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Спільна справа задля перемоги
Весь колектив Львівського вищого професійного художнього училища з початку воєнного стану і до 
сьогодні, окрім здійснення поточної навчально-виховної роботи, здійснення освітньої та 
методичної діяльності, користуючись сприянням та менеджментом керівництва навчального 
закладу, доєднався до спільної справи – допомоги внутрішньо переселеним українцям. 

Окрім задоволення побутових потреб, ми, як педагоги, своїм завданням бачимо насамперед 
виховання майбутнього нашого держави – дітей, що стануть творцями нової, сильної та 
незалежної України.

Саме тому, було організовані заняття національно-патріотичного, екологічного, 
загальнорозвиваючого спрямування.

Україні потрібні вольові, емоційно-сильні, розумні та кмітливі, щирі та добрі діти. 
Ми сподіваємося, що уроки, проведені у гуртожитку Львівського ВПХУ, сприятимуть реалізації цього 
завдання!



«Мандрівка в українську казку...»
(Марія Качмар, Любов Сокіл)

• Пригадали назви казок (іноземних та вітчизняних); 

• відгадували казки; 

• доповнювали казкові антонімічні пари;

• впізнавали твори за початком, візуально за 
частиною малюнка; 

• обговорили українські героїчні казки;

• переглянули мультфільм про Котигорошка;

• Ключова ідея: «Добро завжди перемагає зло»



Product B

• Feature 1

• Feature 2

• Feature 3

«Мандрівка в українську казку...»
(Марія Качмар, Любов Сокіл)



Ключова ідея: «Добро завжди 
перемагає зло»



«Подорож до загадкового міста»
(Марія Качмар, Любов Сокіл)

• Бесідували про відчуття та почуття;

• малювали «дзеркало душі» - очі; 

• відгадували загадки про овочі й фрукти;

• підбирали українські відповідники до відомого дітям; 

• переглядали мультфільм «Як Петрик П’яточкін
слоненят рахував.

• Питання для осмислення та опрацювання: «Батьки 
знають українські відповідники, а діти - ні».



«Подорож до загадкового міста»
(Марія Качмар, Любов Сокіл)



«Подорож до загадкового міста»
(Марія Качмар, Любов Сокіл)



Висновок: «Батьки повинні 
передавати дітям свої знання, 

особливо те, 
що ідентифікує нас як націю»



«Вивчаємо українську»
(Зоя Гранюк)

• Вчили скоромовки;

• відгадували загадки; характеризували 
українською птахів, звірів, про яких ішлося у 
загадках (дятел, сорока, горобець, заєць, 
лисичка, журавель);

• писали українські фрази, виправляли помилки;

• читали вірші українською.



«Вивчаємо українську»
(Зоя Гранюк)



Враження: «Діти надзвичайно розумні! 
І такі зустрічі їм дуже необхідні: 

діти забувають про стрес, 
якого зазнали вдома»



«Мікс розваг»
(Марія Тимків, Оксана Рудковська)

• Заняття містило навчання, відпочинок, розваги;

• співали дитячих пісень;

• малювали;

• вивчали українську мову;

• складали «Колективну картину весни»

• грали в руханки, виконували спортивні вправи.

• Враження: «Гра та рухливі вправи для дітей – такі 
ж необхідні, як і навчання»



«Мікс розваг»
(Марія Тимків, Оксана Рудковська)



«Мікс розваг»
(Марія Тимків, Оксана Рудковська)



«Мікс розваг»
(Марія Тимків, Оксана Рудковська)



Враження: «Гра та рухливі вправи 
для дітей –

такі ж необхідні, як і навчання»



«Пориньмо у світ орігамі»
(Леся Нестерук, Наталія Ткачик, 

Іванна Дем’янчук)

• Говорили про орігамі як мистецтво;

• виготовляли метелика-закладку для книжки 
у техніці орігамі;

• бесідували про поєднання краси та 
практичності.



«Пориньмо у світ орігамі»
(Леся Нестерук, Наталія Ткачик, Іванна Дем’янчук)



«Пориньмо у світ орігамі»
(Леся Нестерук, Наталія Ткачик, Іванна Дем’янчук)



Висновок: «Необов’язково чекати свята, 
щоб обмінятись подарунками. 

Подарунки можна зробити власними 
руками»



Заняття з англійської мови: «What’s 
Your Name?»

(Галина Михайловська)

• Повторили базові англійські вирази;

• в ігровій формі повторили лексику з тем 
«Знайомство», «Професії», «Тварини»;

• описували іграшки англійською мовою;

• активно будували діалоги та виконували всі 
завдання.



Заняття з англійської мови: «What’s Your Name?»
(Галина Михайловська)



Враження: 
«Діти відкриті до спілкування та 

навчання»



«Віра в силу оберега»
(Любов Осипович, Оксана Дуфанець, Любомира Войціховська)

• Головили про оберіг, особливості магічного 
предмета, його роль та функції;

• насолоджувалися грою на бандурі юного 
музиканта Тимофія з Харкова;

• малювали обереги для найрідніших серцю людей;

• зображували найяскравіші враження від 
прожитого дня.



«Віра в силу оберега»
(Любов Осипович, Оксана Дуфанець, Любомира Войціховська)



«Віра в силу оберега»
(Любов Осипович, Оксана Дуфанець, Любомира Войціховська)



«Віра в силу оберега»
(Любов Осипович, Оксана Дуфанець, Любомира Войціховська)



«Віра в силу оберега»
(Любов Осипович, Оксана Дуфанець, Любомира Войціховська)



«Віра в силу оберега»
(Любов Осипович, Оксана Дуфанець, Любомира Войціховська)



Враження: 
«Діти – щирі. Психологічний стан 
дітей – дзеркало подій, які вони 

переживають»



«Українські символи. Ukrainian Symbols»
(Діана Фургало)

• Говорили про Україну та українське, про духовне і 
матеріальне, офіційно визнане та відоме у народі –
про те, з чим асоціюється Україна – українські 
феномени (phenomena): жовто-блакитний стяг, тризуб 
та Гімн України відомі поза межами нашої країни, 
а ось верба, калина, вишиванка, вишитий рушник, 
бандура, хата-мазанка, булава, пшениця, вінок, 
Петриківський розпис, сало, вареники, борщ...

• складали пазли;
• малювали улюблені символи.



«Українські символи. Ukrainian Symbols»
(Діана Фургало)



«Українські символи. Ukrainian Symbols»
(Діана Фургало)



Висновок: 
«Україна повинна бути впізнавана у 

світі»



«Тюльпани для мами»
(Леся Габа)

• Розвивали дитячу уяву, будували асоціації 
про весну та квіти

• говорили про подарунки та їх роль для 
найближчих людей;

• виготовляли подарункові відкритки на 
квіткову тематику у техніці аплікація.



«Тюльпани для мами»
(Леся Габа)



Враження: 
«Діти мають добре розвинене відчуття 
прекрасного та щирі у своїх бажаннях»



«Співаємо англійською»
(Галина Михайловська)

• Розучували рухливі англійські пісеньки: ”If 
you’re happy“, “Bingo”, “Head, shoulders, knees 
and toes“, “Do the hooky-pooky“

• діти тренували пам’ять, увагу, 
зосередженість; багато рухалися, вчилися 
комунікувати та розвивали свої розумові 
здібності.



«Співаємо англійською»
(Галина Михайловська)



«Співаємо англійською»
(Галина Михайловська)



Враження: 
«Пісні-руханки значно пришвидшують 

вивчення іноземної мови, та 
піднімають настрій, що сприяє 
кращому запам’ятовуванню»



«Готуємось до Великодня»
(Марія Тимків, Ольга Зеліско, Оксана Рудковська)

• Окреслили основні відомості про Великдень;

• обговорили великодні традиції;

• створили передвеликодні писанки з паперу та 
прикрасили великоднє деревце.



«Готуємось до Великодня»
(Марія Тимків, Ольга Зеліско, Оксана Рудковська)



«Готуємось до Великодня»
(Марія Тимків, Ольга Зеліско, Оксана Рудковська)



Враження: 
«Діти з нетерпінням чекають свят, 
цікавляться регіональнимитрадиціями
та прагнуть створити щось своїми 

руками»



«Ігровий день» 
(Марія Гулик, Іванна Дем’янчук)

• Поговорили з дітьми про важливісь фізичної 
активності для їх росту й розвитку;

• організували ігри «Сонце, земля, повітря», 
«Вудка», «Тримай баланс», «Ніс-лампа».



«Ігровий день»
(Марія Гулик, Іванна Дем’янчук)



«Ігровий день»
(Марія Гулик, Іванна Дем’янчук)



Враження: 
«Спільні ігри дуже подобаються дітям. 
Вони хочуть побільше взаємодіяти один 

з одним»



Арт-терапевтичне заняття 
«Безлюдний острів» 

(Леся Нестерук, Іванна Дем’янчук)

• Цікава активна бесіда про пристосування в 
нових, непербачуваних умовах;

• використанням техніки ліплення пластиліном, 
що дуже сподобалось дітям;

• кожна з груп розповіла історію, як люди 
потрапили на цей острів, які предмети там 
знаходяться (успішне пристосування до нових 
умов)



Арт-терапевтичне заняття «Безлюдний острів»
(Леся Нестерук, Іванна Дем’янчук)



Арт-терапевтичне заняття «Безлюдний острів»
(Леся Нестерук, Іванна Дем’янчук)



Враження: 
«Заняття не тільки сприяло 

психологічному розвантажуванню дітей, 
а й виявилось дуже інформативним 

стосовно їх душевного стану»



Арт-терапевтичне заняття 
«Дитяча мрія» 

(Анна Павлик, Надія Катарина)

• Говорили про найбільший у світі літак 

– українську «Мрію»;

• озвучували свої мрії, описували майбутнє 

України;

• виготовляли листівки зі своєю «Мрією»



Арт-терапевтичне заняття «Дитяча мрія»
(Анна Павлик, Надія Катарина)



Арт-терапевтичне заняття «Дитяча мрія»
(Анна Павлик, Надія Катарина)



Арт-терапевтичне заняття «Дитяча мрія»
(Анна Павлик, Надія Катарина)



Враження: 
«Слова «перемога», «незалежність», «мир» 

закарбувалися у дитячих мріях»



Заняття з англійської мови
«Корисні та шкідливі звички харчування» 

(Галина Михайловська)

• обговорили питання здорового харчування;

• організували ігри з використанням пазлів

«Назви овоч чи фрукт», «Хто я?»

• потренувались у побудові розповідних, 

питальних та заперечних речень.



Заняття з англійської мови «Корисні та шкідливі 
звички харчування» 
(Галина Михайловська)



Висновок: 
«Зацікавити – начити»

«Все, що викликає інтерес –
закарбовується у пам’яті»



Вікторина
«Що? Де? Коли?» 

(Анна Павлик, Надія Катарина)

• організували пізнавально-розважальну 
вікторину для команд «Зірочки» та 
«Блискавки»

• змагання на кмітливість, увагу, розширення 
кругозору

• позмагались у чемпіонаті зі швидкісного 
складання пазлів



Заняття з англійської мови «Корисні та шкідливі 
звички харчування» 
(Галина Михайловська)



Висновок: 
«Успіх приходить до того, хто хоче все 

на світі знати»



Трейнінг
«Емоції людини»

(Іванна Дем’янчук, Оксана Рудковська)

• познайомились з поняттям «Емоції»

• пограли у гру «Пізнай свої емоції»

• малювали посмішки, багато рухались, 

сміялись

• організували гру «Хто я?»



Трейнінг «Емоції людини»
(Іванна Дем’янчук. Оксана Рудковська)



Трейнінг «Емоції людини»
(Іванна Дем’янчук. Оксана Рудковська)



Висновок: 
«Подолати стрес можна лише 

позитивними емоціями»



Заняття
«Лелеки повертаються додому»

(Діана Фургало)

• пригадали назви птахів, 
що живуть в Україні;

• поговорили про їх 
особливості;

• послухали пташиний спів;

• виготовили аплікацію 
«Лелеки»



Творче заняття 
з виготовлення листівок на фронт 

«з вірою. надією та очікуванням миру»



Виготовлення святкових листівок до 
Дня матері

(Надія Сторожук)



Виготовлення святкових листівок до Дня матері
(Надія Сторожук)



Виготовлення святкових листівок до Дня матері
(Надія Сторожук)



Враження: 
«Найбільший подарунок для мами – це 

увага дитини»



З Днем матері!
(Марія Качмар)



З Днем матері!
(Марія Качмар)



З Днем матері! (Марія Качмар)



Чужих дітей не буває.

Львівіське вище професійне художнє 
училище працюєй надалі задля 

комфорту наших маленьких мешканців


