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  У сучасному світі гостро стоїть проблема творчого розвитку особистості. Кожна 

цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства загалом і кожної людини 

зокрема. Посилюється увага до розвитку творчих здібностей особистості, надання їй 

можливості виявити їх.  

    Здатність до творчості є однією з найбільш важливих умов для успішного 

самовираження особистості її всебічної самореалізації та адаптації всучасному світі. 

Проте, як свідчить проведений аналіз, в сучасних освітніх інститутах питома вага часу, що 

відводиться на творчість  учнів, дуже мала. Так, частка часу на творчі ситуації (вирішення 

творчих завдань, навчальних проблем, дискусії та інше) в реальній педагогічній практиці 

складає: в школі – 0,5, в профтехосвіті –0,2, а в інститутах– біля 5 відсотків.  

      Здатність до створення нового, значущого для особистості і суспільства якраз і є 

творчістю. Творча особистість може забезпечити собі не тільки гідне місце в суспільстві, а 

й сприяти прогресу самого суспільства. Шкільна освіта є базою для подальшого 

безперервного навчання і самоосвіти в сучасних умовах. Тому поряд з вирішенням 

типових завдань школа покликана озброїти учнів знанням методів творчого підходу до 

виконання дій, коли вихідні дані початку рішень не визначені. 

      Важлива роль у вихованні учнів, розширенні й поглибленні їхніх знань, розвиткові 

творчих здібностей належить спеціально організованій виховній роботі у позанавчальний 

час. Така робота може здыйснюватись як в межах навчально-виховного закладу (тоді її 

називають позакласною), так і в позашкільних закладах для дітей та юнацтва (позашкільна 

робота).  

       Таким чином, позакласна робота — це різноманітна освітня і виховна робота, 

спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей, організована в позаурочний час 

педагогічним колективом школи.  

     Завдання позакласної  роботи: 

- закріплення, збагачення та поглиблення знань, набутих у процесі навчання, 

застосування їх на практиці;  

- розширення загальноосвітнього кругозору учнів, формування в них наукового 

світогляду, вироблення вмінь і навичок самоосвіти;  

- формування інтересів до різних галузей науки, техніки, мистецтва, спорту; 

-  виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів;  

- організація дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних розваг;  

- поширення виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання.  

      Зміст позакласної  роботи визначається загальним змістом виховання учнівської 

молоді, який передбачає розумове, моральне, трудове, естетичне і фізичне виховання.  

      Позакласна  робота будується на загальних принципах виховання, проте вона має і свої 

специфічні принципи:  

      1.Добровільний характер участі в ній. Сприяє тому, що учні можуть обирати 

профіль занять за інтересами. Педагоги за таких умов повинні ретельно продумувати зміст 

занять, використовуючи нові, ще не відомі учням факти, форми і методи, які б 

посилювали їх інтерес;  

      2. Суспільна спрямованість діяльності учнів. Цей принцип вимагає, щоб зміст 

роботи гуртків, клубів та інших форм діяльності, відповідав потребам розбудови 

української держави, відображав досягнення сучасної науки, техніки, культури і 

мистецтва.  

      3. Розвиток ініціативи і самодіяльності учнів. У позакласній і позашкільній 

діяльності слід ураховувати бажання школярів, їх пропозиції, щоб кожен із них виконував 

цікаву для себе роботу.  
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      4. Розвиток винахідливості, дитячої технічної, юннатської та художньої творчості. 

Під час занять перед учнями слід ставити завдання пошукового характеру: створення 

нових приладів, удосконалення наявних; приділення особливої уваги творчому підходу до 

справи тощо.  

       5. Зв'язок з навчальною роботою. Позакласна  робота повинна бути логічним 

продовженням навчально-виховної роботи, яка здійснюється на уроках. Так, знання з 

фізики можуть бути поглиблені й розширені на тематичному вечорі, а з літератури — під 

час обговорення кінофільму чи спектаклю за літературним твором.  

       6. Використання ігрових форм, цікавість, емоційність. Реалізація цього принципу 

потребує широкого використання пізнавальних ігор, ігор з комп'ютерами, демонстрування 

цікавих дослідів та ін.  

      Форми організації позакласної роботи поділяють на масові, групові (гурткові), 

індивідуальні.  

Масові форми роботи . До них відносять конференції, тематичні вечори, вечори запитань 

і відповідей, тижні з різних предметів, зустрічі з видатними людьми, огляди, конкурси, 

олімпіади, туризм, фестивалі, загальношкільні лінійки, виставки стінної преси тощо.  

Показниками ефективності масових форм позашкільної діяльності здебільшого вважають 

кількісне охоплення, активність самих учнів. При виборі тих чи інших масових форм 

роботи доцільно враховувати вікові особливості учнів.  

     В закладі систематично проводяться масові зустрічі учнів з представниками 

правоохоронних органів, соціальних служб, випускниками школи, працівниками 

культури, спортсменами тощо. Це так звані «крісла для гостя», під час яких учні мають 

можливість задовільнити свої пізнавальні інтереси, поспілкуватись з цікавими людьми, 

задати питання і отримати відповіді на хвилююче тощо. Заслуговують на увагу проведені 

в поточному н.р. зустрічі з працівниками культури (Драга А.В.) та до Дня сім*ї (Скуба 

О.О.). Вже традиційними стали загальношкільні лінійки та усні журнали до Дня ЗС 

України, Пам*яті Чорнобиля, визволення Мукачева, Дня рідної мови тощо. 

Групові форми позакласної роботи. До цих форм належать політичні інформації, години 

класного керівника, гуртки художньої самодіяльності, прикладного мистецтва, спортивні 

секції, робота з пресою, радіо- і телепередачами, екскурсії, походи та ін.  

     В закладі визначено день політінформування. Це понеділок. Вихователі груп, в 

залежності від вікової категорії учнів, проводять оглядові політінформації –  короткі 

популярні повідомлення про найважливіші події, які хвилюють світ. Для учнів старших 

класів практикують проведення тематичних політінформацій, які присвячуються 

розкриттю одного або кількох питань, органічно пов'язаних між собою. Слід відмітити, 

що при підготовці політінформацій в старших класах доцільно залучати до роботи 

активних учнів, а також використовувати інноваційні форми подачі матеріалу. 

     Година класного керівника, як групова форма позакласної роботи є дієвим засобм 

формування у школярів наукового світогляду і моральної поведінки. Тематику таких 

годин розробляє класний керівник з урахуванням особливостей колективу учнів, їх 

проводять у формі етичної бесіди, лекції, диспуту, усного журналу, зустрічі з цікавими 

людьми, обговорення книг та ін. Годину класного керівника наприкінці кожного місяця 

доцільно присвятити підведенню підсумків навчально-виховної роботи класу.  

      Практикуються в закладі і тематичні загальношкільні години класного керівника. 

Зокрема, відповідно до рекомендацій МОН чи департаменту освіти. В таких випадках 

заняття проводиться одночасно в усіх класах за рахунок якогось уроку за розкладом. 

      Важлива роль у позакласній виховній роботі належить гурткам художньої 

самодіяльності, прикладного мистецтва, спортивним секціям. Виховна цінність участі 

учнів у їх роботі полягає в тому, що мистецтво естетично розвиває їх, пробуджує почуття 

відповідальності, колективне переживання успіхів і невдач. Учні мають змогу виявити 

свою творчість, спортивні якості. Учасники художньої самодіяльності краще розуміють і 

відчувають красу мистецтва і природи, людських стосунків, більше тягнуться до книги.      



      В закладі працюють наразі гуртки художньої самодіяльності (Зайтлер Г.Ю., Мучичка 

В.І.), «Фітодизайн» (Алмашій О.І.), «Умілі руки» (Тімоніна Н.П.), туристичний гурток 

«Азимут» (Товт Н.М.), л/а секція (Воловікова О.О.). Вироби учнів беруть участь в 

різноманітних виставках-фестивалях. А самі учні-гуртківці є учасниками як 

загальношкільних так і позашкільних масових заходів. Хочеться відмітити роботу і деяких 

вихователів, які у вільний від навчальної діяльності час залучають учнів до різноманітної 

творчої роботи по виготовленню виробів з паперу, бісеру, ниток та інших матеріалів. Це 

Кульмент*єва М.П., Козак М.І., Саранчук О.Р., Скуба О.О., Русин М.Й., Доктор Р.О, 

Мучичка Т.В. У період між самопідготовкою та вечерею вони навчають бажаючих учнів 

технікам квілінгу, торчкування, оригамі,  модульному конструюванню тощо. Причому в 

роботі беруть участь учні різних виховних груп. Це свого роду , клубна робота, при якій 

учасники збираються і здійснюють певний вид діяльності за інтересами. 

     Практикуються в закладі й різноманітні форми та методи роботи з періодичною 

пресою, зокрема, колективне читання й обговорення чергового номера газети, журналу, 

огляд газет з певної теми, використання їх матеріалів на політінформаціях тощо. А також 

колективне читання та обговорення літературних творів. Така робота проводиться 

вихователями всіх класів. Вона актуалізує творчі задатки учнів. 

     Ще один вид групової роботи – це випуск стінної газети — загальношкільної, класної, 

предметного гуртка, сатиричної та інших, до якого слід залучати якомога більше учнів 

через створення редакційних колегій, кореспондентської мережі. Така діяльність сприяє 

розвитку спостережливості, вміння аналізувати, визначати власну позицію щодо фактів і 

явищ життя. Кожен черговий випуск газети повинен мати нове оформлення (крім 

заголовка). Вивішувати газету доцільно в спеціально відведеному місці в школі, щоб вона 

інформувала про стан справ у класі учнів школи. Необхідно дбати також про культуру 

мови, стиль викладу. Здебільшого, цей вид діяльності здійснюється в закладі учкомом при 

керівництві педагога-організатора Федорко М.Ю. 

      Індивідуальні форми позакласної роботи. Потреба індивідуального підходу 

зумовлена тим, що будь-який вплив на дитину переломлюється через її індивідуальні 

особливості, через «внутрішні умови». Необхідною умовою успішної індивідуальної 

роботи є вивчення індивідуальних особливостей учнів. Щоб впливати на особистість, 

треба її знати. Передусім важливо встановити довірливі, доброзичливі стосунки між 

педагогами і вихованцями. Зробити це часом нелегко, оскільки учні, які найбільше 

потребують індивідуальної виховної роботи, нерідко підозріло ставляться до педагогів. 

Велике значення при цьому має авторитет вихователя, знання ним вихованців, уміння 

швидко зорієнтуватися у ситуації, передбачити наслідки своїх дій.  

      В індивідуальній  роботі з метою розвитку творчої ініціативи учня використовують 

позакласне читання, колекціонування, гру на музичних інструментах, вишивання, 

малювання тощо. Індивідуальні форми роботи нерідко пов'язують з груповими і 

фронтальними.  

     Позакласне читання має на меті формування в учнів здорових читацьких інтересів, 

вироблення культури читання. Педагог повинен пояснити дітям та їх батькам, що і як слід 

читати, скільки відводити часу на позакласне читання залежно від вікових та 

індивідуальних особливостей. Важливо, щоб читання літератури було системним. 

Складаючи індивідуальний план читача, слід враховувати вимоги до читання в 

конкретному класі. На матеріалі прочитаних книг доцільно проводити бесіди, під час яких 

учні матимуть можливість обмінятися думками про улюблені твори. Корисно привчити 

дітей складати відгуки на прочитані книги.  

      І наостанок. Хочеться наголосити, що розвиток творчих здібностей необхідно 

розпочинати з ранніх років, враховуючи наявні нахили дитини. Чим раніше починається 

розвиток здібностей, талантів, тим більше шансів на їх розкриття. У дитячому віці учень 

більше здібний до творчості, ніж у зрілому, тому що на нього не впливають різного виду 

стереотипи.  


