення особистості, формування української національної 

еліти; 

 центром здобуття знань, умінь та навичок за інтересами; 

 центром формування життєвої компетентності, правової культури, соціальних навичок 

поведінки; 
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 новим типом соціального середовища і системи психолого-педагогічної підтримки, яка 

сприяє особистісному зростанню; 

 інститутом повноцінної творчої життєдіяльності і розвитку індивідуальної обдарованості; 

 школою творчого саморозвитку, самовиховання, самореалізації та професійного 

самовизначення особистості; 

 центром культурного дозвілля і поліпшення психологічного стану, фізичного, психічного і 

духовного здоров'я дітей та підлітків; 

  Рушійною силою оновлення навчально – виховного процесу та модернізації системи 

методичного супроводу професійного зростання педагогів може бути новаторська ідея.  Від 

майстерного використання керівниками гуртків Центру дитячої творчості сучасних технологій та 

активних форм організації занять залежить результативність навчально – виховного процесу. 

Реалізувати такі бажання  можливо лише максимально наблизивши заняття гуртка до життя, 

спонукаючи дітей бути не спостерігачами, а активними учасниками цих процесів, відносин, які 

лягли в основу заняття, залучаючи їх до спільної діяльності в процесі пізнавального пошуку. 

Діяльність, організована у співробітництві педагога і вихованця, взаєморозумінні й гуманізмі, 

єдності інтересів до прагнень всіх учасників навчально - виховного процесу і має на меті 

особистісний розвиток дитини, який в майбутньому приведе до творчого тандему пізнання, до 

задоволення потреб  дитини. Відповідно до результатів психолого – педагогічної діагностики 

педагоги  закладу намагаються оновлювати та модернізувати заняття гуртків, використовуючи 

інноваційної технології навчання і виховання (евристичні, продуктивні, когнітивні, креатині, 

організаційно-діяльністі, проектні) для виходу на новий якісний рівень розвитку.  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Впровадження активних форм ті інтерактивних способів та методів організації навчання та 

виховання як масових, групових, індивідуальних стає вимогою часу, ефективним ключем 

оновлення діяльності закладу у контексті компетентнісно – орієнтованого підходу до навчально – 

виховного процесу, складовою успішного реформування позашкільної освіти, сходинкою 
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результативності роботи над проблемою, сходинкою до професійного зростання педагогів. 

Враховуючи специфіку роботи в гуртках, кожен керівник вишукує власні знахідки, що найбільше 

відповідають його напрямку роботи, його вихованцям. Але є загальні вимоги до організації та 

проведення занять. Тому необхідно приділяти увагу підготовці та проведенню занять виходячи зі 

змісту програми. З цією метою потрібно визначитися з вибором форми проведення, типом, 

структурою і педагогічною технологією. 

 

 

 

 

 

 

 

 

―Уміння правильно визначити, на що здатний кожен вихованець у даний момент, як пізнати та 

розвивати його розумові та творчі здібності в майбутньому, ―- це надзвичайно важлива складова 

частина педагогічної мудрості. Саме цю мудрість намагаються вкласти в душу кожної дитини 

наші керівники гуртків, працюючи над проблемою закладу, над індивідуальною проблемою та 

використовуючи сучасні педагогічні технології. 

Наприклад, Харчук В‘ячеслав Всеволодович, керівник 

гуртка «Баггі» працюючи над індивідуальною науково – 

методичною проблемою «Активізація пізнавальної діяльності 

дітей через технічну творчість», завжди враховує процес 

пізнання, що виключає плинність дітей на заняттях впродовж 

року і спонукає до творчої діяльності вихованців не тільки на 

заняттях, а й на обласних та Всеукраїнських змаганнях . 

Впродовж 3 років його вихованці  на Чемпіонаті України з 

мотокросу займають почесне II місце і  ІІІ місце в заліковому 

етапі Чемпіонату України з автомобільного кросу на легкових автомобілях і СКА ―Баггі‖. 
 Керівникам художньо – естетичного напрямку до 

душі творча діяльність вихованців. Студія сучасного танцю 

(керівники Федорченко Руслан Сергійович, Снігур 

Катерина Олегівна, Сафронова Рая Федосіївна) дає 

можливість  дитині поринути в незвіданий світ хореографії, 

творчо розвиваючись  кожну хвилину. 

Організація інтерактивного навчання  і виховання 

передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання 

рольових ігор, загальне вирішення питань на підставі 

аналізу обставин і ситуації. Це вимагає професіоналізму керівників танцювальних колективів та 

зміни структури занять. 

 Серед способів активізації  пізнавальної і творчої діяльності дітей можна виділити : 

1. Основні 

2. Визначальні 

 Активізувати навчально – виховний процес можна різними способами. Їх вибір залежить 

від багатьох умов, зокрема:  

 

ПРОЕКТНА 

 

Технологія 

―СТВРОЕННЯ  

ситуації УСПІХУ‖ 

 

ІНТЕРАКТИВНА 
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 Від змісту навчального матеріалу; 

 Наявного обладнання; 

 Обсягу знань раніше вивченого на занятті; 

 Від рівня оволодіння прийомами творчої діяльності; 

 Рівня розвитку пізнавальних здібностей вихованців; 

На заняттях декоративно – прикладного 

напрямку керівники гуртків під час заняття 

звертають особливу увагу на застосування 

проблемного підходу до навчання, реалізацію 

системи самостійних робіт. Найефективнішим 

способом організації активної пізнавальної і творчої 

діяльності наші педагоги вважають проблемне 

навчання, суть якого полягає, що під час знайомства 

з новою поробкою, педагог створює таку ситуацію, 

коли запропоноване навчальне завдання діти не 

можуть розв‘язати за допомогою наявних знань, а 

повинні здобути нові знання, оволодіти новими 

прийомами навчальної роботи, що в свою чергу вимагає міркування. Проблемне навчання 

застосовують і педагоги інших напрямків роботи, адже воно не лише активізує розумову 

діяльність, а й сприяє швидкому формуванню прийомів навчальної роботи. 

Загальний смисл вимоги активної навчально-пізнавальної діяльності учнів полягає в тому, що 

ця вимога має два аспекти:  

 внутрішній ( психолого-педагогічний)  

 зовнішній (організаційний) 

Внутрішній аспект активної навчально – виховної діяльності школярів полягає в тому, що вона 

визначається такими компонентами, як інтерес до діяльності, ініціативність у роботі, пізнавальна 

самостійність, напруження фізичних і розумових сил для розв‘язування поставленої пізнавально – 

творчої задачі. Розвиток цих компонентів складає необхідну умову організації активної навчально 

– пізнавальної діяльності дітей. Зовнішній аспект активної діяльності полягає в тому, що до цієї 

діяльності необхідно залучити всіх дітей гуртка і кожного з них. Ця вимога здійснюється на 

заняттях гуртків Центру дитячої творчості  тільки за тільки з допомогою умілого поєднання 

фронтальної, групової, індивідуальної роботи вихованців, а також за допомогою сучасних засобів 

індивідуального навчання та з використанням сучасних педагогічних технологій. 

Провідні ідеї  творчого підходу до діяльності в 

театральній студії такі: зацікавлення дітей 

навчальним матеріалом (ролями) і процесом 

оволодіння ним та раціоналізація їх діяльності. 

Реалізуються ці ідеї методами: словесним, 

наочним, практичним проблемним, дослідницьким. 

Насамперед, Горбатенко Олена Андріївна, керівник 

драматичного гуртка звертає увагу на розвиток 

пізнавального інтересу вихованців. Ця особлива 

риса проявляється у вигляді допитливості, 

активності, творчості і цілеспрямованості. Завжди 

пам‘ятати необхідно, що важливою умовою 
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активізації творчості та підтримування довільної уваги є забезпечення мотиваційної сторони 

навчальної діяльності, вироблення позитивного ставлення до того, що пізнається, і до самого 

процесу пізнання. З метою активізації уваги часто на заняттях створюють педагоги ігрові ситуації. 

Заняття у формі гри організовують більшість наших педагогів для молодшої вікової категорії, але 

елементи ігрових ситуацій можна спостерігати у будь – якої групи. 

 Таким чином, педагоги Центру дитячої творчості з метою успішного розв‘язання проблеми 

активізації творчої і пізнавальної діяльності застосовують в навчально – виховному процесі 

активні та інтерактивні форми, способи та  методи роботи, сучасні педагогічні технології, які 

не тільки активізують діяльність дітей, а й розвивають творче мислення. Вміння спілкуватися, 

розмірковувати і приймати рішення Я.А.Коменський зазначав : «Якщо навчання дається дитині 

важко, то в цьому передусім винні методи, якими її навчають» Інтерактивні методи допомагають 

дитині вільно висловлювати свої думки, стимулюють прояв самостійності, їхні творчі можливості, 

які проявляються як на заняттях гуртка, так і під час міських конкурів,  обласних , всеукраїнських 

та міжнародних фестивалях.  

 Специфіка діяльності ЦДТ вимагає від педагогів постійного творчого пошуку, 

самовдосконалення для компетентного супроводження особистісного зростання інтересу 

вихованців до навчання улюбленою справою, самореалізації їхніх інтелектуальних і творчих сил, 

професійного самовизначення. Щорічно з метою активізації до творчої професійної діяльності та 

підвищення фахової майстерності, підвищення відповідальності за результати навчання і 

виховання  педагогічні працівники проходять атестацію керівників гуртків позашкільного закладу 

та курсову перепідготовку на базі ДОІППО та обласних центрів позашкільної освіти. Керівники 

гуртків, що атестуються запрошують колег на відкритті заняття, виховні, організаційно – масові 

заходи; беруть активну участь у конкурсах методичних розробок , пропагують власний досвід, 

виступаючи на засіданнях методичної ради, методичного об‘єднання та педагогічної ради. 

Підведення підсумків атестації традиційно проходить у формі розважальної програми «Спочатку 

любити, а потім вчити». А підсумком роботи стає творчий звіт у формі презентації керівника 

гуртка з використанням мультимедійного проектора. Така форма методичної роботи направлена 

на розвиток ініціативи педагога, зростання авторитету та узагальнення і поширення досвіду, а самі 

заходи сприяють творчому розвитку педагогів та вихованців  – позашкільників через 

використання інноваційних технологій. 

 Сьогодні психологи довели, що кожна дитина, без винятку, має потенційні таланти. 

Важливим напрямком позашкільної освіти сьогодення, як на зорі її становлення, залишається 

пошук, розвиток і підтримка обдарованої молоді. Розкриття душевних творчих скарбів, відкриття 

їх для суспільства, плекання особистості з її власного дозволу і за її особистим бажанням – 

найцінніша якість сучасної позашкільної освіти для формування майбутньої еліти нації.   

 Центр дитячої творчості м. Жовті Води за змістом і спрямованістю в сучасному світі стає 

однією з важливих ланок модернізації освітнього простору міста й виступає сьогодні потужним 

чинником мотиваційного розвитку, самореалізації, професійного самовизначення та формування 

життєвої компетентності, є вирішальним факторм у соціальному середовищі для повноцінної 

організації вільного часу, освіит за інтересами, творчого розвитку й формування корисних умінь 

та компетентностей, а також успішної їх реалізації 
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Додаток12 

Назва заходу: обласний на обласний семінар директорів позашкільних закладів 

Дата: лютий 2012р. 

Доповідач: Борилюк В.А., директор ЦДТ, керівник гуртка ДЮП 

 

«Проектні технології в діяльності позашкільного закладу 

як інноваційний аспект розвитку креативної особистості 

в умовах єдиного освітнього простору»(слайд) 

 

«Дитина не амфора,  

яку треба наповнювати знаннями, 

  а факел, який треба запалити»       (слайд)  

                                                                     

В м. Жовті Води є таке містечко, де вміють запалювати дитячі серця. Якщо 

зазирнути в середину  цього містечка,  де постійно лунає дитячий сміх, спів, танок, 

горять щасливі дитячі очі від відчуття власного успіху, то ви зрозумієте, що 

потрапили в незабутній світ щасливого дитинства, який не знає кризових станів і 

психологічних потрясінь нашого мінливого, часом суворого життя. 

(слайд)     Так... ви потрапили в Центр дитячої творчості – місто дитячих 

посмішок, як говорять про нього мешканці міста. 

     То ж дозволю собі небагато екскурсу в історію виникнення цього оазису 

дитинства. 

     У вересні 2001 року рішенням сесії Жовтоводської міської ради Станція юних 

техніків і Будинок дітей та юнацтва були реорганізовані в Центр дитячої творчості. 

З моменту реорганізації пройшло 10 років. 

     Багато це чи мало? З точки зору вічності – це мить. А з точки зору довжини 

людського життя – це ціле покоління дівчаток і хлопчиків другого десятиліття 

нового 21 століття, багато з яких отримали тут путівку в життя. 

     На сьогоднішній день ЦДТ – багатопрофільний  позашкільний заклад, (слайд)  

 в якому здійснюють навчально-виховний процес  29 педагогів, діють 27 гуртків, які 

відвідують щороку понад тисячі вихованців.  (слайд)  

Заклад здійснює свою діяльність за чотирма напрямками: художньо-естетичним, 

декоративно-прикладним і науково-технічним. А з 2003 року успішно почав 

функціонувати спортивно-туристичний гурток. 

  Ці освітньо-творчі об'єднання сприяють всебічній активізації 

інтелектуального і духовно-творчого потенціалу учнівської молоді, включенню її в 

соціальне життя. Комплекс позашкільної освітньої послуги дає змогу дітям 

усвідомлено обрати професію, готує їх до активного соціального життя, розвиває 

потребу в творчій праці, діловитості, підприємництві, вміння включатись у 

виробничі відносини.  

Всього позашкільною освітою і вихованням у Центрі дитячої творчості(слайд)  
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  на сьогоднішній день охоплено 1100 дітей. Впродовж останніх 5-6-ти років 

спостерігається стабільна кількість учнів, які відвідують і розвивають свої нахили в 

«Місті дитячих посмішок» (слайд)  

У сучасних умовах реформування освітньої парадигми позашкільної освіти 

в Україні переживає важливий етап переходу до нового якісного стану. Нам 

випала унікальна можливість жити у неспокійний, проте цікавий час – час 

перетворень, постійних пошуків та сподівань. Настала нова історична епоха, 

епоха гуманізму та творчості, яка висуває свої вимоги до виховання й навчання 

дітей, учнівської молоді. Це відкриває нові обрії діяльності для освітньої галузі в 

цілому, особливо для однієї з її ланок – позашкілля, якому випала чи не 

найголовніша місія – пошук та розвиток паростків здібностей, нахилів, які за 

певних сприятливих умов проростуть у розкішне дерево таланту і творчості.  

Означені пріоритети визначили гуманізацію позашкільної освіти метою 

творчої діяльності педагогічного колективу. Це передбачає і психологізацію 

навчально-виховного процесу, і формування нової моделі роботи дитячих та 

юнацьких творчих об‘єднань і впровадження інноваційних форм навчально-

виховної роботи позашкільного закладу. 

Про що йде мова? Про інноваційну методологію освіти. Методологію, 

народжену у вітчизняному науково-педагогічному просторі, яка базується на 

суб‘єкт-суб‘єктних стосунках педагога і вихованця. А отже, дається безмежний 

простір для виявлення ініціативи, здібностей, кращих людських якостей кожного 

учасника навчально-виховного процесу. (слайд) 

Який багатий педагогічний інструментарій потрапив нам до рук: 

 Проективно-рефлексивна технологія навчання та виховання; 

 Методи психолого-педагогічного супроводу особистості; 

 Варіативні форми організації різних видів діяльності за сферами 

життєвої компетентності особистості у співдружності з іншими 

навчально-виховними закладами, органами місцевимого 

самоуправління, організаціями, підприємствами  та громадкістю міста; 

 Численні прийоми актуалізації творчих, конструктивних сил 

особистості; 

Компетентність педагога, інноваційний стиль діяльності є одними з умов 

виявлення здібностей школярів, побудови системи роботи з їх розвитку 

становлення, забезпечення професійного самовизначення. Людина, яка здатна 

генерувати ідеї, використовувати знання й уміння в нових ситуаціях, комфортно 

почувається в нестабільних соціальних умовах – швидше знаходить місце в 

суспільстві. Отже, є реальна потреба в інтенсивному розвитку інтелектуального та 

творчого потенціалу кожної людини. А це значить, забезпечити спрямованість 

організації та змісту навчально-виховного процесу закладу шляхом упровадження 

інноваційних технологій, відповідно до моделі інноваційного розвитку освіти та з 

залученням громадськості міста. Бажання працювати краще, прагнення виявити і 

розвивати здібності у якомога  більшої кількості дітей  дало поштовх до пошуку 
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нових форм роботи. Однією із таких інноваційних форм роботи є проектна 

діяльність. (слайд) 

XXI століття називають  епохою  проектної діяльності. В освітньому просторі  

проектна діяльність забезпечує продуктивний зв‘язок теорії і практики в процесі 

навчання; сприяє формуванню в учнів життєвих компетенцій. Проектна діяльність – 

це конструктивна і продуктивна діяльність особистості, спрямована на розв‘язання 

життєво значущої проблеми, досягнення кінцевого результату в процесі 

цілепокладання, планування і здійснення проекту.  

З точки зору учня (вихованця), навчальний проект  -  це можливість щось 

виконати в групі чи самостійно, максимально використовуючи свої можливості. Це 

діяльність, яка дає змогу виявити себе, випробувати свої сили, докласти свої знання, 

принести реальну користь, публічно показавши результат. 

        З точки зору педагога, проектна діяльність -  це освітня технологія,  націлена на 

придбання учнями знань у тісному зв‘язку з реальною життєвою практикою, 

формування в них специфічних умінь та навичок завдяки системній організації 

проблемно-орієнтованого навчального пошуку, це  засіб розвитку, навчання і 

виховання, що дозволяє розвивати і формувати в учнів  специфічні вміння, а саме: 

 планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі результати;  

 використовувати велику кількість джерел інформації, виокремлювати та 

засвоювати необхідні знання з інформаційного поля;  

 самостійно збирати, систематизувати і накопичувати матеріал;  

 проводити дослідження (аналіз, синтез, висування гіпотези, деталізація та 

узагальнення); 

 співставляти  факти, аргументувати свою думку;  

 приймати рішення;  

 установлювати соціальні контакти (розподіляти обов'язки, взаємодіяти один з 

одним);  

 створювати "кінцевий продукт" - матеріальний носій проектної діяльності 

(доповідь, реферат, фільм, журнал, сценарій);  

 презентувати створене перед аудиторією;  

 оцінювати себе та інших  (здійснювати самоаналіз успішності та 

результативності вирішення проблеми проекту).  

   Впроваджуючи проектну технологію, що вбачає в дитині найголовнішу 

цінність ми розробили стратегію роботи  над проектом : «Інноваційна модель 

діяльності позашкільного   закладу як центру методичної роботи в умовах єдиного 

освітнього простору». (слайд) Впродовж 5 років робота педагогічного  та 

учнівського колективів була направлена на : 

 удосконалення соціально-педагогічної моделі закладу як багатопрофільного 

позашкільного закладу та координаційно методичного центру виховної роботи 

через систему навчально-виховної роботи Центру дитячої творчості; 

  впровадження ефективних форм роботи з дітьми, застосовуючи інноваційні 

форми роботи, що спрямовані на виявлення та розвиток здібностей 

особистості, її самовизначення, соціальної адаптації та культурного 

становлення. (слайд) 
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Спонукання до подальшого життя життєвих компетентностей у процесі 

творчого розвитку, самовдосконалення особистості, реалізації її потенційних 

можливостей у дозвілевій, освітній та дослідницькій діяльності дає нам можливість 

(слайд)об‘єднати зусилля педагогів, дітей, батьків, організацій, комерційних 

структур, підприємств та громадськості міста. Саме в такому ідейному контексті 

починає функціонувати багатопрофільний позашкільний заклад Центр дитячої 

творчості м. Жовті Води.  

―Місто дитячих посмішок‖, створене руками педагогів та учнів - це сила і 

мудрість, молодість і зрілість, це життя і розвиток, це єдина сім'я учнів, педагогів та 

батьків. Це храм мистецтв, де панують дух творчості, співдружності, співпраці, 

взаємо порозуміння та гармонії.  

(слайд) 

«Зібратися разом – це початок, 

триматися разом – це прогрес, 

             працювати разом – це успіх!» 

Саме такий девіз взяв за основу колектив закладу в 2006 році на найближчі 5 років. 

Завдання «формувати у вихованців життєву компетентність шляхом співпраці з 

іншими службами»постало для колективу реально здійсненим. Мостом дружби, в 

першу чергу, стала співпраця Центру дитячої творчості та навчальних закладів. 

Цілеспрямована робота педагогів ЦДТ над упровадженням інноваційних процесів у 

діяльність закладу стала основою для формування в позашкільному освітньому 

просторі міста: (слайд) 

1)  системи раннього творчого розвитку дитини як інноваційного напряму 

навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку . (слайд)  Відділ раннього 

творчого розвитку – перша сходинка малечі на шляху до чудової країни творчості –  

країни  Позашкілля. На базі ЦДТ  впродовж двох років успішно працюють два  

творчих об‘єднань в мистецтві хореографії та сценічного мовлення); (слайд) 

2)міського методичного об’єднання педагогів-організаторів, що діють з метою 

вироблення спільних підходів до розв‘язання актуальних методико-педагогічних і 

ключових організаційно-технологічних завдань, визначають пріоритетні напрями 

виховної роботи.  Співпраця з педагогами –організаторами дарує нам ще один шанс 

охопити більшу кількість дітей гуртками,  можливість виявити та розвивати у них 

здібності. Керівник методоб‘єднання , координатор діяльності дитячих об‘єднань 

міста (завідувач відділу ЦДТ) будує роботу з педагогами - організаторами на основі 

попереднього аналізу  різноманітних даних, результатів  діагностичних досліджень, 

анкетувань. Ефективність системи роботи забезпечуються  тісною співпрацею 

позашкільного закладу і навчальних закладів: організація творчого пошуку 

педагогів, спрямування їх у наукове, конструктивне русло та разом з адміністрацією 

закладу створення умов для забезпечення пошукової діяльності кожного педагога. Із 

десяти засідань педагогів-організаторів на рік - три з них  проводяться у формі 

семінарів-практикумів на базі шкіл, ЦДТ,  що дає можливість поринути в атмосферу 

дитячого об‘єднання кожного закладу, сприяє активізації участі педагогів-

організаторів у роботі дитячого колективу.  

-    пересувного багатопрофільного позашкільного закладу, як  дієвої форми        

роботи Центру дитячої творчості, що дає можливість відчувати гармонію 
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позашкілля, школи, сім‘ї. Означене сприяє не лише самореалізації вихованців у 

обраних ними видах навчально-творчої діяльності, а і їхньому професійному 

самовизначенню та соціальній адаптації. Важливим стимулом в роботі за цим 

напрямом стало укладення угоди про співпрацю (слайд)  Центру дитячої творчості  

та роботи керівників гуртків ЦДТ з дітьми на базі шкіл № 3,5,8,12 щодо пошуку та 

розвитку талантів: туристичного, (слайд) «М‘яка іграшка», (слайд) «Декоративні 

квіти», (слайд) «Студія сучасного танцю», танцювальний «Династія сонця» (слайд) 

«В‘язання», (слайд) «Початково-технічне моделювання». (слайд) Даний 

експеримент дає можливість задіяти більшу кількість дітей міста до цікавих справ, 

дасть ще одну можливість зробити крок вперед щодо виявлення та розвитку 

здібностей особистості, дасть можливість педагогу побачити щасливі обличчя 

дітвори, яка знайшла себе в стінах «міста дитячих посмішок» (слайд) 

Важливим напрямком формування специфічного, розвивального, творчого 

середовища позашкільного закладу, його внутрішньої атмосфери є також робота з 

батьками,  реалізація комплексної цільової програми "Разом з батьками - в ім'я 

дитини".(слайд) Сюди входить організація діяльності ЦДТ батьківського 

взаєморозуміння, індивідуальні, групові психолого-педагогічні консультації, 

активна участь батьків у діяльності ЦДТ. Ця робота забезпечує становлення 

внутрішніх показників іміджу нашого закладу, що займає важливу нішу в 

інноваційній діяльності ЦДТ. До зовнішніх показників іміджу ми віднесли засоби 

інформаційного та емоційного впливу на громадськість. Сюди можна віднести 

буклети про діяльність Центру дитячої творчості, підготовка різного роду 

методичної літератури, програм, висвітлення діяльності закладу  в засобах масової 

інформації, (слайди 5) участь педагогів у семінарах, виставках, конкурсах, 

презентаціях, святах  , участь дітей в урочистих заходах з нагоди професійних свят 

організацій міста.(День ДАЇ МВС України(слайд), День пожежних, (слайд)День 

працівника міліції МВС України, (слайд) свята та спартикіади УЕГГ, (слайд) 

урочистості з нагоди посвяти громадськості в козаки(слайд) та ін.) І чи не 

найбільш важливим є забезпечення загальної атмосфери доброзичливості, щирості, 

відкритості при взаємодії закладу з представниками різних організацій, установ, 

закладів. А спілкуватися педагогам та вихованцям Центру дитячої творчості 

приходиться часто.  Адже, більшість міських заходів проходять в стінах  «міста 

дитячих посмішок». Саме наші педагоги та вихованці являються їх організаторами і 

виконавцями.. Доброю традицією стає зустріч гостей з інших міст 

Дніпропетровщини і проведення зональних конкурсів, таких як, «Юний інспектор 

руху» (слайд) та «Моє Придніпров‘я».  

Швидко плине час, за плечами 5- річний труд педагога та вихованця, де є 

перемоги та невдачі. Проаналізувавши роботу над проектом, її результати,  дійшли 

висновку, що ми тримаємо шлях в правильному напрямку. Саме тому, вирішили 

продовжити реалізовувати свій творчий потенціал у співдружності: 

ЦДТ- міський історичний музей робота над проектом «Гармонія історії та 

сучасності». (слайд) 

  Даний проект співпраці Центру дитячої творчості і міського історичного 

музею є запорукою систематизації та узагальнення досвіду роботти педагогічних та 

учнівських колективів закладів, пропанагди новітніх технологій, побудованих на 
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традиціях та звичаях міста, популяризації ефективних форм та методів роботи в 

сучасній освіті, із сучасним молодим поколінням. Створення проекту дозволить 

впорядкувати й наочно представити всі здобутки міста та його жителів, а разом з 

цим – презентувати роботу вихованців та педагогів Центру дитячої творчості як 

ядра інноваційного досвіду м. Жовті Води. Жителі міста мають знати про Центр 

дитячої творчості та міський музей, історію їх розвитку та успіхи, досягнення та 

перемоги. Адже ці заклади працюють на створення позитивного іміджу освіти 

Жовтих Вод в Україні. Більш детальніше про діяльність даного проекту сьогодні ми 

матимо змогу познайомитися у практичній площині семінару. 

Час іде, співпраця продовжується і нам би дуже хотілося, щоб діти нашого 

містечка знайшли можливість для реалізації не тільки своїх творчих здібностей, але 

й забезпечити підготовку до майбутньої професійної діяльності. Кроком  в питанні 

до вузівської науково-практичної підготовки інноваційної особистості є спільна 

діяльність Центру дитячої творчості та ліцею.  

Для педагога, який працює і знаходиться в постійному пошуку ідей задля того, 

щоб життя дітей стало цікавіше, щоб палали серця від щирих переживань за свої 

успіхи і успіхи товаришів, щоб лунав дитячий сміх в острівці творчості необхідна 

лише любов, любов до дітей, до прекрасного. Цього не займати у педагогів ЦДТ та 

СШ№3, які плідно працюють в унісон не один день. У нас є можливість зустрітися з 

даним талантом співпраці в рамках проекту «В дитинстві відкриваєш материк, який 

назветься потім Батьківщина». 

Проблема безпеки життєдіяльності дитини і всього суспільства в сучасних 

умовах  набула особливої гостроти й актуальності. Учені давно почали турбуватися 

про небажані та негативні наслідки антропогенного впливу на природу й 

навколишнє середовище; пожежні-рятівники та працівники Державтоінспекції 

гостро піднімають питання навчання підростаючого покоління правилам безпечної 

поведінки. З метою виправлення ситуації здійснюються заходи як з боку служб  

МНС, ДАІ, так і з боку освітян. Тому ще одним кроком назустріч пропаганди 

безпеки пожежної та дорожнього руху стає проект «Школа безпеки», де спільними 

зусиллями: педагоги ЦДТ + діти + батьки + провідні спеціалісти авто школи + 

Державтоінспекція + служба МНС + відділ техногенної безпеки  зможемо досягти 

позитивних результатів в питанні збереження життя і здоров‘я дитини. 

Результати – це багаточисленні  перемоги наших вихованців на Міжнародних, 

Всеукраїнських, обласних конкурсах, фестивалях, змаганнях. (слайд) 

 (120 дітей в 2010 -2011 н.р. – переможці обласних, Всеукраїнських та 

міжнародних конкурсі, нагороджені на урочистому  прийомі мером). Кожна людина, 

яка пов‘язала своє життя з педагогікою і працює з дітьми В центрі дитячої творчості 

щоденно використовує в своїй діяльності різноманітні форми роботи. За роки  

діяльності педагогів форми роботи з підростаючим поколінням стали буденними, 

звичними, традиційними.  Можливо, модель нашого закладу не така вже й нова, але 

…дієва. Підтвердженням моїх слів є практична площина, до якої я вас запрошую. До 

вашої уваги пропоную елемент спільної роботи Центру дитячої творчості та 

представників ДАІ(слайд): гурток Юних інспекторів руху,(керівники: Бори люк Я., 

Короп Н., Федорченко Р.) що в 2011  році став призером у Всеукраїнському зльоті-

конкурсі юних інспекторів руху, який проходив в МДЦ «Артек». (слайд) 
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            Додаток13 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ: ЗАТВЕРДЖУЮ: ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Начальник ЖМУ МНС 

України в 

Дніпропетровській області 

Начальник відділу освіти 

виконкому Жовтоводської         

міської ради 

Начальник відділу у справах 

Сімї та молоді 

   

   

   

                                 

   

   

   

                          О.О. Чорний О.І. Малоок                       Є.Р. Гаврилова  

                          2009 р.                                2009р.                                2009р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про шкільний, міський, зональний  етапи 15-го 

Всеукраїнського фестивалю Дружин юних пожежників-

рятувальників 

 

 

 

 

 

Упорядник: Борилюк В.А.,  

керівник гуртка ДЮП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Жовті Води  

2009р. 
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Засновники: 

Жовтоводське міське управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 

 

Відділ освіти виконкому Жовтоводської міської ради 

 

Відділ у справах сім’ї та молоді в міськвиконкому  

 

ОГОЛОШУЮТЬ ПРОВЕДЕННЯ 

Всеукраїнського фестивалю серед Дружин  

юних пожежників-рятувальників 

 

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА 

 

Дане Положення є дійсним упродовж всіх років проведення Всеукраїнського фестивалю 

Дружин юних пожежників-рятувальників (далі Фестиваль). У разі необхідності, за згодою сторін – 

організаторів, у хід Фестивалю вносяться зміни та доповнення. 

Зміни та доповнення до конкурсної програми Положення про Фестиваль доводяться до 

відома не пізніше, ніж за 8 місяців до дати проведення  фіналу Всеукраїнського фестивалю. 

 

ІІ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

МЕТА ФЕСТИВАЛЮ 

 

- Поширення руху юних пожежників-рятувальників. 

- Навчання підростаючого покоління правилам безпечної поведінки. 

- Формування у дітей поваги до професії пожежника-рятувальника, навичок, вмінь діяти 

індивідуально та колективно в різних життєвих і надзвичайних ситуацій (НС) 

- Залучення молоді до вивчення історії пожежно-рятувальної служби, профілактичної роботи 

з попередження виникнення НС та подій серед широких верств населення 

- Можливість спілкування та прояву особистих творчих здібностей дітей і молоді 

- Популяризація серед дітей і молоді здорового й активного способу життя 

 

ЗАВДАННЯ ФЕСТИВАЛЮ: 

- Залучення широкого загалу школярів до участі у роботі з вивчення правил безпеки 

життєдіяльності та їх пропаганди серед населення 

- Громадське та патріотичне виховання підростаючого покоління 

- Залучення молоді до захисту навколишнього середовища 

- Розкриття творчих здібностей, організації змістовного дозвілля школярів і молоді, 

виховання у них культурних та естетичних смаків 

- Залучення батьківської, педагогічної та творчої громадськості до навчання підростаючого 

покоління навичкам поводження в умовах НС 

 

УЧАСНИКИ ФЕСТИВАЛЮ 

 

Учасниками Фестивалю можуть бути Дружини юних пожежників-рятувальників 

загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних (ЗНЗ, ПНЗ). Склад команди – 9 підлітків 

віком не старше 17 років, керівник команди (вчитель) та закріплений за командою працівник 

місцевого підрозділу ЖМУ МНС України в Дніпропетровській області. 
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ОРГАНІЗАТОРИ ФЕСТИВАЛЮ: 

Організатори проведення шкільного, міського, зонального та обласного етапів Фестивалю 

є ЖМУ МНС України в області, відділ освіти виконкому Жовтоводської міської ради та відділ у 

справах сім'ї та молоді міськвиконкому, Центр дитячої творчості. 

Для керівництва Фестивалем у навчальних закладах наказом керівника, а в містах 

спільними Постановами (наказами, розпорядженнями) відповідних організацій створюються 

оргкомітети з проведення перших 3х етапів Фестивалю. 

До складу оргкомітетів залучаються відповідальні працівники підрозділів ЖМУ    МНС 

України в області, відділу освіти, відділу у справах сім'ї та молоді міськвиконкому, діячі культури, 

представники засобів масової інформації.  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТВИАЛЮ  

Етапи проведення Фестивалю 

Фестиваль проводиться щороку з січня по вересень. 

Складається із шкільного, міського, зонального, обласного та Всеукраїнського.  

Січень-лютий – шкільні етапи Фестивалю проводяться у формі пізнавально-розважальних 

композицій, КВК, розв'язання ситуативних завдань, прикладних естафет тощо. 

Березень – міський етап Фестивалю проводиться у формі пізнавально-розважальних композицій, 

КВК, розв'язання ситуативних завдань, прикладних естафет тощо. 

Квітень – зональний етап Фестивалю проводиться за формою, обраною самостійно, але 

дотримуючись програми обласного етапу Фестивалю. 

Травень – обласний етап проводиться згідно з цим Положенням, з урахуванням вимог фінального 

етапу Фестивалю. 

Заключний Всеукраїнський етап Фестивалю – орієнтовно в вересні. 

 

Проведення міського етапу Фестивалю 

Фестиваль складається з наступних конкурсів: 

- конкурс – "Візитка" 

- конкурс – "Безпечна прогулянка"  

- конкурс – "Орієнтування на місцевості, або рух за азимутом" 

- конкурс – "Влучний ствольщик" 

- конкурс – "Медичний"  

- конкурс – "Конкурс авторської пісні" 

- конкурс – "Домашнє завдання" 

- конкурс – "Плакат соціальної реклами"  

 

Конкурс "Візитка" 

Упродовж 3х хвилин іде представлення команди. Конкурс проводиться у формі візитної 

картки КВК або іншої, обраної самостійно і має на меті ознайомити учасників Фестивалю з 

членами команди, її діяльністю з профілактичної роботи щодо запобігання та навчання однолітків 

правилам поводження під час виникнення НС, яку вони проводили протягом року. Кількість 

учасників у конкурсі не обмежується і не повинна виходити за кількісних склад команди Дружин 

юних пожежників-рятувальників, яка бере участь у Фестивалі. Візитна картка представляється без 

використання додаткових сценічних декорацій, на фоні єдиної для всіх команд сценічної ширма, 

що встановлюється організаторами Фестивалю. 

 

Конкурс "Безпечна прогулянка" 

 

Кожна команда отримує маршрутний лист з наступними станціями: переправа, гриби, 

рятувальна мотузка, встановлення намету, рятування потопаючого. Конкурс проходить у вигляді 

крос-походу (додаток № 4). Після старту всі члени команди (які задіяні в конкурсі) проходять 

станцію переправа, після чого по одному з учасників переходять на станції гриби та рятувальна 
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мотузка, інші члени команди на станцію встановлення намету. Члени команди, які впорались із 

завданням на станціях гриби та рятувальна мотузка, можуть допомагати команді на станції 

встановлення намету. Після цього вся команда переходить до станції рятування потопаючого. 

Після виконання вправи на останній станції відлік часу припиняється. Команди стартують згідно з 

результатами жеребкування, яке проводиться напередодні конкурсу. Переможцем конкурсу 

вважається та команда, яка на проходження конкурсу витратила найменшу кількість часу.  

Переправа (6 чол.) 
Обладнання етапу: переправа наведена. Довжина до 40 м. Кріплення мотузки на опорах. 

Відстань від опори на вихідному березі до обмежувальної лінії не менше 1,5 м. Етап обладнаний 

верхньою суддівською мотузкою та страховкою, обмежувальними лініями (контрольними лініями 

—КЛ), шість систем. 

Кріплення супроводжуючої мотузки (страховки) до учасника (на перилах) в зблоковану систему в 

будь-якому місці, або окремим карабіном до карабіну, ковзаючому по перилах і зблокованому з 

системою учасника. Пристібання учасника до навісної переправи двома карабінами, або одним 

при збалансованій системі. Етап вважається пройденим, коли всі шість членів команди 

вишикувалися на іншому боці переправи за обмежувальною лінією. За незамуфтований карабін, 

або відсутність страховки нараховується штраф 30 секунд. 

Гриби (1 чол.) 
Учасник має правильно визначити за фотокартками різні види грибів або ягід, їстівні 

вони чи отруйні. За кожну помилку нараховується штрафний час (30 секунд)  

Рятувальна мотузка (1 чол.) 
Обладнання етапу: 5 мотузок та 10 карток з назвами вузлів, які розташовані на столі. 

Виконання завдання: учасник знаходиться безпосередньо на етапі. Вибирає 5 із 10 карток на яких 

позначені назви вузлів. Етап вважається завершеним, коли зав'язані всі 5 вузлів. За кожен не 

зав'язаний або невірно зав'язаний вузол нараховується штрафний час (30 секунд); 

Встановлення намету (6 чол.) 
Обладнання етапу: брезентовий намет на 2 особи, комплект штоків та кілочків у чохлах. 

Команда прибуває на етап та одразу починає встановлення намету. Завдання вважається 

виконаним, коли суддя на етапі перевірив правильність встановлення намету. У разі виявлення 

недоліків за командою судді учасники усувають недоліки. 

Рятування потопаючого (1 чол.) 
Обладнання: кінець Александрова 

Завдання: учасник має кинути кінець Александрова уявному потопаючому з відстані 10 метрів у 

контрольну зону радіусом 1 м. Завдання вважається виконаним, якщо усі поплавки кінця 

Александрова потрапили в контрольну зону. 

Конкурс «Орієнтування на місцевості (рух за азимутом) -                                  знаходження 5-

ти контрольних точок» (2 чол.) 
Обладнання етапу: рідинний компас, карта, 5 контрольних пунктів, або точок (для руху за 

азимутом), картки з завданням. 

У разі неможливості проведення орієнтування, проводиться заміна на конкурс "рух за азимутом". 

Завдання: Команда знаходиться на лінії старту. За командою судді витягує картку з 

завданням. У завданні вказані напрямки та відстані до контрольних точок. Кожна коні точка 

позначена цифрою. 

Наприклад: 25 метрів, 60 градусів; 10 метрів, 315 градусів, тощо (учасник, отримавши завдання 

повинен, пройти відстань у 25 метрів за вказаним напрямком. Після виходу в певну точку знову 

проходить 10 метрів у заданому напрямку. В кінці конкурсу учасник повинен вийти на умовну 

позначку, яка знаходиться в кінці кожного маршруту, та вносить номер контрольного пункту у 

маршрутний лист.). 

Перемагає команда, яка витратила на вирішення завдання найменше часу. 

Конкурс «Влучний ствольщик» (3 чол.) 
Обладнання етапу: пожежний автомобіль з обладнанням. 
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На етапі магістральна ( 1 рукав 0 77 мм) та робоча (1 рукав 051 мм) рукавні лінії розгорнуті, 

з'єднані між собою. Ствол РСК-50 приєднаний до робочої рукавної лінії. Магістральна лінія 

приєднана до напірного патрубку пожежного автомобіля. Рукавні лінії заповнені водою, тиск 4 

атм. Мішені встановлені на відстані 50 метрів від лінії старту. 

Заходи безпеки: вправа виконується у касці. 

Завдання: команда в складі 3 осіб знаходиться на старті. За сигналом стартового пістолета 

стартує перший учасник, долає відстань у 40 метрів від старту до місця знаходження ствола та 

збиває струменем води мішень. Мішенями виступають баскетбольні м'ячі, встановлені на 

металевих підставках висотою 2 метри. Після виконання завдання перший учасник повертається 

на старт, звідки стартує наступний учасник. Кожен учасник може влучити тільки в свою мішень. 

Конкурс вважається виконаним, коли м'ячі збиті водяними струменями з підставок, та фінішував 

останній учасник. Відлік часу припиняється після перетину останнім учасником лінії фінішу. 

Переможцем визначається команда, яка виконала завдання за найменший проміжок часу. 

Конкурс «Медичний» (1 чол.) 
Завдання: команда вибирає конверт з 10 теоретичними питаннями на кожне з яких є 

декілька варіантів відповідей, одна з яких вірна. Учасник повинен вибрати вірну відповідь. 

Питання для проведення медичного конкурсу визначаються оргкомітетом відповідного етапу 

Фестивалю і повинні бути підібрані з урахуванням вивчення питань надання першої долікарської 

допомоги в рамках шкільних курсів - „Основи здоров'я", "Основи безпеки життєдіяльності". 

Конкурс авторської пісні про пожежників-рятувальників                                    (кількість 

учасників не обмежена) 
Кожна команда представляє на конкурс авторську пісню про роботу та життя пожежників 

- рятувальників, попередження різного роду надзвичайних ситуацій, пропаганду безпечної 

поведінки та основ безпеки життєдіяльності. Під час виконання пісні використання плюсових 

фонограм забороняється. 

Оцінювання здійснюється за наступними критеріями: вокальна майстерність, зміст 

музичного твору. 

Пісня повинна виконуватися виключно державною мовою. 

Домашнє завдання 
Тема домашнього завдання: на 2009 рік - "Еней був парубок моторний, всезнайко, юний 

рятівник". 

Команда повинна представити тематичний виступ, використовуючи будь-які жанри 

мистецтва (музику, літературу, хореографію, пантоміму тощо). 

Тривалість виступу - до 10 хвилин. При музичному супроводі дозволяється 

використовувати тільки мінусову фонограму. 

Домашнє завдання повинно виконуватися виключно державною мовою. 

Домашнє завдання повинно порушувати актуальні питання забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки, нести рекомендації щодо дій у різноманітних надзвичайних ситуаціях чи подіях, 

пропагувати здоровий спосіб життя, нести агітаційне навантаження щодо необхідності 

дотримання правил безпеки життєдіяльності. 

Оцінювання виступів команд у конкурсі проводиться за наступними номінаціями: -  

театральна майстерність;  яскравість  образу;  кращий  творчий  задум;  майстерне втілення теми;    

оригінальність розкриття теми; хореографічна майстерність;    вокальна майстерність; 

згуртованість і єдність команди; влучний гумор. 

Конкурс „Плакат соціальної реклами " 
Кожна команда-учасниця обласного етапу фестивалю за десять днів до його початку 

надає до Головного управління свій варіант плакату соціальної реклами з питань безпеки 

життєдіяльності, яка повинен бути виконаний у кольорі на ватмані форматом А2. Плакат 

оформити в рамку відповідного розміру під скло.                                  
Надані роботи будуть виставлені в холі Палацу дітей та юнацтва в день проведення 

Фестивалю. 

Журі оцінює оригінальність і творчий підхід до вирішення завдання. 
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Нагородження 
Усі члени трьох команд-лауреатів конкурсу дружин юних пожежників-рятувальників 

нагороджуються грамотами лауреатів обласного етапу Фестивалю та цінними призами 

організаторів і спонсорів Фестивалю. 

Усі члени команд, відзначених за номінаціями Фестивалю, у тому числі за 

індивідуальними, нагороджуються грамотами обласного етапу Фестивалю та заохочувальними 

призами. 

Педагоги-організатори  по  роботі  з  ДЮПР,  відповідальні  за  підготовку  команд, 

визнаних лауреатами Фестивалю, нагороджуються грамотами відділу освіти виконкому 

Жовтоводської міської ради.                                            
Працівники підрозділів ЖМУ  МНС України в області, відповідальні за підготовку 

команд, визнаних лауреатами Фестивалю, нагороджуються грамотами Фестивалю. 

Забезпечення проведення обласного Фестивалю 
При проведенні обласного Фестивалю ДЮПР забезпечення приміщенням та підготовку 

сцени бере на себе Головне управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації. 

Придбання цінних подарунків, виготовлення грамот для учасників та переможців 

Фестивалю, оформлення сцени та заохочення задіяного персоналу (ведучого, освітлювача, 

машиніста сцени, відеооператора, звукорежисера) бере на себе Дніпропетровське обласне 

відділення ВБФ «Сприяння державній пожежній охороні». 

Заохочення педагогів-організаторів по роботі з ДЮПР та інших педагогічних працівників 

бере на себе Головне управління освіти та науки Дніпропетровської облдержадміністрації. 

Висвітлення ходу та підсумків Фестивалю у засобах масової інформації, комп'ютерне 

забезпечення роботи Фестивалю бере на себе Головне управління МНС України в області. 

На шкільних та районних (міських) етапах Фестивалю забезпечення їх проведення 

здійснюється відповідними місцевими оргкомітетами. 

ПРИМІТКИ; 
Кожна команда повинна надати: 

-   копію наказу керівника шкільного навчального закладу   про відрядження Дружини, керівника   

(вчителя   або   відповідального   працівника   Міністерства   освіти   і   науки)   та призначення 

відповідального за безпеку дітей; 

- копію протоколу та рішення суддівської колегії зонального     етапу змагань  (на загальний етап - 

міського (районного); 

-  у заявці вказується склад дружини-переможниці, прізвище, ім'я та по батькові всіх учасників. 

Вік. Обов'язково вказується навчальний заклад, прізвище, ім'я та по батькові директора закладу, 

керівника (вчителя або відповідального працівника відділу освіти) Дружини, місто, район. 

У кожного члена команди ДЮПР повинні бути такі документи: 

- учнівський квиток; 

-  копія свідоцтва про народження або копія паспорта; 

- медична довідка про стан здоров'я встановленого зразка; 

- страховий поліс (роботи на висоті). 

Маршрут слідування команди узгодити з місцевим підрозділом ДАІ УМВС України в 

Дніпропетровській області. 

При використанні командою під час виступу неетичних висловів (виразів) команда 

знімається з подальшої участі у Фестивалі. 
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Оргкомітет 

Голова оргкомітету 

Начальник ЖМУ з питань  

надзвичайних ситуацій та  у справах 

захисту населення від наслідків  

Чорнобильської катастрофи                                                              О.О. Чорний 

 

Заступник голови оргкомітету 

В.о.  начальника відділу освіти                                                            О.І. Малоок 

 

Члени: 

Заступник  

начальника ЖМУ з питань  

надзвичайних ситуацій та  у справах 

захисту населення від наслідків  

Чорнобильської катастрофи                                                               Ю.М. Хомяк 

 

Методист відділу освіти                                                                      В.В. Іванюк 

 

Директор ЦДТ                                                                                    В.А. Борилюк 

 

 

Журі 

Голова журі 

Начальник ЖМУ з питань  

надзвичайних ситуацій та  у справах 

захисту населення від наслідків  

Чорнобильської катастрофи                                                               О.О. Чорний 

 

Члени журі: 

МНС – 2 особи 

СМСЧ-9 – 1 особа  

Відділ сім‘ї та молоді  – 1 особа 

Відділ освіти – 1 особа 

ЦДТ-1 особа 
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                                                                                                               Додаток14 
 

ПЛАН – КОНСПЕКТ 

заняття гуртка «ДЮП» 

 

                                                                        1 група 

Борилюк В.А. 

 

Дата: 25.11.2011 р. 

 

Заняття-тренінг № 16 

 

Тип заняття: вивчення нового матеріалу 

 

Тема: ―Формула безпечної життєдіяльності‖ 

 

Мета : Ознайомити вихованців із сучасним уявленням про безпеку людини      та її 

життєдіяльності. Навчити найпростішим діям у разі потрапляння 

в небезпечну ситуацію. Формувати навички володіння собою, аналізу 

ситуації і прийняття рішень. Виховувати у дітей любов до життя та 

збереження здоров‘я. 

 

Навчальні завдання: Наприкінці заняття діти повинні вміти: 

- розрізняти поняття безпека життя і безпека життєдіяльності; 

- називати щонайменше п‘ять небезпечних ситуацій; 

- називати порядок дій при потраплянні в небезпечну ситуацію; 

- демонструвати два прийоми самоконтролю для подолання бурхливих 

емоцій; 

- називати телефони рятувальних служб (―101‖, ―102‖, ―103‖). 

Обладнання і матеріали:  

- аркуші паперу формату А2, А3; 

- олівці, фломастери, маркери; 

- ножиці, скотч, клей; 

- мультимедіа. 

Хід заняття гуртка 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

 -1. Знайомство: ―Я був свідком небезпечної ситуації (повені, урагану, пожежі, ДТП 

тощо)‖ (5 хвилин). 

2.Зворотний зв’язок (―З минулого тренінгу мені найбільше запам‘яталося з 

пожежної тематики...‖) (3 хвилини) 
 



 64 

 

І11. Вивчення нового матеріалу.  

1. Розповідь керівника гуртка. Вступ. (2 хвилини). 

 

―В усі часи існування людства старше покоління передавало наступному 

знання і навички уникання небезпек – безпеки життя. У прадавні часи – це 

захист від диких звірів, несприятливих природних умов і стихійних лих. 

Згодом люди навчились непогано захищати себе від природних небезпек. Але 

натомість з‘явилися небезпеки, пов‘язанні із життєдіяльністю самих людей. Це 

– небезпеки на дорогах, у побуті, на виробництві, а також екологічні 

небезпеки, які виникають через те, що люди забруднюють навколишнє 

середовище, роблять його непридатним для свого життя. Тому в наш час варто 

говорити не лише про безпеку життя, а й про безпеку діяльності людини – 

тобто про безпеку її життєдіяльності‖. 

2. Бесіда.  Сформулюйте визначення: 

а) безпека – це коли не існує загрози твоєму життю, здоров‘ю і   добробуту; 

б) небезпека виникає тоді, коли з‘являється загроза твоєму життю, здоров‘ю, 

добробуту. 

3. Гра ―Асоціації‖ (10 хвилин). 

а) запишіть на дошці слова: дім, подвір‘я, дорога, громадський транспорт, ліс, 

річка, кінотеатр. 

б) діти називають небезпеки, які асоціюються з ними. 

 

IV. Закріплення вивченого матеріалу. 

1.  Робота в групах (10 хвилин). 

а) об‘єднайте учасників у три групи (―01‖, ―02‖, ―03‖); 

б) запропонуйте відкрити підручник на с.16 і за допомогою блок-схеми 

визначити порядок дій в одній із наведених ситуацій. 

2. Демонстрація (5 хвилин). ―Перевіримо, які зернятка у нас вже 

проросли. Домальовуємо до таких очікувань рослинку‖ (5 хвилин). 

 

V. Підведення підсумків заняття.  
Прощання: ―Вальс-комплімент‖ (5 хвилин) учасники розраховуються на 

перший – другий. Перші номери роблять крок уперед і повертаються 

обличчям до других номерів. Діти торкаються одне одного долонями і 

роблять один одному компліменти. Потім перші номери ступають крок 

вправо і обмінюються компліментами з іншими. 
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ПЛАН – КОНСПЕКТ 

заняття гуртка «ДЮП» 

 

 
11 група 

Борилюк В.А. 

 

Дата: 19.12.2012р. 

 

Заняття-тренінг № 20 

 

Тема: ―Трикутник вогню‖ 

 

Мета: Ознайомити дітей  з умовами виникнення процесу горіння, 

формувати навички принципів запобігання та гасіння пожеж, виховувати 

шанобливе ставлення до працівників пожежної служби. 

 

Навчальні завдання: Наприкінці заняття діти повинні вміти:  

- називати три умови виникнення горіння; 

- називати два приклада джерел запалювання; 

- називати дво приклада горючих, важкогорючих і не горючих матеріалів; 

- пояснювати значення кисню для підтримання процесу горіння; 

- називати три найпоширеніші причини виникнення побутових пожеж: 

паління, неправильне користування електричними і газовими приладами, 

необережне поводження з відкритим вогнем. 

 

Обладнання і матеріали:  

- аркуші паперу формату А2, А3; 

- олівці, фломастери, маркери. 

Що підготувати заздалегідь: 
- зображення вогнища, хмаринки і крапельки для виявлення очікувань за кількістю 

вихованців; 

- обладнання для демонстрації досліду (склянка, пісок, недогарок свічки, 

сірники); 

- зразки горючих, важкогорючих і не горючих речовин та матеріалів (папір, 

вата, дерево, цегла, вода, пісок, скло, гумова та пластикова іграшки) 
 

Хід заняття  гуртка 

 

І.  Організаційний момент.  

11. Актуалізація опорних знань . 

Знайомство (4 хвилини): ―Назвати ім‘я та риси свого характеру, особисті якості, 

уподобання, які асоціюються зі словом ―вогонь‖ (запальний, гарячий 

прихильник...)‖. 
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ІІ1. Перевірка вивченого. 

а) Зворотний зв‘язок (3 хвилини): ―З минулого тренінгу мені запам‘яталося ...‖. 

пригадати, що може стати причиною пожежі в транспорті. 

 

б) тести. Вказати правильну відповідь – ―так‖ чи ―ні‖: 

- вогонь може бути другом або ворогом людини _______; 

- важкогорючі – це речовини, які ніколи не горять ________; 

- електроприлади можуть спричинити пожежу ___________; 

- пожежі легко запобігти __________; 

- у задимленому приміщенні можна захистити органи дихання вогкою 

тканиною __________. 

-  

в) очікування (3 хвилини): ―Сьогодні ми починаємо вивчати розділ ―Безпечне 

довкілля: пожежна безпека‖. Тому розміщуємо на нашій галявині вогнище. 

Напишіть ваші очікування на крапельках. Ми розвісимо їх над вогнищем на 

хмаринці‖. 

 

ІV. Вивчення нового матеріалу. Вступ (5 хвилин). 

а) бесіда (учитель показує вирізаний з паперу трикутник і запитує, як називається ця 

геометрична фігура; для з‘ясування трьох умов виникнення горіння пропонує схему: 

―Що? Де? Коли?‖). 

- ЩО необхідно, щоб почалося горіння? Горючі речовини або матеріали 

(дерево, папір тощо). 

- ДЕ може відбутися горіння? Там, де є кисень. 

- КОЛИ це може трапитися? Коли є джерело запалювання (іскра, відкритий 

вогонь, висока температура тощо). 

-  

Висновок. Отже, існує три умови виникнення горіння: горюча речовина, кисень і 

джерело запалювання. Ці складові утворюють ―Трикутник вогню‖. 

б) розповідь  керівника гуртка. Ви зрозуміли, що першою умовою виникнення 

горіння є наявність джерела запалювання. Усе, що породжує вогонь, іскри або 

високу температуру може привести до загорання. 

     Другою умовою виникнення горіння є наявність горючих речовин. Усі речовини 

за ознакою горючості поділяються на: 

     горючі – ті, що загоряються від джерела запалювання і продовжують горіти, коли 

це джерело зникає; 

     важкогорючі – ті, що загоряються, тліють чи обвуглюються під дією вогню, 

проте без джерела запалювання їх горіння припиняється; 

     негорючі – ті, що не горять за будь-яких умов. 

в) демонстрація досліду (3 хвилини). 

- насипте у склянку піску, встроміть у нього недогарок свічки і запаліть. 

Потім накрийте склянку блюдцем. Вогонь невдовзі згасне через нестачу 

кисню. 

 

 



 67 

 

VI. Закріплення вивченого матеріалу.  

1. Запитання – відповіді (5 хвилин). 

          Я називаю речовину, а ви плескаєте в долоні якщо вона належить до 

горючих…, негорючих. 

А) пластмаса; 

б) цегла; 

в) пісок; 

г) гума; 

д) вода; 

е) бензин; 

є) скло; 

ї) папір. 

2. Гра ―Хто більше?‖ (10 хвилин). 

- об‘єднуємося у дві команди і за п‘ять хвилин пропонує записати на 

окремих аркушах паперу якомога більше: горючих, негорючих, 

важкогорючих речовин. Оберіть трьох представників команд для 

змагання за видами речовин. Кожна пера має по черзі назвати один пункт 

зі свого списку, повторюватись не можна. Той, хто завершує останнім, 

отримує житон для своєї команди. Виграє команда, якав  сумі набрала 

більше житонів. 

3. Руханка (2 хвилини). 

 

Учасники стають у коло і повторюють рухи за тренером: ―На галявині 

вогнище, полум‘я стелиться низько-низько (присідають), далі вогнище 

розгоряється (піднімаються) і полум‘я поливається (показують руками). Ми 

взяли водичку прямо із кринички (нахиляються). Полили, загребли (імітують 

руками) і з галявини пішли (крокують).‖    

 

V1. Підведення підсумків. 

А) Обговорення: ―Причини виникнення пожеж‖ (10 хвилин). 

     Знайдіть відповідні порушення правил пожежної безпеки у будинку, який 

зображений на екрані. Поясніть можливі наслідки. Знайдіть на малюнку єдину 

істоту, яка не порушує правил пожежної безпеки.   

Б) Зворотний зв‘язок (3 хвилини). Назвати три найпоширеніші причини виникнення 

пожеж (паління, неправильне користування електричними та газовими приладами, 

необережне поводження з відкритим вогнем). 

В) Прощання: ―Тепло долонь‖ (2 хвилини).  Діти стають у коло беруться за руки і 

відчувають тепло долонь, називають теплим словом свого сусіда справа по колу. 
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ПЛАН – КОНСПЕКТ 

заняття гуртка «ДЮП» 

 

 
1 група 

Дата: 25.10.2011р. 

 

Заняття-тренінг № 10 

 

Тема: ―Стихійні лиха‖ 

Мета: Відпрацювати навички безпечної поведінки під час несприятливих  

           природних умов та в разі потрапляння у зону підтоплення, формувати 

навички самозахисту та взаємодопомоги. Виховувати у дітей любов до 

життя, бережливе ставлення до природи. 

Навчальні завдання:  

- наприкінці заняття гуртка діти повинні вміти: називати п‘ять стихійних 

лих, упорядкувати їх за порами року і географічним розміщенням, 

назвати дві природні прикмети наближення стихійного лиха, 

демонструвати вміння безпечно поводитись під час грози вдома, на дворі, 

в автомобілі тощо, демонструвати вміння безпечно поводитися у разі 

підтоплення, виготовляти рятувальні засоби з підручних матеріалів. 

Обладнання і матеріали: 

- аркуші паперу А2, А3; 

- олівці, фломастери, маркери; 

- ножиці, скотч, клей; 

- мультимедійний проектор та музичне обладнання. 

Хід заняття 
 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Актуалізація опорних знань дітей. Зворотний зв‘язок (10 хвилин). Презентація 

проектів і виробів з пластикових упаковок. 

 Знайомство (3 хвилини). 

Продовжити фразу: ―Якби я був природним явищем, я б хотів бути... (вітром, 

снігом...)‖ і пояснити чому. 

ІІІ. Актуалізація теми, мозковий штурм (7 хвилин). 

- Які ви знаєте стихійні лиха? 

- Упорядкуйте стихійні лиха за порами року (зима, весна, літо, осінь). 
 

Зима  Весна  Літо  Осінь  Не залежать 

від пори року 

     

- Упорядкувати стихійні лиха за географічним положенням. 
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Гори  Степи  Узбережжя  Не залежить від 

географічного 

положення 

    

- Які з них трапляються в Україні? 

ІV. Вивчення нового матеріалу: 

 Інформаційне повідомлення-казка: ―Стихійні лиха‖ (5 хвилин). 

     ―Діти, пригадайте українську народну казку ―Котигорошко‖. Хто може 

назвати її персонажів?‖ Діти називають, а на екрані з‘являється фігурка 

Котигорошка. Вирушив наш Котигорошко в дорогу і на своєму шляху зустрів 

багато перешкод. Раптом земля затремтіла, на дорогах з‘явилися тріщини, 

будинки почали руйнуватися, дерева – падати, відчув він, що земля під ногами 

захиталася. Що це було? (землетрус – сильні коливання земної поверхні, 

спричинені тектонічними процесами).  

     Пішов Котигорошко далі. На дворі рання весна, сонце пригріло, почалося 

танення снігу, швидко прибула у річці вода. Замочив хлопець ноги, озирнувся 

навкруги і бачить, що вода все прибуває і прибуває. Що відбувається? (повінь – 

це тимчасове підтоплення суші, спричинене підвищенням рівня води в річці чи 

озері). 

     Подолав Котигорошко водні перепони і рушив далі через ліси і степи. 

Вирішив зупинитися на нічліг у селі. Враз знявся страшний вітер, почав 

вивертати з корінням дерева, зривати дахи з будинків. Блискавки розривали небо, 

злива не вщухала. Що це було? (ураган – сильний вітер. Гроза, злива – грізні 

атмосферні явища). 

VII. Закріплення вивченого матеріалу. 

1. Робота в групах (15 хвилин). 
- Об‘єднання  у три групи. 

- Завдання групи:  за допомогою додаткового матеріалу підготувати 

презентацію на тему: 

І група – ―Провісники стихійних лих‖; 

ІІ група – ―Як поводитись під час грози‖; 

ІІІ група – ―Як поводитись під час повені‖. 
- Презентації, обговорення. 

2. Зворотний зв’язок (3 хвилини) 

    Продовжити фразу: ―Я не розгублюся під час негоди, бо...‖. 

VІ. Підведення підсумків. 

Прощання (2 хвилини). Стати в коло, взятися за руки і разом сказати: ―Нехай 

проблеми та негоди не роблять нам в житті погоди. Хай нам щастить!―                   
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Додаток 15 

 

Комунальний заклад освіти 

Центр дитячої творчості 

Методичний кабінет 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувала: 
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Сценарий 8 марта. ГОРГАЗ. 

 
Весна! Как много в этом слове 

Добра, любви и теплоты. 

Пусть в ожидающей природе 

Тебе цветут еѐ цветы! 

 

№1 «Феерия»  

 

С праздником светлым, с праздником ясным, 

С праздником нежным, чудесным, прекрасным, 

С праздником ласки, любви и вниманья, 

С праздником женского очарования!!! 

 

Женская красота и обаяние всегда вдохновляли мужчин на великие подвиги, 

дерзания! 

Сильные духом мужчины 

Это закон жизни вещей: 

Как бы сильны вы не были  

Вы не сильнее женщин! 

Не спорьте, мужчины, поспешно 

Это природой завешено 

Слова любви и восхищенья 

Вы посвящаете женщине! 

 

Вот вам мужчины по роду службы приходиться общаться и с мужчинами и с 

женщинами. Какая  по-вашему разница в этом общении? (ответ) 

Женщина отличается от мужчины тем, что продумывает не каждый свой шаг, а 

походку в целом. 

№2 «Летящей походкой» 

 

В наше время женщина перестала быть только хранительницей домашнего очага: 

мы и асфальт укладываем и на тракторах работаем и в футбол играем и программы 

на 8 марта ведем…. И лишний выходной в году благодаря нам  все получили. Но не 

смотря на все женщины умудряются быть красивыми и покорять мужчин своими 

чарами. 

Говорят есть семь ступеней у любви, вот некоторые из них: 

- у любви нет пола, есть только небо, 

- любовью не живут, а дышат, 

- любовь растет и на камнях. 

А вот интересно сколько ступеней у женского счастья? 

 Я думаю, для женщины главное – почувствовать себя мамой! 
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№3 Марина и Руслан (сценка) 

 

Глядя на эту семейную пару, я понимаю, что женщина для мужчины уже 

счастье! 

Женщина уже сама по себе счастье… Посудите сами, что было бы, если вдруг, 

однажды, все женщины исчезли? Вы можете себе это представить?! 

По городу бродят нестриженые, некормленые мужики в неглаженных брюках… 

парикмахерские закрыты, в салонах красоты пусто, о родильных домах и говорить 

нечего… 

На экранах телевизоров нет любимых дикторш. Танец «Маленьких лебедей» 

исполняют четверо здоровых мужчин… исчезло множество слов и выражений. 

Например: «муж», «жена», «свекровь» и … любимое слово всех мужчин – 

«тѐща». 

Да, друзья, без женщины, действительно, нет жизни и быть не может! Ведь кто же, 

как ни она полюбит мужчин таких какие они есть: небритых, неглаженных… мы 

любим вас такими, какими вы есть! 

 

№4 «ПОРУШКА» 

Искусство, как и красота 

Овладевает массами. 

Когда танцуют люди в такт –  

Движения прекрасны! 

В подарок – танец дарим вам, 

Танцуйте с нами сидя! 

Для вас сегодня зажигать  

Девчонки наши выйдут! 

 

№5 «МОРЯКИ» 

Говорите чаще с любимыми. Говорите больше теплых, нежных слов.  

Говорите искренне и между вами всегда будет понимание. Просто подойдите и 

скажите: 

- Давай поговорим - о чѐм нибудь хорошем, 

Давай поговорим -  хотя бы ни о чем  

Давай поговорим - ладонь с ладонью сложим 

Давай поговорим - а может быть споем. 

Давай поговорим – о птицах, солнце, небе, 

Давай поговорим – о чем нибудь своем, 

Но только не молчи, мы все на свете сможем 

Поверь мне – я с тобой. Мы вместе, мы вдвоем! 

 

№6 «Я ПIДУ В ДАЛЕКI ГОРЫ» 

 

Дорогие женщины, вот вам несколько советов для критической ситуации: 

Если муж разгневан сильно, 

Громко топает ногами, 



 73 

Так кричит, что свет в квартире 

Начинает вдруг мигать, 

То вы сразу же, немедля, 

Вдруг займитесь маникюром. 

Ну, зачем же ваше время 

Будет даром пропадать? 

И увидев, как красивы 

И изящны ваши руки, 

Как сверкают ноготочки, 

И как дивно пахнет лак, 

Он, конечно, покраснеет, 

И всего за две минутки 

До задавленного хрипа 

Непременно сбросит тон. 

Ну, а что же вы хотели? 

Это, скажем, вам не шутки, 

Ведь у мужа аллергия 

На пахучий ацетон! 

Ну, и наконец, совет мужьям: «если в край уставшая, измотанная и нервная жена все 

таки добралась домой в плохом расположении духа… что бы напрочь отбить у неѐ 

желание повышать на вас голос – грозно ударьте по столу новой песцовой шубой» и 

мир вам обеспечен, даже если до этого вам казалось, что вы  «НЕ ПАРА». №7 

Пришла весна… Забудем о зиме 

Мне стало неожиданно понятно 

Зачем живут мужчины на земле, 

Чтоб было нашим женщинам приятно! 

 

И хоть… Женщина произошла из ребра мужчины: 

НО … Не из ноги, чтоб быть униженной, 

Не из головы, чтоб превосходить, 

А из бока, чтоб быть бок о бок, 

Из под руки, чтоб быть защищенной, 

И со стороны сердца, 

Чтоб быть любимой! 

Чтобы быть одной единственной – ведь для женщины это заветное счастье! 

№8 «ВИВА» 

Милые женщины! Мы вам желаем 

Будьте счастливы в апреле и в мае, 

Нынче и завтра и тысячи лет 

Нынче на женщинах держится свет! 

 

 Відділ освіти виконкому Жовтоводської міської ради 

Комунальний заклад освіти Центр дитячої творчості 

Методичний кабінет 
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         Додаток 16 

 

Комунальний заклад освіти 

Центр дитячої творчості 

Методичний кабінет 

 

 

 

СЦЕНАРІЙ СВЯТА,  
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Сценарій свята, 

приурочений 10-й річниці  

ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ УКРАЇНИ 

 

Ведуча: Свято, присвячене 10-ій  річниці Пожежної Охорони України, дозвольте 

розпочати! 

 

(Звучить Гімн України) 

 

Серед  професійних свят, що відзначають в нашій країні, це свято з найголовніших! 

Адже у важкі хвилини свого життя люди звертаються саме до Вас. Від Вас вони 

чекають захисту, допомоги, вам вірять і на вас сподіваються! 

 

(Під українську мелодію виходять діти і дарують хореографічну композицію з 

хлібом та сіллю. Вручають хліб та сіль меру міста і начальнику загону державної 

пожежної охорони № 5 підполковнику Кузьмінському О.П. Під час вручення 

звучать слова ведучої). 

 

Ведуча: (Під час винесення хліб) 

Прийміть, шановні, хліб і сіль 

Від жовтоводських дітлахів. 

Вклоняємося низько і дякуємо щиро. 

За силу і ніжність, мудрість і віру! 

(Під час вручення) 

Ви – воїни спасіння, 

Ви – армія рятунку, 

Не лічим кілометри, 

Не міряємо час. 

Коли в людському горі біда озветься лунко, 

Прийти на допомогу 

Готовий кожен з вас! 

 

Слово для привітання надається начальнику загону Державної Пожежної Охорони 

№ 5 підполковнику Кузьмінському О.П. 

 

Слово для привітання надається міському голові Пєрькову П.Г. 

 

Ведуча: Пожежні! Хай же Вам щастить! 

Бо є геройська ваша справа!  

За вашу працю нелегку, 

Вклоняється всім Вам держава. 

А ми даруєм пісню Вам, 

З найкращими словами! 

 

(Пісню «Україна» виконує Юлія Буєвська) 
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Ведуча: Зі словами щирих привітань на свято завітали представники силових 

структур міста. Слово начальнику міського відділу управління Міністерства 

внутрішніх справ в Дніпропетровській області – підполковник               Макаренко 

Г.В. 

 

(Вітання від силових структур) 

 

Ведуча: Дай вам доле, на плечі легкої ноші, 

На життєвій ниві – друзів хороших, 

Для серця – дзвінких пісень водограю, 

А щастя великого, й радості скрізь, 

І завжди, і без краю! 

 

Прийміть, шановні ювіляри, в дарунок хореографічну композицію «Рибалки» 

колективу ЦДТ «Династія сонця»! 

 

(Танок «Рибалки» колектив «Династія сонця») 

 

Ведуча: Наскільки вишуканий алмаз, діамант відрізняється від нього, як небо від 

землі. Адже огранка вимагає кропіткої і важкої праці. Як важливо, що Ви 

дослухалися до власного серця і не помилилися у виборі тої справи, Яка стала для 

Вас не просто професією, а покликанням! 

 

Слово для привітання надається представникам комунальних служб: 

- Директору комунального підприємства Жовтоводського водоканалу 

Войсковій Надії Іванівні; 

- Директору комінального підприємства Жовтовдської тепломережі – Захарову 

Олексію Павловичу; 

- Директору ПЕЖРЕО – Шевякову Анатолію Івановичу. 

 

Ведуча: Саме на Вашу честь, шановні ювіляри, сьогодні звучать слова подяки, лунає 

святкова музика і звучать пісні. Тож приймайте музичний подарунок: Віктор Ланкін 

з піснею «Джаз». 

 

(«Джаз» співає Віктор Ланкін) 

 

Серед пожежних є чоловіки, які є взірцем фізичної підготовки. Це – спортсмени. 

Для всіх чоловіків спортсменів підготували свої поздоровлення: 

- Генеральинй директор фабрики штучного хутра – Шихарєв Євген 

Миколайович; 

- Головний інженер відкритого акціонерного товариства «Жовтоводськ-

хлібопродукт» - Шкрабій Олександр Анатолійович; 

- Начальник Жовтоводського цеху електрозв‘язку № 6 – Шкільов Леонід 

Васильович. 



 77 

 Ведуча: І саме сьогодні до нас завітала молодша група команди Дружин юних 

пожежних НВК «Пероспектива»! Тож приймайте їх привітання! 

 

(Виступ молодшої групи «Стрім») 

 

Ведуча: Наша особлива гордість, основа нашого життя – наші дорогі ветерани. Про 

них важко говорити прозою, бо їх праця завжди була і залишається, як поезія і 

мистецтво незабутньою. То ж приймайте, шановні ветерани, вітальні слова від 

начальника загону пожежної охорони № 5 – підполковника Кузьмінського 

Олександра Петровича. 

 

(Вітання ветеранам) 

 

Ведуча: Шановні наші ветерани! Скільки б років не пройшло – ми завжди будемо 

пишатися Вашою мужністю і силою духу. Тож нехай життєві труднощі не дадуть 

вичерпатися вашій енергії! Благотворного Вам довголіття, та міцного здоров‘я!  

 

(Виступ команди дружин юних пожежних. Поздоровлення для ветеранів) 

 

Ведуча: Слово для привітання надається начальнику дільці пожежних робіт 

добровільного протипожежного товариства – Гайдай Геннадію Анатолійовичу. 

 

(Вітальний виступ Гайдая Г.А.) 

 

Ведуча: Рух дружин юних пожежних нараховує не одне десятиліття. І жовтовдських 

ДЮПовців пов‘язує міцна дружба з пожежними. Для команд стала доброю  

традицією участь у міських, обласних та Всеукраїнських фестивалях. То ж до вашої 

уваги лауреат 9-го Всеукраїнського фестивалю ДЮП – 2003 в місті Євпаторія, 

команда НВК «Перспектива». 

 

(Виступ команди ДЮП «Перспектива») 

 

Ведуча: Справжні пожежні це ті люди, які без зайвих нагадувань, прислухаючись до 

веління совісті, роблять все необхідне для спасіння людей. Саме для справжніх 

пожежних підготували свої привітання ділові люди нашого міста 

- Гальченко Ольга Василівна 

- Ганжа Олексій Петрович 

 

(Вітання від ділових людей міста) 

 

Ведуча: Мале слово здібне вершити великі справи. Щире слово лікує і мирить, 

втішає і зігріває. Слова любові і вдячності несуть з собою світло і життя. Тому 

приймайте привітання  від вихованців ЦДТ – радісні і теплі! 

 

(Вітання від команди ДЮП ЦДТ «СТРІМ») 
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Ведуча: Є в цьому залі особливі ювіляри – це жінки. Адже саме вони випромінюють 

віру, надію і любов. Любов підшукує слова, переконує і надихає творити справи, що 

говорять куди переконливіше, ніж пусті зізнання заради миру, спокою і щастя. Тож 

приймайте, чарівні жінки, у подарунок танок, який для Вас презентує 

хореографічний колектив «Династія сонця» 

 

(«Ча-ча-ча» «Династія сонця») 

 

Ведуча: А зараз я надаю слово головнокомандуючому над інженерами дитячих душ, 

завідувачу міського відділу освіти – Дуднику Владиславу Івановичу. 

 

(Вітання від відділу освіти) 

 

Ведуча: Шановні ювіляри! Сьогодні ви почули багато привітань від дітей і дорослих 

на честь свого 10-ти річчя. То останнє привітання ми хочемо доручити тим, хто на 

свої 10 років ще чекають – найменшим вихованцям ЦДТ, театру агротехніків 

«АНІМАТОР». 

То ж, зустрічайте! 

 

(Під мінусовку пісні «Много у нас симфоний» агротехніки представляють вокально-

хореографічну композицію) 

 

Мы пришли на эту сцену, чтобы выступать, 

Поиграть, повеселится и потанцевать! 

Всем пожарным поздравленья, честь вам и хвала! 

Чтоб удача в этот вечер в гости к вам пришла! 

Много у нас симфоний, парару-рару! 

Каждый из нас Бетховен, парару-рару! 

Много, у нас чего  есть! Ха! 

Много, чего не перечесть! 

 

Ксюша: Мы вчера не перемене, в центре не играли! 

 

Алѐнка: А мечты свои меж всеми бурно обсуждали! 

 

Все: Да! 

 

(Под фрагмент балета «Лебединое озеро» вытанцовывает девочка в балетной 

пачке) 

 

Ира: Я хочу стать балериной, с тонкой фигурой! 

         Тело Барби, а внутри – есть мускулатуар! 
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(Плавно уходит по «Лебединое озеро». Включается музыка театрального 

оркестра, на сцену выходит девочка в бальном платье, с веером и 

соответствующей прической) 

 

Настя: А моя мечта – театр! Быть хочу актрисой, 

            Чтоб поклонников встречать, сразу за кулисой!  

 

(К ней выбегают мальчики и, став на одно колено, вручают цветы. А в это время, 

под минусовку «А в ресторане» выходит девочка в одежде официантки, с 

фартуком, разносом). 

 

Таня: А я б открыла ресторан – вегетарианский, 

          И кормила  б от души – тощих иностранцев! (Уходит) 

 

(Под музыку рекламы пива «Славутич», выходит девочка и дефилирует в 

экстравагантном костюме) 

 

Алѐнка: В манекенщицы пойду, я походкой павы: 

               Каждый день наряды, и в софитах славы! 

 

(К ней устремляется толпа поклонников с цветами, коробками конфет) 

 

Цветы и конфеты - в машину! (Уходит) 

 

(Под минусовку песни «Школьная пора», выходит девочка в строгом костюме, 

очках, с тетрадями) 

 

Аня: В репетиторы пойду, денег будет – куча! 

 

(В этот момент еѐ обсыпают большими денежными купюрами) 

 

А английскому меня – в школе пусть научат! (Уходит) 

 

Оля: А у меня две мечты: 

 

(Все окружают ее, с любопытством слушают) 

 

Стать королевой красоты! 

 

(Звучат фанфары. На Олю одевают корону, ленту) 

 

И быть женой пожарного: красивого и главного! 

 

(Это произносится под марш Мендельсона. Выходит мальчик в форме пожарного, 

становится на колено, просит еѐ руки, и под музыку они проходят маленький круг) 
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Андрей: А я в пожарные пойду, горячим парнем стану, 

               И королеве красоты – звезду с небес достану! 

 

Все: Вот это ты даѐшь, Андрей! 

 

Андрей: И стану спонсором при ней! 

 

(Под минусовку «Мы вам честно сказать хотим», ребята представляют вокально-

хореографическую композицию) 

 

Девчонки: Мы вам честно сказать хотим: 

На мальчишек мы даже не глядим! 

Они всю жизнь нам разбивают сердца, 

От них мучения нам без конца! 

А пожарный всегда красив, вечно молод, 

Умен, полон сил! 

И не страшны ему огонь и вода, 

И к нам на помощь он придет всегда-всегда! 

 

(Мальчики в костюмах пожарных, представляют вокально-хореографическую 

композицию под минусовку «Ваше благородие») 

 

Ваше благородие, кабинет министров! 

Дайте нам зарплату, но не как у нищих! 

Новые машины, форму и бензин, 

Чтобы от пожаров защитить весь мир! 

 

Пусть будет долг и честь всегда 

Ваш герб и ваш кумир! 

Тогда, поверьте, никогда 

Не рухнет пѐстрый мир! 

 

(На сцену під музику виходять всі учасники свята) 

 

Ведуча: тож зі святом Вас, любі наші пожежні! 

Щастя, здоров‘я, наснаги і достатку вам на довгі роки! 
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                                  Додаток 17 

 

Відділ освіти виконкому 

Жовтоводської міської ради 
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       методист Центру дитячої творчості  

 

 

 

СПІВАВТОРИ: Рябовіл О.В., начальник відділу ВДАІ   з 

обслуговування населення 

 м. Жовті Води, 

Чорний Олександр Олексійович, 

Начальник Жовтоводського управління 

МНС 
 

 

 

м. Жовті Води 

 

2010 рік 
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Тема проекту:  «Школа безпеки» 

 

I. Актуальність:  
Бурхливий розвиток промисловості, що обумовлений використанням досягнень 

технічного прогресу, є головною характеристикою розвитку світового суспільства. 

Це стосується повною мірою і розвитку автомобілебудування, наслідком якого є 

постійно прогресуючий процес зростання автомобільного парку. Розширення 

обсягів та сфери застосування транспортних засобів підвищує ймовірність 

збільшення людських утрат, причиною яких є аварійність на дорогах. Недостатній 

рівень безпеки дорожнього руху залишається серйозною проблемою в Україні, в м. 

Жовті Води. Актуальність проблеми забезпечення безпеки пішоходів-школярів та 

дітей щороку дедалі стає найгострішою у сучасному житті в умовах стрімко 

зростаючої кількості автомобілів та теренах нашої держави. Не можна зволікати 

жахливими фактами статистичних даних Державтоінспекції щодо кількості 

загиблих або зазнавших шкоди здоров‘ю юнаків. 102 смерті внаслідок ДТП на 1 

млн. жителів, Україна в декілька разів перевищує показники провідних держав-

членів ЄС.  Така ситуація є неприпустимою і вимагає негайного вирішення не тільки 

з боку державних діячів, представників влади, громадських організацій, а й з боку 

освітян та всіх небайдужих до цієї проблеми.  

Проблема безпеки життєдіяльності  дитини і всього суспільства в сучасних 

умовах набула особливої гостроти й актуальності. Питання  безпеки дітей та 

підлітків обговорюється на сторінках газет і журналів, ученими, представниками 

громадськості, політичними діячами, тобто є об‘єктом уваги всіх прошарків 

суспільства та держави. Учені давно почали турбуватися про небажані та негативні 

наслідки антропогенного впливу на природу й навколишнє середовище, пожежні-

рятівники та працівники Державтоінспекції гостро піднімають питання навчання 

підростаючого покоління правилам безпечної поведінки. З метою виправлення 

ситуації здійснюються заходи як з боку служб  МНС, ДАІ, так і з боку освітян. 

Сформувати в людини свідоме та відповідальне ставлення до питань особистої 

безпеки й безпеки тих, хто її оточує, навчити її розпізнавати й оцінювати потенційні 

небезпеки, визначати шлях надійного захисту від них, уміти надавати допомогу в 

разі потреби собі та іншим, а також оперативно ліквідовувати наслідки прояву 

небезпек у різноманітних сферах людської діяльності – основне завдання, яке стоїть 

не тільки перед спеціалістами ДАІ та пожежної безпеки, а й перед педагогами, перед 

тими, хто постійно знаходиться в тісному контакт із дитиною. Тому ще одним 

кроком назустріч пропаганди безпеки пожежної та дорожнього руху стане проект, 

де спільними зусиллями: педагоги ЦДТ + діти + батьки + провідні спеціалісти авто 

школи + Державтоінспекція + служба МНС + відділ техногенної безпеки + 

громадськість зможемо досягти високих результатів в питанні збереження життя і 

здоров‘я дитини. Отже, підсумовуючи наведене вище, слід зазначити, що виховання 

культури особистої безпеки базується на основних універсальних цінностях 

людини, тому можна виділити основні її цілі: виховання культури безпеки, 

виховання особистої безпеки, навчання основам безпечної життєдіяльності, під- 

готовка до безпечної поведінки, підготовка до виживання. Розкриття суті цих 



 83 

понять дає можливість усвідомлено підходити до питання культури особистої 

безпеки і безпеки оточуючих людей, матеріальних і моральних цінностей. 

При дослідженні проблем безпеки життя однієї людини чи будь-якої групи 

людей їх необхідно вивчати без відриву від екологічних, технологічних, 

економічних, соціальних, організаційних та інших компонентів. Кожний із цих 

елементів здійснює вплив на інший, і всі вони перебувають у взаємозалежності, 

впливаючи на рівень життя, здоров‘я, доброту людей. Таким чином, проект «Школа 

безпеки» має право на існування, він дасть можливість не тільки пропагувати 

безпеку життя серед підростаючого покоління, а сформувати практичні навички 

рятівника. 

II. Мета проекту:  

Пропаганда безпечного способу життя серед підростаючого покоління в сфері 

дорожнього руху та пожежної безпеки, підготовка достойної зміни українським 

рятувальникам та державтоінспекторам. 

III. Завдання проекту: 

 об‗єднання зусиль місцевих органів виконавчої влади, а також громадських 

організацій з метою створення дійової системи навчання для дітей та 

молоді з питань безпеки життєдіяльності, цивільного захисту і рятувальної 

справи; 

 створення і реалізація спеціальних програм взаємодії Центру дитячої 

творчості з службами ДАІ, МНС, авто школи та ін. щодо всебічного 

розвитку дітей і підлітків; 

 забезпечення  допрофільного та профільного навчання на заняттях гуртків 

ЮІР, ДЮПР, «Школа безпеки» на основі активної взаємодії позашкільного 

закладу, міліції, пожежної частини, автошколи; 

 удосконалення системи професійної орієнтації вихованців Центру дитячої 

творчості на реалізацію нахилів і здібностей; 

 опрацювання нових форм і методів роботи з дітьми та молоддю щодо 

формування вмінь та навичок поводження у надзвичайних ситуаціях 

 формування у дітей вмінь і навичок поводження в різних екстремальних 

життєвих обставинах, надання само - та взаємодопомоги; 

IV. Методи дослідження: анкетування, опитування, тренінги. 

V. Характеристика проекту:  

Форма проекту: 

Рівень розробки та реалізації проекту: малий проект (Центр дитячої творчості, 

відділення ДАІ м. Ж.Води, з громадськістю, служби МНС, ДПО, автошкола) 

Тривалість проекту: довгостроковий. 

За змістом: комплексний. 

За характером діяльності: творчий. 
 

За кінцевим результатом: практико-орієнтований. 

База реалізації: комунальний позашкільний заклад відділу освіти виконкому 

Жовтоводської міської ради Центр дитячої творчості. 

VI. Учасники проекту: педагоги та вихованці ЦДТ, спеціалісти ДАІ, МНС, 

автошколи. 
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VII.     Термін проведення: 2010-2015р.р. 

VIII. Очікувані результати: 

 створення дійової системи навчання для дітей та молоді з питань 

безпеки життєдіяльності, цивільного захисту і рятувальної справи, в 

результаті співпраці позашкільного закладу з багатьма службами міста; 

 сформовані у дітей уміння та навички поводження в різних 

екстремальних життєвих обставинах, надання само - та взаємодопомоги; 

 високі результати гуртківців ЦДТ на Всеукраїнських конкурсах ЮІР, 

ДЮПР із теоретичних знань та практичних умінь ПДР та безпечного 

поводження в навколишньому середовищі; 

 вступ вихованців ЦДТ до вищих навчальних закладів за спеціальністю 

даного напрямку. 

IX.    Цільовими групами проекту є: 

 вихованці гуртків «Юний інспектор руху», «Дружина юних пожежних-

рятівників», «Школа безпеки» Центру дитячої творчості віком від 10 до 18 

років; 

 педагоги ЦДТ 

 працівники  служб міліції та МНС; 

 провідні спеціалісти авто школи. 

     X.         Ресурси проекту: 

1. Матеріально-технічні: 

- Приміщення та майданчик Центру дитячої творчості; 

- аудиторії та майданчики автошколи; 

- сучасні інформаційні технології; 

- ТЗН, мульти-медіа проектор, комп‘ютери; 

2. Фінансові ресурси: 

- спонсори; 

- доброчинні внески 

3. Інформаційні ресурси: 

- робота фото, відео гуртків; 

- Інтернет (сайт ЦДТ, відділу освіти, міста) 

- телебачення: ТРК  «Степ»; 

- радіо, газета «Жовтоводські вісті»; 

- періодика; 

- наукові видання 

XI.         Етапи реалізації завдань проекту: 

1. Підготовчий (інформаційно - аналітичний) 2010 - 2011рік. 

2. Перетворювальний (організаційно-моделюючий) 2011-2014 рік. 
- 

3. Аналітично – підсумковий 2014-2015 рік. 

XII.         Оцінювання проекту: опитування, педагогічне спостереження, 

досягнення вихованців в вище значущих конкурсах, фестивалях, презентація 

проекту, відгуки батьків, громадськості. 
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XIII.        Загальні висновки: 

Проект має перспективний характер з планом подальшого розвитку, 

створюється на вже існуючій базі, а колективи ЦДТ та міліції, авто школи та 

пожежної частини для розв‘язання поставлених завдань, досягнення 

очікуваних результатів та забезпечення реалізації інтересів зацікавлених 

сторін мають достатній потенціал, досвід та організаційні можливості, дасть 

можливість реалізувати свій талант та творчі здібності кожній дитині міста, 

навчитися бути успішними й самодостатніми,  гідно виглядати в життєвому 

океані творчості та вміло діяти в різних екстремальних життєвих обставинах, 

надавати само - та взаємодопомогу; 

Проект покращить наявну ситуацію щодо охоплення дітей позашкільною 

освітою в рамках вивчення пожежної,  рятувальної справ та питання  

попередження травматизму на дорогах, сприятиме творчому розвитку та 

безпечному життю дитини: 

1. Освітній аспект: 

- організація отримання освітніх послуг(допрофільних) масі дітей та підлітків 

при ПНЗ; 

- зростання рівня професійної компетентності керівників гуртків ЦДТ; 

- можливість розвитку та реалізації творчого-професійного потенціалу дитини.   

2. Соціальний аспект: 

- охоплення якомога більшої кількості дітей різного віку 

- зменшення кількості дітей, які займаються бродяжництвом 

3. Економічний аспект: 

- раціональне використання ресурсів бази ЦДТ, міліції, авто школи, пожежної 

частини, ДПО,що доповнюють одна одну; 

4. Валеологічний аспект: 

- забезпечення максимально комфортного отримання позашкільної освіти (до 

профільної та профільної) дітьми віком від 10 до 18 років м. Жовті Води; 

- пропаганда безпечного життя людини. 
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Планування діяльності по реалізації проекту 
 

Даний план складено на виконання з метою визначення змісту організаційно-

координаційної роботи між всіма учасниками проекту. 
 

№п/п Зміст роботи Термін Відповідальні 

 

1.  Розробка і підготовка до реалізації 

програми спільної діяльності Центру 

дитячої творчості, міліції, авто школи, 

ДПО та техногенна безпека по 

підвищенню якісного до профільної та 

профільної освіти. 

Вересень – 

жовтень 

2010р. 

Борилюк В.А. 

2.  Укладання угоди про співпрацю ЦДТ, 

відділу ДАІ, пожежної частини, 

техногенної безпеки, авто школи. 

Жовтень  

2010 р. 

Борилюк В.А. 

3.  Розробка і апробація спільних освітніх 

програм із запровадженням моніторингу 

зросту якості професійного 

самовизначення вихованців та їх рівня 

знань та навичок. 

Листопад-

травень 

2010 – 2011н.р. 

Борилюк В.А. 

4.  Організація та проведення міських, 

зональних змагань ЮІР, ДЮПР на базі 

ЦДТ із залученням провідних 

спеціалістів авто школи, МРЕО 

Березень-

квітень 

2011р. 

Короп Н.І. 

5.  Розробка рекомендацій для керівників 

гуртків ЮІР, ДЮПР, щодо  

впровадження інноваційних технологій з 

метою до профільного навчання та 

виховання. 

Вересень 

2011р 

Короп Н.І. 

6.  Складання планів роботи (Індивід. 

загальних) 

2010 р Борилюк В.А., 

Рябовіл О.В. 

Чорний О.О. 

7.  Введення до проекту гуртка «Школа 

безпеки» 

Вересень, 

2011р. 

Борилюк В.А. 

8.  Нарада з питання успішності втілення в 

життя проекту «Школа безпеки» 

Вересень 

2012р. 

Борилюк В.А. 

9.  Підведення підсумків роботи. 

Вироблення стратегії подальшої 

співпраці служб міста 

Травень  

2013р 

Борилюк В.А. 

10.  Узагальнення досвіду організації 

спільної діяльності по підвищенню 

якості допрофільного навчання і 

виховання. розповсюдження серед 

позашкільних закладів міста, області. 

2015р Борилюк В.А. 
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ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

ЧЕРЕЗ ПРАКТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 

 

 
№п/п Зміст роботи Термін Відповідальні 

 

1. Робоча нарада щодо узгодження 

діяльності педагогічного колективу 

Центру дитячої творчості та служб міста 

Вересень  

2010р. 

Борилюк В.А.,                                                                       

директор ЦДТ 

2. Участь в спільній з працівниками ДАІ 

акції «Увага, діти!» 

Вересень 

щороку 

Короп Н.І. 

3. Круглий стіл з питань ознайомлення зі 

змістом та вимогами проекту. 

Визначення складу учасників, з‘ясування 

завдань. Складання плану узгоджених 

дій. 

Жовтень 

2010р. 

Борилюк В.А.,                                                                       

директор ЦДТ 

4. Агітаційна кампанія. Створення банку 

даних дітей гуртків ЮІР, ДЮПР. 

Жовтень 

2010р. 

Борилюк В.А., керівник 

гуртка «ДЮПР» 

Короп Н.І., керівник 

гуртка ЮІР 

 

5. День відкритих дверей ЦДТ. Презентація 

гуртків ЮІР, ДЮПР. 

 

Жовтень 

щороку 

 

Борилюк В.А., 

директор ЦДТ 

 

6. Тренінг на тему «Цінність жтття» Листопад 

2010р. 

Короп Н.І. 

7. Участь в урочистостях до Дня міліції Грудень 

щороку 

Короп Н.І. 

8. Робота над проектом «З ДАІ разом» Січень -травень 

2011р. 

Короп Н.І.,керівник 

гуртка ЮІР, 

Капуста С.С., 

інспектор з питання 

пропаганди безпеки 

дитини на дорозі 

9. Практичні заняття ПДР на базі 

автошколи 

Січень-березень 

щороку 

Короп Н.І. 

10. Конкурс малюнків на тему «Безпека» Березень  

2011р 

Короп Н.І.,  

Бори люк Я.О. 

Капуста С.С. 

11. Міський конкурс Юних інспекторів руху 

 

Березень 

щороку 

 

Короп Н.І. 

Капуста С.С. 

 

12. Організація та проведення місячника 

безпеки. Заходи по проведенню 

місячника безпеки. 

Березень 

щороку 

 

Короп Н.І. 

 

   13. Міський конкурс Дружин юних 

пожежних-рятівників 

Квітень 

щороку 

Бори люк В.А. 

Чорний О.О. 

14. Зональний конкурс Юних інспекторів 

руху 

 

квітень 

щороку 

 

Короп Н.І. 

Капуста С.С. 

 

15. Участь команди ЦДТ в обласному травень Бори люк В.А. 
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конкурсі Дружин юних пожежних-

рятівників 

щороку Чорний О.О. 

16. Участь команди ЦДТ в обласному 

конкурсі Юних інспекторів руху. 

травень 

щороку 

Короп Н.І. 

Капуста С.С 

17. Підведення підсумків діяльності проекту 

за 1 рік. Презентація досягнень. 

Травень 

2011р. 

Короп Н.І. 

Борилюк Я.О. 

18. Зустріч зі школярами міста. Творчий звіт 

команд Юних інспекторів руху та 

Дружини юних пожежних-рятівників. 

Травень 

щороку 

Бори люк В.А. 

19. Участь у Всеукраїнських фестивалях 

ДЮПР, ЮІР 

вересень Бори люк В.А. 

   20. Відпрацювання практичних навиків 

знання рухів регулювальника на 

перехресті спільно з працівником ДАІ в 

околиці міста  

Жовтень 

2011р 

Короп Н.І. 

21. Організація і проведення екскурсій в 

пожежній частині вихованцями гуртка 

«Школа безпеки» для школярів міста 

 

Листопад 

2011р. 

Синяков О.О. 

 

22. Практичні заняття на базі пожежної 

частини 

Жовтень-

листопад 

Синяков О.О. 

23. Організація і проведення вистави для 

дітей з розумовими вадами «Безпека 

життя» в рамках акції «Діти-дітям» 

 

Грудень 

щороку 

Горбатенко О.А., 

керівник 

драматичного гуртка 

 

24.  Презентація творчих звітів діяльності 

другого року проекту 

Травень  

2012р. 

Керівники гуртків 

 

25. Міський конкурс малюнків на асфальті 

«Обережно, діти!»  

Вересень 

2012р. 

Короп Н.І. 

26. Дистанційне навчання вихованців гуртка 

ЮІР на тему «Дорожня розмітка» 

Січень-лютий Короп Н.І. 

Директор автошколи 

27. Випуск газети дитячої організації, 

постійне висвітлення діяльності гуртків 

на веб-сторінці Інтернету.  

Постійно Короп Н.І. 

 

28. Туристичний похід по стежинах малої 

Батьківщини 

Квітень 2013р. Синяков С.С. 

    29.     Створення відео ролика про життя і 

діяльність гуртківців ЮІР, ДЮПР 

Впродовж  

2012-2013 р. 

Короп Н.І., 

Кобиляк Н.П., 

керівник відеогуртка 

    30. Презентація творчих звітів діяльності   

проекту 

Травень  

2013.р. 

Керівники гуртків 

 

    31. Творчий звіт проекту «Школа безпеки». 

Фестиваль «Все в наших руках» 

Травень, 

2015р 

Моря Л.І., методист 

ЦДТ 
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Додаток 18 

Доповідь на методичному обєднанні воєнно-патріотичного напрямку з теми: 

 

«Виджзисиання 

сйчасних фжзе иа ееижлів 

й гйзиджвій зжкжиі» 
 

Мета: познайомити присутніх з новими інноваційними прийомами та формами      

           гурткової роботи, звернути увагу на основні аспекти успішної гурткової  

           роботи; розвивати вміння аргументувати власні думки учасників, творчу уяву;  

           виховувати почуття колективізму, бажання втілювати інновації в життя  

          гуртка. 

Обладнання: аркуші різного кольору, фломастери, маркери, плакати з назвами,  

           валіза, цукерки 

 

ХІД  ТРЕНІНГУ 

Вед. – Доброго дня, шановні колеги! Ми послухали теоретичний матеріал, а тепер я 

пропоную трішки погратися. 

1. ВПРАВА «ЗНАЙОМСТВО» (5 хв.) 

Перед вами на столі лежать різнокольорові папірці з голочками. Напишіть на 

них своє ім`я і приколіть до одягу. 

Тепер я попрошу вас вийти в центр залу і стати в коло. Я даю вам ось такий 

м`ячик. Ми будемо передавати його ось таким чином:називаєте своє ім`я,  кидаєте 

його тій людині, з якою у вас є щось спільне, наприклад «Мене звати Юлія, я кидаю 

м`ячик Людмилі, бо ми працюємо в одному закладі» тощо. 

(виконується вправа) 

Вед. – Ось ми і познайомились. Займіть, будь ласка, свої місця.  

2. ВПРАВА «ПРАВИЛА» (2 хв.) 

Звичайно, тренінг не може обійтися без правил, за якими ми сьогодні будемо 

працювати: 

- Активність; 

- Толерантність; 

- Сміливість у висловлюванні думок; 

- Творчість тощо. (правила записуються на дошці) 

3. ВПРАВА «МОЇ ОЧІКУВАННЯ» (2 хв.) На столах у вас лежать ось такі 

насінинки. Напишіть, будь ласка на них, що ви очікуєте від сьогоднішньої 

зустрічі.(клеїмо насінинки на дошку) 

4. ВПРАВА «МИ ДУМАЄМО ТАК…» (5 хв.) 
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Зараз кожна група отримає аркуш, на якому написано початок речення. Вам 

необхідно порадитись і написати продовження цього речення, тобто дати 

визначення запропонованому поняттю. 

- Гурткова робота – це… 

- Бути керівником гуртка – це… 

- Бути вихованцем гуртка – це… 

- Заняття гуртка – це… 

- Творчий звіт гуртка – це… 

(кожна група по черзі зачитує, обговорення) 

Вед. – Перш ніж ми розпочнемо виконувати наступне завдання, я попрошу всіх, у 

кого ім`я написане на жовтому папірці пересісти за перший стіл, червоні – за другий 

і т.д. 

(пересідають) 

5. ВПРАВА «АНАГРАММА» (7 хв.) 

Перед вами записане слово «ГУРТОК». Перша група підбирає слова, якими 

можна було б охарактеризувати керівника гуртка на літеру «Г», друга – на літеру «І» 

і т.д. 

(через 3 хв. озвучуємо і записуємо на дошці, 

 підводимо підсумок) 

Вед. – Перш ніж ми подовжимо, я попрошу вас розрахуватись на 1-2-3-4-5. Займіть 

будь ласка свої місця за столами відповідного номеру. 

6. ВПРАВА «ПОЯСНИ» (7 хв.) 

Зараз кожна група отримає словосполучення. Даю підказку – це назва 

інноваційного прийому. Ваше завдання – пояснити його. Якщо він вам знайомий – 

добре, якщо ні – придумайте свою трактовку цього прийому. 

- Лови помилку ( пояснюючи матеріал, керівник навмисно робить помилку. 

Гуртківці заздалегідь попереджені про це. Навчіть їх реагувати на помилку, 

заохочуйте їх увагу! Керівник має прагнення, щоб діти не тільки помітили 

помилку, але й знали правильну відповідь) 

- Щедра оцінка (заохочувальний прийом для невпевнених у собі дітей. 

Оцінюємо словом, інтонацією, жестом. Використання цього прийому 

підбадьорює гуртківців, створює позитивний емоційний настрій, стимулює 

процес навчання. На цьому тлі найменші успіхи дитини помічаються, 

авансуються майбутні успіхи, підтримується інтерес дитини до занять. Для 

учня з завишеною самооцінкою цей прийом слід застосовувати обережно та 

помірковано) 

- Кредит довіри (оцінювання роботи в кредит. Враховуючи те, що 

позашкільний заклад не маніпулює оцінками, головною мотивацією навчання 

в нас є виключно інтерес. Гуртківця відлякати негативною оцінкою дуже 

просто, а заохотити, помітити найменшу вдачу, створити позитивний настрій, 

вселити впевненість в свої сили керівник і може, і зобов`язаний) 

- Точка зору (привчає гуртківців аналізувати, оцінювати, аргументувати свої 

думки. Він стає в нагоді при обговоренні закінчених робіт, при оформленні  
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виставок. Іноді керівники обігрують цей прийом, об`єднавши в групі два 

табори опонентів, які по черзі висловлюють свою думку. Застосування цього 

прийому сприяє розвитку комунікативних навичок у дітей, вчить логічно 

вибудовувати аргументи, культурі спілкування) 

- Навчи іншого (кожен гуртківець має змогу виступити в привабливій для себе 

ролі вчителя, наставника. Це активізує гуртківців, заохочує їх до сумлінного 

виконання навчальних завдань. Іноді пояснення товариша сприймаються 

більш прийнятно, ніж пояснення керівника) 

А зараз я хочу надати слово Л.О.Садиковій, яка доповнить нашу розповідь 

інформацією, які ще прийоми можна використовувати в процесі гурткової роботи. 

(виступ) 

Вед. – Ви бачите у вас на столах вазу з цукерками. Візьміть кожен по одній. Всі, 

кому дісталися цу3керки в рожевій упаковці – пересядьте за 1-й стіл, у жовтій – за 2-

й і т.д. 

(з`являється валіза) 

7. ВПРАВА «ВАЛІЗА КЕРІВНИКА ГУРТКА» (5 хв.)Ось перед вами 

знаходиться валіза. Приблизно така валіза повинна бути у кожного керівника 

гуртка. Давайте всі разом проаналізуємо, що ж нам треба туди покласти. 

Звичайно, робота кожного гуртка починається з Програми… 

- Програма роботи гуртка 

- Журнал 

- Конспекти занять 

- Календарно-тематичний план 

- Наочний, дидактичний матеріал 

- Аудіо-, відеоматеріали 

- Матеріали узагальнення власного досвіду 

- План самоосвіти 

- Періодичні видання за профілем гуртка 

- Інструкції з техніки безпеки 

І звичайно, ваше величезне бажання працювати. Я з впевненістю можу сказати, 

що в кожного з нас є така валіза, можливо, в когось вона не повна, а в когось вже не 

вистачає місця. Але наша головна задача як керівника гуртка, полягає в тому, аби 

виховати особистість, спроможну сприймати і творити прекрасне. 

8. ВПРАВА «РЕЗУЛЬТАТ» (2 хв.) 

На жаль, час спливає і наш невеличкий тренінг добіг кінця. Хочеться 

дізнатися, чи справдилися ваші сподівання, очікування. Я прошу вас написати свої 

враження ось на цих листочках. 

(клеїмо на дошку, виходить соняшник) 

9. ВПРАВА «ЕМОЦІЙНИЙ ЛАНЦЮЖОК» (3 хв.) 

Я попрошу кожного з вас звернутися по черзі до сусіда, сказати йому комплімент і 

невеличке побажання. 

(виконується вправа) 
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Вед. – На цьому наш тренінг завершився. Мені було дуже приємно з вами 

працювати. Дякую за увагу 

 
                   Додаток 19 

АНКЕТА 

Прагнення до творчої діяльності 
(Дати відповідь на питання «так»чи «ні») 

 

1. Гадаю, що успiх в життi переважно залежить вiд особистих зусиль, а не вiд випадку. _____ 

 

2. Для мене в будъ-якiй справi найважливiше процесу є виконання; а не кiнцевий результат. 

______ 

  

З. Вважаю, що люди найбiльше страждають вiд невдач на  роботі, нiж вiд поганих вiдношень 

 з близькими.______  

4. На мою думку, бiльшiсть людей живуть далекими перспективами, а не близькими.______  

 

5.У життi в мене було бiльш успiхiв, нiж невдач._____ 

 

6. Meнi бiльше подобаються емоцiйнi люди, нiж дiловi.______ 

 

7. У своїй педагогiчнiй дiяльностi я постiйно намагаюся  вдосконалювати деякi її елементи._____  

 

8. Захопившись думкою про успiх, я можу забути про себе. ______ 

 

9: Думаю, що в моїх невдачах виннi швидше оботавини, нiж я сам.______  

 

10.Вважаю, що контроль за моєю дiяльнiстю з боку адміністрації надмiрно суворий.______ 

 

11.Терпiння в мене бiльше, нiж здiбностей._______ 

 

12.Зайнятiсть, а не сумнів в успiху, змушує мене не рiдко вiдмовлятися  вiд власних добрих 

намірів.____ 

  

13. Думаю, що я впевнена в собi людина. _______ 

 

14. Заради успiху я можу ризикнути.______ 

 

15. Я не дуже старанна людина.______ 

 

16. Коли.все йде добре, моя енергiя посилюється._______ 

 

17. Якби я був журналiстом, я б бiльше писав про оригiнальнi винаходи, а не про подiї._____ 

 

18. Мої знайомi, як правило, не схвалюють моєї зайнятостi._____ 

 

19. Рiвень моїх захоплень нижчий, нiжу моїх колег._____ 

 

20. Менi здається, що настирливостi в мені бiльше, нiж здібно 
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Додаток 20 

Анкета   «Tвiй творчuй потенціал» 

Чи вірно, що деякi твої iдеї принесли б значний прогрес у сферi твоєї дiяльностi: 

 __ а)так;  

__ б) так, при сприятливих умовах;  

__ в) певно так.  

2. Чи вважаеш ти, що в майбутньому зможеш вiдiгравати значну роль, що зможеш докоріннно 

щось змінити:  

__ а) так, зможу;  

__б) малоймовiрно;  

__ в) можливо.  

3. Чи впевнений ти, що зможеш успiшно завершити розпочату справу:  

_а) так;  

_б) часто бере сумнів;  

_в) ні; 

4. Тобi доводиться займатися незнайомою справою:  

__ а) так, невiдоме мене цiкавить;  

__б) невiдоме мені не подобаеться;  

__ в) усе залежить вiд характеру справи.  

5. Чи виникає в тебе бажання досягти досконалостi в незнайомiй справi:  

__ а) так;  

__ б) мене задовольнить рівень досягнутого; 

 __ в) так, якщо мені це подобається.  

6. Якщо незнайома справа подобається, чи виникае в тебе бажання знати про неї все: 

 __ а)так;  

__ б) нi, та хочеш навчитися лише основному;  

__ в) нi, ти лише хочеш задовольнити свою цiкавiсть.  

7. Коли ти потерпаєш невдачу, то:  

__ а) деякий час наполягаєш на своему з надiєю на краще;  

__ б) кидаєш справу, лише вiдчуєш її нереальнiсть;  

__ в) продовжуєш справу, не звертаючи нi на що уваги.  

8. На твiй погляд, професiю слiд обирати виходячи з:  

__ а) своїх можливостей, подальших перспектив для себе; 

 __ б) стабiльного продовження професiї, актуальностi;  

__ в) переваг, що вона надає.  

9. Коли iдея захоплюе тебе, то ти будеш думати про неї:  

__ а) незалежно вiд того, де i з ким ти знаходишся;  

__ б) ти можеш робити це наодинцi;  

__ в) тiльки там, де не буде занадто багато шумiв.  

 

10. Коли ти вiдстоюєш якусь iдею:  

__ а) зможеш вiдмовитися вiд нeї, якщо вислухаєш вагомі аргументи опонентiв;  

__ б) будеш вiдстоювати свою думку, не зважаючи ні на чиї аргументи;  

__ в) змiниш свою думку, якщо вiдчуєш великий тиск.  
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Додаток 21 

АНКЕТА 

для гуртківців Центру дитячої творчості 
Ти прийшов до нашого гуртка, котрий дуже радий зустрiчi з тобою i бажає допомогти  тобi 

цiкаво і з користю провести свiй час, але ми поки що зовсiм не знаємо тебе. Що тебе цiкавить? 

Чого ти чекаєш вiд neребування в гуртку? Тому ми пропонyємо тобі вiдповiсти на питання анкети. 

Tвої вiдвертi вiдповiдi допоможуть нам швидше познайомитися з тобою.  

(Ви6ери вiдпoвiді i познач їх значком - V)  

 

1 .Чого ти чекаєш вiд перебування в гуртку ЦДТ ?  

 

.• Потоваришувати з ровесниками, знайти друзiв;  

 • Отримати нові знання умiння в еферi _________________________ ( допиши);  

.• Навчитися впливати на людей, самостiйно орrанiзувати_рiзнi справи 

 • Виявити свої можливостi, краще зрозуміти і пізнати себе;  

 • Просто вiдпочити і весело провести час.  

 

2.Що тобi найбiльше подобаєтся в позашкільному закладі ?  

 

 • Спiлкування з товаришами;  

 • Отримання високих. досягнень; 

 • Процес навчання;  

.• Сам.остiйна робота, 

 • Все подобається. 

 

З.Вiзмiть, будь - ласка, тi якостi,якi на твiй погляд дуже важливi для людини( не більше 6 

якостей, пронумеруй їх у порядку значимостi для себе):  

 

 Допитливiсть  

 Працьовитiсть  

 Чеснiсть  

 Iнiцiативнiсть  

 Завзятiсть 

 Справедливiсть  

 Доброта  

 Честолюбство  

 Смiливiсть  

 Милосердя  

 Дисциплінованість 

 Вимогливість до себе     

 

4. Якими видами творчостi ти хотiв би займатися в гуртку ДЮП 

(напиши)______________________________________________________________  

 

5. Що з нижче перелiченого у тебе викликає затруднення (постав знак мiнyc), а що дасться 

без особливих ускладненъ ( постав знак плюс),  

 

• ____Познайомитись з новими людьми, вступити з ними до розмови;  
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• ____Знайти цікаву для себе справу;  

• ____Органiзувати iнших дiтей на виконання якоїсь справи, завдання;  

• ____Подолати труднощi, якi виникають у життi;  

• ____Довести задуману справу до кiнця;  

• ____Прийти комусь на допомогу, у разi необхiдностi;  

• ____Виступити з якоюсь пропозицiсю;  

• ____Самостiйно вирiшувати питания, актуальне для групи, гуртка.  

 

6. Що тобi не подобається в гуртку ДЮП ЦДТ?  

 

• ____Примiщення;  

• ____Колектив гуртка;  

• ____Pівень викладания навчальних тем;  

• ____Органiзацiя дозвiлля;  

• ____Ставления керiвника до тебе.  

 

7. Додатково повiдом про себе ( якщо тобi є що про себе сказати, зроби це) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ДЯКУЄМО ЗА ПОРОЗУМІННЯ! 
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Додаток 23 

План 
роботи з батьками 

на 2012-2013 навчальний рік 
 
 

№ 
з\п 

Зміст роботи Строки 
виконання 

Відповідальні 
 
 

1.  Зустрічі, бесіди щодо 
залучення дітей до гурткової 
роботи 

Серпень-вересень Керівник  гуртка 

2.  Відвідання батьківських 
зборів шкіл міста з метою 
залучення дітей до роботи 
гуртків 

вересень-жовтень Керівник гуртка 

3.  Анкетування «Світ захоплень 
вашої дитини» 

жовтень Керівник гуртка 

4.  Індивідуальні бесіди з 
батьками дітей групи ризику 

листопад Керівник гуртка 

5.  Анкетування «Виховання в 
сім΄ї» 

листопад Керівник гуртка 

6.  Виготовлення новорічних 
вітальних листівок для 
батьків 

грудень Керівник гуртка 

7.  Тестування «Батьки і діти» грудень Керівник гуртка 
8.  Залучення батьків до 

проведення виховних заходів 
грудень Керівник гуртка, 

батьківський 
комітет 

9.  Індивідуальні співбесіди щодо 
відвідування занять гуртка 
дітьми 

впродовж року Керівник гуртка 

10.  Бесіди з батьками щодо 
зайнятості дітей у літній 
період 

квітень Керівник гуртка 

11.  Тестування «Які ви батьки?» квітень Керівник гуртка 
 

12.  Анкетування «Чи знаєте ви 
своїх дітей?» 

  

13.  Підбір матеріалів для 
інформаційного куточку 
«Поради батькам»  

постійно Керівник гуртка 
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                                                                                                       Додаток 24      

АНКЕТА 

для учнiв "Ти i твої батьки""Вивчення емоцiйної атмосфери в сім’ї ''  

1. Який склад твоєї сім‘ї ?  Бабуся, мати, брат, дiдусь, батько, мачуха, сестра.  

2. Чи пишаєшся ти своїми батьками?  Так, частково,ні 

 

3. Як проводиш свое дозвiлля? Займаюся у гуртку, займаюся спортом(в секцiї), 

відвідую кіно та театр, читаю худ.та iншу 

лiтературу займаюся в муз.школi дивлюся 

телепередачi , спiлкуюся з друзями. 

4. Як ти проводиш вiльний час з батьками? Ходимо в театр, відвідуємо кінотеатр, ходимо в 

театр, музеї, разом ви'iздимо  за місто, працюємо 

на дачнiй дiлянцi , їздимо до родичiв на село. Не 

проводимо разом вільний час. 

5. Як часто ти проводиш своє дозвiлля з 

батьками? 

Один раз на тиждень .Один раз на два-три тижнi , 

один раз на мiсяць, один раз на півроку, майже 

ніколи, не проводимо час разом. 

6. Чому не проводиш дозвiлля з батьками?  Не цiкаво, не маю вільного часу, батьки не мають 

вільного часу, вільний час батьків не співпадає з 

вільним моїм часом. 

7. Якi стосунки між батьками? Дружні, напружені, конфліктні, не хочу говорити. 

8. Які стосунки у тебе з батьками? Дуже добрі, довірливі, напружені, конфліктні. 

9. Чи ділишся ти своїми проблемами, 

радощами, невдачами зі своїми батьками? 

Так, ні, не завжди, не знаю. 

10. Чи подобається тобі в колі твоїх друзів? Так, ні, не завжди, не знаю 

11. Чи розуміють тебе батьки? Повністю, частково, не розуміють. 

12. Скільки часу залишається у тебе на 

дозвілля? 

Достатньо, мало, не лишається, не знаю куди 

подіти. 

 

 

13. Яка форма дозвілля більш тобі по душі? Спілкування з батьками, прогулюватися, 

проводити час з друзями, займатися спортом, 

займатися музикою, слухати музику, займатися 

технікою, відвідувати кіно, театри, читати, 

дивитися телепередачі, грати в комп‘ютері, ігри, 

танцювати. 

14. Чи допомагаєш ти батькам, старшим 

членам сім‘ї? 

Так, інколи, не має потреби, ні. 

15. Хотів би виховувати дітей так, як 

виховують тебе? 

Так, ні, частково, з певними змінами. 

16. Чи є в сім‘ї традиції? Так, ні, деякі 

 

17. Які члени сім‘ї користуються в тебе 

незаперечним авторитетом? 

Бабуся, мати, брат, дiдусь, батько, мачуха, сестра 

18. Кому в сім‘ї належить вирішальний голос? Мамі, батькові, тобі. 

19. Чи дають тобі кишенькові гроші? Так, ні , інколи 

 

20. Чи дозволяють тобі батьки запрошувати 

додому друзів? 

Так, ні. 

21. Чи відчував ти себе нещасним від того, що 

батьки часто на тебе сердяться? 

Так, ні, інколи 

22. Чи часто тебе карали? Часто, іноді, ніколи. 
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     Додаток 24 
ПОРАДИ БАТЬКАМ 

ЩОДО ВИХОВАННЯ ОБДАРОВАНОЇ ДИТИНИ В СІМ'Ї 
        Розвиток творчих здібностей особистості - це одвічний гуманістичний 
принцип. Ще стародавні греки вважали, що самостійна, а отже, і творча 
особистість здатна самовіддано служити своєму народу і державі. Кожна 
держава зацікавлена у вихованні такого могутнього інтелектуального 
потенціалу, як обдаровані, талановиті діти.  
       Обдарованість - це високий рівень здібностей людини, що дозволяє їй 
досягти особливих успіхів у певній галузі діяльності. Розрізняють загальну і 
спеціальну обдарованість. Загальна розумова обдарованість виявляється в 
оволодінні всіма видами діяльності, для успішного здійснення яких необхідні 
певні розумові якості. Спеціальна обдарованість пов'язана з певними видами 
діяльності, в яких вона найбільше розвивається.  
Розрізняють обдарованість: 
• соціальну - лідерську;   
• художню - музичну, образотворчу, сценічну;   
• психомоторну - спортивні здібності;  
• інтелектуальну - здатність аналізувати, мислити, зіставляти факти (серед 
інтелектуальних дітей є такі, які навчаються відмінно з 1-2 предметів і не 
встигають з інших);   
• академічну - надзвичайна здатність до навчання взагалі, стають відмінними 
спеціалістами;   
• творчу - нестандартне бачення світу й нешаблонне мислення (але такі діти 
часто не досягають поставленої мети і є невдахами. З дитинства вони всіх 
дратують. Важливо таку дитину побачити і допомогти їй).   
        Усі обдаровані діти мають потребу в знаннях, яскраво виражений інтерес 
до певної галузі знань. Немає потреби примушувати їх вчитися, вони самі 
шукають собі роботу, частіше складну інтелектуальну, із задоволенням нею 
займаються, присвячуючи їй увесь свій вільний час. Обдаровані діти вільно і 
швидко оволодівають відповідними вміннями і навичками. Вони показують 
високий рівень досягнень.  
       Обдарована дитина шукає спілкування з дорослими, бо ті розуміють її 
краще, ніж однолітки, які часто насміхаються, дають прізвиська. Обдаровані 
діти часто перебільшено емоційні, вони запальні, легко збуджуються через 
дрібниці, але це не вередування, а виявлення багатства їх натури.  
         Творчі діти рідко бувають спокійними, вони страждають від своєї 
винятковості, але багатьох рятує тонке відчуття гумору, вони цінують його. У 
них особлива мова, особливе сприйняття. Тому такі якості обдарованих дітей 
вимагають особливого підходу до них, і не випадково за рішенням Всесвітньої 
організації охорони здоров'я входять до "групи ризику". Вони потребують 
особливого виховання, спеціальних, індивідуальних навчальних програм, 
спеціально підготовлених вчителів, шкіл. Фахівці давно відмітили, що 
обдаровані діти часто виростають в інтелігентних сім'ях, і справа тут зовсім не 
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в особливих генах геніальності, а справа в сімейній атмосфері, в системі 
сімейних цінностей.  
        Взагалі батьки заохочують і бажали б розвивати в своїй дитині пізнавальні 
потреби та різні здібності, але роблять вони це по-різному. Деякі батьки 
прагнуть до того, щоб дитина запам'ятала більше фактів, назв, подій, відчувала 
гордість за свої знання.  
Психологічні дослідження показують, що пізнавальна мотивація виявляється у 
формі дослідницької, пошукової активності, чутливості до нового, новизни 
ситуацій, знаходження нового у звичайному.  
     Для виявлення обдарованості використовують різні методи: від 
найпростішого батьківського спостереження до спеціально розроблених 
стандартизованих та тестових завдань.  
       Батьки використовують виховні стратегії: стратегія прямого виховного 
впливу, де вони постійно пропонують дітям якісь розвиваючі ігри, вправи. 
Інколи ця стратегія дає результати, але дуже часто в дитини виникає 
внутрішня протидія. Друга категорія батьків вважає, що вивчати та розвивати 
їхню дитину повинні фахівці. Але не потрібно повністю перекладати всі 
турботи на плечі інших, а самим знаходитись осторонь.  
Третя стратегія - коли батьки дають вибір своїй дитині й намагаються 
підібрати гарну школу, не контролюючи розвиток здібностей.  
Найголовніше в таких сім'ях - атмосфера пізнавальних інтересів самих батьків 
(самі читають, ходять на виставки, не нав'язуючи свого інтересу). Така 
стратегія саморозвитку виявилась найефективнішою.  
      Властивістю таланту є свідомий, поглиблений, всебічний розвиток 
обдарованості. У кожній дитині закладені певні здібності, тільки в одних вони 
виявляються дуже яскраво й виразно, а інших залишаються дрімати всередині. 
Здібності можуть виявлятися і в ранньому дитинстві, і в зрілому віці. Від 
народження всі діти здібні, однак такі рівні здібностей, як обдарування, талант 
і геніальність притаманні далеко не кожному [1, 233]. Батьки повинні добре 
знати, що обдаровані діти швидше за інших виконують завдання, прагнуть до 
самостійності, до розв'язання завдань проблемного характеру або таких, які 
вимагають кмітливості, різних способів розв'язання, творчості.  
     Розвиток здібностей нерозривно пов'язаний із формуванням інтересу. 
Обдарованість і талант не люблять тиску. Більшість дітей конфліктують з 
учителями, батьками в разі нетактовного ставлення, відсутності уваги або 
належного розумового навантаження. Ці діти відрізняються гарною пам'яттю, 
багатим словниковим запасом, вони надзвичайно гостро переживають невдачі, 
часто перебувають у стресовому стані, впертість і прагнення довести 
розпочату справу до кінця, що нерідко сприймається дорослими як 
вередливість, а допитливість може оцінюватися як порушення норми. Батькам 
потрібен індивідуальний підхід до вирішення проблемних питань з дитиною. 
Вони повинні здійснювати контроль над читанням дитини, захопленнями, але 
спрямувати свою діяльність на організацію допомоги дитині, збільшити 
ступінь самостійності, здатність до ефективного вирішення різного роду 
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проблем, створити умови для забезпечення позитивного емоційного стану 
обдарованої дитини, позитивно-стійкого ставлення до життя, творчої 
діяльності. Стосунки батьків повинні будуватися на довір'ї. Допомога не може 
мати форму наказу, батьки повинні формувати в дітей стійкість у 
тихотравмуючих ситуаціях, навчати навичкам саморегуляції, набуття вміння 
щодо адаптації у соціально значущому середовищі без зниження потреби в 
реалізації обдарованості.  
          Батьки повинні особливу увагу приділяти розвиткові пізнавальних 
інтересів дитини, адже завдяки їм формуються основні інтелектуальні вміння, 
необхідні для засвоєння знань, закладається основа для дальшого успішного 
оволодіння знаннями. Василь Сухомлинський зазначав, що до кожної дитини 
треба підхід. Тому батьки повинні розвивати у своїх дітей активну пізнавальну 
діяльність, зацікавлювати дитину різними видами завдань (пошукових, 
логічних, ігрових). Дитина не тільки повинна засвоїти певну суму знань, а й 
навчитися спостерігати, порівнювати, виявляти взаємозв'язок між поняттями 
й міркувати. А добитися це можливо лише засобами, що активізують 
пізнавальну діяльність.  
         Педагоги мають навчити батьків розвиткові творчих здібностей і 
обдарованості у їхніх дітях. Тут важливе значення мають відкриті запитання, 
творчі дискусії, глибоке знання батьками психологічної сутності творчого 
процесу, віра в інтелектуальні сили дитини. Для дитини батьки повинні 
створити умови, щоб обдарована дитина мала змогу самостійно здійснювати 
свою індивідуальну діяльність. Завдання батьків полягає в максимальному 
сприянні, стимулюванні активності та розвитку в дитини винахідливості, 
ініціативи, творчого підходу до навчання. Бажано , щоб у дитини був 
улюблений затишний куточок, де вона може повністю усамітнитися і спокійно 
подумати. У кімнаті дитина повинна відчувати атмосферу творчості, розкутості 
на уміння знаходити розв'язок нестандартних ситуацій, як націленість на 
відкриття нового.  
         Розвиваючи творчі здібності дитини, батьки виконують суспільний запит 
щодо формування особистості, здатної самостійно мислити, приймати сміливі 
й нестандартні рішення, творчо ставитись до праці. Саме такі творчі 
особистості мають високий рівень національної самосвідомості, що виявляє 
причетність їх до споконвічних духовних цінностей українського народу. А 
допоможуть їм такими стати їх перші порадники - батьки. 
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Додаток 25 
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УЧАСТЬ КОМАНДИ «Стрім» ЦДТ  

В ОБЛАСНИХ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКИХ 

ФЕСТИВАЛЯХ ДРУЖИНИ ЮНИХ  

 ПОЖЕЖНИХ-РЯТІВНИКІВ 
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Відгук 

про діяльність та результативність роботи 

 Борилюк Валентини Анатоліївни, 

 керівника гуртка Дружини юних пожежних 

 Центру дитячої творчості м .Жовті Води 

 

 Валентина Анатоліївна – висококваліфікований спеціаліст та ініціативний 

керівник.  Працюючи керівником гуртка Центру дитячої творчості, розуміє 

актуальність проблеми життєдіяльності всього суспільства і дитини в тому числі. 

Питання безпеки є об‘єктом її уваги. З метою виправлення ситуації, яка складається 

у державі, місті  вона постійно здійснює заходи, направленні на  навчання 

підростаючого покоління правилам безпечної поведінки. В рамках місячників 

пожежної Валентина Борилюк  та спеціалісти служб безпеки міста спільними 

зусиллями організовують та проводять бесіди, виставки, конкурс , зльоти, концерти, 

місією яких є формування у дітей вмінь та навичок безпеки життєдіяльності. 

Сформувати в людини свідоме та відповідальне ставлення до питань особистої 

безпеки й безпеки тих, хто її оточує, навчити її розпізнавати й оцінювати потенційні 

небезпеки, визначати шлях надійного захисту від них, уміти надавати допомогу у 

разі потреби собі та іншим – є першим спільним завданням керівника гуртка ДЮП 

Центру дитячої творчості,  працівників пожежної частини  м. Жовті Води. 

Рішенням питання пропаганди пожежної безпеки  стали, насамперед, гуртки 

«Дружина юних пожежних» з 2003 року та  «Школа безпеки» з 2011року . Під 

мудрим керівництвом Валентини Анатоліївни добра традиція співпраці колективу 

ЦДТ та служби МНС, яка має позитивні результати в роботі служб та позашкільного 

закладу, дали поштовх до діяльності в одному векторі безпеки . В результаті в  2010 

році створено проект співпраці «Школа безпеки». Діти міста мають можливість не 

тільки отримувати корисну інформацію про безпеку життя в нестандартній формі, а 

й бути учасниками проекту життя. Призові місця на Всеукраїнському фестивалі 

Дружин юних пожежних (2003-2010рр говорять про високий рівень знань безпечної 

життєдіяльності вихованців Центру дитячої творчості та про право і необхідність на 

існування проекту «Школа безпеки». Реалізація спеціальних програм взаємодії 

Центру дитячої творчості, служби техногенної безпеки дає простір для забезпечення 

всебічного розвитку дитини та  удосконалення системи професійної підготовки 

життєво компетентної інноваційної творчої особистості, здатної до самореалізації 

через військово-патріотичну. 

 

 

Начальник відділу цивільного захисту  

у м.Жовті Води                                                                                   О.О.Чорний 
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Відгук 

про діяльність та результативність роботи 

керівника гуртка Центру дитячої творчості м .Жовті Води 

Борилюк Валентини Анатоліївни 

 

Борилюк Валентина Анатоліївна працює директором та керівником гуртка 

«ДЮП» Центру дитячої творчості з 2001 року – з моменту заснування закладу. До 

цього часу працювала методистом Центру позакласної роботи НВК ―Перспектива‖, 

директором Будинку дітей та юнацтва. Має 27 років педагогічного стажу. 

Валентина Анатоліївна – висококваліфікований спеціаліст, добросовісний, 

ініціативний працівник.  Має хорошу науково-теоретичну та практичну підготовку, 

володіє сучасними методиками в галузі позашкільної освіти і уміло застосовує їх у 

практиці. Досконало володіє сучасними формами, методами виховної роботи, 

знаннями педагогічного менеджменту, успішно застосовує їх у практичній 

діяльності.   

Борилюк В.А. творчий працівник, експериментатор, якій притаманні риси 

керівника сучасного типу, вона чітко бачить пріоритети і перспективні напрямки 

розвитку Центру дитячої творчості. Людина нескінченого творчого потенціалу, 

Валентина Анатоліївна багато працює над удосконаленням своєї педагогічної 

майстерності і підвищенням кваліфікації кожного педагога закладу, постійно бере 

участь у роботі відділу освіти  та виконкому Жовтоводської міської ради. 

Важливою вважає постійну співпрацю з батьками, невтомно працює над 

налагодженням зв‘язків з шефськими організаціями та громадськістю. 

          Завдяки організаторським здібностям, зуміла згуртувати колектив однодумців, 

сформувати у педагогічному колективі закладу усвідомлення необхідності змін та 

впровадження нововведень. Впродовж декількох років  одним із напрямків роботи 

Центру дитячої творчості є проектна діяльність у співпраці з навчальними 

закладами, місцевими органами самоуправління, організаціями, підприємствами, 

комерційними структурами міста. Задля успіху дітей, виявлення та розвитку 

здібностей та їх талантів перед собою як керівник гуртка має на меті  залучити 

громадськість міста до  співпраці та життя дитячого колективу. Найбільш 

успішними проектами на сьогодні є співпраця з міським історичним музеєм: проект 

«Гармонія історії та сучасності», плідна робота в одному напрямку із відділеннями 

ДАІ та МНС : довготривалий проект «Школа безпеки», налагоджені стосунки зі 

всіма навчальними закладами міста : проект «В дитинстві відкриваєш материк, який 

назветься Батьківщина», бажання об‘єднати дітей міста у єдину сімю, дати 

можливість формувати активну позицію кожної особистості сприяло створенню 

проекту «У співпраці – до громадських вершин». 

 У 2011 році напрацювання педагогів у проектній діяльності були представлені на 

Третій Міжнародній  виставці «Інноватика в освіті України. 

  Протягом багатьох років вихованці гуртка Дружини юних пожежних  Центру 

дитячої творчості, керівником якого є Валентина Анатоліївна   являються 

багаторазовими переможцями обласних і всеукраїнських фестивалів ДЮП.      

 За весь час своєї діяльності Валентина Анатоліївна неодноразово нагороджена 

грамотами відділу освіти та Департаменту освіти Дніпропетровської державної 
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адміністрації. У 2006 році за значні успіхи у вихованні підростаючого покоління 

Валентина Анатоліївна була нагороджена Грамотою Міністерства Освіти України, 

2007 році -   присвоєне почесне звання ―Відмінник освіти України‖ , в 2012 році 

звання – керівник гуртка-методист.     

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти 

виконкому Жовтоводської міської ради                                                        Л.В.Левіна 
 

 

 


