
«Ми -

майбутнє

України»



Ми – діти твої, 

Україно.

Ми – надія твоя, 

Україно.

Ми – майбутнє твоє, 

Україно.



 виховання гармонійно розвиненої 

високоосвіченої, соціально активної, 

національно свідомої людини, яка 

наділена глибокою громадянською 

відповідальністю, громадянськими і 

патріотичними почуттями, здатна до 

саморозвитку і самовдосконалення.



Класно-

урочна 

діяльність
Позауроч-

на

діяльність

Творчо-

пошукова 

діяльність

Діагностич-

на

діяльність

Взаємодія з 

громадськи-

ми

організація-

ми



 уроки-практикуми («Мій край — частинка
України»);

 ігрові форми навчання та виховання
(«Добро, зло, терпимість»);

 інтегровані уроки (Свято рідної мови; «Ми
нащадки Кобзаря»;);

 колективне взаємонавчання («Символи
держави моєї»);

 уроки мужності («У війни не жіноче
обличчя», «Воля народу, традиції та
духовність»);

 уроки безпеки («Вибухонебезпечні
предмети»)



 історичні декади (Десант милосердя 
до дня партизанської слави); 

 проведення свят, заходів, 
спортивних змагань, 

творчих конкурсів; 

 вікторини, олімпіади, конференції; 

 пізнавальні класні години (Україна 
відома і невідома). 



 екскурсійна робота (екскурсія до 
Музею коштовного каміння, до 
бомбосховища Сталіна); 

 навчальні та виховні проекти, 
соціальне проектування, 
пошуково-дослідницька 
діяльність; творчі роботи; 

 театралізація. 



 анкетування учнів; 
 визначення рівня вихованості; 
 діагностика рівня розвитку пізнавальних 

інтересів школярів; 
 опис і фіксація даних на паперових та 

електронних носіях; 
 аналіз анкет, опитувальників, проведених 

заходів тощо; 
 порівняння і зіставлення з очікуваним 

результатом проекту, з уже досягнутими 
показниками. 



 проведення заходів патріотичної 
спрямованості спільно з громадськими 
організаціями, міськими бібліотеками, 
радою ветеранів, спілками (Свято 
присвячено воїнам АТО — селищна 
бібліотека та БК); 

 участь у конкурсах патріотичної 
спрямованості, що проводяться 
громадськими організаціями міста, області 
(Мітинг «Небесна сотня»).





 Метод відкритої трибуни
 «Мозкова атака»
 Складання програм громадянського самовиховання
 Колективна справа
 Громадська діяльність за межами навчального закладу
 Ігри-драматизація
 Бесіди
 Диспути, лекції
 Семінари, тренінг
 Моделювання ситуацій
 Метод аналізу соціальних ситуацій із морально-етичним 

характером
 Інтелектуальні аукціони
 Ситуаційно-рольові ігри
 Соціограми














▪ У підлітковому віці виховується духовно осмислений патріотизм, який об’єднує любов

до свого народу, нації, Батьківщини з почуттям поваги до інших народів, своїх і чужих

прав і свобод.

▪ 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.

▪ Формувати національну свідомість, належності до рідної землі, народу; визнання 

духовної єдності поколінь та спільності культурної спадщини; виховання почуття          

патріотизму, відданості у служінні Батьківщині.

Методичні рекомендації щодо 
виховання патріота відповідного 

вікового віку:



Любіть Україну, як сонце, 

любіть

Вишневу свою Україну,

Красу її, вічно живу і нову,

І мову її солов’їну.

В. Сосюра



БАЖАЮ УСПІХУ!!!!

Дякую 
за 

увагу


