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Бібліотекар вищої категорії Анненкова Л.В.:  

 « Хай оживає істина стара: 

Людина починається з добра» 

Година спілкування 

 

Мета: спонукати учнів до самовдосконалення, самовиховання, формувати та 

підносити значення чесності, людської гідності , виробляти вміння самотійно 

аналізувати події та вчинки, цінувати людське життя. Формувати навички 

критичного мислення.  

Обладнання: відеоплеєр, записи групи «Within Temptation" , плакат з 

висловами про милосердя, плакат « Дерево життя».         

Бібліотекар:                                      

Доброго дня, діти! Сьогоднішня зустріч є продовження нашої розмови про 

добро і зло, милосердя та зневагу, співпереживання та байдужість у нашому 

житті. Але перш ніж ми з вами переглянемо музичний кліп пропоную вам 

невеличку анкету ( діагностика моральної мотивації учнів. Додаток1).  

Отже сьогодні ми знайомимося з нідерландською  групою «Within 

Temptation" , а вірніше з їх кліпом який має назву «Утопія». Декілька слів про 

групу: група виконує власні пісні в стилі рок та симфонічний рок. Солісти 

Шарон ден Адель та Кріс Джонс. 

У наш час -  час наукових злетів, нано-технологій , час коли Інтернет займає 

все більше і більше місця у житті людини,  зла, на жаль, не поменшало. А 

іноді здається, що його стало більше, що воно заполонило світ і перемагає. З 

екранів телевізорів, сторінок книг і навіть дитячих комп’ютерних ігор у 

дитячий світ шаленим потоком вливається жорстокість, насильство, 
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байдужість, розпуста. Це все ЗЛО, бо воно багатолике і має тисячі облич. 

Воно проявляється,  перш за все, як байдужість, душевна черствість і дуже 

часто, українська приказка «моя хата з краю» стає керівною у житті сучасної 

людини.  

ЛЮДИНА. Це перш за все особистість, унікальна і неповторна. Все 

найкраще, що створено у світі: музика, художні полотна, книги, кінофільми, 

храми, парки і цілі міста – створено руками непересічних, обдарованих, 

талановитих людей, кожен з яких ОСОБИСТІСТЬ. Це люди, не завжди з 

простими долями, сповнені любові і жаги до життя, вони вміють преживати 

поразки і невдачі, боротися і перемагати хвороби, удари долі.  

Працюючи над собою, удосконалюючи себе кожен з вас творить своє 

майбутнє, творить себе як особистість. Мені дуже подобається вислів «Усе у 

ваших руках, тому їх не можна опускати». Запам’ятайте його. Будьте 

Людьми у житті і доля подарує вам незабутні зустрічі, прекрасних і відданих 

друзів, любов і щастя. Не будьте безсердечними, байдужими, жорстокими 

щоб колись, і по вашій щоці не скотилася ота одинока сльоза жалю за тим, 

що ви колись не зробили, не допомогли, не подали руки допомоги, не 

долюбили. 

/ Відеопергляд кліпу під назвою «Утопія». Тривалість 3.50хв.  

http://www.youtube.com/watch?v=lBnqi0U8mtY /  

Питання для обговорення: 

Як би ви одним словом охарактеризували своє враження від кліпу?  

( класно, сумно, вражаюче, прикольно, несподівано, тривожно…) 

Які події відбуваються  в кліпі повз які проходить «Спостерігач» 

(«Сторонній»)? 

http://www.youtube.com/watch?v=lBnqi0U8mtY
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Сліпа жінка в ліфті. У неї крадуть гаманець. 2. На вулиці у старенької 

виривають з рук сумку. 3. Малюють знак Сатани на стіні. 4. 

Контрабанда. Торгівля наркотиками. 5. Проституція. ) 

Про що, на вашу думку, даний кліп? ( відповіді дітей. Наприклад, про 

моральні цінності, про сучасне життя, в якому панує байдужість і т.д.) 

Що , по вашому, символізує сльоза, на очах у «спостерігача ? ( сум, 

гіркота від побаченого, йому боляче від того, що чатує на людину у 

сучасному житті, прокинулась совість…) 

Чому тільки останній епізод змусив Спостерігача втрутитися в перебіг 

подій? ( тому що йдеться про людське життя, він врятував хлопчика від 

загибелі.) 

Як на вашу думку, чи тотожні поняття честь і гідність? ( Словничок. 

Честь – сукупність вищих моральних принципів, якими людина 

керується у своїй громадській та особистій поведінці;  гідність – 

сукупність рис, що характеризують позитивні моральні якості людини,; 

достойність). 

Які фільми чи книги, схожі за тематикою ви бачили чи читали?  

( фільми Ролана Бикова «Чучело»,  «Поховайте мене за плінтусом», 

книги Портер Е «Поліанна»,  Піколт Дж. «Дев’ятнадцять хвилин», 

оповідання Василя Сухомлинського, роман  Гальєго Рубена «Біле на 

чорному» та ін.) 

Сподіваюсь, ви добре пам’ятаєте  дівчинку Женю з книги Валентина 

Катаєва «Квіточка-семицвіточка» («Цветик-семицветик»). Якою вона 

вам запа’яталась? ( заздрісною, жадібною, сердитою, всім 

незадоволеною, задавакуватою і т. п.)  Чому, на вашу думку, останнє 

бажання, остання використана пелюсточка, витрачена на бажання 

чогось не для себе, принесла їй справжнє задоволення і радість? 

(відповіді дітей). 
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Ми сьогодні з вами подивились кліп, пригадали фільми і книги які дали 

нам змогу побачити людину у різних її проявах, вчинках, діях і 

справах. Хочу запропонувати вам давню індіанську притчу яка має 

назву «Два вовки» ( Літковська О. 100 притч для тих, хто вчить, і тих 

хто вчиться. с.20  Додаток 2). Сподіваюсь, що ця притча дасть нам 

змогу зробити висновки з нашої сьогоднішньої розмови, краще 

зрозуміти себе і проаналізувати свої вчинки, і своє ставлення до 

оточуючих.( Зачитати притчу). 

Отже. Добро і зло, два вовки – це частина нас, нашого життя, наших 

вчинків. Чи зрозуміли ви притчу? Що означає фраза Старого «Завжди 

перемагає той вовк, якого ми годуємо»? (відповіді дітей). 

А тепер кожен з вас на листочках «дерева життя» напише, що ж є 

добром і злом у нашому житті.      

На початку зустрічі ви відповіли на питання анкети, яка показала, 

наскільки ви готові «творити добро» в житті, прийти на допомогу, 

поділитися будь-чим, бути чуйними і доброзичливими. ( зачитати 

результати анкетування в балах).  
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Добігла кінця наша зустріч. Я дуже сподіваюсь, що вона булла пізнавальною 

і корисною для вас. У будь-яких життєвих ситуаціях залишайтесь на висоті. 

Пам’ятайте добро. Можна забути того, з ким сміявся, але ніколи не забувайте 

тих, з ким плакали. Будьте вищі усяких пліток, заздрощів і образ. А головне – 

вмійте прощати. 

Пам’ятайте, українська приказка «Моя хата  скраю, я нічого не знаю» у 

наших пращурів звучала дещо по іншому, а саме «Моя хата скраю, я першим 

ворога зустрічаю». А це значить, що я першим приходжу на допомогу тим, 

хто її потребує, ділюсь тим що в мене є з іншими, зрозумію, допоможу, 

підтримаю! 

Посміхайтеся і радійте життю. Корміть Вовка Добра гарними вчинками, 

добрими справами, але не забувайте і про другого – Вовка Зла. Помічайте 

його, контролюйте, називайте його ім’я( заздрість, жадібність). Не давайте 

йому набиратися сил. 

І все буде добре! 

 

 

 

 

 

 

 

 


