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Педагогічне кредо:  
     

 “Відкрити в кожній людині душу 

творця, дати їй змогу 

пробудитися і розквітнути”. 

           

Проблема над якою 

працюю: 
  

    Формування національно-

патріотичних почуттів, розвиток 

творчої особистості, 

комунікативних 

компетентностей учнів. 
  



 “Як немає людини без 

самолюбства, так і немає людини без 

любові до Батьківщини, і ця любов дає 

вихованню вірний ключ до серця 

людини і могутню опору для боротьби з 

його поганими природними, 

особистими, сімейними, родинними 

нахилами”  

                              К.Д.Ушинський   
  



Корифеї педагогіки вважали, що 

школа – це колиска народу. Її 

найвище покликання – з покоління 

в покоління відтворювати народ, 

націю, виховувати молодь в дусі 

вірності ідейним, моральним і 

трудовим традиціям батьків, 

дідусів.  З перших днів 

перебування дитини в школі 

потрібно вводити її у чарівний світ 

культурно-історичних надбань 

рідного народу. 
  



 Мета і завдання гуртка  “Джерельце” 
      Ознайомити гуртківців з природою рідного краю, 

історією міст, населених пунктів, показати зв’язки між 

історією місцевості та історією України, взаємодію  

минулого, сучасного і майбутнього. 

       Вивчати звичаї, традиції, обряди українців, їх 

обереги. Ознайомити з українським вбранням. 

       Вивчати національну символіку України, народні  

символи та рослинні  символи українського народу. 

       Ознайомити учнів з народним (церковним) 

календарем зими, весни, літа, осені. 

       Розучувати український фольклор. 
 



  Формувати в дітей кращі якості національного 

характеру, прагнення до відродження національної 

культури, бажання відтворювати і зберігати родинні 

традиції.  

 Створити передумови щодо розвитку в дітей 

активного ставлення  до історичного  пізнання, залучення 

їх до практичної діяльності, пов’язаної з пошуком і 

переробкою інформації . 

 Вдосконалювати в учнів навички проектної роботи . 

 Забезпечити особистісне ставлення дитини до 

глибокої давнини, відображаючи  досвід минулого в 

потребах, інтересах, цінностях сьогоднішнього дня. 

  



     Ознайомлення гуртківців з природою 

рідного краю, історією міст, населених 

пунктів, показати зв’язки між історією 

місцевості та історією України, взаємодію  

минулого, сучасного і майбутнього. 



    Вивчення національної символіки 

України, народних символів та рослинних  

символів українського народу. 



     Вивчати звичаї, традиції, обряди українців, їх 

обереги. Ознайомити з українським вбранням. 



     Ознайомити учнів з народним (церковним) календарем зими, 

весни, літа, осені. 



Розучування  

українського фольклору 



     Формувати в дітей кращі якості національного характеру, 

прагнення до відродження національної культури, бажання 

відтворювати і зберігати родинні традиції. 



    Створення передумов щодо розвитку в 

дітей активного ставлення  до історичного  

пізнання, залучення їх до практичної 

діяльності, пов’язаної з пошуком і переробкою 

інформації . 



Вдосконалювати в учнів навички  

проектної роботи: “Рослини символи України”,  

“Як хліб прийшов на стіл”,  “Пісня – душі криниця”, 

 “Моє село –моя колиска”. 



Забезпечити особистісне ставлення 

дитини до глибокої давнини, відображаючи  

досвід минулого в потребах, інтересах, 

цінностях сьогоднішнього дня 



        Гурток народознавства і фольклору “Джерельце” працює при Бережинській 

школі більше 10 років. Учасники гуртка несуть людям: 

Добро 

Жарти 

Емоції 

Радість 

Енергію 

Любов 

Ь 

Цікавість 

Ефективність 

Любі друзі! Хоч маленькі,  

ми вже добре про це знаєм,  

Що зовемось українці,  

й українських  предків маєм . 

Батько, мати , брат, сестричка  

І всі інші члени роду –  

Всі належать до одного 

Українського народу.                                       

Бо родитись українцем –   

Це велика честь і слава, 

  

 

Рідний  край свій полюбити – 

Найважніша з усіх справа.  

Але, щоб цю землю свою  

Міцно, щиро покохати, 

Треба все її минуле  

Добре вивчити , пізнати. 

Треба знати те, як предки  

На землі цій колись жили, 

Як  її грудьми  своїми  

Заступали, боронили. 


