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ЗМІСТ І ФОРМИ ПОЗАКЛАСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО СПРИЯЮТЬ 
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ 

Позакласна діяльність приховує у собі той потенціал, який сприяє 
якнайповнішому гармонійно-духовному, естетичному, інтелектуальному 
розвитку та самореалізації дітей, задоволенню їхніх потреб і здібностей, 
розкриттю творчих задатків кожного учня. Але активність і творча 
самореалізація особистості може ефективно здійснюватися лише за певних 
умов. Школяра спонукає насамперед до внутрішньої роботи над собою 
особистісно значуща діяльність, у якій він пізнає себе і навколишній світ, 
принципи, норми і способи взаємодії з іншими людьми, набуває життєвого 
досвіду та моральних цінностей. Така діяльність ставить дитину в особливу 
позицію – творця і себе, сприяє виробленню уміння захищати себе, 
відстоювати свою людську гідність, стверджувати і реалізувати власне “Я” в 
суспільстві. Позакласна діяльність є основною сферою формування 
різноманітних інтересів учнів, джерелом появи нових, більш конкретних, 
спрямованих на творчу самореалізацію особистості. Адже інтерес є 
важливим компонентом системи спонукання особистості до діяльності. 

У психології можна зустріти різні визначення цього складного 
утворення. Появою вибіркового спрямування людини вважали інтерес 
Н.Ф.Добринін та Т.Рібо. 

Д.Фрейєр називав інтерес активізатором різноманітних почуттів, а 
Л.А.Гордон особливим сплавом емоційно-вольових та інтелектуальних 
процесів, що підвищують активність свідомості у конкретному виді 
діяльності. Н.Г.Менчинська звернула увагу на інтерес як показник загального 
розвитку школярів. 

У цьому переліку визначень інтересу слід вказати на аспекти його 
зв’язку з творчою діяльністю, що були відмічені багатьма дослідниками 
(Т.Рібо, Л.С.Виготським, В.О.Сухомлинським, І.Щукіною, Ш.А.Амонашвілі 
та ін.)  

Отже: 
– інтерес – збудник почуттів та активності людини до діяльності; 
– він вибіркове, наповнене сильними позитивними емоціями, замислами, 

прагненнями, ставлення людини до дійсності; 
– інтерес виступає як потреба, прагнення людини займатися лише тією 

діяльністю, яка приносить їй задоволення, радість.  
У зв’язку з цим, нашу експериментальну роботу ми поділили на 3 етапи: 
І- збудження інтересу до творчої діяльності; 
ІІ - розвиток творчих задатків;  
ІІІ - самореалізація творчого потенціалу. 
Виходячи із основних завдань сучасної школи – розвивати дитину як 

неповторну індивідуальність, формувати у неї творчий потенціал,, прагнення 
до – самореалізації, перед експериментальним дослідженням ми поставили 



основне завдання – створення умов для формування принципово нової 
особистості: творчої, самостійної, адаптованої до життя в нових умовах. 
Вони розкривають нові можливості, які мають стати серйозною передумовою 
активізації розвитку задатків, самореалізації творчого потенціалу. У такому 
випадку до виховного процесу у позакласній діяльності включаються 
принципово нові компоненти: досвід творчої діяльності, досвід емоційно-
ціннісного ставлення до навколишньою. 

Основні шляхи для творчої самореалізації школяра – це раціональна 
організація позакласних форм роботи та ефективна взаємодія сім’ї і школи. 

При плануванні дослідно-експериментальної роботи ми виходили з того, 
що творча самореалізація школярів як процес самоствердження власного “Я”, 
розвитку творчих задатків, формування адекватної самооцінки сприятиме 
успішному розвитку творчості за умови, якщо: буде здійснюватися 
поєднання системи різних форм організації творчої діяльності учнів, які 
дозволять виявити творчі нахили учня; забезпечать самореалізацію їх  у 
відповідних, адекватних нахилам видах діяльності. 

Далі ми визначили методи і прийоми, що розвивають інтерес до 
творчості. Це, насамперед, така організація життя школярів, яка створює 
зацікавленість у творчості, створення емоційно-пізнавальних ситуацій 
захоплення образами творчості видатних людей; створення емоційних 
ситуацій успіху в творчості, упевненості в своїх силах; заохочення дитячої 
допитливості, що має відношення до продуктів творчості, людини; 
підкреслення найменших елементів просування конкретної дитини у 
творчості, у розвитку її здібностей. 

Враховуючи те, що наша експериментальна робота проводилася на базі 
сільських шкіл, необхідно було насамперед подолати негативне і досягти 
позитивного ставлення учнів до позакласної роботи, викликати 
зацікавленість до неї, збудити творчий інтерес. 

На наступному етапі експерименту ми поставили за мету збудити потяг 
до творчості у більшості учнів класу, досягти переходу від  поверхового 
інтересу учнів до творчого; викликати загальний інтерес класу до 
позакласної діяльності, який активізував раніше пасивних учнів. 

При плануванні дослідницько-експериментальної роботи за основу ми 
взяли вихідні положення В.О.Сухомлинського, які склали основу його 
педагогіки – педагогіки самореалізації особистості: 

– кожна дитина здібна; 
– кожна дитина повинна пізнати себе, знайти свої нахили і здібності; 
– педагог має знати дитину, її нахили, здібності і розвивати їх; 
– на основі цього дитина під мудрим керівництвом вихователя 

самовдосконалюється, саморозвивається, самостверджується [73,24]. 
Ці положення були перевірені усім його унікальним педагогічним 

досвідом, перетворившись на абстрактні переконання. А особливо він твердо 
був переконаний в здібності кожної дитини, в тому що кожна дитина без 
винятку за належних умов і при вмілому керівництві неодмінно виявить її 
самобутній і неповторний талант. Адже за своєю природою дитина – це 



дослідник, унікальний світ, який потребує від вихователя використання 
особливого, нестандартного ключика, одним  із яких є дослідницька 
діяльність. 

Щоб залучити дітей до творчості, розкрити і розвинути у кожній дитині 
талант дослідника, ми не тільки поставили за мету виявити творчі задатки 
кожної з них, ми і максимально виявили, чого хоче кожна дитина і що вона  
може, виявили джерела активності школярів і вже на основі цього визначили 
конкретні шляхи, форми і засоби спонукання, залучення дитини до творчості, 
до самореалізації у творчості. Саме позакласна робота найбільше цьому 
сприяє. Адже у позаурочні часи вихователь має найсприятливіші можливості 
безпосередньо залучити школярів до творчої діяльності, створити умови, за 
яких у дитини максимально проявляється та активізується потяг, прагнення 
до творчого сприйняття дійсності та цілеспрямованого перетворення її. 

У позаурочний час, по-перше, значно розширюється предметне поле 
діяльності і учня, і вчителя. По-друге, у позаурочний час дитина має 
можливість безпосередньо прилучитися до творчої праці, до предметно-
перетворювальної діяльності, яка складає основу основ культури, цивілізації. 
По-третє, в умовах позакласної роботи, зокрема при безпосередньому 
спілкуванні з природою, під час гри, на заняттях у художніх чи технічних 
гуртках, під час суспільно корисної праці, в умовах максимальної розкутості 
та зосередженості на спогляданні чи перетворенні навколишньої дійсності у 
школяра включається, актуалізується вся гама, вся палітра чинників, які 
спонукають його до самореалізації у творчій діяльності. Тут поєднується 
інтелект і мораль, радість пізнання і задоволення від творення добра. 

При проведенні дослідницько-експериментальної роботи одне з 
важливих місць ми відвели керівництву позакласною роботою. 
Пріоритетність такого підходу була обумовлена тісним зв’язком між 
позакласною та навчально-виховною роботою на уроках. Адже правильне 
керівництво такою важливою ділянкою передбачає чітке розуміння її місця в 
системі навчально-виховної роботи сільської школи, знання її змісту, 
специфіки та форм організації. Усі форми позакласної роботи покликані 
сприяти не тільки підвищенню якості знань, розвитку ініціативи та 
індивідуальних нахилів учнів, а їх самореалізації як особистостей. 

Плануючи позакласну роботу, ми насамперед прагнули, щоб форми цієї 
роботи були різноманітними. Ми чітко визначили колективні форми 
позакласної роботи, групові та індивідуальні. 

У керівництві позакласною роботою ми прагнули правильно добирати 
організаторів масових форм роботи та керівників гуртків. 

Розробляючи положення про керівництво позакласною роботою, ми 
особливу увагу звернули на такі аспекти: 

– керуючи позакласною роботою, необхідно чітко зрозуміти її місце, 
завдання, форми та специфіку всієї навчально-виховної роботи у школі;   

– при її плануванні необхідно враховувати, щоб форми цієї роботи 
дозволяли застосовувати різноманітні методи; 



– особливе місце у позакласній роботі мають зайняти ті форми, у яких 
буде брати участь  значна частина дитячого колективу; 

– для ефективної організації позакласної роботи необхідно через 
методичну раду, предметні комісії здійснювати інструктаж учителів, класних 
керівників, керівників гуртків, клубів; 

– велику увагу слід також надавати її аналізу. Отже, вивчивши 
вітчизняний та зарубіжний досвід, зокрема видатного педагога 
В.О.Сухомлинського з організації позакласної діяльності учнів, адаптувавши 
його до учнів сільської школи регіону, провівши експериментальне 
дослідження з виявлення творчих задатків школярів, ознайомивши учителів 
експериментальних сільських шкіл з методикою організації і проведення 
експерименту, ми приступили до його реалізації. 

Акцент зроблено на такій формі організації позакласної роботи, як 
гурткова. Ми прагнули, щоб гуртки були  якомога різноманітнішими, щоб 
учні різних спрямувань і  уподобань знаходили задоволення своїх потреб. 
Але навіть за обмежених можливостей сільської школи необхідно, щоб 
система роботи гуртків була настільки гнучкою, щоб якомога більшою мірою 
задовольняти запити індивідуальних уподобань кожного учня. Оптимізація 
навчання вимагає побудови цієї діяльності на основі нахилів, задатків, 
здібностей особистості. Найбільших успіхів можна досягти у тому разі, коли 
рівень і спрямованість здібностей найбільше відповідають вимогам 
діяльності. Ми пропонували кожному учневі займатися тим, до чого він 
найбільше здатен. А якщо здібності і вимоги діяльності не збігаються, то це 
не завжди означає, що необхідно зразу відмовлятися від свого бажання. У 
такому випадку ми пропонували учням подумати, може, якусь якість можна 
надбати. У ранньому віці це припустимо. А, головне, про це треба знати. 

Інструктуючи керівників гуртків, ми вимагали, щоб у них завжди 
панувала свобода дій кожного учасника і творча атмосфера, що позитивно 
впливає на емоції і почуття дітей, сприяє творчій самореалізації особистості, 
її спрямуванню і співробітництву з однодумцями. 

Ми враховували і те, що самореалізація у творчій діяльності залежить 
від звички самостійно працювати, від здатності до самонавіювання і 
вольових якостей особистості, від критичного ставлення до наслідків своєї 
діяльності, особливо відбивається на результатах діяльності беззаперечна 
негативна оцінка. Якщо учень вважає, що він ні до чого не здатен, у нього 
нічого не вийде, це призводить до моральних вад. 

Особливе місце в роботі гуртків ми відвели мистецтву, художній 
творчості. Адже тут учні змогли не тільки надолужити упущення шкільної 
гуманітарної освіти, а й розвивати мистецькі творчі здібності в цілому, 
прилучитися до діяльності у певній галузі мистецтва, тобто творчо 
самореалізуватися. 

Один із перших гуртків, який ми організували в експериментальних 
школах с. Іванівки (Уманський р-н) та с. Соколівка (Жашківський р-н) був 
гурток “Юні фольклористи”, тому що найбільша кількість дітей виявили 
інтерес саме до такого виду дослідницької діяльності. Поштовхом 



послужило, напевно, те, що саме в цих селах під час проведення 
експериментальної роботи проходила фольклорна практика студентів 
філологічного факультету Уманського державного педагогічного 
університету. Дітям сподобалося те, як збирачі фольклору обходили кожну 
хату в селі, зустрічалися із старожилами, ретельно записували все, що їх 
цікавило. Враховуючи вікові та індивідуальні особливості школярів, ми 
організували два таких гуртки: для учнів початкових класів та для учнів 
старших класів. На перших заняттях гуртка школярі познайомилися з 
положенням про роботу гуртка, з жанрами українського фольклору. Для того, 
щоб робота носила системний характер дослідження учителями було 
розроблено пам’ятку, яка включала в себе основні етапи та напрями цієї 
роботи: походжання села; звідки і коли з’явилися тут жителі; рід занять 
жителів села; кобзарське мистецтво; народні ремесла та художні промисли; 
флора і фауна; місцеві обряди та звичаї; традиції села; усна народна 
творчість; народні пісні; народні ігри; народні прикмети. 

Далі кожна вікова група одержала своє завдання. 
Окрім того, учні молодших класів виробили свої власні правила: 
– ретельно записувати розповіді дідусів і бабусь про народні звичаї, 

прислів’я, повір’я, ігри; 
– записуючи з уст старожилів пісні, щедрівки, колядки, частівки, 

одночасно надавати допомогу людям похилого віку, постійно підтримувати з 
ними зв’язки; 

– бути знавцем і пропагандистом української  народної творчості; 
– брати активну участь у написанні книги “Моє село – частинка 

України”. 
Учні початкових класів одержали завдання збирати в селі народні ігри, 

предмети побуту, народні прикмети, що побутують в селі, малі жанри 
українського фольклору. 

Важко описати, з яким ентузіазмом діти взялися до роботи. Уже  в 
короткий проміжок часу вони записали такі ігри, як “Перепілка”, “Огірочки”, 
“Дрібушечки”, “А ми просо сіяли”, “Калита” та український обрядовий 
танець “Кривий танець”. 

На основі зібраного матеріалу діти виявили бажання провести для учнів 
початкових класів свято гри. Починалося воно клятвою на вірність грі: 
“Сьогодні ми урочисто обіцяємо гру народну любити, стару пам’ятати і нову 
створити”. Допомогли проводити це свято батьки, які взяли на себе роль 
господарів. Слід відзначити, що діти не тільки із захопленням грали, але й 
розповідали про місцеві народні прикмети, загадували загадки, цитували 
прислів’я. Участь у пошуковій експедиції та святі дозволила кожній дитині 
зайняти певну позицію у конкретній ситуації, допомогла у виробленні 
оцінних критеріїв ситуації, виявити особистісні якості, здібності та нахили, 
тобто реалізувати власний творчий потенціал. 

Група, що збирала предмети побуту, зробила виставку, де гідне місце 
зайняли стародавні полумиски, макітри, горшки, глечики, вишивки, предмети 
декоративно-ужиткового мистецтва, старі зразки одягу, рушники. 



Керуючись порадами В.О.Сухомлинського, до роботи у гуртку ми 
залучали громадськість села. На кожному засіданні батьки, дідусі, бабусі, 
односельці ділилися своїми вміннями, досвідом. Проводили бесіди про 
народні ремесла, відправлення звичаїв, обрядів, дат народного календаря. 
Односельці разом з учителями навчили учнів щедрівок, колядок, які вони 
виконували на Новий рік та Різдво. 

Учні старших класів на заняттях гуртка, а також під час проведення 
експедиційної роботи вивчали архітектуру села, його історію, народні 
ремесла та художні промисли, народні пісні. Особливо захопила 
старшокласників робота по збору українських народних пісень. Враховуючи 
велике жанрове розмаїття народного фольклору, складність його збирання та 
класифікації, ми розподілили гуртківців на невеликі групи, кожна з яких 
одержала завдання: знайти колискові, жартівливі, історичні, побутові, ліричні 
пісні. 

На основі зібраного матеріалу було проведено декілька вечорів для 
старшокласників і декілька ранків для учнів молодших класів: “Струни душі 
народної”, “Пісні мого села”, “Там, за піснею, моє село” та ін. 

Поєднуючи у даному разі колективні та групові форми діяльності, ми 
прагнули насамперед, щоб якнайбільша кількість учнів не тільки 
прилучилися до невичерпного джерела національного пісенного мистецтва, 
але й змогла реалізувати власні творчі здібності. Створивши відповідні 
умови, ми допомогли багатьом учням розкрити в собі талант дослідника і 
пропагандиста народного мистецтва, талант виконавця народних пісень, 
допомогли подолати стереотипи мислення, сором’язливість, нерішучість. А 
прогнозування на успіх саме у такому виді діяльності допомогло багатьом 
учням реалізувати власний творчий потенціал. Учні, які з якихось певних 
причин ніколи не брали участі у проведенні вечорів на цих заходах із 
задоволенням виконували українські народні пісні, показавши при цьому 
неабиякий талант. 

Силами учасників гуртка обох вікових груп на основі зібраного 
матеріалу про історію села ми разом із громадськістю сіл провели свято 
“Домашнє вогнище родинне, оселя наша і сім’я”. Цьому заходу передувала 
виставка кращих учнівських повідомлень, вишитих рушників, гончарних 
виробів. На святі кожен учень мав певну роль. Одні розповідали про історію 
села, інші – про його архітектуру, ще інші – народні ремесла, предмети 
побуту та ін. Із шанобою і захопленням розповідали школярі і про 
односельців: народних майстринь вишивки (саме це ремесло якнайширше 
побутує у селах), народного співу (окрім школярів до участі у святі ми 
залучили і односельців, що співають народні пісні), тих людей, що 
займаються народними ремеслами. Останніх виявилося небагато, в 
основному - це різьбярі по дереву, але вони зуміли захопити своїми виробами 
школярів і діти виявили бажання навчитися цьому мистецтву. 

У результаті пошукової діяльності гуртківцями було відтворено історію 
сіл, власного роду, створено родовідне дерево. Окрім того, учням вдалося 
знайти декілька старовинних книжок, відтворити забуті імена односельців. 



Весь зібраний матеріал школярі класифікували за розділами. І тепер 
його можуть використовувати учителі на уроках історії, народознавства, а 
учні при підготовці і проведенні різних свят. 

Слід відзначити також як позитивне, що школярі разом з учителями і 
сьогодні продовжують розпочату під час проведення експериментального 
дослідження роботу, щоразу знаходячи нові матеріали. Значить, це їм до 
душі, більшість учнів знайшли себе саме у такому виді діяльності, а умови, 
які нам вдалося створити, допомагають їм реалізувати себе як особистість. 

 
 


	Д.Фрейєр називав інтерес активізатором різноманітних почуттів, а Л.А.Гордон особливим сплавом емоційно-вольових та інтелектуальних процесів, що підвищують активність свідомості у конкретному виді діяльності. Н.Г.Менчинська звернула увагу на інтерес як показник загального розвитку школярів.

