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 Найвищою цінністю на Землі є вихована людина. Тому процес виховання у 

світі – найважливіший. Він постійно пов’язаний зі змінами суспільних формацій 

в країні, з основними важелями часу, з вимогами життя кожного суспільства, з 

розвитком науки, техніки тощо. 

 Із змінами вимог до виховного процесу змінюються принципи та 

напрямки, методи та форми виховної роботи. 

 На сучасному етапі широкого розмаху набули інноваційні форми 

виховання тому, що вони позитивно впливають на ефективність виховного 

процесу, на розвиток творчості учнів, їх активності та розвиток і стимулювання 

інтересу до пізнання. 

 8 лютого 2017 року 

відбулося відкрите 

заняття з позакласної 

виховної роботи у 2-А 

класі НВК №9 на тему: 

"Квест "Квітка-

семицвітка".  Розважальна 

програма "Я люблю 

Україну". Провела 

заняття викладач предметної (циклової) комісії викладачів психолого-

педагогічних дисциплін Бойко О.Ф. зі студентами 124 групи. На занятті 

реалізувалися такі навчальні, розвиваючі, виховні та методичні цілі: 

ознайомлення студентів із сутністю інноваційних форм виховання, значимістю 

ігрових технологій як складової  інноваційності,  розкриття та аналіз 

педагогічних вимог до організації та проведення ігрових форм виховної роботи, 

формування у студентів знань, умінь та навичок організації позакласної виховної 

роботи, використовуючи елементи гри, забезпечення професійного становлення 

студентів як майбутнього вчителя. 



 Відкрите заняття 

забезпечило  встановлення зв’язку  

між вивченими поняттями та 

практичним їх застосуванням. На 

занятті чітко вималювалися 

вміння студентів керувати класом, 

забезпечити власну поставу на 

місці вчителя, вміння 

користуватися правильним 

образним та інтонаційним 

мовленням, орієнтуватись у різних ситуаціях, вміння виділяти головне у 

виховному занятті. У студентів формувався стійкий інтерес до обраної професії, 

бажання і потреба оволодіти та удосконалювати педагогічну майстерність через 

використання різних педагогічних прийомів та інноваційних методик: 

"Релаксія", "Асоціативний кущ", "Групування", використання пазлів тощо.  У 

цьому занятті студенти проявили вміле використання інтернет–ресурсів, 

відеоматеріалів, музичного озвучення,  презентації, вміння користуватися 

комп’ютерною технікою. Студенти в ході заняття відчули, що неабияку роль в 

роботі вчителя відіграє його всебічний розвиток, розвиток артистичних та 

поетичних вмінь, вміння співати та 

танцювати, вміння творити та втілювати  

в життя флешмоби, драматичні сценки, 

розвивати в учнів вміння вести діалог, 

критично і креативно мислити, роботи 

висновки  та узагальнення, дбати про 

формування учня-інтелектуала  з високим 

рівнем моральності та сформованими 

особистісними рисами. 

Заняття пройшло у формі квесту – 

ігрова технологія (виховуємо граючи). 

Виховна мета заняття – формування у 



дітей та молоді патріотичної свідомості, любові до своєї Батьківщини, її звичаїв, 

традицій та обрядів, почуття національної гідності, свободи, рівності та високих 

моральних якостей відданого служіння своїй країні та її народу. Тому на заняття 

учні та студенти прийшли в українських вишиванках. Вони читали вірші про 

Україну, співали українських пісень. 

        Особливо зацікавила учнів мандрівка з "квіткою-семицвіткою": долаючи  

завдання- сюрпризи, діти 

йшли до мети. У грі 

"Вірю – не вірю" 

поглибили свої знання 

про Україну, у грі 

"Групування" виявили та 

поповнили знання про 

традиції, звичаї та обряди 

українського народу. 

Знання рідної мови 

поглибили у грі "Слова навпаки" та "Заміни одним словом". Усну народну 

творчість пізнавали за допомогою пазлів. Цікавими були флешмоби "Танцюй з 

нами. Танцюють всі" та "Співаємо дитячі українські пісні" 

 У підсумку заняття учнів зацікавила гра "Є вибір". Серед білих голубів з 

різними написами вони вибирали і розміщували на прапорі України білі голуби 

зі словами, якою вони хотіли б бачити Україну.  

 Діти назвали нашу країну красивою, квітучою єдиною, незалежною, 

соборною. І в цьому суть заняття. 

  


