
Методичні рекомендації  до проведення Першого уроку 
 та організації виховного процесу у  ПТНЗ  області у 2015-2016 

навчальному році  
                                                                                        

Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Рівненській 
області рекомендує відповідно до листа МОН від 24.07.2015 № 1/9-354 „Про 
тематику Першого уроку в 2015/2016 навчальному році” розпочати  
навчальний рік Першим уроком, тематика якого відповідала б принципам 
Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, що 
затверджена наказом МОН від 16.06.2015 № 641. 

Конкретну тему такого уроку навчальні заклади визначають самостійно. 
При обранні теми, підготовці і проведенні уроку доцільно звернути увагу на 
питання історії українського державотворення, розвитку та зміцнення держави, 
історії державних символів України. Це може бути урок-роздум про історичну 
долю України, героїку сучасних захисників суверенітету і територіальної 
цілісності країни, розмова з учнями про сьогодення і перспективи України. 
Доречним буде також запрошення на Перший урок учасників Революції 
Гідності, ветеранів і учасників російсько-української війни, волонтерів.  
       Для ефективного проведення Першого уроку важливим є не лише знання 
педагога та вміле врахування ним вікових й психологічних особливостей учнів, 
а й особистий приклад, його погляди та практичні дії, відвертість, емоційність, 
оптимізм та активна патріотична позиція.  

Доцільними будуть наявність елементів державної символіки в одязі 
вчителя та учнів, використання жовто-блакитних кольорів, національного 
вбрання, що підкреслить єдність української нації.  
Форми і методи проведення Першого уроку можуть бути різноманітними і 
мають стати творчим доробком кожного педагога. Глибоке та усвідомлене 
сприйняття теми забезпечить відповідне оформлення аудиторії (залу). Зокрема, 
рекомендуємо використовувати: зображення державної символіки України – 
Прапор, Герб, Гімн. Особливо звертаємо увагу на дотримання правил 
використання державної символіки (наказ  МОН від 07.09.2000 N 439 „Про 
затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної 
символіки в навчальних закладах України” http://ua-info.biz/legal/baseap/ua-
zmthxe.htm 

При проведенні Першого уроку варто використати географічні карти 
України, Рівненської  області; ілюстрації краєвидів України та рідного краю; 
елементи народної символіки, вишитий рушник; портрети видатних українців 
та відомих людей рідного краю; тексти художніх творів патріотичного 
спрямування; світлини пам’ятних місць рідного краю; афоризми про 
патріотизм, боротьбу за свободу тощо.  

Під час проведення Першого уроку мають бути реалізовані такі 
завдання: 
ознайомлення учнів з основними історичними подіями становлення 
державності України; 
виховання поваги до державних символів, шанобливого ставлення до традицій 
та звичаїв українців; 



сприяння усвідомленню учнів спільних цінностей української нації: 
державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності й 
демократичних засад державного устрою; 
формування правової культури, правосвідомості учнів, їх поваги до Конституції 
України, Законів України, усвідомлення своїх прав, свобод та обов’язків; 
формування готовності служити Батьківщині своєю працею та стати на захист 
державних інтересів країни; 
виховання людяності, гідності, справедливості, толерантності, відповідальності 
– основних моральних цінностей, що визначають ставлення до людей і 
сприяють єдності країни, стабільності, миру і злагоді в Україні; 
мотивування учнів до усвідомленої поведінки на основі розуміння та прийняття 
ними морально-правових регуляторів життя суспільства і держави; 
формування негативного ставлення до проявів дискримінації, жорстокості та 
насильства, засудження військової агресії. 

Становлення учня як громадянина та патріота – актуальна проблема 
сьогодення. Цей процес відбувається під час навчання у професійно-технічному 
навчальному закладі та представляє цілий комплекс заходів, спрямованих на 
формування людини як особистості. Виховання учнів здійснюється в процесі 
навчальної та виховної роботи в ПТНЗ та за його межами, формуючи свідому, 
активну, корисну для суспільства особистість. Провідна роль у цьому процесі 
належить педагогам-наставникам (вихователю, класному керівнику, майстру 
виробничого навчання). 

Ефективність патріотичного виховання в профтехзакладі значною мірою 
залежить від спрямованості виховного процесу, методів і форм його організації.    

Пріоритетну роль доцільно відводити активним методам,  застосування 
яких ґрунтується на демократичному стилі взаємодії, сприяє формуванню 
критичного мислення, ініціативи й творчості. До таких методів відносять: 
соціально-проектна діяльність, ситуаційно-рольові ігри, метод відкритої 
трибуни, соціально-психологічні тренінги, інтелектуальні аукціони, ігри-
драматизації, створення проблемних ситуацій та ситуацій успіху, аналіз 
конфліктів і моделей стилів поведінки. Однією з форм позаурочної роботи є 
зустріч з учасниками подій на Сході України. З огляду на ці обставини 
рекомендуємо планувати патріотичне виховання молоді як складову розділу 
річного плану виховної роботи.  

Крім того, при організації навчально-виховного процесу необхідно 
дотримуватись приписів наказу Міністерства від 16.06.2015 №641 „Про 
затвердження методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного 
виховання у загальноосвітніх навчальних закладах”. 

Під час проведення виховних заходів із учнівською молоддю, та з метою 
активізації та розвитку учнівського самоврядування у профтехзакладах 
доцільно використовувати навчальні дебати, які є важливим засобом розвитку в 
учнів критичного мислення та навичок аргументованого висловлювання. 

Варто також активізувати діяльність історичних клубів, євро клубів, де 
учні матимуть можливість глибше ознайомитись зі сторінками нашої історії, 
відчути самобутність та неповторність культури представників усіх націй, що 
становлять українську політичну націю. 



Звертаємо увагу на те, що характер ціннісного ставлення особистості до 
суспільства та держави змінюється з віком. Тому, педагогам-виховникам слід 
ураховувати вікові особливості учнів. В юнацькому віці пріоритетними рисами 
ціннісного ставлення до Батьківщини є відповідальність і дієвість. Підлітки не 
тільки ідентифікують себе з українським народом, але хочуть жити в Україні, 
пов’язати з нею свою долю, служити Вітчизні на шляху її становлення як 
суверенної і незалежної, демократичної та правової держави; поважати 
Конституцію України і виконувати норми законів; дбайливо ставитися до етно-
етичної культури народу України; володіти рідною та державною мовами; 
визнавати пріоритети прав людини, поважати свободу, демократію, 
справедливість.  

Слід зазначити, що важливим чинником у системі формування патріотизму 
є сім’я. Саме в ній створюється психологічна основа орієнтації майбутнього 
громадянина, закладаються перші поняття про „малу Батьківщину”. Розповіді й 
бесіди-спогади про патріотичні справи батьків, міркування над минулим 
Батьківщини є одночасно й уроками мужності для дітей, і передачею естафети 
від покоління до покоління, зв’язком часів. Тому, варто залучати батьків до 
участі у проведенні виховних заходів, екскурсій, зустрічей з цікавими людьми. 
За правильної позиції батьків, це може зіграти неоціненну роль у 
патріотичному вихованні дітей. 
Отже, для забезпечення завдань патріотичного виховання в планах виховної 
роботи вихователів, класних керівників необхідно передбачити такі виховні 
справи:  
„патріотичні години” - зустрічі учнівської молоді з учасниками АТО; 
години спілкування „Кольори, що дають надію”, „Виховання поваги до 
державної символіки – важливий елемент виховання патріотизму”, „Ми всі – 
українці, єдина сім’я”; 
тематичні лекції патріотичного спрямування „Ми – діти незалежної України”, 
„Минуле та сучасне ідуть поруч”; 
круглі стіли „Я і соціум: проблеми самореалізації” (спільно з психологом),  
„Що значить бути патріотом?”, „Ми – європейці: реальність і перспективи”; 
марафон ерудитів „Моя держава – Україна”; 
дебати  „Що означає для тебе бути патріотом своєї держави?”; 
уроки мужності: „Пам’ять серця”, „Є пам’ять, якій не буде кінця”, „Ваш 
світлий Подвиг незабутній”, „Захист Вітчизни –обов’язок громадянина”,  „Що 
означає бути патріотом?”; 
віртуальні мандрівки  „Я живу в Україні”; „Видатні місця Рівненщини”;  
тематичні книжкові виставки у бібліотеках ПТНЗ „Краса та велич символів 
державних”; „Видатні постаті України та нашого краю” та інші; 
загальноучилищні акції „Лінійка у вишиванках”, „Незабудка пам’яті”; 
свято „Тобі,Україно, Україно! „Ти – моя молитва”; 
патріотичні флеш-моби „За єдину Україну!”, „Вибрати не можна тільки 
Батьківщину”,  „Діти за мир у всьому світі!”, „Сила дружби”. 

Запропоновані виховні справи мають стати поштовхом до подальшої 
роботи з об’єднання учнів, педагогів, батьків довкола спільної цінності – 
територіальної цілісності держави, згуртованості суспільства, розв’язання 
проблем шляхом діалогу. 



Героїчні й водночас драматичні й навіть трагічні події останнього часу 
спонукають до оновлення експозицій училищних музеїв,  кімнат бойової слави, 
зокрема щодо інформації про учасників АТО та волонтерів.   

Департамент професійно-технічної освіти МОН звертає увагу на вжиття 
невідкладних заходів щодо осучаснення роботи навчальних закладів, музеїв, 
бібліотек з національно-патріотичного виховання, активного залучення 
учнівської молоді до вивчення історії та культури України, подвигів борців за 
незалежність та територіальну цілісність України (лист від 02.07.2015 №3-9-
473-15) та лист МОН України від 22.05.2015 №1/9-255 „Методичні 
рекомендації щодо засад діяльності музеїв історичного профілю дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних 
закладів” 
Виходячи з вище зазначеного, рекомендуємо відновити роботу клубів 
„Турбота” та взяти шефство над родинами учасників ATO, які цього 
потребують; продовжити пошуково-дослідницьку роботу учнів та педагогів про 
наших захисників, які перебувають в АТО, поповнення музеїв ПТНЗ 
матеріалами про Героїв Небесної сотні, продовження реалізації  патріотичних 
проектів (збирання матеріалів про Революцію гідності, про загиблих на 
Майдані, у збройних сутичках на сході України). 
  Разом з цим, при підготовці до виховних заходів національно-
патріотичного спрямування та до проведення Першого уроку у 2015-2016 н.р. 
рекомендуємо використати методичні напрацювання педагогічних 
працівників професійно-технічних навчальних закладів області, які брали 
участь в обласному конкурсі  творчих робіт на тему „Виборюючи 
незалежність” сайті http://nmc-pto.rv.ua/  рубрика  АКТУАЛЬНО: матеріали 
до Першого уроку, патріотичне виховання у ПТНЗ. 

З метою ознайомлення з перспективним досвідом роботи з організації 
виховної роботи у навчальному закладі, навчально-методичний центр 
професійно-технічної освіти у Рівненській області рекомендує ознайомитись з 
інтернетресурсами:   
сайт „Методичний портал” http://metodportal.com/node/36213 
 Сайт „Освітній простір” http://infosvit.if.ua/pershyj-urok-u-2015-2016-
navchalnomu-rotsi-rozrobky/ 
Сайт „Шкільне життя” http://www.schoollife.org.ua/ 
Науково-методичні матеріали «Революція гідності та агресія Росії проти 
України» http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations/ 
Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у 
загальноосвітніх навчальних закладах  
   

Для  належної організації та проведення виховної роботи з національно-
потріотичного виховання у ПТНЗ області методичним центром ПТО  
підготовлено основні нормативно-правові документи  та новинки українських 
видавництв ( додаток 1,2) 

                                                                                                         
 
                                                                                                             
 



(додаток 1) 
 

Нормативно-правове і методичне забезпечення національно-патріотичного 
виховання дітей та учнівської молоді (2015-2016 рр.) 

 
Укази Президента України:  

- Указ від 24.03.2012 р. № 212 «Про Стратегію державної політики сприяння 
розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові заходи щодо її 
реалізації» (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента від 25.06.2013 
р. № 342, від 28.04.2015 р. № 246);  
- Указ від 14.10.2014 р. № 806 «Про День захисника України»;  
- Указ від 13.11.2014 р. № 871 «Про День Соборності України»;  
- Указ від 13.11.2014 р. № 872 «Про День Гідності та Свободи»;  
- Указ від 24.03.2015 р. № 169 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї 
річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої 
світової війни»;  
- Указ від 12.06.2015 р. № 334 «Про заходи щодо поліпшення національно-
патріотичного виховання дітей та молоді». Постанова Верховної Ради України - 
Постанова від 12.05.2015 р. № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та 
вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді».  
Накази та листи Міністерства освіти і науки України:  
- наказ від 07.09.2000 р. № 439 «Про затвердження рекомендацій щодо порядку 
використання державної символіки в навчальних закладах України»; 
 - наказ від 13.06.2012 р. № 687 «Про затвердження Положення про 
Всеукраїнську військово-патріотичну спортивну гру «Сокіл» («Джура»)» (зі 
змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 
31.03.2014 р. № 276);  
- наказ від 27.10.2014 р. № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо 
посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»;  
- наказ від 28.05.2015 р. № 582 «Про схвалення Концепції національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді»; 
 - наказ від 16.06.2015 р. № 641 «Про затвердження Концепції національно-
патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції 
національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних 
рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх 
навчальних закладах»;  
- лист від 25.07.2014 р. № 1/9-376 «Про методичні рекомендації з питань 
організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному 
році»;  
- лист від 29.07.2014 р. № 1/9-382 «Про особливу відповідальність педагогічних 
та науково-педагогічних працівників»;  
- лист від 13.08.2014 р. № 1/9-412 «Про проведення Уроків мужності»;  
- лист від 28.08.2014 p. № 1/9-429 «Про організацію фотовиставок»;  
- лист від 17.10.2014 р. № 1/9-543 «Про відзначення 70-ї річниці вигнання 
нацистських окупантів з України»;  
- лист від 14.11.2014 р. № 1/9-593 «Методичні матеріали Українського 
інституту національної пам’яті до 81 роковин голодомору»;  



- лист від 27.11.2014 р. № 1/9-614 «Про методичні рекомендації з патріотичного 
виховання»;  
- лист від 17.02.2015 р. № 1/9-78 «Про організацію Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в навчальних 
закладах»; 
 - лист від 09.04.2015 р. № 1/9-188 «Щодо заходів з відзначення у 2015 році 70-ї 
річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої 
світової війни»;  
- лист від 23.04.2015 р. № 1/9-211 «Про відзначення Дня пам’яті та примирення 
і Дня Перемоги над нацизмом у Європі»;  
- лист від 08.05.2015 р. № 1/9-235 «Щодо відвідування музеїв та навчально-
тематичних екскурсій»;  
- лист від 22.05.2015 р. № 1/9-255 «Про перегляд підходів з організації 
діяльності музеїв історичного профілю»;  
- лист від 24.06.2015 р. № 1/9-302 «Щодо протидії пропаганді сепаратизму та 
антиукраїнській ідеології в системі освіти». 
 

                                                                                                          (додаток 2) 
 
                                  Новинки українських видавництв 
94 дні. Євромайдан очима ТСН. – К.: Основи, 2014. – 172 с. Fантомная боль 
#maidan. – К.: Саммiт Книга, 2014. – 704 с. 
Виноградов О. Слово Майдана / О Виноградов. – Корбуш, 2014. – 528 с. 
 Літопис самовидців: дев’ять місяців українського спротиву / Автор проекту 
Оксана Забужко, упорядник Тетяна Терен; передмова Світлани Алексієвич. – 
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РS: Будуть змінюватися часи, профтехзаклади вирішуватимуть нові 

завдання, проте актуальною є і буде одна проблема – виховання громадянина 
України, який знає і пам’ятає свій рід, мову материнську, цінує минуле і буде 
гідно творити майбутнє України! 

       
Підготувала методист НМЦ ПТО 
у Рівненській області      Р.В. Середа 

 
 


