
Розробки практичних виховних справ 

Заняття 1. 

Доброта  і милосердя. 

Мета: продовжити формувати в учнів систему цінностей; знайомити з 

людськими чеснотами; доводити учням, що добро і милосердя чиняться 

безкорисливо; викликати в дітей бажання творити добро, бути милосердними 

та уникати злих вчинків. 

Обладнання: кольорові маркери, фломастери, чисті листки паперу, ватман. 

Хід заняття: 

Благодійність і милосердя завжди були притаманні нашому народові. 

Це проявляється в допомозі скривдженому, поділитись шматком хліба, дати 

притулок бездомному. 

Творче завдання «Добрий вчинок». 

Учні поділяються на групи. На дошці записані різні ситуації: 

 людина постійно запізнюється; 

 людина часто хворіє; 

 людина не хоче навчатись; 

 людина обманює інших; 

 людина не вміє готувати; 

 людина не може знайти роботу; 

 людина мріє мати домашню тваринку. 

Кожна група учнів обирає собі ситуацію і пропонує два способи допомоги 

людині: перший – справжня допомога, що є дійсно добрим вчинком, другий – 

удавана допомога, що може спричинити людині шкоду. 

Творче завдання «Допоможи Ельзі» 

Вчитель просить пригадати учнів мультфільм «Крижане серце». Клас 

поділяється на групи. Кожна група повинна записати добрі слова, які б 

розтопили серце Ельзі. В кінці учні разом з вчителем складають з цими 

словами «Лист доброти» до Ельзи. 

 



Заняття 2. 

Сім’я як особистісна цінність. 

Мета: продовжити формувати в учнів поняття сім'ї; розвивати мотиви і 

принципи створення сім'ї; виховувати шанобливе ставлення до старших і 

молодших членів сім'ї.   

Обладнання: комп’ютер, листи паперу, фломастери. 

Хід заняття: 

Робота з притчею. 

Багато років тому в одному місті жив дуже мудрий чоловік. До нього 

часто приходили люди за порадою. Кожному з них він примудрявся дати 

дуже хорошу і правильну пораду. Слава про його мудрість рознеслася всюди. 

Одного дня його слава дійшла до ще одного чоловіка, який теж був 

мудрим і відомим в окрузі. Цей чоловік теж допомагав іншим людям. Йому 

подобалося те, що його вважають наймудрішим і прислухаються до його 

порад. І коли він дізнався, що є ще один мудрець, то став злитися на нього за 

те що втрачає свою популярність. І  став думати, як довести іншим людям, 

що насправді мудрішим є він. 

Довго він думав і вирішив: "Я візьму метелика, заховаю його між 

долонь, підійду на очах у усіх до мудреця і запитаю його: "Скажи, що у мене 

в руках"?. Він, звичайно ж, великий мудрець, тому він здогадається і скаже: 

"У тебе в руках метелик". Тоді я його запитаю: "А яка це метелик, живий або 

мертвий"? І якщо він скаже, що метелик живий, тоді я легенький натисну її 

своїми долонями так, що коли я їх розкрию, то усі побачать, що він мертвий. 

А якщо він скаже, що метелик мертвий, тоді я відпущу його і він полетить. І 

тоді усі побачать, що він виявився не правий". Так він і зробив. Узяв 

метелика, підійшов до мудреця і запитав його: 

- Скажи, що у мене в руках? Мудрець подивився і сказав:  

- У тебе в руках метелик.  

Тоді він запитав мудреця:  

- Скажи, жива він чи мертвий?  



Мудрець подивився йому в очі, подумав і сказав:  

- Все буде так , як ти захочеш. 

Бліц-опитування: 

1. Як ви вважаєте, про що мова в цій притчі? 

2. Про яку цінність тут йдеться? 

3. Чи згодні ви з відповіддю мудреця? Чому? 

Незавершені речення: 

1. Сім’я для мене – це… 

2. Люди створюють сім'ю, тому що … 

3. Люди створюють сім'ю для того, щоб… 

4. Моя майбутня сім'я… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заняття 3. 

Вічні цінності. 

Мета: формувати в учнів ставлення до життя як найвищої цінності на Землі; 

розвивати єдину систему цінностей у світогляді; виховувати у дітей високі 

морально-етичні якості. 

Обладнання: комп’ютер, дошка. 

Хід заняття: 

Бесіда з дітьми: 

1. Давайте подумаємо, що таке людські цінності? 

2. Що саме має цінувати людина? 

3. А які цінності цінуєте ви? 

Ви знаєте, що цінності бувають різні: матеріальні, духовні, суспільно-

політичні. У кожної людини свої власні етичні цінності: те, що вона більше 

за все цінує, що для неї святе. 

Притча про найдорожче 

В одного батька було двоє синів. І ось настав час, коли кожен із них 

мав піти власною дорогою. Покликав їх батько до себе і каже: „Віддаю вам 

усе своє багатство. Кожному даю коштовності, землі та все, що є на цих 

землях. Розпоряджайтеся ними, примножуйте та пам’ятайте мою настанову: 

найвища цінність – це життя людини. Обіцяйте мені, що будете берегти 

життя, як найдорожчий скарб”. Сини пообіцяли та й розійшлися своїми 

дорогами. 

Старший син, прийшовши на свої землі, одразу найняв собі найкращу 

охорону та велику кількість прислуги. Звелів побудувати найміцніший палац 

і не зводити з нього очей ні вдень, ні вночі, щоб його дорогоцінному життю 

нічого не загрожувало. Слуги приносили йому найкращу їжу та напої, 

виконували всі його забаганки. Відокремився він від усього світу, щоб ніяка 

хвороба чи тривожна звістка не турбували його життя – батькові ж пообіцяв. 

Молодший син часом обходив свої землі. Однак невдовзі побачив 

велике скупчення людей, що збиралися воювати між собою. Він запитав у 



них: „Навіщо ви вирішуєте свої проблеми насиллям? Ви ж маєте змогу все 

обговорити та домовитися”. „А ми про це ніколи не думали. Бійкою все 

вирішували наші батьки, діди і прадіди, тому йми так робимо. А й справді, 

чому не домовитись?” Війна скінчилась, навіть не розпочавшись, а вдячні 

матері та жінки кинулись до ніг молодшого сина, дякуючи за збережене 

життя їхніх синів і чоловіків. 

Попрямував він далі. Незабаром його очам відкрилася жахлива 

картина. Змарнілі, обідрані люди жебракували на дорозі, ведучи за собою 

малих, немічних голодних дітей. „Що змусило вас так жити?”, - запитав їх. І 

люди розповіли, як жили вони колись у прекрасному місті, поряд з яким була 

повновода ріка, зеленів чудовий ліс, повний різноманітної живності. Та 

сталось так, що для своїх потреб люди вирубали всі дерева. Кудись зникла 

вся живність, мисливці вже нічого не приносили з полювання. Згодом 

пересохла й річка, що витікала десь із лісу. На місто весь час налітав буревій, 

родючі землі перетворились на пустирі. Не стало ні їжі, ні води. Прекрасне 

місто почало перетворюватися на пустелю, в якій люди не змогли б жити. 

„Спробуймо всі разом відродити ліс і річку, та все місто!”, - вигукнув 

молодший син. За його прикладом люди почали насаджувати дерева, згодом 

до лісу повернулися тварини і птахи. Десь у глибині лісу задзюрчав струмок, 

поступово перетворюючись у річку, переповнену рибою. Ожила природа 

навколо міста, щедро обдаровуючи всіх своїми плодами. Повернулось до 

людей життя, не боялись вони за майбутнє своїх дітей. 

З того часу на цих землях усі живуть у мирі, любові, достатку, бо 

молодший син й інших навчив батьківської мудрості. 

Докотилася звістка про долю синів до самого батька. „Лише один з 

моїх синочків правильно зрозумів мою настанову”, - із жалем промовив він. 

А люди й досі на тих землях пам’ятають про життя одного із синів, ще 

й своїм дітям переказують, а про іншого й згадки не лишилося. 

Бліц-опитування  

 Про кого йшлося у притчі?  



 Кого ж із синів люди й досі пам’ятають, а про кого і згадки не 

лишилося? Чому?  

 Як ви вважаєте, чиє життя можна назвати найціннішим скарбом? 

 А яку цінність має життя старшого сина? Чому? 

 На кого ви б хотіли бути схожими? 

 Що для цього необхідно? 

 Наведіть приклади життя таких людей – наших сучасників. 

 Продовжіть речення: „Життя людини є найцінніший скарб, 

якщо...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


