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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

«Основні аспекти організації виховного процесу у профтехзакладах 
Рівненщини  у 20014/2015 навчальному році» 

  
Створити і зміцнити державу можуть громадяни, які люблять свою країну, 

свій народ і готові самовіддано служити їх інтересам. Життя і щастя кожної 
людини значною мірою залежить від долі Батьківщини, яка гарантує їй 
особисту безпеку, створює умови для праці й відпочинку, захищає її соціальні 
інтереси. Патріотизм як ціннісне ставлення до Батьківщини є справою 
внутрішньої свободи людського добровільного самовизначення. 

Кожен народ органічно продовжує себе через систему виховання в своїх 
дітях, генерує національний дух, ментальність, характер, психологію, сімейно-
родинно-побутову культуру, основу якої складає збереження рідної мови, 
пізнання духовної спадщини батьків, дідів, прадідів, вивчення свого родоводу, 
життя за нормами народної моралі тощо. 
 Найвищою метою виховного процесу є плекання людської особистості: 
фізично, психічно і духовно досконалої і здорової, з розмаїтими почуттями, 
глибоким інтелектуальним розвитком та універсально-широкими інтересами. 
 Кожна дитина – це органічна частка природного соціуму, якій притаманні 
власне світобачення, світорозуміння й світоставлення, певні риси характеру, 
здібності та уподобання.  
  Виховання починається в родині за визначальної ролі батьків, 
продовжується протягом всього дорослого життя і ґрунтується на засадах 
народної та академічної педагогіки, за активної ролі та впливу державних і 
громадських інституцій. 
 А, отже, виховання особистості – громадянина, патріота повинно бути 
діяльним, зорієнтованим на самопізнання і пізнання дитиною світу, його 
самотворення, розвиток історичної пам’яті, почуттів і понять совісті, чесності, 
гідності й національної гордості за український народ, приналежність до його 
держави, мови, культури, традицій тощо. 

Трагічні події в Україні, які почались з листопада минулого року, 
тривожать та не залишають байдужими жодного громадянина країни. Кожному 
з нас необхідно усвідомити, за що боролися учасники Євромайдану і заради 
чого пожертвували своїм життям. В сьогоднішніх умовах коли тривають бойові 
дії в Донецькій і Луганській областях формування і становлення патріотизму, 
національної самосвідомості юних громадян має стати центральним нервом 
усієї діяльності навчального закладу, а недостатня увага до цього надзвичайно 
важливого аспекту сприяє поглибленню духовної кризи молодих поколінь. 

Процес виховання має бути підпорядкований набуттю учнем вмінь 
ототожнювати себе з державою, як активний її громадянин, власним 
родоводом, як гідний член сім’ї, а також формуванню відчуття відповідності 
власних вчинків і позицій ідеалам духовності. 
Однією з рис сучасної системи виховання повинно стати формування 
політичної культури, компетентності і толерантності особистості, виховання 
відданості цінностям демократії, свободи у виборі власних світоглядних 
позицій, прагнення активно включитись в державотворчі процеси, громадське 
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життя сільської чи міської громади, в якій живе дитина. Про це зазначено в 
листі Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 № 1/9-376 «Про 
методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних 
закладах у 2014/2015 навчальному році».   
Ураховуючи високий інтерес суспільства до виховання особистості, 
формування ціннісних орієнтацій та ставлень учнівської молоді до суспільства і 
держави, до вивчення історико-культурної спадщини та процесів українського 
державотворення, а також формування громадянсько-патріотичної активної 
позиції, Перший урок у 2014/2015 навчальному році, згідно листа 
Міністерства освіти і науки України від 16.06.2014 р. № 1/9-318 «Про тему 
Першого уроку в 2014-2015 навчальному році», рекомендується провести на 
тему «Україна – єдина країна». 
 Перший урок має стати поштовхом до подальшої роботи з об’єднання 
учнів, педагогів, батьків довкола спільної цінності – територіальної цілісності 
держави, згуртованості суспільства, розв’язання проблем шляхом діалогу, 
пошуку загальнонаціонального консенсусу. Важливо донести до учнів, що 
наявність у громадян різних поглядів з тих чи інших питань є природнім станом 
громадянського суспільства. При цьому непорушними є державний 
суверенітет, незалежність, територіальна цілісність і демократичні засади 
державного устрою. 

Мета Першого уроку – формування в учнів громадянської героїко-
патріотичної активної позиції шляхом вивчення історії держави, її 
національних і культурних традицій, поваги до Законів України, усвідомлення 
морально-правових норм та загальнолюдських цінностей суспільства. 

На Першому уроці варто зосередити увагу на обговоренні якостей 
особистості, які формують ціннісне ставлення особистості до суспільства і 
держави, визначених Програмою національного виховання учнівської молоді 
Рівненщини на 2008 – 2020 роки, зокрема: патріотизм, національна свідомість, 
самосвідомість, правосвідомість, політична культура та культура міжетнічних 
відносин, гордість за приналежність до українського народу, певної його 
етнічної групи. 

Патріотизм виявляється в любові до Батьківщини, свого народу, турботі 
про його благо, сприянні становленню й утвердженню України як суверенної, 
правової, демократичної, соціальної держави, готовності відстояти її 
незалежність, служити і захищати її, розділити свою долю з її долею, повазі до 
українських звичаїв і обрядів, усвідомленні спільності власної долі з долею 
Батьківщини, досконалому володінні української мовою.  

Гідність за визначенням, що подається у Вікіпедії, – це поняття моральної 
свідомості, яка виражає уявлення про цінність усякої людини, як моральної 
особистості, а також категорія етики, яка означає особливе моральне ставлення 
людини до самої себе, і ставлення до неї з боку суспільства, у якому визнається 
цінність особистості. 

Розвинена правосвідомість – в усвідомленні особистістю своїх прав, 
свобод, обов'язків, свідомому ставленні до законів та державної влади. 

Політична культура — це політична компетентність (наявність знань про 
типи держав, політичні організації та інституції, принципи, процедури й 
регламенти суспільної взаємодії, виборчу систему), а також лояльне й водночас 
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вимогливе ставлення громадян до держави, її установ, органів влади, здатність 
брати активну участь в ухваленні політичних рішень. 

Культура міжетнічних відносин передбачає поважне ставлення дітей та 
учнівської молоді до прав людини; сформованість інтересу до представників 
інших народів; толерантне ставлення до їхніх цінностей, традицій, мови, 
вірувань; вміння гармонізувати свої інтереси з етнічними та релігійними 
групами заради громадянської злагоди. 

З метою підсилення виховного впливу уроку бажаним є його 
регіональний аспект, специфіка і особливості якого базуються на засвоєнні 
історичних, соціально-економічних, духовно-культурних, сімейно-родинних 
традицій населення Волинського Полісся, участь наших земляків у сучасних 
подіях в Україні. 
 Учнівська молодь профтехзакладів має знати героїв, котрими уславлена 
рівненська земля, життя і діяльність славетних діячів історії, науки і культури 
краю, які гідні наслідування прийдешніми поколіннями. 

Структура та план проведення уроку – це творчий доробок кожного 
класного керівника, педагога закріпленого за навчальною групою. Для 
ефективності та результативності підготовки та проведення Першого уроку 
класним керівникам необхідно вибрати дієві форми та методи проведення 
уроку, зокрема, варто врахувати особливості учнівського колективу та надати 
переваги активним методам, що ґрунтуються на демократичному стилі 
взаємодії та сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи, творчості 
та відкритості. 

Враховуючи вікові особливості учнів, у роботі з ними доцільно 
використовувати такі форми роботи: година спілкування, зустріч, відверта 
розмова, гра-експрес, родинна вітальня, колективна творча справа (КТС) (жива 
газета, свято-презентація, усний журнал), гра-анкета, колаж, пошукова гра, 
акція (милосердя, благодійна), інтелектуальна гра. 

Метод відкритої трибуни, демократичний діалог, диспут, дебати, брифінг, 
відверта розмова, брейн-ринг, уроки пам’яті, уроки мужності, благодійні акції 
та флешмоби патріотичного спрямування, прес-шоу, круглий стіл, прес-
конференція, фоторепортаж, інтернет-форум.  

2014-2015 навчальний рік у Рівненській області оголошено Роком 
діяльності класного керівника з батьківською громадськістю з питань 
героїко-патріотичного виховання учнів.  І тому бажано Перший урок 
провести разом з батьками, запросивши представників місцевої влади, 
депутатів, діячів культури і науки, активістів громадських організацій, 
учасників історичних подій, знавців і шанувальників історії рідного краю. 

У ході проведення Першого уроку також доцільно використання 
виховного потенціалу інтернет-ресурсу (портал «Освіта Рівненщини», 
спільнота педагогів-виховників), що дає можливість запропонувати учням 
віртуальні подорожі музеями України та залучити їх до вивчення історико-
культурної спадщини країни. 

Під час оформлення місця проведення заходу, до уроку необхідно 
використати державну символіку України – Прапор, Герб, Гімн; карти України, 
Європи, Рівненської області, району, міста; ілюстрації краєвидів України та 
Рівненщини; елементи народної символіки, вишитий рушник; портрети 
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видатних українців та відомих людей рідного краю; тексти художніх творів; 
світлини пам’ятних місць рідного краю. 

Правильно організований та проведений Перший урок сприятиме тому, 
щоб учні профтехзакладів стали впевненими людьми, відповідальними 
громадянами, повноцінними членами суспільства, які зможуть знайти шлях до 
стабільності, миру і злагоди в Україні. 

Логічним продовженням теми єдності народу України та цілісності її 
території буде розмова про мужність і героїзм в ім’я свободи, незалежності та 
демократичного розвитку нашої держави. 

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у 
Рівненській області, відповідно до листа МОН від 13.08.2014 № 1/9-412   
«Про проведення уроків мужності» рекомендує спланувати цикл Уроків 
мужності, які формуватимуть в молоді сучасну національну ідентичність на 
кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками 
Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави.  

Теми цих уроків мають висвітлити мужність українських військових та 
добровольців, їх вірність Присязі українському народові, готовність віддати 
життя за мир і спокій в Україні, а також героїзм простих українців, які з перших 
днів антитерористичної операції допомагають забезпечувати війська захисним 
спорядженням, ліками, продовольством та, не зважаючи на ризик, вивозять із 
захоплених міст і сіл мирних громадян. Варто згадати і про українців, які 
приймають у себе родини, що вимушені покинути свої рідні домівки.  

Форми проведення Уроків мужності можуть бути різноманітними, на 
вибір навчального закладу: зустрічі з учасниками бойових дій, волонтерами,  
відвідання військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок виконання 
бойових завдань в рамках проведення заходів антитерористичної операції та 
проходять реабілітацію, виступи дитячих творчих колективів, написання листів 
до вояків у рамках Всеукраїнської акції «Лист пораненому», що триває. 

Революційні зміни у листопаді 2013 – буремний 2014 продемонстрували  
готовність молодого покоління відстоювати національні інтереси, українську  
державність, орієнтацію на базові цивілізаційні цінності. 

Події євромайданської революції показали правильність послідовної та  
цілеспрямованої праці учительського загалу, спрямованої на формування нової  
української людини з ціннісними характеристиками громадянина України і  
європейця.  
2014-2015 н.р. припадає на період боротьби України з російською агресією, 
тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. З 
огляду на виклики, які постали перед країною педагогічним працівникам по-
особливому необхідно підійти до організації навчально-виховного процесу.  
Педагогам потрібно бути готовими до непростих запитань з боку учнів; дітям 
необхідно давати правдиві пояснення витоків та перебігу ситуації, розповідати 
про ті зусилля держави і громадянського суспільства, що докладаються для 
відбиття зовнішньої агресії проти України, відновлення миру та порядку в 
країні. Взаємна підтримка педагогів, батьків та учнів є украй важливою.  
 
Патріотичне виховання молоді здійснюється за такими напрямами: 
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 державний – базується на забезпеченні державою системи героїко-
патріотичного та патріотичного виховання; 

 соціальний – ґрунтується на вивченні норм моралі, їх дотриманні, 
орієнтований на усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей та 
інтересів, виховання шанобливого ставлення до культури, історії, мови, звичаїв 
і традицій українського народу; 

 військовий – передбачає вивчення військової історії України, 
переможних битв Радянської Армії, підвищення фізичної загартованості в 
інтересах підготовки до захисту Вітчизни; 

 психолого-педагогічний — ґрунтується на вивченні психологічних 
особливостей молоді, урахуванні їх у процесі підготовки юнаків до військової 
служби, проведенні методичної роботи з узагальнення та поширення 
передового досвіду героїко-патріотичного виховання, вдосконаленні форм і 
напрямів цієї діяльності; 

 правовий – передбачає формування глибоких правових знань, 
прищеплення високої правової культури. 

Складний процес героїко-патріотичного виховання здійснюється за 
допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та 
завдань виховної роботи, вікових особливостей учнів з урахуванням основних 
напрямів діяльності навчальних закладів.  

Основними формами патріотичного виховання учнів є: 
- інформаційно-масові (дискусії, диспути, конференції, круглий стіл, 

інтелектуальні аукціони, ринги, вікторини, вечори, подорожі до джерел рідної 
культури, історії держави і права, „жива газета”, створення буклетів, газет); 

- діяльнісно-практичні (творчі групи, осередки, екскурсії, свята, театр-
експромт, ігри-драматизації, огляди-конкурси, олімпіади); 

-інтегративні (шкільні клуби, фестивалі, асамблеї, гуртки); 
- діалогічні (бесіда, міжрольове спілкування); 
- індивідуальні (доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота 

тощо); 
- наочні (училищні музеї, кімнати, зали, галереї, виставки дитячої 

творчості, книжкові виставки, тематичні стенди тощо). 
У процесі організації патріотичного виховання рекомендується 

дотримуватись таких принципів: 
 національної спрямованості – передбачає формування національної 

самосвідомості, виховання любові до рідної землі, свого народу, шанобливе 
ставлення до його культури;  

 гуманізації виховного процесу – педагог зосереджує увагу на учневі, як 
вищій цінності, враховує вікові та індивідуальні особливості, не форсує її 
розвитку, спонукає до самостійності, задовольняє базові потреби дитини, 
виробляє індивідуальну програму її розвитку, стимулює свідоме ставлення до 
своєї поведінки, діяльності, патріотичних цінностей;  

 самоактивності й саморегуляції – сприяє розвитку у вихованця 
суб’єктних характеристик, формує здатність до критичності й самокритичності, 
до прийняття самостійних рішень, поступово виробляє громадянську позицію 
особистості, почуття відповідальності за її реалізацію в діях та вчинках; 
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 культуровідповідності – передбачає єдність патріотичного виховання з 
історією та культурою народу, його мовою, народними традиціями та звичаями, 
які забезпечують духовну єдність, наступність і спадкоємність поколінь;  

 полікультурності – інтегрованість української культури у європейський 
та світовий простір, створення для цього необхідних передумов: формування у 
дітей та учнівської молоді відкритості, толерантного ставлення до культури, 
мистецтва, вірування інших народів, здатності диференціювати спільне і 
відмінне у різних культурах, сприймати українську культуру як невід’ємну 
складову культури загальнолюдської; 

 соціальної відповідності – обумовлює необхідність узгодженості змісту і 
методів патріотичного виховання в реальній соціальній ситуації, в якій 
організовується виховний процес.  

Патріотичне виховання учнів здійснює весь педагогічний колектив 
професійно-технічного навчального закладу.  

Для погодженого та цілеспрямованого проведення цієї роботи першорядне 
значення має конкретний розподіл обов'язків між членами педагогічного 
колективу. Приблизний їх розподіл може бути таким.  

Директор навчального закладу:  
- спрямовує діяльність педагогічного колективу та  учнівського 

самоврядування і керує всією роботою з патріотичного виховання учнів; 
- планує основні заходи з патріотичного виховання, організовує і 

контролює їх виконання;  
- організовує та готує обговорення питань патріотичного виховання на 

засіданнях педагогічної ради, батьківського комітету;  
- сприяє матеріальному забезпеченню заходів, які проводяться; організовує 

максимальне використання шефської допомоги підприємств у патріотичному 
вихованні;  

- налагоджує співпрацю з органами виконавчої влади, громадськими 
організаціями, закладами культури щодо героїко-патріотичного виховання 
учнівської молоді; 

- організовує методичну роботу з особами, які займаються патріотичним 
вихованням.  

Заступник директора  з навчально-виховної роботи: 
- здійснює заходи з патріотичного виховання в позаурочний час;  
- контролює та координує діяльність класних керівників, педагогів 

закріплених за навчальними групами, вихователів учнівських гуртожитків, 
бібліотекарів, керівників гуртків та надає їм допомогу в організації 
патріотичного виховання учнів;  

- залучає до патріотичного виховання в навчальному закладі  актив батьків, 
громадські організації;  

- підтримує постійний контакт з викладачем предмета „Захист Вітчизни” в 
організації патріотичного виховання учнів.  

Класний керівник:  
- планує й організовує роботу з патріотичного виховання учнів у групі; 
- бере участь у проведенні загальноучилищних заходів;  
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- забезпечує активну участь учнів групи в різних заходах з патріотичного 
виховання; сприяє залученню їх до конкурсів, колективних творчих справ, 
тематичних вечорів, олімпіад та інших заходів, які проводяться у навчальному 
закладі; 

- надає допомогу викладачеві предмета „Захист Вітчизни” у створенні в 
групі необхідних умов для оволодіння військовими знаннями та навичками;  

Учитель:  
- використовує навчальний матеріал зі свого предмета в позакласній роботі 

з патріотичного виховання;  
- керує роботою гуртка з предмета, максимально використовуючи гурткові 

заняття для проведення патріотичного виховання; 
-  допомагає організовувати читацькі конференції, вечори, огляди, 

конкурси, виставки, зустрічі, перегляди кінофільмів і т. д. на патріотичні теми.  
У кожному навчальному закладі конкретний розподіл обов'язків між 

членами педагогічного колективу визначається з урахуванням інтересів, 
можливостей, знань окремих учителів.  

У сучасних умовах поряд із зростанням виховної функції навчального 
закладу підвищується роль сім'ї у вихованні дітей, підсилюється значення 
суспільного виховання. Навчальний заклад є центром виховної роботи у 
мікрорайоні і має широко використовувати допомогу громадськості та батьків у 
роботі з патріотичного виховання учнів.  

Роботу з батьківським активом проводять за такими напрямами: 
- роз'яснення батькам завдань патріотичного виховання учнів;  
- ознайомлення батьків з основними методами патріотичного виховання 

учнів профтехзакладу;  
- залучення батьків до участі в позаурочній роботі (допомога в проведенні 

походів, екскурсій, військових ігор, керівництво гуртками, бесіди з учнями) на 
патріотичні теми, різноманітні форми спільної пошукової і творчої діяльності.  

Різноманітні професійні знання та вміння батьків, їх захоплення при 
вмілому педагогічному керівництві з боку вчителів допоможуть збагатити 
позаурочну роботу з учнями.  

Батькам рекомендуємо такі форми та методи патріотичного 
виховання дітей у сім'ї:  

- ознайомлення дітей із сімейними бойовими та трудовими традиціями; 
- бесіди про героїчні подвиги українського народу; 
- читання та обговорення з дітьми книг на військово-патріотичну тематику; 
- спільний перегляд героїко-патріотичних фільмів, телевізійних передач; 
- заохочення дітей до участі у догляді за могилами воїнів та надання 

допомоги інвалідам війни; 
- розвиток інтересу до військової професії і служби у Збройних силах 

України; 
- фізична підготовка та загартування дітей. 
Патріотичне виховання учнів у дусі постійної готовності до захисту своєї 

Вітчизни необхідно проводити систематично, цілеспрямовано і наполегливо, з 
чітко визначеною перспективою, зорієнтованою на основні завдання 
навчально-виховного процесу.  
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Виховання почуття патріотизму, гордості за свій народ передбачає 
формування в учнів історичних знань про минуле та сучасне нашого народу, 
держави.  

«Щоб любити Батьківщину, треба, в першу чергу, знати її. А знати Україну 
– це означає знати її минуле й сучасне», – відмічає Г. Ващенко. 
Невичерпним джерелом патріотичного та морального виховання молоді є 
історія Великої Вітчизняної війни. Рівненщина багата своїми бойовими, 
трудовими і народними традиціями.  

Ефективність виховної роботи багато в чому залежить від особистості, 
авторитету педагога, його громадянської зрілості, педагогічної майстерності, 
вміння активізувати аналітичну діяльність учнів. Лише патріот спроможний 
виховувати патріотів! 

              
Середа Р.В. – методист, Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Рівненській області 
 

                                                                                                                   

                                                                                                                     Додаток 1. 

Клімук Т. В., класний керівник  
Володимирецької ЗОШ І-ІІІ ст. №1  

Рівненської області 
 

Тема: «Україна – єдина країна» 
Мета: ознайомити учнів з основними державотворчими подіями становлення 
незалежної України, основними засадами демократичного та суспільного ладу 
України, її досягненнями за останні роки; виховувати громадянина-патріота 
України; формувати його особисту відповідальність за долю своєї держави та 
українського народу. 
Обладнання: панно «Державні символи України», політична карта світу, 
Конституція України, репродукції краєвидів України, вишитий рушник, букет 
із гілок червоної калини та пшеничних колосків, презентація відео-фрагментів 
сучасних подій в Україні. 
Очікувані результати: формування індивідуальних, соціальних та 
загальнолюдських цінностей; усвідомлення своєї ролі в колективі, державі, 
світі; почуття гордості за свою державу, любов до неї; вміння робити аналіз 
подій, фактів, історичних явищ; формування навичок відповідальної поведінки, 
розвиток критичного мислення. 
 

Епіграф (записаний на дошці): 

Виростай, дитино, й пам'ятай: 
Батьківщина - то найкращий край 
                                     Д. Павличко. 

Хід уроку 

Класний керівник: 
Тема нашого першого уроку «Україна – єдина країна». 
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   Що ви можете розповісти про сьогодення України? (Відповіді учнів). 
Перегляд відеофрагментів про сучасні події в Україні. 
Класний керівник: 

Щасливі ми, що народилися на чудовій, багатій, мальовничій землі – на 
нашій славній Україні. Тут жили наші діди і прадіди, тут живуть наші батьки, 
тут корінь роду українського. 

Ми, українці, повинні пишатися тим, що наша Україна ніколи не 
поневолювала інші народи, не вела загарбницькі війни, а лише захищала себе 
від ласих на чуже добро близьких і далеких сусідів. 
У всіх людей одна святиня, 
Куди не глянь, де не спитай, 
Рідніша їм своя пустиня, 
Аніж земний в чужині рай 
Їм красить все їх рідний край 
Нема без кореня рослини, 
А нас, людей, без Батьківщини. 
М. Чернявський 

Кожна людина найбільше любить той край, де народилася і живе. Кожен 
пишається своєю рідною землею. Завжди хоче сказати про неї найкраще. У 
нашого народу глибоке й тисячолітнє коріння. Українці, як і інші народи, 
пройшли довгий шлях розвитку, що позначилося на усіх сферах їх життя - 
культурі, побуті, мові. Ми можемо пишатися своєю древньою величною 
історією. На уроках географії ви вивчали географічне розташування України, її 
природу і природні багатства тощо. 
 
- Що ви знаєте про Україну, як державу на карті світу? (демонструється на 
карті) 
 
Учень: Сучасна Україна - незалежна держава. Розташована у центрі Східної 
Європи і займає таку частку землі, що аби перетнути Україну пішки із заходу 
на схід, треба йти 90 днів, долаючи щодня 30 км. Має кордони із Білоруссю, 
Росією, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією, Молдовою. На півдні 
омивається водами Чорного та азовського морів.(Туреччина, Болгарія, Грузія та 
інші). Україна – єдина країна Європи, яка має стільки близьких сусідів. На 
території України, а саме, поблизу с. Ділове Рахівського р-ну, що на Закарпатті, 
знаходиться географічний центр Європи. Площа країни - 604 кн. км., населення 
- близько 47 млн. чол. Столиця України - м. Київ. Україна поділяється на 24 
області, 2 міста Всеукраїнського значення і АР Крим. Незважаючи на події 
сьогодення, я вважаю що Крим є частиною України і ми обов’язково визволимо 
свій край. Форма правління - парламентсько-президентська республіка. Глава 
держави - Президент, глава уряду - Прем'єр-міністр. Вищим законодавчим 
органом є Верховна Рада. 
Учениця: Фактично Україна стала буферною державою між країнами Західної 
Європи і Російською Федерацією на сході. Сучасне геополітичне положення 
України в Європі визначає її винятково важливу роль у розв’язанні ключових 
економічних і політичних проблем усього континенту. Україна володіє 
найбільшою транзитною енергетичною мережею в Європі – через територію 
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нашої держави проходять три з дев’яти транспортних кордонів. 40% її 
національного експорту спрямовано до європейських держав. 
Учень: Україна - індустріально-аграрна держава. Має такі природні багатства: 
кам'яне вугілля, нафта, газ тощо. Розвинена в ній і металургія. Україна має 
могутній науковий і творчий потенціал. Академія наук України включає 6 
регіональних центрів, університети, інститути, лабораторії. У більше як 200 її 
державних вузах навчаються не тільки українці, а й студенти з більш як 100 
країн світу, європейських в тому числі.  
Класний керівник: З уроків історії ви знаєте, який довгий і тернистий шлях 
пройшла Україна до своєї незалежності. 
Учениця: (зачитує). 
Четвертий Універсал Української Центральної Ради 22 січня 1918р. 

Народе України! 
Твоєю силою, волею, словом утворилась на Українській Землі вільна 

Українська Народна Республіка. Здійснилася мрія твоїх батьків. Борців за волю 
й право робочого люду! 

Віднині Українська Народна республіка стає самостійною, від нікого 
незалежною. Вільною, суверенною Державою Українського Народу. 

З усіма сусідніми державами, а саме: Росією, Польщею, Австрією, 
Румунією, Туреччиною й іншими ми бажаємо жити в злагоді й приязні. Але 
ніяка з них не може вмішуватися в життя самостійної Української Республіки. 
Власть в ній буде належати тільки народу України. 

Всіх громадян самостійної Української Народної республіки зазиваємо 
стояти непохитно на сторожі добутої свободи й прав нашого народу й усіма 
силами боронити свою долю від усіх ворогів селянсько-робітничої Української 
республіки. 

У Києві, 9 (22) січня 1918 р. Українська Центральна Рада. 
Класний керівник: Майже століття сплинуло з моменту першого зачитання 
цього документу, але ці слова є актуальними і сьогодні. В день інавгурації у 
своєму виступі президент України  визначив перспективний шлях нашої 
держави: «Наш шлях у майбутнє – це шлях, яким іде Об’єднана Європа. Ми з її 
народами належимо до однієї цивілізації. Поділяємо одні цінності. Історія, 
економічні перспективи, інтереси людей дають чітку відповідь на запитання – 
де нам шукати свою долю. Наше місце – в Європейському союзі. Наша мета – 
Україна в Об’єднаній Європі». А зараз давайте згадаємо історію утвердження 
власної державності. 
Учень (розповідь)  
У тяжкій і тривалій боротьбі за національне визволення, утвердження власної 
державності наш народ не раз переживав як гіркі, так і радісні події. 
Одна з таких сторінок нашого минулого – боротьба українського народу за 
соборність своїх земель. Так уже розпорядилась історія, що упродовж століть 
наш народ та землі України були розрізнені, належали до інших держав: 
Російської імперії, Польщі, Австро-Угорщини. Тож  споконвічною мрією 
українців було об’єднання розрізнених частин України в межах однієї держави. 

Щороку 22 січня весь український народ із вдячністю згадує тих героїв, 
які боролися за об’єднання усіх національно-демократичних сил українства, хто 
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словом i багнетом намагався відродити незалежну Соборну Українську 
державу. Ідея всеукраїнської єдності формувалася ще з часів Київської Русі, 
Галицько-Волинської держави, визвольної війни під проводом Богдана 
Хмельницького, Гетьманщини. 

Реалізувалась ця мрія внаслідок української революції 1917- 1920 років, 
під час якої з великою силою розкрилися свободолюбство i національний дух 
українського народу, утворилися дві демократичні держави - Українська 
Народна Республіка (УНР) та Західноукраїнська Республіка (ЗУНР). На жаль, 
дві роз’єднані держави не могли існувати як єдиний політичний, економічний 
організм, цьому заважав ряд причин. Незважаючи на перешкоди, народ України 
не полишав прагнення до соборизацiї всіх українських земель у власній 
державі. 

1 грудня 1918 року представники державного Секретаріату ЗУНР - 
Левицький, Цегельський, члени Директорії - Винниченко, Петлюра, 
Андрiєвський, Швець підписали у Фастові Предвступний договір про майбутнє 
об’єднання двох республік. Цей договір став першим i основним актом 
соборності, викликав схвалення українського загалу. 

3 січня 1919 року на першому засіданні Української Народної ради було 
одностайно прийнято Ухвалу про злуку ЗУНР i УНР. Часописи підкреслювали, 
що тим самим зроблено перший крок на шляху до соборності українських 
земель. 

Директорія i Рада Народних Мiнiстрiв призначила святкування 
об’єднання УНР i ЗУНР на 22 січня. Мабуть, ця дата не була випадковою, адже 
вказаний день збігався з річницею історичного IV Універсалу Центральної 
Ради, згідно з яким УНР проголошувалася самостійною, незалежною 
державою, отже він мав стати днем подвійного всенародного свята — 
Незалежності i Соборності. 

22 січня 1919 року на Софіївській площі, біля пам’ятника гетьману 
Богдану Хмельницькому, у присутності десятків тисяч киян лідери УНР і 
повноважна делегація ЗУНР заявили про свій непохитний намір збудувати 
єдину соборну Українську державу. 
  З раннього ранку місто набуло святкового вигляду. На будинках державних 
установ майорiли нацiональнi синьо-жовті прапори, Софiївський майдан 
прикрашала тріумфальна арка зі старовинними гербами України і Галичини. 

В Акті злуки проголошувалося: «Однині воєдино вливаються 
століттями відiрванi одна від одної частини Єдиної України, 
Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина Угорська Русь) i 
Наддніпрянська Велика Україна. Здійснилися віковічні мрії, якими жили, i за які 
вмирали кращі сини України. Однині є єдина, незалежна Українська 
Республіка». 
Класний керівник: 24 серпня 2014 року український народ  відзначав 23-тю 
річницю Незалежності України — головне державне свято на честь прийняття 
Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності України, 
підтверджену всенародним референдумом 1 грудня 1991 року, що прийнято 
вважати датою утворення держави Україна в її сучасному вигляді. 

Проголошення Акту незалежності України відкрило нову сторінку в історії 
України. На всіх етапах становлення український народ демонстрував 
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національний дух і прагнення жити вільно і незалежно, у мирі та злагоді з 
іншими народами. І з  проголошенням незалежності Україна почала брати 
активну участь у міжнародних відносинах як повноправний суб'єкт 
міжнародного права. Основні принципи зовнішньої політики України визначені 
в Декларації про державний суверенітет України (1990), ухвалених Верховною 
Радою «Основних напрямках зовнішньої політики України» (1993), в 
Конституції України (1996). 

Як свідчить історія, із тисяч народів і народностей світу лише близько 200 
виросли в нації  створили свої держави й домоглися визнання світової 
спільноти, серед них   Україна. 

У духовному і політичному житті кожного народу є події й роки, які 
назавжди входять у його історію, свідомість, визначають характер буття, місце і 
роль у світових цивілізаційних процесах. Тепер маємо і в нашій історії такі 
події, що засвідчили прагнення українського народу до вільного, щасливого, 
заможного життя. А рік той   тисяча дев'ятсот дев'яносто перший. 

Сьогодні день Незалежності України результат тисячолітньої боротьби 
українського народу за право мати свою національну державу, яка повинна 
стати запорукою успішного культурного і політичного розвитку суспільства. 

Успіх нинішнього українського державотворення значною мірою залежить 
від того, чи зуміємо ми об'єктивно проаналізувати власний історичний досвід, 
зокрема усвідомити, як формувалася і функціонувала українська державницька 
ідея. Процес зародження й розвитку цієї  ідеї виявився  довготривалим, 
складним, а на деяких етапах й вельми суперечливим. Це великою мірою 
зумовлено надзвичайно непростою історичною долею українського народу, 
численними перешкодами на шляху становлення його етичної самосвідомості, 
жорстокими переслідуваннями тих, хто намагався підняти національне питання 
в умовах чужоземного поневолення. 

Так склалося, що ми, звертаючи погляд на свою історію, знаходили 
переважно події сумні. Пам'ять наша міцно зафіксувала такі сторінки, як 
зруйнування золотоглавого Києва, битву під Берестечком, драматизм 
Полтавського бою, нищення Січової Запорозької республіки тощо. 

Згадуючи важкі сторінки нашої історії, ми зовсім не хочемо закреслити те 
велике і світле, яке підносить наш народ до вершин цивілізації, визначає його 
заслуги перед людством. Адже на нашому славному історичному шляху були і 
могутня Київська держава Володимира Великого, Ярослава Мудрого, і одна з 
перших християнських республік в Європі  Запорозька Січ, і започаткування 
власної державності в Українській Народній Республіці. 

Незалежність нашої держави стала реальністю. Україна має свій герб, 
прапор, гімн і державну мову. 

Мозковий штурм поняття «Україна» 
Ви отримали багато інформації щодо становлення України як держави. То ж 

давайте підсумуємо почуте і разом заповнимо наступну схему: (учні називають 
свої варіанти, вчитель записує на дошці) 
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Мозковий штурм поняття “народ” 

 Що означає поняття « народ»?  

 
Класний керівник. Якщо врахувати, що в Україні 47 мільйонів Я, ми можемо 
вивести формулу українського народу: Я х 47 млн. = український народ 
(Україна). А Україна - це її історія, народ, територія, звичаї, традиції, закони.  
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 Отже, поняття Я, Ми, Народ  не існують окремо, вони взаємопов’язані і 
існують у ланцюгу 
 

   Я         МИ          НАРОД        СВІТ 
 
 
Класний керівник.   Отже, про Україну як державу можна говорити до 
безкінечності і шукати все нові і нові її ознаки. Проте боротьба за національну 
культуру, за українську мову, а відтак і за державу, зважаючи на події 
сьогодення,  ще попереду. Базовими рисами майбутнього мають стати висока 
професійність, творчість, комунікативна духовність, які формуватимуть у 
різних верств і груп населення виважені духовні та моральні орієнтири, життєві 
цінності, закладатимуть підвалини відповідної соціальної поведінки. 

Сьогодні кожному громадянинові нашої держави зрозуміло, що Україну 
чекає тернистий, важкий і довгий шлях входження у світовий простір. Шлях 
України — це шлях побудови самостійної демократичної незалежної правової 
держави, а не держави тільки етнічної. У цьому — джерело нашої внутрішньої 
стабільності і міжнаціональної злагоди. 

Підведення підсумків. 

Класний керівник.  Ви — майбутнє України. Яке стоїть перед вами 
завдання сьогодні? 
( Своїми знаннями, працею, здобутками підносити  культуру України, своїми 
досягненнями славити  її. Бути гідними своїх предків, любити рідну землю так, 
як заповідав великий Тарас, берегти волю і незалежність України, поважати 
свій народ і його мелодійну мову. Шанувати себе і свою гідність.) 
Учень:  
Я українець вірою і кров'ю, 
Моє коріння тут, у цій землі. 
Вона моєю живиться любов'ю, 
А я страждаю болями її. 
Учениця: 
Я українець, син народу того, 
Що відвикає нині від ярма. 
Я не корюся, я молюся Богу 
І вірю в те, що все це не дарма. 
Учень: 
Я українець, смутком оповите 
Моє кохання, як гірке вино. 
Моя рідня розкидана по світу, 
Як буйним вітром золоте зерно. 
Учениця:  
Я українець! - цього не відняти, 
В моїй душі співають солов'ї, 
Були такими мої мама й тато, 
Й такими будуть правнуки мої! 
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Класний керівник.  Любі мої! Пам'ятаймо: патріотизм — звичайний 
стан повсякденного життя людини, який виявляється не тільки в надзвичайних 
ситуаціях. Вірмо, що територіальна цілісність України, скріплена кров’ю 
мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною. А ми маємо 
бути свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти 
величної мети – побудови економічно й духовно багатої, вільної, 
демократичної України, якою пишатимуться наші нащадки. 

Учениця. 
Не ділімо цю землю, 
Не ділімо це небо, 
Не ділімо хатини 
Й сім'ї не ділімо! 
Бо ми - браття, єдині 
В українському слові, 
В українськім коріння,  
В українській любові! 
Звучить пісня Т. Петриненка «Господи, помилуй нас» 

 

 

Урок 2                                    
 

Тема: «Україна – єдина країна» 
 

Мета: поглибити знання учнів про історію,  культурну спадщину України; 
формувати культуру взаємовідносин між людьми, повагу до традицій і звичаїв 
українського народу; виховувати почуття патріотизму; сприяти розвитку 
пізнавального інтересу. 
Обладнання та оформлення: Державний Прапор України; (зала) прикрашена 
повітряними кульками, елементами народної символіки; проектор, комп’ютер; 
записи музики, відеоролики: «Небесна сотня», «Україна прекрасна»; 
мультимедійна презентація. 
 
Хід уроку 
I.    Організаційний етап 
Учні розташовуються в класній кімнаті. 
 Лунає пісня «Лише у нас на Україні». 
II.    Мотивація навчально-виховної діяльності учнів. Оголошення теми уроку. 
                Учитель:         Доброго дня! 

Сьогодні свято завітало у ліцей, 
Бо перше вересня, і пролунав дзвінок. 

Змужнілі, сонцем зласкані улітку, 
Ми розпочнемо Перший наш урок. 

Наш Перший урок пропоную розпочати такими рядками про Україну. 
          «Моя Україна»  
Учень:  На світі багато чудових країн, 
             Мені наймиліша, найкраща країна, 



 16 

Яка піднялася, мов Фенікс, з руїн, 
Безсмертна моя Україна. 
Ти з давніх віків непокірна була. 
 І волю свою боронила невпинно. 
Нарешті збулося - її здобула  
Звитяжна моя Україна. 
На землях твоїх неозорих степів 
 Живе працьовита і чесна родина, 
Хвилюється колосом стиглих хлібів 
 Моя золота Україна. 
В садах і дібровах в вечірні часи  
Чарує нас пісня дзвінка солов’їна, 
І чути співочі дівчат голоси,  
- Пісенна моя Україна. 
Тепер ще не легко живеться тобі, 
Є в тому, мабуть, особлива причина. 
Та все подолає в тяжкій боротьбі  
Незламна моя Україна. 
Квітуй, мов калина, над плесами вод, 
Будь в дружбі і праці міцна та єдина. 
Хай буде щасливим твій вільний народ, 
Прекрасна моя Україно! 
  
III.    Основна частина 
Учитель: - Подивіться, будь ласка, у вікно: шепоче замріяний вітер слова 
кохання річці синьоокій, а день стоїть у шелестах золота та яскравих кольорах 
осінніх квітів. Обнялися голубе небо і пожовкле колосся безкраїх степів. Такою 
ми бачимо під вересневим сонцем нашу неньку - Україну. Вона горда від того, 
що зуміла виховати людей, здатних об’єднатися на Майдані, здобути волю, 
вибороти справедливість. Ми заявили про себе, як про велику націю, гідну 
зайняти достойне місце у світовій спільноті. 
Трагічні події в Україні, починаючи з листопада минулого року, тривожать та 
не залишають байдужими жодного громадянина країни. Кожному з нас 
необхідно усвідомити, за що боролися учасники Євромайдану і заради чого 
пожертвувала своїм життям «Небесна сотня». 
(Демонстрація відеофрагменту «Небесна сотня»; режим доступу: https: 
//www.youtube. com/watch?v=mPULVFowi_4). 
Учитель: - Вшануємо їх пам’ять хвилиною мовчання. 
 Учень: Народе мій, пишаюся тобою: 
         Моя душа - частинка твого «Я». 
          Красою правди у святім двобою  
            Понад Майданом сонця лик сія... 
            Є нація! Хай знають всі у світі: 
          Ми є! Народ піднявся із колін! 
        І переможно сонце правди світить, 
         Співає гордо наш Державний Гімн. 
       (Звучить Державний Гімн України). 
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Учитель: - Україна - це отча земля, рідний край, де ми народилися. Столиця 
України - Київ. Широкі і чарівні простори, прекрасні села і міста. Могутньо 
котить до Чорного моря сиві хвилі найбільша річка України - Дніпро. Буйною 
зеленню шумлять на його берегах сади, ліси. Золотистим морем розливається 
безкраїми нивами жито-пшениця. 
-    Погляньте на карту України. На ній позначено кордони української землі. На 
півдні нашу державу омивають теплі моря - Чорне й Азовське, є в нас чудові 
гори. Простір землі, заселений українським народом великий. Щоб його 
перетнути, потрібно пішки йти із заходу на схід 90 днів, долаючи щодня по 30 
км. 
-Про етапи становлення України, її історію вам розкаже учень історикознавець. 
Учень - історикознавець 
Віддавна на території України існували держави скіфів, сарматів, готів та інших 
народів, але відправним пунктів української державності і культури вважається 
Київська Русь (ІХ-ХІІІ століття). 
Формування новітньої нації припало на часи визвольної війни 1648-1657 років 
під проводом Богдана Хмельницького проти Речі Посполитої. Результатом 
війни стало заснування в України козацької держави - Війська Запорозького. 
У ХУІІІ столітті козацька автономія була ліквідована. Під час української 
революції початку ХХ століття постало декілька національних держав: 
Українська Народна Республіка, Українська Держава, Західно-Українська 
Народна Республіка. 
У 1919 році відбулося возз’єднання українських земель, проголошено Акт 
злуки. У 1922 році Українська республіка ввійшла до складу Радянського сюзу. 
Сучасна держава Україна утворилась у результаті розпаду Радянського сюзу  
1 грудня 1991 року. 
Україна - унітарна держава, територія якої поділяється на адміністративно-
територіальні одиниці, що не мають статусу державних утворень і не володіють 
суверенними правами. 
Учитель: - А зараз ми проведемо вікторину «Чи знаєте ви Україну?» 
1.    У якій півкулі знаходиться на карті наша Батьківщина? (У східній). 
2.    На якому материку ми живемо? (Євразія). 
3.    Які країни межують з Україною на півночі? (Білорусь). 
4.    З якою державою Україна межує на сході? (Росія). 
5.    Коли країна проголосила свою незалежність? (24 серпня 1991 року). 
6.    Де знаходяться географічний центр Європи? (На території України в 
Закарпатській області поблизу с. Ділове). 
7.    Яка називається найвища вершина Карпат? (Гора Говерла, 2061 м). 
8.    Яка найбільша річка в Україні? (Дніпро). 
9.    Як називається столиця України? (м. Київ). 
10.    Яке найбільше озеро в Україні? (озеро Сасик). 
Учитель: - Щороку ви поглиблюєте, збагачуєте новим змістом поняття 
«Батьківщина». Нещодавно поняття «Батьківщина» обмежувалось для вас 
рідною хатою, де вперше пізнали любов та опіку мами і тата, ласку бабусі, 
мудрість дідуся, тепло родини. Проминуло дитинство - і вже стежинка від хати 
повела вас здобувати майбутню професію. 
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 Саме тут, в ліцеї, ви відкриєте для себе багатий світ професій і станете 
справжніми майстрами своєї справи! Будете розбудовувати та працювати на 
благо нашої держави! 
-    Україна багата, різноманіття природних ресурсів  нагадає всім нам учень- 
природознавець. 
Учень - природознавець 
Природно-ресурсний потенціал України поєднує у собі колосальні запаси 
корисних копалин і природно-рекреаційних ресурсів. Найважливіші 
мінерально-сировинні ресурси країни представлені: 
•    Кам’яне і буре вугілля - запаси 45,5 мільярдів тон; 
•    Нафта і газ - 307 родовищ; 
•    Торф - 1,5 тисячі родовищ; 
•    Залізні руди - 27,5 мільярдів тон; 
•    Марганець - 2,3 мільярди тон. 
Україна багата на такі корисні копалини, як: нікель, ртуть, титан, боксити, 
кухонна сіль, сірка, каолін, вогнетривкі глини, облицювальне каміння та інші. 
Більша частина території України розташована в західній частині 
Східноєвропейської рівнини. Завдяки теплому клімату, гарному рельєфу і 
чорноземам, що є третиною світових запасів, в Україні надзвичайно сприятливі 
умови для сільськогосподарського виробництва. 
В Україні нараховується понад 70 тисяч річок та 20 тисяч озер, 9 мільйонів 
гектарів країни вкрито лісами, що становить 15% від її площі. 

Учитель: - Україна - одна з найбільших держав Європи. За офіційною 
статистикою на 1 січня 2014 року в Україні проживає 45,5 мільйонів осіб. За 
цим показником Україна займає 29 місце у світі. Оскільки це велика країна, то 
живуть у ній люди різних національностей. Поряд з українцями на території 
України проживають представники понад 100 національностей. 
А зараз ми з вами проведемо Конкурс «Мовознавство для допитливих»: 
Завдання: Здійсніть подорож містами України і скажіть, хто вас зустріне: 
у Києві - (киянин);    у Донбасі - (донбасівець); у Кіровограді - (кіровоградець); 
в Одесі - (одесит); у Харкові -(харків’янин);   у Чернівцях - (чернівчанин); 
у Львові - (львів’янин);   у Чернігові - (чернігівець); у Сумах - (сумчанин);  у 
Полтаві - (полтавчанин); у Рівному – ( рівнянин). 
Учитель: - Мова відіграє важливу роль не лише у становленні націй, але й у 
житті кожної людини, адже слова мають свою енергетику, а отже - чинять 
вплив на нас із вами. Детальніше вам розповість група учнів-лінгвістів. 
Учні-лінгвісти 
Український народ має давню історію, він витворив оригінальну й неповторну 
культуру, відому всьому світові. 
Однак найголовнішою ознакою, що дає йому право називатися нацією, є мова - 
його найбільша духовна цінність. Це найдорожчий скарб, переданий нам 
попередніми поколіннями, виплеканий у давньому переказі, у народній пісні, у 
влучній приказці.  
Пригадаймо слова Панаса Мирного: «Найбільше і найдорожче добро в кожного 
народу - це мова. Ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в 
яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, і розум, і досвід». 
Якщо в народу відібрати його мову, він зникне, втративши культуру та історію. 
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       Ось як про це свого часу сказала Ліна Костенко: «Нації вмирають не від 
інфаркту, спочатку їм відбирають мову». 
Один давньогрецький філософ казав: «Заговори, щоб я тебе побачив». Це дуже 
символічний вислів із глибоким змістом. Якими побачать українців інші 
народи, залежить від самих українців. Ми хочемо бути багатомовними та 
освіченими, хочемо, щоб про нас знав увесь світ, хочемо шанувати та любити 
рідну мову. Українська мова - це святі скрижалі української нації, тому її слід 
берегти, пишатися нею, завжди пам’ятаючи про її значення, про її цілющу, 
відроджуючу силу: 
 
Ми з нею відомі усюди, 
Усе, що треба, нам є 
А хто свою мову забуде, 
Той серце забуде своє. 
Вона, як зоря пурпурова, 
Що сяє з небесних висот. 
І там, де звучить рідна мова, 
Живе український народ. 
                           В. Сосюра 
Учитель: - Українська пісня - це частина духовного життя народу і вона не 
залишає його ні в радості, ні в смутку, крок у крок слідує за ним від дитинства 
до старості. 

- А зараз ми проведемо конкурс «Українська пісня».  
- (Учні діляться на дві команди і виконують українські пісні). 

Учитель: - Слава країни - це не лише її територія, мова, природні багатства, а 
головне - люди, які своїми здобутками прославляють країну на весь світ. Слід 
згадати найвидатніших з-поміж тих, чиї імена назавжди увійшли в історичну 
пам’ять, у душу народу українського. 
-    Про них Вам розкаже група учнів-соціологів. 
Учні-соціологи 
Тарас Григорович Шевченко - український поет, філософ, письменник, графік, 
художник, політик, громадський діяч, і, як кажуть самі українці, духовний 
батько сучасного українського народу. 
Григорій Сковорода - педагог, поет, просвітитель, філософ, автор трактатів, 
байок, пісень. 
Микола Лисенко, український композитор, автор опер «Тарас Бульба», 
«Наталка Полтавка», «Енеїда», автор дитячих опер і оперет. 
Михайло Грушевський - історик, організатор української науки, професор, 
автор ілюстрованої історії України. 
Борис Патон всесвітньо відомий вчений у сфері металургії і технології металів, 
академік, президент Національної АН України, автор технології зварювання 
тканин. 
Ігор Тамм - видатний фізик-теоретик, лауреат Нобелівської премії з фізики. 
Його дитинство пройшло у Єлисаветграді (нині Кіровоград), закінчив 
Єлисаветградську чоловічу гімназію (1913 р.). 
Микола Амосов - видатний український лікар, учений у сфері серцево-судинної 
хірургії, біокібернетик. 
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Леонід Каденюк - перший космонавт незалежної України, Герой України. 
Відомі українські спортсмени: 
Сергій Бубка (стрибки з жердиною), Лілія Подкопаєва (спортивна гімнастика), 
Оксана Баюл (фігурне катання), Яна Клочкова (плавання), Олег Блохін і Андрій 
Шевченко (футбол), Ірина Дерюгіна і Ганна Безсонова (художня гімнастика), 
брати Віталій та Володимир Клички, Василь Ломаченко і Олександр Усик 
(бокс). 
Учитель: - У прислів’ях, приказках, крилатих виразах втілені моральні цінності 
українського народу, які живуть сотні років та висвітлюють найвищу мудрість - 
як бути Людиною. 
-    А зараз ми проведемо конкурс «Дерево мудрості». 
(На гілках виробленого з паперу дерева висять незакінчені прислів’я. Учням 
пропонуємо закінчити їх). 
«Без верби і калини.» (немає України). 
«Людина без рідної землі.» (як соловей без гнізда). 
«За рідний край.» (життя віддай). 
«Та земля мила.» (де мати народила). 
«За народ і волю.» (віддамо життя і долю). 
«Жити - .» (Вітчизні служити). 
«Нема на світі другої України.» (немає другого Дніпра). 
IV.    Підведення підсумків виховної години. 
Учитель: - Україна багатонаціональна, багатомовна, але Україна єдина! 
Пам’ятаємо, не забуваємо і цінуємо нашу Батьківщину. Збережемо наш 
патріотизм, віру та силу духу для наступних поколінь. 
(Демонстрація відеофрагменту «Україна прекрасна»; режим доступу:  
https://www.youtube.com/watch?v=dCqpDCsKteQ 
 
 

Умови  
проведення  конкурсу творчих робіт  

серед учнів та педагогічних працівників  професійно-технічних 
навчальних закладів Рівненщини на тему «Виборюючи незалежність» 

 
1. Мета конкурсу. 

Конкурс проводиться з метою привернення уваги учнівської молоді, 
педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів 
Рівненщини до подій що відбуваються в країні, формування громадянсько-
патріотичної активної позиції. 
2. Завдання конкурсу: 

- пошук, дослідження, вивчення  подій з листопада 2013 до сьогодення; 
- осмислення та власне бачення революції гідності; 
- активізація творчого потенціалу небайдужої учнівської молоді, педагогів 

профтехосвіти та налагодження тісної  співпраці між ними; 
- привернення уваги українського суспільства до вирішення життєвих 

проблем військовослужбовців, які отримали поранення внаслідок виконання 
бойових завдань; вимушених переселенців, дітей що опинились в зоні 
антитерористичної операції. 
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3. Місце і час проведення. 
Конкурс проводиться за ініціативи обласної ради учнівського 

самоврядування, педагогічних працівників професійно-технічних навчальних 
закладів Рівненщини  та відбувається в два етапи.  

Перший етап – з 01.09.2014 року до 15.09. 2014 року.  
Другий етап з 15.09.2014 року – 30.11.2014 року. 
4. Керівництво конкурсом. 
Загальне керівництво підготовкою і проведенням конкурсом здійснюється 

навчально-методичним центром професійно-технічної освіти у Рівненській 
області.  

Творчі роботи опрацьовує конкурсна комісія з представників Рівненського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, навчально-
методичного центру професійно-технічної освіти, педагогів професійно-
технічних навчальних закладів області та лідерів обласної ради учнівського 
самоврядування, яка оцінює їх і визначає переможців за критеріями. 

4. Учасники конкурсу. 
У конкурсі беруть участь: учнівська молодь, творчі, дослідницькі учнівські 

та  педагогічні  колективи професійно-технічних навчальних закладів області. 
5. Вимоги до конкурсу 
Для участі у першому етапі  до 15 вересня 2014 року подати в навчально-

методичний центр професійно-технічної освіти в Рівненській області кращі 
розробки Першого уроку 2014 року (згідно листа Міністерства освіти і науки 
України від 16.06.2014 р. № 1/9-318 «Про тему Першого уроку в 2014-2015 н.р)  
та методичних рекомендацій НМЦПТО «Основні аспекти організації виховного 
процесу у профтехзакладах Рівненщини  у 20014/2015 навчальному році»  
«Україна – єдина країна» , підтверджені фото-відео матеріалами. 
 Авторські роздуми про події що відбуваються в країні, учнівській  молоді 
рекомендується взяти участь  в акції «Лист пораненому». 

На другий етап конкурсу подаються авторські, колективні творчі роботи, 
дослідницько-пошукові матеріали про події, людей, які брали участь у 
революції гідності;  долі дітей, які були в зоні бойових дій, та інше; а також, 
розробки виховних заходів, уроків мужності. 

Матеріали подаються українською мовою, комп'ютерний набір: шрифт - 
Times New Roman; розмір шрифта - 14; інтервал - 1,5; поля: верх - 1см, низ – 
2см , праве - 1см, ліве  - 3см. Обов'язково додається електронна версія у 
текстовому редакторі Word. 
     6.  Критерії оцінювання: 

1. Глибина розкриття теми – 20 балів. 
2. Оформлення роботи – 10 балів. 
3. Культура написання роботи, володіння матеріалом дослідження, 

творчість, оригінальний підхід до презентації роботи – 10 балів. 
     7.  Нагородження переможців. 

Переможці конкурсу будуть нагороджені дипломами НМЦПТО у 
Рівненській області та отримають право на участь в обласних, Всеукраїнських 
конкурсах та акціях.  
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«Мені важко од свідомості, що «Україна в огні» – це правда. Прикрита і замкнена моя 

правда про народ і його лихо» 
 О. Довженко. 

 
 
 

Пам’ятка для тих хто буде творчо працювати 
„Як працювати з джерелами інформації” 

1 Відібрати інформацію з різних джерел. 
2. Виділити потрібне із масиву інформації. 
3. Поєднати різні джерела інформації. 
4. Узагальнити основні положення різних джерел інформації. 
5. Упорядкувати свої знання, скласти робочий план і відповідно до нього 

систематизувати матеріал. 
6. Відрізнити достовірні факти від недостовірних. 
7. Обробити інформацію та класифікувати її. 
8. Критично оцінити інформацію. 
На початку ХХІ століття людство ввійшло в нову стадію свого розвитку – 

інформаційну еру. Джерел інформації є величезна кількість. Вони бувають 
текстові та візуальні. Текстові джерела не дають прямої відповіді на запитання, 
вони виконують роль інформаційного джерела. 
Важливими джерелами інформації є: література (довідкова, енциклопедична, 
наукова, науково-популярна), періодична преса (газети, журнали), радіо, 
телебачення, архіви, комп’ютерні бази даних, мережа  Інтернет, сама людина.   

У сучасному світі постає проблема надмірності інформації. 
Під час роботи з текстовими джерелами часто виникають запитання: 
- Чи є цей матеріал достовірним? 
- Наскільки можна довіряти викладеній тут інформації? 
- Чи не приховує документ якоїсь інформації? 
- Можливо, він виданий на чиєсь замовлення? 

Правила успішної командної роботи. 
1. Пам’ятай, що ти – частина команди і без тебе команді буде важко! 
2. Будь активним. 
3. Вчасно та ретельно виконуй доручену справу. 
4. Поважай думку кожного. 
5. Пам’ятай: успіх кожного – це успіх усіх! 

Оцінка своїх дій. 
1. Чого і як навчився? 
2. Що, на твій погляд, можна зробити інакше? 
3. Яких умов і навичок набув? 
4. Чого навчився під час групової роботи? Які, на твій погляд, недоліки в 

груповій роботі? 
5. Що вдалося найкраще? 
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                     Юлія Примачок,  

учениця Рівненського професійного ліцею 

 
Роздуми про війну 

 

Іноді міркую: якою ж страшною була для мільйонів людей Велика 
Вітчизняна війна!  

Я бачила кінофільми, читала книги про неї, у школі на уроках історії ми 
вивчали період 1941 1945 років. 

Але навіть якщо уявити собі події, які відбувалися у ті роки, стає 
моторошно… 

Коли думаю про війну, у моїй уяві вимальовується образ матері, яка всім 
своїм серцем і душею – із сином-солдатом, що невтомно бореться за мир у 
країні. Сотні, тисячі таких матерів слали листи своїм дітям і чекали від них 
доброї звістки. 

Напевне, в їхніх листах були слова: «Любий мій синочку, я, як лебідка, 
чекаю на тебе вдома, засмучена і виснажена. Моє серце не має спокою. Як 
хочеться пошвидше тебе побачити! Обійняти. На нашій землі ворожі танки і 
бомби руйнують усе. Люди страждають і гинуть. Давно наші очі не бачили 
блакитного неба, світлого сонця, усмішок. Хоч я тебе не можу пригорнути, але 
можу дати тобі пораду. Ось вона. Завжди думай про свою рідну оселю, про 
людей, які тебе люблять і чекають. Ніколи не здавайся, як би важко тобі не 
було. Якщо хоча б на мить тебе пройме холод зневіри у добрі, якщо ти 
дозволиш собі подумати про поразку, ти отримаєш її. Будь мужнім, будь 
сильним, синку! Ми обов’язково діждемося миру, ми здобудемо його! Я вірю, я 
це знаю! Нехай нас береже Бог. Любий мій синочку, молися!» 

Я переконана, що саме такі щирі слова, такі листи з дому підтримували 
солдатські серця, вели у бій за рідну землю, допомагали перебороти біль, страх, 
жахіття війни. 

Сьогодні, ми наче повернулись у ті далекі дні.  Важко усвідомлювати що 
знову йдуть бойові дії, схід нашої країни в огні. Це жахливо! Гинуть мирні 
люди, нищаться будинки, школи… Молоді хлопці, майже наші ровесники 
віддають своє життя задля нашого майбутнього. 

Я хочу надіслати листа на війну, кожному із воїнів-визволителів «Низький 
уклін Вам! Бережіть себе!» 
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                                   Наталія Панок,  

учениця ВПУ №1 м. Рівне 

 

Лист на війну 
 

Війна! Я звертаюсь до тебе, хоча ніколи тебе не бачила. Я виросла в мирі і 

злагоді, ніхто з моїх рідних не загинув. 

Але мені доводилося заглянути тобі у вічі. Я бачила кадри воєнної 

кінохроніки та художні фільми про війну, фото героїв у музеї та живописні 

полотна художників, мені доводилося чути воєнні пісні і марші, я слухала і 

записувала для училищного музею Бойової слави спогади фронтовиків і 

підпільників, мої дідусі й бабусі розповідали про своє тяжке воєнне дитинство, 

я бачу, як щороку 9 Травня рідшає колона ветеранів Великої Вітчизняної війни. 

Я знаю, що живуть у моєму місті молоді ще ветерани іншої – афганської війни, 

мені доводилося бачити сльози на очах цих міцних чоловіків. Бо війна – це 

страхіття, яке нищить найсвятіше на землі – Життя і Людину! 

Війна! Ти кривава і ненажерлива, ти нищиш усе краще на землі, ти не 

жалієш ні старих, ні малих, бо тебе розв’язують нелюди. Ти підступно і підло 

вбиваєш кращих із кращих, а інших залякуєш і перетворюєш на рабів. У своїй 

жорстокості ти не знаєш меж, для тебе всі засоби хороші: ти розстрілюєш, 

отруюєш, спалюєш, плюндруєш все навколо себе. Ти жорстока: відбираєш 

батька в дітей, убиваєш маленьких, братів, сестер, катуєш і нищиш, і все тобі 

мало. Ти спалюєш міста і села, руйнуєш цілі країни, прирікаєш на загибель цілі 

народи. У тебе немає обличчя - ти потвора, у тебе немає серця – ти суцільний 

жах. Твоє відображення – це Бухенвальд і Освенцім, це  блокадний Ленінград, а 

станом на зараз це Донецьк, це Смоленськ, це Луганськ. 

Але найголовніше, що я зрозуміла, – тебе можна подолати, як це зробили 

сміливі люди у 1945 році. А ще я впевнена, що тебе можна знищити назавжди. 

Тільки треба свято шанувати минуле та його героїв, не допустити зневаги до 

народного подвигу сьогодні, не бути поблажливими до проявів неофашизму в 

сучасному світі, виховувати пацифістів сьогодні, завтра і завжди; пам’ятати, що 

єдиним щепленням від війни може стати гуманізм та толерантність суспільства.  

Я хочу жити в мирі і щасті! Закликаю до цього кожного мешканця планети 

Земля! Мир у всьому світі! Ні – війні!  

РS: Найдорожче, що дається людині, – життя. Ми приходимо на цю землю 
для того, щоб жити: милуватися красою природи, бачити лагідну посмішку 
мами, навчатися, мріяти, працювати, кохати, народжувати дітей, приносити 
радість і дарувати щастя. А війна відбирає в людини це найбільше щастя, 
дароване Богом. Людина бере до рук зброю, залишає свій дім, близьких, 
недокошену ниву і йде боронити рідну землю від ворогів. Я хочу миру! 
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Для проведення уроків рекомендовано використати інтернетресурси: 
 
http://www.1plus1.ua/video/dokumentalniy-cikl-zima-scho-nas-zminila-na-1-1.html 
Перший фільм циклу: «Небесна сотня» 
«Вавилон’13»: «Зима, що нас змінила» поламає міфи телебачення 
Фільм перший — https://www.youtube.com/watch?v=h6XQYnTcg28 
Фільм другий — https://www.youtube.com/watch?v=StP-W75elJY 
Фільм третій — https://www.youtube.com/watch?v=lXfO10Pwz8o 
Фільм четвертий — https://www.youtube.com/watch?v=N4vI5RPNQh4 
Фільм п'ятий — https://www.youtube.com/watch?v=AnmjZ-achhU 
Фільм шостий — https://www.youtube.com/watch?v=UC-iUFIsRNk 
Фільм сьомий — https://www.youtube.com/watch?v=cjyrTU0Q4BU 
 
 
 

 


