
 

Подбайте про освіту дітей ваших, бо в них – майбутнє народу 
О. Духнович
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ДОШКІЛЛЯ   РОЗПОЧИНАЄ
НОВИЙ   НАВЧАЛЬНИЙ   РІК

Розпочав роботу освітян-
ського форуму Михайло 
Мотильчак, директор де-

партаменту освіти і науки За-
карпатської ОДА, який зробив 
акценти на основних моментах 
2014/2015 навчального року: вне-
сено зміни до 
н а в ч а л ь н и х 
планів та про-
г р а м ,  М О Н 
України спіль-
но з НАП Укра-
їни розроблено 
Концепцію на-
ціонально-па-
тріотичного ви-
ховання дітей 
та молоді, ак-
тивно обгово-
рюється проект 
Базового зако-
ну про освіту. Метою цих змін є 
забезпечення рівного доступу та 
підвищення якості освітніх послуг.

Скасовано заборону на ви-
користання у ЗНЗ навчальної 
літератури, видрукуваної до 2012 
року; розроблено новий механізм 

з конкурсного відбору рукопи-
сів підручників, новий підхід до 
проведення ДПА, зокрема, у ви-
пускних класах (результати ЗНО 
з української мови і літератури 
зараховуватимуться як результа-
ти ДПА). Відмінено низку норма-

тивно-розпорядчих документів, 
здійснюється системна робота з 
удосконалення науково-методич-
ного забезпечення ЗНЗ навчання 
мовами національних меншин. У 
місцях компактного проживання 
представників національних мен-
шин забезпечено рівний доступ 

до отримання якісних освітніх 
послуг рідною мовою, мовна полі-
тика базується на основі вільного 
вибору батьками та школярами 
мови навчання та права вивчати 
ту чи іншу мову. Михайло Андрі-
йович наголосив, що цьогоріч 

уперше проведено у 
місті Ужгороді ІV ета-
пу І Всеукраїнської 
учнівської олімпіади 
з угорської мови та 
літератури. Керма-
нич освітян зазначив, 
що кількість загаль-
ноосвітніх навчаль-
них закладів у краї 
у 2014/2015 н.р. не 
змінилася – 669, і це 
відрадно. Акцентував 
увагу присутніх на 
організації харчуван-

ня у ЗНЗ, фінансуванні освітніх 
закладів тощо. Зупинився на за-
гальній середній освіті, зокрема 
на результатах ДПА з української 
мови та літератури.

(Продовження на стор. 2) 

17 серпня у залі ПАДІЮНу зібралися кращі представники чисельної педагогічної громади 
Закарпатського краю на конференцію працівників навчальних закладів системи загальної 
середньої освіти

Сценарії на допомогу вчителю
розробив інститут НАПН

Перший урок у День знань Міносвіти реко-
мендує  присвятити національно-патріотичному 
вихованню, а конкретну тему навчальні заклади 
мають визначити самостійно. Щоб спростити 
завдання, а може, й надихнути освітян на 
творчість, Інститут проблем виховання НАПН 
України розробив методичні матеріали на до-
помогу вчителям.

(Чит. стор. 4-9)

Дві рецензії на книжку

Нещодавно вийшла з друку книга Юрія Шипа 
«Пора кривавих сліз».

Твори книги – своєрідні рефлексії та сентен-
ції про жахливе лихоліття ХХІ ст. – загарбницьке 
нашестя путінської камарильї в Україну, патріо-
тичний героїзм, незламність Духу борців проти 
напасників, за мир і незалежність рідної землі.

Видання адресується широкому загалу 
читачів.

(Чит. стор. 10)

Присутніх спеціалістів та методистів район-
них/міських відділів/управлінь освіти, заві- 
дувачів, вихователів-методистів ДНЗ приві-

тав директор департаменту освіти і науки Закарпат-
ської ОДА Михайло Мотильчак. Він зауважив, що 
виховання дітей дошкільного віку є важливою сфе-
рою суспільного життя. Гостро постає питання за-

гальнодержавного значення – проведення модерні-
зації системи національної освіти. Дошкільна освіта 

як первинна складова безперервної 
освіти України потребує змін. Метою 
дошкільної освіти має бути вихован-
ня дітей, створення належних умов 
для фізичного, інтелектуального та 
психо-емоційного розвитку дитини. 
Але дошкільна освіта не повинна 
виконувати завдання, які входять до 
освітніх програм початкової школи. 
Очільник освітян наголосив, що 
необхідно забезпечити доступність 
дошкільної освіти для кожної дитини 
відповідного віку.

(Продовження на стор. 2)

КОНФЕРЕНЦІЯ  ПРАЦІВНИКІВ 
НАВЧАЛЬНИХ  ЗАКЛАДІВ  ОБЛАСТІ

У серпні в ПАДІЮНі відбулася інструктивно-
методична нарада «Пріоритетні напрями орга-
нізації освітньої роботи дошкільних навчальних 
закладів у 2015/2016 н.р.»



Розпочав роботу освітянського форуму директор 
департаменту освіти і науки Закарпатської 
ОДА Михайло Мотильчак, який 

наголосив, що традиційно робота ко-
легії розпочинається з нагородження 
кращих з кращих учнів-переможців, які 
своїми творчими зусиллями здобули 
перемогу в нелегких інтелектуальних 
перегонах і довели, що лише  напо-
легливість, завзятість – могутній по-
тенціал у боротьбі за першість.

Очільник освітян запросив до наго-
родження талановитої молоді Закар-
патського краю Володимира Чубірка, 
голову Закарпатської обласної ради, 
який наголосив, що лише співпраця 
обласної і місцевої влади забезпечить 
комфортні умови для належного на-
вчання учнів. 

Олександр Петіка, заступник голови – керівник 
апарату облдержадміністрації, розповів, що праця 
педагога надзвичайно відповідальна – виховувати 
молоду генерацію, яка розбудовуватиме сильну і 
вільну державу. Побажав творчості та наполегливості 
у роботі.

Керманичі вручили грошові винагороди. За І місце 
талановита молодь Срібної Землі отримала 4 тисячі 
грн., за ІІ – 3 тисячі, а за ІІІ – 2 тисячі грн. Учителі, які 

навчали та готували переможців ІV етапу Всеукра-
їнських учнівських олімпіад, теж не залишилися без 
винагороди. За І місце – 8 тисяч грн., за ІІ місце – 6 
тисяч грн., за ІІІ місце – 4 тисячі грн. 

Усміхнені і щасливі школярі, які гідно завершили 
2014/2015 навчальний рік і за це отримали винагоро-
ду  – ось позитивні настанови на нові досягнення і 
звершення.

Михайло Андрійович вніс пропозиції до проекту рі-
шення розширеного засідання колегії:

- зобов’язати органи управління 
освітою за підсумками проведення 
ДПА з української мови у 2015 році 
вжити відповідні заходи, передбачені 
пунктом 1.9 Типового положення про 
атестацію педагогічних працівників (зі 
змінами та доповненнями);

- провести моніторинг викладання 
української мови та літератури, мате-
матики, історії України та іноземних 
мов в 11 класах ЗНЗ усіх типів і форм 
власності з метою належної підготов-
ки до ДПА та ЗНО 2016 року.

Він відмітив, що юнаки та юнки 
своїми досягненнями у навчанні про-
славлятимуть терени Срібної Землі.

КОНФЕРЕНЦІЯ  ПРАЦІВНИКІВ
НАВЧАЛЬНИХ  ЗАКЛАДІВ  

ОБЛАСТІ

(Продовження. Початок на 
стор. 1)

Михайло Андрійович зауважив, 
що навчання і виховання в загально-
освітніх навчальних закладах мовою 
національних менших – це не тільки 
забезпечення права на навчання рід-
ною мовою, а й запорука успішного 
майбутнього. Закарпаття – це край, 
де проживають понад 100 національ-

ностей. Тому маємо всі можливості 
щодо реалізації проекту, ініційованого 
Румунським інститутом миру (PATRIR) 
та підтриманого МОН України з пи-
тань упровадження багатомовної 
освіти у загальноосвітніх навчальних 
закладах України.

Михайло Андрійович Мотильчак 
зупинився на основних моментах те-
риторіальної реформи, наголосивши, 
що держава матиме зв’язок з усіма 
територіальними громадами.

Ольга Романчак, методист кабінету 
дошкільної, початкової та інклюзивної 
освіти ЗІППО, вела мову про сучасний 
дошкільний заклад, котрий опікується 
найменшими учасниками навчаль-
но-виховного процесу. Вихователі, 
методисти, завідувачі – педагогічні 
працівники – від професійної компе-
тентності та фахової майстерності 
яких залежить подальший розвиток 
маленьких учасників освітнього про-
цесу. Вона розповіла, що курси під-
вищення кваліфікації відбуваються 
з урахуванням запитів педагогічних 

працівників області і відповідно до 
Програми розвитку освіти Закарпаття 
на 2013-2022 роки. Запроваджуєть-
ся дистанційне навчання, лекційні, 
практичні та семінарські заняття 
супроводжуються інформаційно-
комп’ютерними технологіями. Ольга 
Олександрівна зупинилася на діяль-
ності сайту «Віртуальний дитячий 
садок «Дивокрай», який оперативно 
інформує освітян краю про події, за-

ходи, які відбуваються в дошкільних 
навчальних закладах краю.

Мар’яна Альбрехт, директор на-
вчально-реабілітаційного центру 
Хустської райдержадміністрації, вела 
мову про корекцію розвитку дітей з 
особливими освітніми потребами в 
умовах навчально-реабілітаційного 
центру.

Марія Корадіні, методист управлін-
ня освіти, молоді та спорту Рахівської 
РДА, розповіла про стан і перспективи 
розвитку дошкільної галузі Рахівсько-
го району.

Алла Петрів, головний спеціаліст 
відділу дошкільної, загальної серед-
ньої, інклюзивної та позашкільної 
освіти департаменту освіти Закарпат-
ської ОДА, окреслила основні вимоги 
до організації навчально-виховного 
процесу дошкільного навчального 
закладу з урахуванням реалій та по-
треб часу.

Освітянський форум дошкілля за-
вершився. Нехай щастить колегам у 
новому навчальному році.

ДОШКІЛЛЯ  РОЗПОЧИНАЄ
НОВИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  РІК

(Продовження.
Початок на стор. 1)

Михайло Андрійович наголосив, що 
першочергове завдання педагогічної 
громади краю – це надання якісних 
освітніх послуг та виховання свідомих, 
національно-патріотичних громадян 
України. 

Тетяна Палько, директор Закар-
патського інституту післядипломної 
педагогічної освіти, вела мову про на-
уково-методичний супровід роботи з 
обдарованими учнями та проведення 
конкурсів педагогічної майстерності. 
Вона наголосила, що першим успішним 
кроком у роботі з дітьми є діагностика 
та виявлення індивідуальних особли-
востей, які допоможуть направити у 
потрібне русло нестандартне мислення, 
пізнавальний інтерес, інтелектуальні 
здібності, ерудицію тощо. Зупинилася 
на результатах учнівських олімпіад, на-
звавши рейтинг десяти найсильніших 
загальноосвітніх навчальних закладів 
області, учні яких були призерами ІІІ ета-
пу Всеукраїнських учнівських олімпіад, 
та озвучила інноваційні підходи щодо 
проведення олімпіадних перегонів. 
Звернула увагу на відбірково-трену-
вальні збори та наголосила на рисах, 
якими має володіти творчий, креативний 
вчитель-професіонал, навчаючий обда-
ровану молодь.

Тетяна Василівна акцентувала увагу 

присутніх на заході «Інтелектуальні 
бої – 2015» для випускників ЗОШ І-ІІІ 
ст. Закарпатської області – переможців 
(призерів) обласних предметних олім-
піад із номінацій «Кращий математик», 
«Кращий хімік», «Кращий інформатик», 
«Кращий фізик», «Кращий біолог», який 
проводився під патронатом Закарпат-
ської ОДА та голови Закарпатської об-
ласної ради. 

Директор інституту вела мову про 
Всеукраїнський конкурс «Учитель року», 
який допомагає молодим, ерудованим, 
творчим, креативним фахівцям роз-
крити свій потенціал, показати творчі 
напрацювання та поборотися за звання 
кращого педагога.

Михайло Шеверя, заступник директо-
ра департаменту – начальник управлін-
ня освіти та науки Закарпатської ОДА, 
окреслив особливості організації на-
вчально-виховного процесу у 2015/2016 
навчальному році. Доповідачі висвітли-
ли низку питань, які найбільше актуальні 
сьогодні в розвитку освіти краю. 

Освітянський форум продовжив ро-
боту на базі Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти, 
де працівники установи провели низку 
інструктивно-методичних нарад щодо 
актуальних питань організації навчаль-
но-виховного процесу, особливостей 
викладання предметів в основній школі 
відповідно до вимог Державного стан-
дарту загальної середньої освіти тощо.

ПІДСУМКОВИЙ  ПЕДАГОГІЧНИЙ  ФОРУМ У серпні в залі ПАДІЮНу представники 
освітянської громади, переможці ІV етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад з на-
вчальних предметів, їхні вчителі, учні-пере-
можці ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-за-
хисту науково-дослідницьких робіт учнів-
членів МАН України зібралися на підсумкове 
розширене засідання колегії департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації 
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ЗУСТРІЧ  ПОЧАТКІВЦІВ
З  УЛЮБЛЕНИМ  ВИДАВНИЦТВОМ

Науково-методичний журнал «Почат-
кова школа» – це сучасне видання 
для сучасного вчителя, відкрите для 

обговорення гострих питань, сміливих пе-
дагогічних ідей, нетрадиційних технологій 
навчання. На будь-яке запитання читачів 
надають роз’яснення висококваліфіковані 
фахівці (юристи, психологи, медики, а також 
дизайнери та модельєри), щоб робота педа-
гога була продук-
тивною, а дозвілля 
повноцінним. 

Журнал вихо-
дить з ІІ півріччя 
2012 року у видав-
ництві «Світич» 
за підтримки Мі-
ністерства освіти 
і науки, молоді та 
спорту України.

У серпні вчителі 
початкових класів, 
що проходять курси підвищення кваліфікації 
при Закарпатському ІППО, мали можливість 
поспілкуватися із заступником головного ре-
дактора журналу Оксаною Проценко. 

Педагоги визнали, що журнал дуже ціка-
вий, якісний і потрібний. На сторінках сучас-
ного часопису вчитель знаходить майже все 
потрібне: нормативні вимоги, роз’яснення 
фахівців, готові практичні розробки (кален-

дарні плани, конспекти уроків, виховних 
заходів, ігри, конкурси, сценарії свят, класні 
години, батьківські збори тощо). 

Позитивно, що керівники та методисти 
всіх рівнів також знаходять цінний мето-
дичний матеріал щодо ефективної органі-
зації роботи управлінської та методичної 
служб: зразки оформлення документації, 
рекомендації щодо атестації педагогів, допо-

могу у проведенні 
методоб’єднань, 
організації твор-
чих майстерень, 
«Школи молодого 
вчителя», педаго-
гічних фестивалів 
та інших заходів 
для розвитку твор-
чого потенціалу 
вчителів.

Усі випуски жур-
налу присвячені 

питанням упровадження нового Державного 
стандарту початкової освіти, відмінностям 
нових навчальних програм від попередніх 
та особливостям їх реалізації у нових під-
ручниках. 

Оксана Володимирівна запросила всіх 
бажаючих до співпраці і наголосила на ви-
могах до матеріалів, що подаються до друку 
в журнал.

У серпні на базі ДПТНЗ „Мукачівський професійний аграрний ліцей ім. М.Данканича” від-
булася конференція працівників професійно-технічної освіти Закарпаття. У ній взяли 
участь директор департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації – Мо-
тильчак М.А., заступник начальника управління – начальник відділу вищої, професійно-
технічної освіти і науки департаменту обласної державної адміністрації Довганич О.С., 
працівники навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Закарпатській 
області, директори, заступники директорів, методисти, старші майстри, керівники 
методичних секцій, голови методичних комісій, викладачі та майстри виробничого на-
вчання ПТНЗ

Відповідно до річного плану роботи на базі 
Закарпатського інституту післядипломної 
педагогічної освіти відбулася інструктивно-

методична нарада методистів міських (районних) 
відділів (управлінь) освіти, що відповідають за ви-
кладання іноземної мови (англійської, німецької, 
французької) у навчальних закладах області.

У рамках зустрічі обговорено питання навчаль-
но-методичного забезпечення та ведення шкільної 
документації з іноземних мов, представлено зразки 
європейського мовного портфоліо для учнів почат-
кової, основної та старшої школи.

На нараді проаналізовано зміст програм і підруч-
ників за новими Державними стандартами базової і 
повної загальної середньої освіти, а також акценту-
валася увага присутніх на необхідності змістовної 
науково-методичної роботи із педагогічними пра-
цівниками в навчальних закладах області. 

Також значна увага приділялася питанню фа-
хового удосконалення вчителів іноземної мови та 
організації мовних шкіл як ефективного інструмента 
підвищення професійної майстерності сучасного 
вчителя.

Жвавий інтерес викликало питання подальшої 
організації літніх мовних таборів для школярів.

Учасників наради ознайомлено з результатами 
Всеукраїнських учнівських олімпіад та проектами 
міжнародного співробітництва серед загальноос-
вітніх навчальних закладів.

МЕТОДИСТИ
ІНОЗЕМНИХ  МОВ  

РАДИЛИСЯ
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ЗДОБУТКИ  І  НАДБАННЯ  
У  ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІЙ  ОСВІТІ  ЗАКАРПАТТЯ

Директор департаменту освіти і науки 
Мотильчак М.А. у своєму виступі підбив 
підсумки роботи професійно-технічної 

освіти області за 2014/2015 н. р. та у рамках 
проекту Закону України „Про професійну освіту” 
окреслив перспективи її розвитку на 2015/2016 
навчальний рік. 

Особливу увагу звернуто на оновлення змісту 
професійно-технічної освіти, модернізацію ма-

теріально-технічної бази навчальних закладів 
та підвищення професійного рівня педагогічних 
працівників.

Виступ головного освітянина краю супрово-
джувався демонстрацією фільму „Реалії про-
фесійно-технічної освіти Закарпаття 2014/2015 
н.р.”.

Про шляхи оновлення роботи методичної 
служби для підвищення якості освітніх послуг, 
серед яких – пріоритетні напрями роботи педа-
гогічних працівників: розробка і запровадження 
оновлених державних стандартів із конкретних 

професій, організаційно-методич-
ний супровід підвищення квалі-
фікації педагогічних працівників, 
дослідно-експериментальна ро-
бота, створення електронної бази 
сучасного комплексно-методично-
го забезпечення предметів та про-
фесій тощо – доповіла присутнім 
директор НМЦ ПТО Слюсарєва 
О.В.

Цікавими та ґрунтовними були 
виступи працівників різних ка-
тегорій ПТНЗ, які ділилися до-
свідом роботи 
щодо модерніза-
ції матеріально-

технічної бази навчального 
закладу, організації роботи 
з педагогічними кадрами, 
ефективності використання 
сучасних педагогічних, ін-
формаційно-комунікаційних 
технологій в навчально-ви-
ховному процесі, створення 
електронних програмних за-
собів навчання як важливої 
складової якісної підготовки 
кваліфікованих робітників та 

підвищення престижу робітничих професій і 
навчальних закладів.

Зазначалося також, що враховуючи ситуацію 
на сьогоднішньому ринку праці, залучення робо-
тодавців і співпраця з соціальними партнерами 
є вагомим засобом впровадження елементів 
дуальної системи навчання при підготовці ква-
ліфікованих робітників та підвищення фахової 
кваліфікації педагогів. 

У ході роботи конференції вироблено і схва-
лено пропозиції до проекту рішення розширено-
го засідання колегії департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації.
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Мета уроку: закріплювати знання 
учнів про поняття «Батьківщина» і 
«батьківщина», «патріот»; розрити 
зміст понять Конституція України, пра-
ва і обов’язки громадянина, розшири-
ти знання учнів про державні символи 
України (герб, прапор, гімн); викликати 
в учнів зацікавленість історією свого 
народу, постатями видатних україн-
ців, історією боротьби українського 
народу за свободу і незалежність, 
історією рідного краю. Вчити дітей 
усвідомлювати себе громадянином, 
патріотом України, висловлювати по-
чуття гордості за свою Батьківщину, 
бажання стати на її захист. Виховувати 
в учнів патріотичні почуття, національ-
ну свідомість, гордість та шанобливе 
ставлення до героїв – захисників неза-
лежної України. Викликати прагнення  
бути справжнім патріотом рідної землі.

Обладнання: запис Гімну України, 
записи пісень («Злагода» В. Крищен-
ка, Г. Татарченка; «Одна – єдина» 
В. Крищенка та О. Морозова); макет 
листівки для воїнів АТО, мультфільм 
«Різдвяні традиції. Щедрик» із циклу 
«Це – наше і це – твоє!» в мережі Ін-
тернет телеканалу ПЛЮСПЛЮС (По-
силання для перегляду – https://www.
youtube.com/watch?v=kkaAQxi3LcE 
Скачати можна тут – http://www.ex.ua/
view/93196320)

План-конспект
І. Актуалізація опорних знань 

учнів. Мотивація.
- Діти, прослухайте, будь-ласка, чу-

довий вірш української поетеси Тетяни 
Заславської:

Про Україну я пісню співаю,
Кращої в світі для мене нема,
Від небокраю й до небокраю
Навіть шукати дарма…
Нам Україна – мати, родина.
(Так свою Англію люблять англійці,
Швецію – шведи,
Німеччину – німці…)
Нам не забути свою Україну.
Тому що ми – українці!
- Поміркуйте, діти, про що цей вірш? 

Яку головну думку хотіла до нас доне-
сти поетеса?

- Які почуття викликає у вас цей 
вірш? Чому?

ІІ. Розповідь вчителя.
Наша Батьківщина – Україна, наша 

багата й щедра українська земля, 
стала здавна місцем проживання для 
представників більше 130 національ-
ностей. Це – росіяни, німці, крим-
ські татари, естонці, болгари, греки, 
молдавани, румуни, угорці, албанці, 

гагаузи, євреї. Усі вони представники 
нашого українського народу.

Наша прекрасна земля, її щедрий, 
співчутливий народ дав захист бага-
тьом малим народам. Усі вони мирно 
й у злагоді живуть на Україні, пройшов-
ши нелегкі випробування часом, голо-
дом війнами і, навіть, переселеннями 
народів (кримських татар, німців, на-
віть самих українців). Український на-
род зумів дати притулок усім, хто живе 
у нас, тим, хто повернувся додому 
після довгих поневірянь (наприклад, 
кримськотатарському народу до Кри-
му), зумів зберегти рідну українську 
мову, яка стала державною у молодій 
незалежній українській державі згідно 
з Конституцією, надає постійну допо-
могу іншим народам у розвитку їхньої 
мови, культури, збереженні історії, по-
буту, традицій. Терпимість, миролюб-
ність, бажання жити в злагоді з усіма 
народами, які населяють Україну, за-
вжди було притаманне українському 
народу, який збагатив свою історію, 
культуру за рахунок здобутків інших 
культур тих народів, які заселяли наші 
землі. Яка чудова наша Україна, кож-
ний її куточок! Скільки нового з життя 
різних народів, що живуть в Україні, 
ми зможемо сьогодні дізнатись, озна-
йомившись з історією Ваших родин, де 
тісно історично переплелися традиції 
народів.

- Як Ви вважаєте, що нас об’єднує, 
діти?

- А що є відмінного у святах (зви-
чаях, традиціях) народів, які прожи-
вають в Україні? (Перегляд дітьми 
мультфільму «Різдвяні традиції. 
Щедрик» із циклу «Це – наше і це 
– твоє!» в мережі Інтернет телека-
налу ПЛЮСПЛЮС (Посилання для 
перегляду – https://www.youtube.com/
watch?v=kkaAQxi3LcE Скачати можна 
тут – http://www.ex.ua/view/93196320)

- Яких норм і правил у житті повинні 
дотримуватися представники всіх на-
родів, які населяють Україну? Чому?

- Від чого, від зусиль кого залежить 
мир, злагода, спокій у нашому суспіль-
стві, державі, країні в цілому?

ІІІ. Звучить приспів пісні «Зла-
года» (Вадима Крищенка, Геннадія 
Татарченка):

Несімо злагоду, як ту дитину,
У кожну хату і родину.
Нам треба злагоди,
а зла не треба – 
Хай посміхнеться всім 
земля і небо.
Несімо злагоду, як Божу милість – 
І завжди будемо в добрі та силі.

Нам треба злагоди, а зла не треба
Хай посміхнеться всім земля і 

небо.

ІV. Словникова робота.
- Як ще можна назвати свою Бать-

ківщину (Вітчизна, рідна земля, рідний 
край)?

- Чому саме так називається країна, 
де народився кожен з вас? (Країна 
батьків)

- Як називають нашу Батьківщину?
- Так, рідну країну називають з пова-

гою Батьківщиною. Навіть, пишуть цю 
назву з великої літери, бо вона дійсно 
одна в кожної людини.

- Але є ще в кожної з вас і своя 
маленька «батьківщина», місце, де ви 
народилися. (Діти називають свої малі 
«батьківщини».)

- Як називають людину, яка лю-
бить свій народ, свою Батьківщину? 
(Патріот)

V. Гра-змагання «Я вважаю себе 
українцем, якщо я …»:

(Учитель може використати додатки 
до заняття про історію походження 
державних символів України)

На слайдах допоміжні запитання 
для учнів: 

- Як називається основний закон 
України? (Дотримуюся статей Консти-
туції України) 

- Які символи Української держави 
ти знаєш? (З повагою ставлюся до 
державних символів України: Прапору, 
Гербу і Гімну)

- Якою є державна мова в Україні? 
І як треба до неї ставитися? (Намага-
юся досконало оволодіти державною 
мовою – українською, намагаюся бо-
ротися за її чистоту)

- Не забувайте про ставлення до 
природи рідного краю, культурної 
спадщини (пам’ятники, музеї...) – 
(Бережливо ставлюся до природи 
рідного краю, культурної спадщини 
українського народу)

(Виграє той, хто зможе назвати 
якомога більше ознак справжнього 
патріота України).

Послухайте правила, які повинен 
знати і завжди виконувати кожен із 
нас.

• Звучить Гімн – потрібно встати, 
гордо й голосно співати.

• Біля Прапора зупинись, честь від-
дати не лінись.

• Конституцію потрібно вчити, за її 
законами жити.

(Звучить Гімн України)
Слово учителя. Підбиваючи під-

сумки нашої гри-змагання, заслухав-
ши Ваші варіанти відповідей, нам 
вдалося створити образ патріота 
України і я сподіваюся, що це творче 
завдання буде у майбутньому спону-
кати кожного з Вас ставати кращим, 
плекати в собі найкращі риси патріота 
в ім’я майбутнього нашої Батьківщини, 
у єдиній країні.

Виростайте і живіть
Для добра і слави,

Як святиню бережіть
Символи держави.

VІ. Мозковий штурм.
Бесіда з дітьми.
Яке слово є протилежним за зна-

ченням поняттю «Батьківщина»? 
(Чужина). Нехай підказкою Вам стане 
зміст вірша «Я був на далекій чужині» 
видатного українського педагога, учас-
ника другої Світової війни, справжньо-
го патріота України – Василя Олексан-
дровича Сухомлинського.

Читання вірша зі слайду.
Я був на далекій чужині,
Там небо таке ж голубе, 
Та тільки нема Батьківщини,
Нема там, Вітчизно, тебе.

Бо в ріднім краю над землею
Чистіша і глибша блакить.
І сонце Вітчизни моєї 
Яскравіше в небі горить.

Я слухав пісні на чужині –
Хороші думки в тих словах, 
Але то не крила орлині, 
Що є в наших рідних місцях.

Міні-диспут
- Чому людину завжди приваблює 

рідна земля, її Батьківщина?
- Поміркуйте, чи легко жити на чу-

жині? Чому?
- Так де ж все ж таки краще і чому?
Робота з прислів’ями:
- Кожному мила своя сторона.
- Людина без рідної землі, як со-

ловей без гнізда.
- Де рідний край, там і під ялиною 

рай.
- Як будеш рідної землі триматися, 

то будеш від неї сили набиратися.

VІІ. Історичні події країни.
Слово вчителя.
Згадуючи про славетну історію 

України, хіба можна забути про козаків, 
козацьку Січ. Слово «козак» означає 
«вільна людина». Хто ж вони такі? На 
долю козаків випала велика i тяжка 
праця – бути оборонцями рідної землі 
від турків та татар, та інших іноземців. 
Українці завжди були оборонцями 
своїх кордонів, але ніколи не зазіхали 
на землі інших народів, не були за-
гарбниками. Жили козаки за своїми 
законами, наприклад, «сам погибай, 
а братчика (товариша) виручай». У 
боях козаки-побратими билися поруч, 
рятуючи один одного і прикриваючи 
своїм тілом у разі небезпеки. 

- Кого з видатних українських ота-
манів, гетьманів Ви знаєте? Хто з 
них прославив нашу рідну землю і 
залишився навіки в пам’яті народу у 
піснях, думах, казках.

(Перегляд слайдів з інтернету)
- Хто з Вас добре знає історію своєї 

сім’ї, свого роду? Хто є нащадками 
славних козацьких родів? Розкажіть 
про це.

(Продовження на стор. 5, 6, 7)

Перший урок у День знань Міносвіти рекомендує  присвятити 
національно-патріотичному вихованню, а конкретну тему на-
вчальні заклади мають визначити самостійно. Щоб спростити 
завдання, а може, й надихнути освітян на творчість, Інститут 
проблем виховання НАПН України розробив методичні матеріали 
на допомогу вчителям.

Так, 1 вересня вчителям молодшої школи, зокрема, запропонова-
но провести перший урок  під назвою «Хай в серці кожної дитини 
живе любов до України»

ХАЙ В СЕРЦІ КОЖНОЇ ДИТИНИ ЖИВЕ ЛЮБОВ ДО УКРАЇНИ
(1 – 4 класи)
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- Збулася мрія багатьох століть 
українських патріотів. Наша Україна 
– стала соборною, незалежною, са-
мостійною державою. Цього року 24 
серпня їй виповнилося 24 роки. На 
жаль, на 23-му році мирної незалеж-
ності українському народові, найкра-
щим його представникам довелося 
зі зброєю в руках відстоювати свою 
національну гідність та незалежність. 
Навіки у пам’яті народу залишаться 
герої Небесної сотні. А день 20-го 
лютого (саме тоді відбулися най-
жорстокіші бої між протестуючими і 
силовиками) за Указом Президента 
України П.Порошенка, офіційно став 
днем пам’яті загиблих на київському 
Майдані – Днем Героїв Небесної со-
тні. Серед героїв Небесної сотні були, 
крім українців, вірмени, грузини, росі-
яни, білоруси, але всіх їх об’єднувало 
єдине бажання – відстояти свободу і 
незалежність української держави.

- Так, як наші пращури-козаки рев-
но обороняли кордони наших земель, 
так і сьогодні наші українські воїни, 
учасники АТО у боротьбі з російськи-
ми загарбниками, борються за нашу 
державу, відстоюють її суверенітет і 
територіальну цілісність. Вони про-
являють великий героїзм і відвагу та 
є справжніми патріотами України – 
славними нащадками героїчних коза-
ків.

- Діти, а що означає вислів, який 
зараз часто лунає скрізь: «Шануймо-
ся, бо ми того варті»? Це найчастіше 
говорять між собою дорослі. Що це 
означає?

Любити свій край, свою землю, 
знати рідну мову, шанувати традиції 
і звичаї, свій рід, пам’ятати своїх на-
ціональних героїв. Але цей вираз має 
ще глибше значення, бо він стосуєть-
ся і кожного з вас. Ви повинні вирости 
справжніми дочками й синами свого 
народу, стати найбільш свідомими, 
ніж теперішнє покоління, пам’ятати і 
берегти все те, що нам у спадок за-
лишити минулі покоління. 

- Мабуть, ви часто чули чудовий, 
величний заклик «Слава Україні!»? 
Що лунає у відповідь. Чи пам’ятаєте 
ви ці слова? («Героям слава!») Що 
означають ці слова? (Це також згадка 
про пам’ять свого народу, його істо-
рію, ваших рідних, життя яких склада-
ло долю нашої Батьківщини).

VІІ. Виступ учасника АТО або во-
лонтера.

VІІІ. Хвилина пам’яті за загибли-
ми героями Небесної сотні, воїна-
ми АТО, мирними жителями Укра-
їни, усіма полеглими за незалеж-
ність України.

ІХ. Виконання творчого завдан-
ня учнями.

Бесіда.
- Діти, якого кольору наш прапор?
- Що символізують синій і жовтий 

кольори?
- Хто з вас знає, що символізує наш 

Герб? Звідки він походить? Скільки 
йому років?

Творча робота (дивись додаток до 
заняття).

1. Учні 1-2-х класів виготовляють за 
шаблоном прапор України.

2. Учні 3-4-х класів окрім Прапора 
малюють Герб зі словами підтримки 
воїнам АТО (одним із трьох способів).

 
ІX. Підбиття підсумку уроку.
Слово вчителя:
- Кожну нашу родину можна порів-

няти з могутнім деревом, в якого міцні 
корені. Відірви ці корені – зламається 
дерево. І навпаки, наша пам’ять ро-
бить його невмирущим. Спробуємо 
зробити всім своїм життям, працею 

так, щоб дерево вашого роду ніхто 
не зміг похитнути. Гідно несіть сла-
ву ваших предків, завжди вставай-
те на захист свободи і незалежності  
своєї Батьківщини – України, докла-
діть своїх зусиль для того, щоб вона 
стала багатою, сильною.

1. Прослуховування вірша 
М.Овдієнко.

Як помира листок без гілки,
А квітка без стебла,
Так я без тебе, Україно,

На світі б не жила.
2. Слухання пісні «Одна – єдина» 

(Вадима Крищенка та Олександра 
Морозова).

ОДНА – ЄДИНА
З репертуару Іво Бобула
Коли у серці поклик журавлиний 
І втома ріже зморшкою чоло, 
Я добре знаю – є одна – єдина, 
Що не сховає рук своїх тепло.

Приспів
Одна – єдина на білім світі, 
З твого імення сонце світить. 
Одна – єдина, одна – єдина, 
Моя ти рідна Україна.
Коли далеко – знов до тебе лину, 
Спішу до тебе, як весняний птах, 
Бо, де б не був я, – ти одна – єдина 
В моїм мовчанні І моїх словах.

Приспів
Коли день світить,
як рясна калина, 
І зерна мрії падають в ріллю, 
Я свято вірю – є одна – єдина, 
З якою сонце й хмари розділю.

Приспів
3. Продовж речення «Для мене 

Батьківщина – це…»
 
ДОДАТКИ ДО ЗАНЯТЬ:
1. Зразок шаблону листівки для 

творчого завдання (1-2-й класи).

Прапор
2. Зразок шаблону листівки для 

творчого завдання (3-4-й класи).
Зворотня сторона

Моя країна – Україна
Є у мене й мама й тато,
Є сестра й молодший братик
Ми щодня встаєм раненько
І збираємось хутенько..
Тато – лікар у лікарню,
Мама – пекар у пекарню,
Я й сестра до школи йдем
Брата в дитсадок ведем.
В нас людина кожна знає,
Чим займатись вона має.
Гарантує нам це право 

Головний закон держави.
Він дає дорослим й дітям
Вільно і щасливо жити.
Всі його повинні знати
І вивчати, й шанувати.
Звуть закон цей в Україні – … (Кон-

ституція країни) 
Алла Сокол

А. Костецький
НАШ ОСНОВНИЙ ЗАКОН

Не так уже й давно, а саме – 28 
червня 1996 року, народилася в на-
шій незалежній державі Конституція 
України – наш Основний Закон.

Ти, друже, напевно, чув від дорос-
лих, що закони взагалі, яких є чима-
ло, визначають і підказують нам усім 
– і малим, і дорослим, – як жити у 
своїй країні та з її сусідами у злагоді й 
мирі. А Конституція України визначає, 
якими бути всім отим законам. Одне 
слово, Конституція – це така собі „ма-
тінка” всіх інших законів!..

Слово «конституція» походить із 
латинської мови, якою говорили ще 
в Стародавньому Римі. А означає 
воно «устрій, установлення», тобто 
будь-яка конституція визначає, якій 
бути державі, де ми живемо, а також 
– наші права та обов’язки.

А вони є в усіх і в кожного!
Скажімо, твої батьки мають піклу-

ватися про тебе, а ти повинен помага-
ти їм у всьому, слухатися їх, поважати 
дорослих і своїх ровесників. Зрозумі-
ло, тоді й вони поважатимуть тебе. 
Адже в Конституції України записано, 
як то кажуть, чорним по білому, що 
„діти рівні у своїх правах незалежно 
від походження”.

А ще там записано, що „будь-яке 
насильство над дитиною пересліду-

ється законом”. Отже, твої права обе-
рігаються державою: ніхто й ніколи 
з дорослих не може примусити тебе 
чинити щось погане чи зле, не може 
зашкодити тобі, твоїй гідності й честі!

Але й ти, друже, мусиш чинити так 
само: нікого ні до чого не змушувати, 
жити за правилами та законами на-
шої країни, бути її відданим громадя-
нином!..

Отож, друже, запам’ятай: Консти-
туція України – то життєвий дорогов-
каз і для тебе, і для мене, і для всіх-
усіх сущих в Україні, і для самої нашої 
держави – теж! А „День прийняття 
Конституції України є державним свя-
том – Днем Конституції України” – так 
записано в самій Конституції!..

(За книгою Н.М.Бібік, М.М.Ілляш 
Зростаємо громадянами. Розповідь 
про Конституцію України: Навч. посіб-
ник. – К.: Веселка, 2000. – 87 с.)

НАЙГОЛОВНІШИЙ ЗАКОН
У кожній державі є один найголо-

вніший Закон. Він називається КОН-
СТИТУЦІЄЮ, або ж ОСНОВНИМ ЗА-
КОНОМ. Всі інші закони, які прийма-
ють при потребі (от як, приміром, за-
кон про те, якою може бути найменша 
зарплата, або про те, як допомогти 
молодим сім’ям), усі розпорядження 
Уряду і Президента не повинні супер-
ечити Основному Закону. Ось чому 
кожен народ бореться за те, щоб мати 
добру КОНСТИТУЦІЮ. Нелегко буває 
її вибороти. Але хоч би як було важко, 
справа варта того. Бо від Конституції 
залежить щастя й доля Народу і кож-
ної людини. 

Кожен, хто хоче, щоб у спільному 
Домі – Державі всі жили щасливо, по-
винен добре знати Конституцію своєї 
Держави, розуміти її, виконувати і бо-
ронити.

    
НАЙВАЖЛИВІШИЙ РОЗДІЛ

КОНСТИТУЦІЯ у перекладі з ла-
тинської мови означає «устрій, бу-
дова». Це закон про устрій, про бу-
дову держави і про головні права та 
обов’язки громадян.

У законі, а тим більше – в Основно-
му Законі, кожне слово, кожна кома 
мають важливе значення. І все ж 
таки, очевидно найважливішим у всій 
Конституції є другий розділ: «Права, 
свободи та обов’язки людини і гро-
мадянина». Все інше – заради цього. 
Адже держава твориться й існує за-
для людини.

Цей розділ найбільший у Конститу-
ції. У ньому сорок вісім статей. Майже 
кожна починається словами: «Гро-
мадяни мають право...», «Кожен має 
право...». Якщо навіть у якихось стат-
тях цих слів немає, то все одно йдеть-
ся про права людини, права громадя-
нина. За переліком прав і свобод та 
за їхнім змістом Конституція України 
належить до найдемократичніших і 
найбільш гуманістичних (тобто людя-
них!) конституцій світу.

У ній враховано традиції україн-
ського народу та історичний досвід 
усього людства. Вона ґрунтується на 
«Загальній декларації прав людини», 
прийнятій Генеральною Асамблеєю 
ООН 10.12.1948 року. ООН – Орга-
нізація Об’єднаних Націй – створе-
на після Другої світової війни. У ній 
працюють представники майже всіх 
країн світу. Мета ООН – сприяти 
розв’язанню конфліктів між народами 
мирним шляхом.

У розділі другому Конституції 
йдеться й про обов’язки.

Держава вимагає від громадянина 
тільки найнеобхіднішого. Не для себе 
як такої, а знову ж для того, щоб за-
безпечити права, свободи, гідне жит-
тя всіх своїх громадян, захистити їхні 
інтереси.
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Не випадково права та обов’язки 
стоять поряд. Вони нерозривно 
пов’язані! Право породжує обов’язки, 
а належно виконані обов’язки надають 
можливість ще повніше здійснювати, 
утверджувати права. Візьмімо, на-
приклад, статтю 27. У ній говориться: 
«Кожна людина має невід’ємне право 
на життя». Це означає, що держава 
всіма своїми засобами повинна боро-
нити життя й безпеку громадян. Але 
це є також обов’язком кожного грома-
дянина! Ось що сказано в статті 68:

«Кожен зобов’язаний неухильно 
додержуватися Конституції України та 
законів України, не посягати на права і 
свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від 
юридичної відповідальності».

Але хіба може кожна людина, а тим 
більше малоосвічена, заклопотана 
своїми справами і турботами, знати 
всі закони?! Треба відверто сказати: не 
може. Як же бути? Питання складне, 
але водночас і просте. Ми вже гово-
рили про загальнолюдські цінності, 
про добро і зло. Зовсім не важко 
запам’ятати десять заповідей Божих, 
а серед них є: заповідь 4-та – «шануй 
батька свого і матір свою», заповідь 
5-та – «не вбивай», заповідь 7-ма – 
«не кради», заповідь 8-ма – «не свідчи 
ложно». Коротше можна сказати так: 
не чини і не бажай іншому того, чого 
не бажаєш собі. Близькими до них 
є моральні вимоги й інших світових 
релігій. Достатньо дотримуватися цих 
заповідей, щоб не стати на стежку 
злочину.

- Кажуть, що моє право закінчується 
там, де починається право іншого. Як 
ти це розумієш?

Але в житті часом виникають ситуа-
ції, коли треба знати конкретний закон, 
щоб через незнання його не постраж-
дати самому і не заподіяти шкоди 
іншим. У такому разі треба неодмінно 
порадитися з адвокатом, знавцем за-
конів – юристом. І тільки все добре 
з’ясувавши, можна буде прийняти 
розумне, виважене рішення, захисти-
ти свої інтереси і права. (Наприклад, 
стосовно житла або спадщини).

Василь Симоненко
Ти знаєш, що ти – людина. 
Ти знаєш про це чи ні? 
Усмішка твоя – єдина, 
Мука твоя – єдина, 
Очі твої – одні.

- У чому ти хотів би бути схожим на 
своїх тата, маму, друга?

З метою кращого ознайомлення 
дітей зі змістом статей Конвенції про 
права дитини ми використали віршо-
вану поезію Ірини Жиленко «Знай свої 
права дитино…». Наприклад: 

Знай свої права, дитино. Основні 
засади Конвенції про права дитини 
(1989 рік) / Вірші Ірини Жиленко

У неньки народилося дитя…
Від дня народження від іменин – 
він твій – цей світ широкий за ві-

кном.
Ти на життя і щастя маєш право
під золото – блакитним знаменом
своєї української держави.

***
… В людей розумних є девіз:
ні з кого не сміятись.
І той, і та, і ти, і я – 
ми всі – одна міцна сім’я. 
Так, люди різні. Але рівні 
права у всіх людей,
чи ти рудий, чи чорнобривий, 
українець, чи єврей.
Маленьким росіянам, фінам, 
полякам, неграм – всім 
країна наша Україна – 
єдиний рідний дім.

Методика незакінченого речення 
«Моя думка така…», «Якби я мав 
право…»

- Як би ти пояснив, що означає ви-
слів: «Я маю право...»?

- Чи подобається тобі твоє ім’я? Чи 
ти знаєш, що воно означає?

- Як ти гадаєш, які права дитини 
порушують дорослі, посилаючи своїх 
чи чужих дітей на вулицю старцювати 
(просити гроші)?

… В Україні славній, 
у нашій рідній стороні 
усі народи мають право
на власну мову і пісні.
Як ти грузин – учи грузинську.
Казах – казахську вчи сумлінно.
Але шануй і українську – 
Державну мову України.
  ***
… Дитя мої, права дитини 
ти мусиш вивчити сумлінно.
Це так потрібно, так важливо
напевно знати в наші дні:
коли з тобою справедливо
вчиняють, а коли і ні.
Тож прочитай, завчи напам’ять.
Порадь і друзям почитать.
Хай прочитають тато й мама.
Закони всім потрібно знать!
Будь добрим сином (чи дочкою),
поганим вчинком не зганьби
ти роду власного ніколи.
Люби свою сім’ю і школу.
Свою Україну люби!

Ірина Жиленко

ЛЕГЕНДА 
Не тільки людина, не тільки сім’я 

мають властиві їм ознаки – такі зво-
рушливі й неповторні. Кожна держава 
також має свої розпізнавальні симво-
ли. Це Прапор і Гімн. 

З глибини віків дійшла до нас ось 
така легенда. Жила собі жінка. І мала 
вона трьох синів. Сини зростали чес-
ними, сміливими, дуже любили свою 
неньку і готові були віддати за неї своє 
життя.

Виросли сини і розійшлися по сві-
тах, прославляючи свою матір. Най-
старшому матір подарувала на згадку 
про себе золоту корону з трьома 
промінцями. Корона зігрівала людей, 
вела вперед, показувала шлях до 
кращого життя. За цю трипроменеву 
корону люди дали першому синові 
ім’я Тризуб.  

Середньому сину мати дала в до-
рогу блакитно-жовтий одяг. Сміливий 
і сильний був середній син, і просла-
вив він свою матір добрими звитяж-
ними (героїчними) вчинками. Люди 
запам’ятали його і назвали Прапором.

А найменший син отримав у дару-
нок від матері соловейків голос. І де б 
він не був, усюди лунала його дзвінка 
урочиста пісня. За цей голос і велич-
ний спів люди дали йому ім’я Гімн.

Так і донині по всьому світу зо-
лотий тризуб, синьо-жовтий прапор 
і урочистий гімн прославляють рідну 
неньку – Україну. 

Вони стали державними символами 
України.

(А.Сокол, О.Конечна (Уривок з книги 
„Моя країна – Україна”)

За М.Туркало

ЛЕГЕНДА ПРО ПШЕНИЦЮ
У ті давні часи, коли перші люди 

були в раю, ніхто не знав, що таке 
голод. Усі жили тільки душею, а душі 
були чисті, мов сніг, і невинні, мов 
травневі квіти. Уся природа була наче 
одна родина, і в ній панувала велика 
й гаряча любов.

Але сатана – злий дух всесвіту – по-
сіяв гріх у душах людей. Відтоді поча-
лося життя людського роду, сповнене 
мук, сліз і неспокою. Важке горе при-

давило раптом їхні серця і рівночасно 
вперше вони відчули голод. Їхня нива 
не родила, бо в землі не було насіння.

Був на небі один ангел, що дуже 
любив і жалів людей. Полетів він до 
Божого престолу.

- Господи! – промовив ангел. – До-
зволь мені допомогти знеможеним. 
Їх нещастя вогнем палить мою душу!

- Іди й допоможи людям, – лагідно 
всміхнувся Бог.

Мов блакитна квітка, злетів з неба 
ангел і спустився на землю. Але люди, 
втративши чистоту душі, втратили і 
здатність бачити ангелів. Вони могли 
бачити тільки земні речі.

І ангел засмутився. Золоті блискучі 
сльозинки полилися з його очей і за-
сіяли землю…

Літом нива засяяла стиглим, неначе 
щире золото, зерном. Вдячні люди па-
дали навколішки, тремтячими руками 
пригортали і цілували хліб, дарований 
їм небесами…

Тепер нема в світі таких розлогих та 
родючих степів, як в Україні, де влітку 
хвилюються безмежні лани, засіяні 
українським золотом. І споконвіку по-
важає український народ пшеницю. 
Любить так, що навіть для свого на-
ціонального прапора вибрав кольори 
золотої пшениці та блакитного неба.

Д. Чередниченко

ВОГОНЬ – БАТЬКО,
ВОДА – МАТИ...

(Думки про національну символіку)
Темно. Ніч. Ще ніч. І ти чекаєш 

ранку.
Ти дивишся на небо – а воно як 

море. Як темне море. От викотилась 
би на нього золота діжа – і враз би 
засяяло. І все навколо звеселилося 
б, ожило. Аякже: сонце встане – то й 
ранок настане. „Коли сонечко пригріє, 
то й трава зазеленіє”, – кажуть люди.

А ще вони кажуть: „Куди водиця 
тече, там травиця росте”. Звісно, без 
сонця й води усе марніє. Бо вогонь і 
вода народжують життя. Світло й вода. 
Люди вірять: сонце – батько, вода – 
наша мати. А де тато й мама, там і 
син. От і Трійця Свята. Так і називався 
колись тризуб наш. Герб України. Бо 
він давній. Ще в князя Володимира 
був гербом. А люди знали його ще з 
трипільських і давніших часів. І завжди 
шанували цей знак як Дерево Життя, 
бо вірили у святість Народження, ціну-
вали красу Пробудження. І вірили вони 
в чарівну силу барви життя, чистої і 
справедливої. Якої саме барви? Ти 
скажеш і сам, як глянеш на ранкове 
небесне море. Бо побачиш: вогонь 
(сонце) – жовтий (золотий), вода 
(небо) – синя. Або як спостерігатимеш 
ранкову річку чи ранковий ставок: 
сонце золоте сяє із синьої (голубої) 
глибини. А люди кажуть: „Як небесна 
височина, так морська глибина”.

Отож наші предки ще здавна помі-
тили, якої доброї барви (кольору) наша 
аура (біополе довкола тіла у вигляді 
різнобарвного світіння), аура цілої 
України – синьо-жовта, синьо-золота, 
а вчені кажуть, що інтелект світиться 
жовто-золотистим, духовність – го-
лубим. Блакитно-жовта барва аури, 
виходить, – барва мислячої, духовно 
розвиненої людини. Наші предки це 
добре знали й узяли цю барву (ці 
кольори) за національний символ. 
Отож і полощеться на весняному ві-
трі синьо-жовтий прапор – оберега 
наша – і тішить наші пробуджені душі, 
єднаючи нас із давніми предками, із 
нашою історією. 

Вогонь і Вода.
Сонце й Небо.
Осяяна сонцем пшениця й небесна 

блакить.

Життя. Україна.
А щоб жила наша держава, щоб 

не вмирала її історична слава і жа-
дана воля, народ обрав собі пісню-
оберегу, пісню-гімн, якою стверджує 
свою незнищенність, утверджує свою 
полум’яну любов до Батьківщини, 
замовляє світлу майбутність. Слова 
цієї пісні написав ще 1862 року Павло 
Чубинський, а музику до них склав 
1863 року композитор Михайло Вер-
бицький. Називається вона „Ще не 
вмерла Україна”. І лунає вона тепер 
понад світом, розносячи болючу славу 
України, а Україні виборюючи світлу 
долю.

М. Підгірянка

Не забуду я ніколи: 
Знак мій – Тризуб в синім полі, 
Україна – край мій рідний, 
Щоб був славний і свобідний.
Жовті ниви, сині гори, 
Жовто-сині в нас прапори! 
Все нам будуть помагати 
Господь Бог і Божа Мати!

(Із часопису „Дзвінок”)

Учителі можуть використати цю 
збірку прислів’їв як додатковий мате-
ріал до відповідних занять, разом з 
дітьми розтлумачуючи зміст кожного з 
них. Можна запропонувати ще й такий 
творчий вид завдання для дітей: по 
командах доповнити вміщені прислів’я 
іншими, подібними за змістом, звер-
нувшись за допомогою до старших 
членів родини, учителів, вихователів.

Бліц-турнір «Моя Україна» (за 
В.І.Мургою, газета «Розкажіть онуку», 
червень 2013 року. С. 32-33)

1. Яке свято ми відзначаємо 28 
червня? (День Конституції України)

2. Що ми відзначаємо 23 серпня? 
(День Прапора).

3. Коли ми святкуємо День неза-
лежності України? (24 серпня).

4. У якому році була прийнята 
Конституція незалежної української 
держави? (1991 рік)

5. Із скількох областей складається 
Україна? (24 і Республіка Крим)

6. Хто є автором слів Гімну України? 
(Павло Чубинський)

7. Хто написав музику до нього? 
(Михайло Вербицький)

8. Назвіть прізвище першого космо-
навта України? (Леонід Каденюк)

9. Який найбільший звір України? 
(Зубр)

10. Яка найбільша морська тварина 
живе в Україні? (Дельфін)

11. Назвіть державні символи Укра-
їни?

12. Назвіть народні символи Укра-
їни?

«Вірю – не вірю»
1. Чи вірите Ви, що Київ – найста-

ріше місто в Україні? (Ні. Місту Керч 
(Пантікапей) – 2600 років)

2. Чи вірите Ви, що географічний 
центр Європи знаходиться в Україні? 
(Так, у Карпатах)

3. Чи вірите Ви, що символом най-
вищої влади на Січі був меч? (Ні, 
булава)

4. Чи вірите Ви, що штани хлопцям 
до ХІХ століття дозволяли носити 
тільки після 15-ти років? (Так, до цього 
носили сорочку)

5. Як називається збірка, до якої уві-
йшли поетичні твори поета та худож-
ника-кріпака? («Кобзар» Т.Г.Шевченка)

6. Хто запровадив християнство і 
охрестив народ Київської Русі? (Князь 
Володимир)

7. Чим прославився Ярослав Му-
дрий? (Він створив першу бібліотеку, 
дбав про поширення освіти)

СЦЕНАРІЇ  НА  ДОПОМОГУ  ВЧИТЕЛЮ РОЗРОБИВ  ІНСТИТУТ  НАПН 
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Збірка прислів’їв патріотичного змісту

А
Азбука – то до мудрості дорога.
Аби розум – щастя буде.
Аби руки і охота, буде зроблена робота.
Аби вмів робити, навчилися як жити.

Б
Без верби і калини немає України.
Без трудів не їстимеш пирогів.
Без вірного друга великая туга.
Будь сміливим не язиком, а ділом.
Без відваги зазнаєш зневаги.

В
Всюди на світі добре: у Вітчизні – найліпше.
В чужому домі будь привітний, а не примітний.
Від поганого коріння не жди доброго насіння.

Г, Ґ
Грамоті вчиться – завжди пригодиться.
Гостре словечко коле сердечко.
Ґречність і відвага – козакові слава.

Д
Добре діло – твори сміло.
Де добрі люди, там біди не буде.
Давши слово – держись, а не давши – кріпись.
Дерево міцне корінням, людина родиною.
Доглядай землю плідну, як матір рідну.

Е
Не той друг, хто медом маже, а той друг, хто 

правду каже.
Де незгода, там часто шкода.
Не шукай правди в других, коли в тебе її немає.
За спання не купити коня, а з лежі не справити 

одежі.

Є
Єдність і братерство – велика сила.

З
Земля кланяйся низько, до хліба будеш близь-

ко.
З ремеслом дружити – в житті не тужити.
Здобудеш освіту – побачиш більше світу.
Зрубав дерево – посади два.
Згода дім будує, а незгода руйнує.
Заздрий від чужого щастя сохне.

И
Більше науки – спритніші руки.
За рідний край життя віддай.
Та земля мила, де мати  родила.

І
І будень, і неділя – лінивому все буділля.
Інший край – інший звичай.
Добре ім’я – найкраще багатство.

Й
Все добре переймай, а зла  уникай.
Вмій пожартувати, знай, коли переставати.
Що край, то звичай, що сторона, то новина.
Нових друзів май, старих не забувай.

К
Книжка вчить, як на світі жить.
Книжку читай – розуму набирай.
Книжка – найкращий друг.
Козацькому роду нема переводу.
Красная мова находить добрії слова.
Краще не обіцяти, як слова не здержати.

Л
Людина без  вітчизни, як соловей без пісні.
Ліпше мовчати, ніж сварку зачати.
Ласкава дитина, як щаслива година.

М
Мир будує, війна руйнує.
Ми з такого роду, що любимо свободу.
Мовчання, гнів гасить свободу.

Н
Народ без свободи – як риба без води.
Найдорожчий клад, як в родині лад.
Не лінуйся рано вставати, щоб змолоду більше 

знати.
Не хитруй, не мудруй, а чесно працюй.

О
Один у полі не воїн.

П
Праця чоловіка годує, а лінь марнує.
Посієш вчинок – виросте звичка.

Р
Рід пізнавай – все добре переймай.
Пізнай свій Рід – побачиш свій шлях у житті.
Рідна земля і в жмені мила.
Розум – скарб людини.

С
Семеро одного не ждуть.
Слово до слова – зложиться мова.
Слово не горобець, вилетить – не піймаєш.
Слова ласкаві, думки лукаві.
Степ та воля – козацька доля.

Т
Талант – це наполеглива праця.
Теплі слова зігрівають душу людини.
Терпи козак, отаманом будеш.
Труднощі мучать, зате розуму учать.
Трудовий хліб – солодший за мед.

У
Україна – рідний край, про її добробут дбай.

У чужій стороні не так світить і сонце.
У всякім подвір’ї своє повір’я. 

Х
Хліб житній – то батько рідний, гречана каша 

– то матір наша.
Хто матір забуває, того Бог карає.
Хто без діла, той без хліба.
Хто рано встає, той у роботі не відстає.
Холодним словом серце не запалиш.

Ч
Честь втратиш – пропадеш, добро втратиш – 

наживеш.
Честю гордись, а батьком-матір’ю не хвались.
Чуже переступи, та не займай.

Ш
Шануй батька й неньку, буде тобі скрізь гла-

денько.
Шануй старших – доб’єшся поваги від молод-

ших.
Шануй сам себе, шануватимуть люди тебе.
Робиш добро – не кайся, робиш зло – зла й 

сподівайся.
Правда світліша за сонце.

Щ
Щастя не підкова – під ногами не знайдеш.
Щире слово, добре діло, душу й серце обігріло.
Що собі не мило, того й людям не зич.
Щоб не зазнати злої долі, працюй у школі, 

вдома, в полі.

Ю
Від краю до краю всім добра бажаю.
Наука і труд хороші плоди дають.
Стій за правду горою, то й люди з тобою.
По одежі стрічають, по уму проводжають.

Я
Які мамка й татко, таке й дитятко.
Як прийде туга, пізнаєш друга.
Як будеш чесно працювати, то прийде сама 

доля до хати.

Ь
Добре там живеться, де гуртом сіється і же-

неться.
Не вмієш – життя навчить, не хочеш – воно 

заставить.
Мудрий не говорить, коли зробить, а скаже, 

коли зробить.
Веселий гість – дому радість.
Великий рости, щасливий будь, себе не хвали, 

другого не гудь.

(Джерело: Абетка: українські народні приказки 
та прислів’я / Упорядник С. Черепанова. – Львів: 
Стрім, 1997. —36 с.; авторське оновлення)

Автор-упорядник: Киричок В.А.,
канд. пед. наук,

старший науковий співробітник
лабораторії громадянського та

морального виховання Інституту
проблем виховання НАПН України
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Мета: виховувати в учнів 7-8 класів патріотизм, 
любов до рідної землі, розширювати і поглиблювати 
знання про патріотизм, формувати шанобливе став-
лення до героїв-патріотів України.

Обладнання і матеріали: фонограма з народними 
піснями про Україну, фонограма з Гімном України, відео 
«Тік» «Люби ти Україну».

Хід уроку
1. Мотивація. Учитель розпочинає урок віршем 

Романа Нічіка:
В українцях могутня сила,
Загартована ще в віках.
Що ніяка війна не зломила,
Та кайдани на Соловках.
В нас є дух, що спроможний жити,
До своєї землі любов.
Тож ніколи нас не схилити:
Для нас воля – основа основ!

2. Мозковий штурм «Батьківщина для мене…»
Учитель пропонує учням продовжити речення:
• Батьківщина для мене…
• Я люблю Україну, бо…
Учитель. Любов до Батьківщини виявляється у 

патріотизмі. Патріотизм українців покликаний захис-
тити національні інтереси своєї держави, дати новий 
імпульс духовному оздоровленню народу, формуванню 
в Україні громадянського суспільства, яке передбачає 
трансформацію громадянської свідомості, моральної, 
правової культури особистості, розквіт національної 
самосвідомості і ґрунтується на визнанні пріоритету 
прав людини. Патріотизм у сучасних умовах є нагаль-
ною потребою і держави, якій необхідно, щоб усі діти 
стали національно свідомими громадянами – патріота-
ми, здатними в недалекому майбутньому забезпечити 
країні гідне місце в цивілізованому світі, а у випадку 
військової загрози змогли відстояти її незалежність 
та суверенітет, і особистості, яка своєю діяльнісною 
любов’ю до Батьківщини прагне досягти взаємності 
з метою створення умов для вільного саморозвитку 
і збереження індивідуальності; й суспільства, яке за-
цікавлене в тому, щоб саморозвиток особистості, ста-
новлення її патріотичної самосвідомості здійснювався 
на моральній основі. 

Сьогодні про патріотизм говорять усюди. Як ви ро-
зумієте зміст цього поняття?

Учні відповідають, учитель підсумовує. Патріотизм 
– це любов до Батьківщини, свого народу, турбота про 
його благо, сприяння становленню й утвердженню 
України як суверенної, правової, демократичної, со-
ціальної держави, нації, готовність відстояти її неза-
лежність, служити і захищати її, розділити свою долю 
з її долею.

Скажіть мені, будь ласка, чи зможе захистити себе 
від агресії країна, в якій не має патріотів? (Діти від-
повідають). Країна, яка не зростила патріотів не має 
права на життя, бо вона не спроможна боротися за 
свою цілісність, за свою свободу. Україна впродовж 
століть боролась за незалежність. І зараз знову у кри-
вавій боротьбі відстоює право на своє життя, на свою 
свободу, право на європейський вибір.

(Відео з гуртом «Тік» «Любити Україну»)
Учитель. Вибором України завжди була воля, сво-

бода, незалежність, державність, європейськість. Цей 
вибір ціною власного життя виборювали українські па-
тріоти-герої. Яскравими представниками такого гідного 
товариства були славетні козаки з їхніми традиціями, 
правилами, секретами.

3. Повідомлення учнів з теми «Секрети бувалого 
козака».

Двоє учнів виступають з презентацією секретів 

бувалого козака:
1. Козак дотримується давніх традицій та звичаїв 

козаків, тягнеться до знань своїх предків.
2. Козак повинен знати, що світ сповнений краси! 
3. Згідно з переказом знахарів, той, хто не передав 

знань, не може померти, поки не знайде достойного 
спадкоємця. Тому не треба бути «скупим»: Ділись своїм 
досвідом і знаннями.

4. Козак сильний і розвинутий, все життя бореться 
за те, щоб навчитись володіти собою. А починається 
цей шлях з наведення порядку і чистоти в своєму тілі. 
Піклування про чистоту тіла дисциплінує наш дух, 
кріпить волю і привчає до уваги й вміння піклуватися 
не тільки про себе, а й про оточуючих.

5. Козак носить пояс з узором, вишивку на комірі та 
рукавах, бо це обережні знаки, які прийшли до нас з 
давнини. Вважалося, що білий одяг козака – це його 
єднання з вищими силами.

6. Дім козака – це його маленький всесвіт, де він 
Господар – Творець, тому що за порядок у цьому 
маленькому світі він відповідає сам перед Богом та 
предками.

7. Для підтримки в собі сили тіла і духу козак пови-
нен накопичувати в собі сили п’яти стихій: неба, пові-
тря, вогню, води і землі. Для надбання сил небесних 
дивись на наші небесні світила: місяць, сонце, зірки 
не моргнувши. Без свіжого вітру в обличчя дух тіла 
розпадеться. Вогонь береже від негативної енергії. 
Вода, козаче, найсильніший засіб, що очищує його. 
Сила Землі – це джерело накопичення енергії. Став-
ши босими ногами на землю, вклонися їй на чотири 
сторони світу.

8. Май свою зброю, вона продовження рук козака.
9. Будь вимогливим до себе й оточуючих. У Вимо-

гливому серці часто скривається Велика Любов.
10. Ніколи не дозволяй пустим думкам займати 

твій розум, привикай залишатися наодинці зі своїми 
думками.

11. Труднощі не можуть служити виправданням для 
зневіри, а тим більше для відчаю.

12. Живи не просто в сучасному, живи у вічному.
13. Коли козак набирає сили, для нього немає ні 

ворогів, ні друзів. Друзі потрібні слабому, бо від них 
він отримує силу.

14. Подяка потрібна тому, хто вміє дякувати іншим!!! 
Козаче, вчись бути вдячним усім і завжди. І не спіши 
брати в борг: краще зароби, той хто заборгував, той 
неодмінно втратить.

15. Не кажи, що все знаєш. Краще кажи: «Я знаю, 
що я нічого не знаю, але я хочу жити!»

16. Козак не буває рабом! Сама велика і складна 
перемога Воїна Духа – це вміти перемогти в собі раба.

17. Козак, переглянь свої вчинки за день, відзнач 
свої помилки і прийми рішення, не повторюючи їх. 

4. Вправа «Поясни прислів’я і приказки»
Учитель пропонує учням пояснити прислів’я і при-

казки про рідний край:
- «За рідний край життя віддай».
- «Козацькому роду нема переводу».
 - «Ми з такого роду, що любимо свободу».

5. Розповідь вчителя
Славними продовжувачами традицій козаків були 

представники дисидентського руху на Україні (Г. Григо-
ренко, В. Стус, В. Марченко, Є. Сверстюк, В. Чорновіл, 
Л. Лук’яненко, І. Дзюбата інші). 

Однією з найвидатніших постатей цього руху був 
В’ячеслав Чорновіл. Згадаємо про основні віхи його 
життя.

4 вересня 1965 року В’ячеслав Чорновіл виступив 
разом з Іваном Дзюбою та Василем Стусом у кінотеатрі 
«Україна» на прем’єрі фільму Параджанова «Тіні за-
бутих предків» з протестом проти арештів української 
інтелігенції. За відмову давати свідчення на закритому 
суді братів Горинів В. Чорновола засудили до трьох 
місяців примусових робіт. Наступний вирок у листопаді 
1967 року – жорстокіший: 3 роки ув’язнення в таборах 
суворого режиму. Причиною і цього разу виявилася 
журналістика: В’ячеслав Чорновіл уклав докумен-
тальну збірку «Лихо з розуму» (Портрети двадцяти 
«злочинців»), де подав матеріали про арештованих у 
1965 році шістдесятників. Після звільнення 1969 року 
з великими труднощами вдалося влаштуватися на 
роботу. Під час відомої страхітної загальноукраїнської 
«зачистки» 1972 року його арештовують знову – по-
переду суд і вирок: 6 років таборів і 3 роки заслання. 

Це знову суд над журналістом. На початку 1978 року 
був відправлений етапом на заслання в с. Чаппанду 
(Якутія), де працював чорноробом у радгоспі, пізніше в 
Нюрбі – постачальником. 22 травня 1979 року Чорновіл 
став членом Української гельсінської групи.

Від часу створення (8-10 вересня 1989 року) Народ-
ного Руху України (НРУ) – член Руху та його Великої 
Ради, з березня 1992 – співголова, а з грудня 1992 року 
– голова НРУ. Він і донині залишається стратегічним 
генієм українського національного самоусвідомлення, 
структурований практикою філософ дисидентства, 
людина вершинної суспільно-демократичної думки 
XX століття.

Саме завдяки таким патріотам України наша країна 
стала державою суверенною, вільною, незалежною. 

Двадцять три роки незалежності пройшли мирно. 
Виросло нове покоління свідомих українців, яке по-
шановує традиції своїх пращурів і героїв України і 
приймає виклики сьогодення. 

Відповіддю на такі виклики став Майдан 2014 року. 
Нині ми маємо згадати про героїв Небесної сотні, се-
ред яких було багато молоді. Спочатку вони боролися 
за право вибору. Потім їм довелося вимагати права 
жити. І хоч кулі снайперів – це вагомий аргумент, але 
ні кулі, ні гранати, ні нелюдська жорстокість не змогли 
перемогти цих людей. Вони гинули, та не здавалися...

Так на Майдані з’явилася ще одна сотня – Небесна. 
Для України це найголовніша, найвпливовіша сотня. 
Кожен із них заплатив за свої переконання найвищу 
ціну – життя. І для нас є святим обов’язком гідно вша-
нувати Героїв. Щоб ми пам’ятали – хто і за що загинув. 
Щоб ми їх не зрадили.

(Учитель запалює свічку пам’яті. Учні хвилиною 
мовчання вшановують героїв).

Ніколи не згасне пам’ять і про воїнів АТО, які на 
передовій захищають Україну, продовжуючи традиції 

козаків, українських дисидентів-правозахисників. 
Слова «Слава Україні – Героям слава» перестали 

бути просто вітанням. Це шана найкращим синам і 
донькам нашої Батьківщини, які не злякалися і по-
жертвували собою заради рідної землі.

6. Підбиття підсумків. Рефлексія
Учитель читає слова Ліни Костенко:
«А ви думали, що Україна так просто. Україна – це 

супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі 
катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробу-
вань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах 
сучасного світу їй немає ціни».

Нам треба жити кожним днем.
Не ждать омріяної дати.
Горіть сьогоднішнім вогнем,
Бо «потім» може й не настати.
Учитель пропонує учням самостійно зробити висно-

вок з почутого на уроці і підсумувати: «Яким має бути 
справжній патріот України?».

Шкільна І.М., 
канд. пед. наук, наук. співр. лабораторії

громадянського та морального виховання
Інституту проблем виховання НАПН України

ГЕРОЯМ-ПАТРІОТАМ  ВІЧНА  ШАНА
(7-8  класи)
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Варіант 1
Мета: поглибити знання учнів про складники патріо-

тизму; сформувати в учнів уявлення про способи вияву 
патріотичної позиції; сприяти зацікавленості і бажанню 
виявляти патріотичні якості в повсякденному житті; вихо-
вувати почуття національної гордості, любові до України.

Обладнання та оформлення: Державний Прапор 
України; тематичні ілюстрації; пісні про Україну, комп’ютер; 
проектор; фліпчарт або дошка.

Хід уроку
Звучать патріотичні пісні у виконанні сучасних україн-

ських співаків (С. Вакарчук, О. Пономарьов)

1. Привітання (3 хв)
Учні з учителем стають у коло. Учитель про-

понує привітатися нетрадиційно:
Щиро в школі вас вітаю,
Щастя й успіхів бажаю.
Привітай, того, хто справа,
Обніми того, хто зліва.
Руки міцно потискаєм
Й працювати починаєм.
Учні промовляють за вчителем слова й імітують їх 

рухами (на фразі «Привітай, того, хто справа» вітаються 
із сусідом праворуч; на фразі «Обніми того, хто зліва» об-
німають сусіда зліва. На двох останній рядках – беруться 
за руки і тричі стискають їх.

2. Перегляд й обговорення відеокліпу про Україну 
(наприклад, відеокліп «Молитва за Україну», вико-
навець Алла Іванишина, https://www.youtube.com/
watch?v=IeB1YYGedzQ)  (12 хв)

Мета: емоційно налаштувати учнів на сприйняття про-
блеми патріотизму, мотивувати до висловлення власних 
думок, розвивати критичне мислення, вміння робити по-
зитивні акценти щодо побаченого й почутого. 

Хід вправи:
Перший етап. Вступне слово вчителя.
Учитель. Відомий педагог В. О. Сухомлинський писав: 

«Найголовніше, найяскравіше, що на все життя западає в 
серце патріота і що втілює в собі Батьківщину, – це люди». 
Дійсно, сила України у силі духу її громадян, її впевне-
ність – у готовності таких, як ви, молодих людей, сміливо 
крокувати дорогою самостійного життя; її краса – у вашій 
фізичній красі, а також у величі і благородстві помислів, дій.

Другий етап. Перегляд відеокліпу, обмін думками.
Запитання після перегляду:
- Які емоції викликав у вас перегляд відеокліпу?
- Що найбільше привернуло вашу увагу під час його 

перегляду? 
Триває обговорення.
До уваги вчителя! Під час узагальнення висловлювань 

учнів потрібно закцентувати увагу на позитивних змістово-
емоційних моментах: щирих емоціях учасників відеокліпу, 
виразі їхнього обличчя, «щасливих, усміхнених» очах, 
сповнених надій, впевнених рухах. Варто також звернути 

увагу на представлену українську символіку; оптимістичну 
і водночас героїчно забарвлену мелодію пісні. 

Як підсумок, учителю варто підкреслити, що народ з 
такою глибокою, чутливою, щедрою і щирою душею має 
неабиякий потенціал, щоб подолати труднощі, вистояти 
перед ворогами, вибудувати гідне майбутнє.

3. Вправа для емоційного наснаження «Подарунок 
від душі» (5 хв)

Мета: активізувати учасників, підвищити їхній позитив-
ний настрій.

Хід проведення:
Учитель пропонує учням по колу передати сусідові 

праворуч невербально умовний подарунок, щоб засвідчити 
своє прихильне чи толерантне ставлення. Учні виконують 
вправу, передаючи сусіду праворуч умовну кульку, цукерку, 
квіточку, повітряний поцілунок, усмішку тощо.

4. Вправа «Що таке відданість Україні» (17 хв)
Мета: узагальнити знання учнів про патріотизм, його 

складники; спонукати до актуалізації емоційного досвіду, 
пов’язаного з вчинками, що свідчать про відданість.

Хід проведення:
Перший етап. Інформаційне повідомлення
Учитель. У щасливій, багатій, розвиненій країні людей, 

безумовно, об’єднує почуття патріотизму. Що ж таке па-
тріотизм?

Патріотизм – це явище, за якого людина не просто 
говорить гарні слова про країну, прикрашаючи дійсність, а 
бачить труднощі, помилки, невирішені проблеми, розуміє 
суспільно-політичну ситуацію в країні та світі, проте не пані-
кує, не висуває своїх егоїстичних претензій, не збирається 
тікати, а готова долати перешкоди, пов’язуючи свою долю 
з долею Вітчизни.

Патріотизм – це особливе почуття – цінність, яке харак-
теризує ставлення особистості до народу, Батьківщини, 

держави та до самої себе. 
Базовими складниками патріотизму є: любов до України, 

що насамперед виявляється в історико-культурній пам’яті; 
відданість Батьківщині; спрямованість вчинків людини на її 
благо; готовність до самопожертви; наявність почуття влас-
ної гідності. Давайте поговоримо нині саме про відданість.

Другий етап. Бесіда
Логіка розгортання бесіди  
Перелік орієнтовних запитань:
1. Як ви розумієте вислів «відданість Батьківщині»? (Це 

одухотворена любов’ю до Батьківщини готовність до соці-
ально значущої діяльності, вірність ідеалам Батьківщини, 
своєму громадянському обов’язку, готовність відповідально 
виконувати свої обов’язки; «розчинятися» у своїй справі).

2. Як учень може виявити відданість Батьків-
щині? (Насамперед, через соціальну ініціативу 
і соціально значущу діяльність; через сумлінне 
виконання власних обов’язків; через готовність 
зробити щось корисне для класу, школи, гро-
мади тощо).

3. Якщо учні виявлятимуть відданість Бать-
ківщині, чи вплине це на їхніх батьків?

4. Чи матиме діяльність учня, спрямована на вияв від-
даності Батьківщині, вплив на його однолітків? У чому це 
проявлятиметься?

5. Що, на вашу думку, відчуває учень, який здійснив 
вчинок, що презентує його відданість Батьківщині?

6. Чи знаєте ви людей, відданих Батьківщині? Чи знаєте 
ви учнів, відданих Батьківщині?

7. Хто може назвати себе відданим Батьківщині? Які 
ваші вчинки свідчать про це? 

8. Пригадайте, якими були ваші почуття, коли ви здій-
снили цей вчинок?

9. Хто бачив чи чув про ваш вчинок? Як відгукнувся про 
вас? Як відреагували на ваш вчинок вчителі, батьки, друзі? 

10. Чи відчували ви в цей момент повагу до себе? Що 
ще ви відчували?

11. Чи хотіли б ви ще виявити відданість Батьківщині?
12. Що ви готові для цього зробити?

5. Вправа на завершення «Від серця до серця» (8 хв)
Мета: позитивне завершення уроку, наснаження на вияв 

уваги, доброти, чуйності до однокласників.
Хід проведення:

Учням пропонується стати у велике коло і побажати щось 
приємне своєму сусідові, який стоїть ліворуч. Вербальний 
посил супроводжується покладанням лівої руки на плече 
сусіда, а правої – на власне серце. Таким чином утворю-
ється «сердечно центроване коло».

Усі учні беруться за руки і промовляють «Всім серцем 
любім Україну свою – і вічні ми будемо з нею».

Автор-упорядник:
Петрочко Ж. В., докт. пед. наук, заступник дирек-

тора з науково-експериментальної роботи виховання 
Інституту проблем виховання НАПН України

З  ВІДДАНІСТЮ  УКРАЇНІ  В  СЕРЦІ
(10-11 класи)

У житті людському є особливо благо-
звучні дні та знаменні дати, що глибо-
ко зворушують благосними сподіван-

нями. Для християн – це передусім Різдво 
і Воскресіння Христове, для світських 
людей Новий рік і, звичайно, перший день 
нового навчального року, що не залишають 
байдужими усіх вікових категорій людей: і 
дорослих, і дітвору.

Наближення їх і святкування несуть у 
собі перспективу гуманізму, віру та надію 
на краще життя, мирну безхмарну голубінь 
людської доброти й любові, перемоги прав-
ди над кривдою, розуму над безумством. Ця 
святкова евфонія краси духовності завжди 
відчувається першого вересня, коли батьки 
й церкви молитовно благословляють шко-
лярів, студентів і вчителів на світлі шляхи 
мудрості та знань під опікою Божої благодаті 
й пацифізму.

Ось-ось і знову мільйони юних громадян 
багатьох країн світу й нашої багатонаціо-
нальної Вітчизни сядуть за книжки, при-
вітавши своїх наставників гладіолусами, 
ружами, червоними маками та іншими 
квітами в запашних букетах.

Та однак… не всюди і не всі. На жаль… 
на Сході України, тимчасово окупованому 
бандитськими зграями кремлівських ор-
динців, де загальноосвітні школи та інші 
навчальні заклади здебільшого в згари-
щах, румовищах кулями зораної і кров’ю 
скропленої землі, котру топче бандитський 
чобіт окупанта. У тих селах і містах, де 
розперезалися головорізи й вандали, яким 
не до поклику шкільного дзвінка сідати за 
парти. Ось чому в Донбасі плачуть діти. У 
вірші «Загарбникова тронка» поет Ю. Шип 
про це сказав так:

…Коли до школи дітки йдуть
І гамірно у кожнім класі –
Набої виють та гудуть

Гармати й танки у Донбасі
Про трагізм, що спіткав Україну вна-

слідок хижацького нашестя її північного 
«старшого брата», від якого жахнувся світ, 
зворушливо пише письменник у своїх па-
тріотичних (здебільшого сердитих) поезіях, 
полум’яній сатирі та гостровикривальних 
байках у його новій ошатній книжці «Пора 
кривавих сліз» (видавництво «Патент». – 
Ужгород. – 2015 р., 164 с.).

Це видання – своєрідний калейдоскопіч-
ний записник чуйного серця і вразливої душі 
про події, котрі приголомшують та ранять 
нас тим, що сталося на Київському майдані, 
в Криму та на Сході України з вини Крем-
лівського монстра, бо то, як пише автор у 
катрені «Лютінове поле крові», час і місце:

Де пожарищ круговерть –
Радощів немає,
Сіє Лютін горе й смерть,
Кров’ю поливає.
Вже самі назви десяти циклів, що ста-

новлять композицію книжки, говорять про 
її актуальний зміст: «Хорти невситного 
псаря» (про горезвісного Януковича та 
його мисколизів), «Земні небожителі» (про 
Небесну Сотню), «Звірі з медвежої пущі» та 
«Голос болю з поля бою»», (про злодіяння 
імперського психопата Путіна).

Не менш цікаво і вагомо виявляє своє 
вміння Юрій Шип викривати і спопеляти 
скажених негідників і в розділах «Гнівливий 
луск із народних вуст» і «В бандита буде 
верша бита» (де ліричний герой від імені 
народу виголошує вирок «бідоносцям» і 
«песиголовцям» ХХІ ст. на теренах України).

На нашу думку, особливо наснажені пси-

хологізмом і заслуговують уваги ті твори в 
яких оповідається про покалічені долі дітей 
і матерів, горе та сльози вдів і сиріт, виголо-
шуються молитви за Україну, всенародні 
прокльони ворогам, віра й сподівання на 
поміч Господню, перемогу над окупантами 
в дусі народних пісень і дум баладно-геро-
їчного змісту (цикли «Ще мати усміхнеться», 
«Шпетні байки – не без лайки»).

Серед найбільш зворушливих поезій 
такого змісту варто назвати такі, як «Мати і 
війна», «Осідлайте, хлопці, коні», «Ще мати 
усміхнеться», «Хто Путіна чекає» та інші 
різножанрові різноформатні твори.

На звороті титульної сторінки збірки ска-
зано, що «видання адресується широкому 
загалу читачів». Тобто, як дорослих, так і 
юних. І це дійсно так. Викриваючи і засу-
джуючи навалу полчищ озвірілих ворожих 
військ та гидотну шашіль путінської породи, 
автор з болем змальовує трагедію наслідків 
їхньої жорстокості та вандалізму, що нага-
дують злочини нелюда Нерона та біблійне 
віфлеємське дітовбивство царем Іродом.

Великий Віктор Гюго казав, що «дитина – 
це майбутнє». А Піфагор Самоський закли-
кав «не примушувати дітей роняти сльози 
бо через це їх не буде над твоєю могилою».

Найбільшим злочинцем є той нелюд, що 
робить нещасливими та вкорочує вік ще 
неповнолітнім людям, особливо малятам. 
Юрій Шип вважає, що:

«Титул мізантропа має
З тавром прокляття від людей
Хто топче квіти й відбирає
Життя і радощі в дітей».
У книзі «Пора кривавих сліз» ця теза 

сформульована у поетичних виражених 
почуттів через вияви гніву і любові лірич-
ного героя, діточок та їхніх батьків, людей 
доброї волі. Вони боляче обпікають серце 
й душу небайдужого читача коли читає хоча 
б рядки з мініатюри «Син героя»:

Пішов мій тато на війну
Захищати Батьківщину…
Несу я квіточки йому
На могилу, бо загинув…
Психологічно вмотивованим драматиз-

мом пройняте й «Послання Путіну від шко-
ляра». Третьокласник, що живе у Донбасі 
зі сльозами докоряє президенту РФ, що він 
боїться його через хижацтво кремлівської 
зграї, з вини якої не стало хлопчикових 
батька, мамки і школи. Закінчується «По-
слання» російському самодержавцю 
болісними дитячими звинувальними та 
запитаннями:

Чи у вас є серце?
Чи ви загубили?..
І навіщо все це
Ви мені зробили?!!
На перший погляд ця дитяча апеляція 

здається простою. Але скільки в ній дра-
матизму, болю та горя.

Вразливою хвилею віє і від поетичної 
першовересневої замальовки «Несе Ма-
рися квіти». 

Рано-вранці несуть любов і ружі мамка 
з донечкою в два місця: спочатку – на мо-
гилу татку (що в бою за рідну землю впав 
нескореним героєм): 

А другий понесуть до класу, // щоб скорі-
ше плач забувся… // Знову з миром до Дон-
басу // сміх дитячий повернувся // Туди, де 
ворог топче квіти, а школа плаче за дітьми.

Іван Стецяк,
доктор філософії, 

кандидат педагогічних наук

ДЕ ЧОБІТ ОКУПАНТІВ
АБО ЧОМУ В ДОНБАСІ ПЛАЧУТЬ ДІТИ

СЦЕНАРІЇ  НА  ДОПОМОГУ  ВЧИТЕЛЮ РОЗРОБИВ  ІНСТИТУТ  НАПН 
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ЛІТЕРАТУРНА СКАРБНИЧКА

Латиська мудрість каже, 
що Батьківщина і сво-
бода – найсвятіше і 

найдорожче на землі. Для 
нашого народу цей крилатий 
афоризм є аж до болю зрозумілим. 
Особливо в багатостраждальні три 
останні (2013-2015) роки януковичо-
путінського безумства. Межигірська 
клозетна позолота і європофобство 
її невситного хана під імперською 
п’ятóю і п’zтою колоною кремлівсько-
го тирана призвели до всеукраїнсько-
го повстання у серці України. Ввесь 
народ заклекотів священним гнівом: 
«Краще стоячи померти, як жити на 
колінах!».

На столичному Майдані відбулася 
революція, пролилася кров студентів, 
лицарів Небесної Сотні, а путінські 
шуляки – «зелені чоловічки» під при-
криттям його імперської, озброєної до 
зубів, армади окупували Крим і, без 
оголошення війни, як дикі шакали, 
зненацька напали на Україну.

Спіткала нас нечувана біда, в ру-
мовищах палахкотять міста і села. 
Донбас у вогні, тисячі людей заги-
нули, стали біженцями, сиротами та 
каліками. Жахнувся світ, а навіжений 
напасник ще й далі шаленіє, забуваю-
чи, що хто Батьківщину захищає, той 
будь-якого ворога здолає.

Саме про це й ідеться в своєрід-
ному записнику тривожних вражень 
– новій книзі громадянської лірики, 
сатири та байок письменника Юрія 
Шипа «Пора кривавих сліз». У ній до-
мінує заклична фабула патріотичного 
змісту з еківоками на кшталт:

Клишоногого збісного –
Мало пов’язати:
Треба зуби й кігті в нього
Всі повиривати.
Для такої нагальної потреби ре-

зонна підстава є. У виданні, що скла-
дається, крім вступного триптиху, з 
дев’яти розділів та циклів, не тільки 
глибинно висвітлено анфас і профіль, 
але й хижацьке нутро пропутінської 
камарильї в обладунках людомора:

В окупантів – злих заброд
Особливі є потреби,
Їх опора – не народ,
А бандити й недотепи.
Таки давненько вже підмічено, 

що поетичне слово Юрія Шипа (хоч 
декому на перший погляд видається 
невибагливим) насправді виважене, 
публіцистично наснажене і проникли-
ве, заряджене вдумливою екзистен-
цією кмітливого митця. 

Так і на цей раз. Його матриця 
глибоко закорінена як у харизмі на-
родного мелосу, гумору, так і в злобо-
денні теми сучасності, що тривожать 
і ятрять людські душі та серця. Його 
сатира й байки – соціально загострені 
остракізми, спонукають замислю-
ватися над тим, що паразитує на-
вколо нас у сучасному хижацькому 
довкіллі в пазурах мерзотників світу 
цього. Розділи книжки об’єднують 
споріднені медитації та сюжети, що 
розтормошують і збуджують фібри 
думки дотепними настановами.

Водночас чимало творів поета про-
йняті глибокою синівською любов’ю 
до чесних людей, що живуть у пара-
дигмі моральних спонук і пересто-

рог Євангельського віровчення. На 
постулатах альтруїзму спрямовані 
вони проти егоїзму та цинізму (цикли 
«Гнівливий луск із народних вуст», 
«Ще мати усміхнеться», «Фінальні 
акценти» й інші).

Та все-таки в цій книзі домінує ко-
люче викривальне слово супроти ор-
динської навали в Україну північного 
сусіда. Передусім йому підпорядко-
вані саркастичні іронізми в байках, у 
катренах та інших сатиричних творах. 
Як, скажімо, і в такому («Велика не-
бога»): 

Зла й несамовита
Скаженіє на очах
Спита і невмита
Путінія в личаках.
Незабутній Олександр Ковінька 

сказав: «Сатира була і вічно буде го-
стра, гірка і солона». Переконливим 
доказом цього є і книга Юрія Шипа 
«Пора кривавих сліз». Із художньої 
тканини значної кількості поезій ви-
дання віє духом злої насмішки, іронії 
та сарказму Шевченкових «Кавказу», 
«Сну», а також «Листа запорозьких 
козаків турецькому султану». Маємо 
на увазі передусім твори в розділах 

«Звірі з ведмежої пущі», «Хорти без-
тямного псаря», «Голос болю з поля 
бою», «У бандита буде верша бита».

Гостре викривальне вістря зну-
щальної сатиричності в багатьох 
рядках спрямоване проти марадиз-
му путінського нашестя в Україну. 
Найбільш разючим воно є в найроз-
логішому розділі різноформатних 
алегоричних творів («Шпетні байки 
– не без лайки»), де класичні Хижа-
ки та Рептилії змальовані в шкурах 
жорстоких пазуристих окупантів та 
потворного їх охвістя.

Безголовим шовменам з грабіж-
ницькими намірами (що спровокува-
ли і накликали біду на нашу землю з 
появою горезвісних ДНР і ЛНР, спри-
чинили загрозу миру в усьому світі) 
автор передбачає недалекий ганеб-
ний крах. Проте з великою шаною та 

любов’ю щиро і зворушливо 
схиляє він голову перед 
героями Небесної Сотні, 
учасниками АТО, фронто-
виками, добровольцями та 

волонтерами в окопах і в тилу (цикли 
«Земні небожителі», «Голос болю з 
поля бою», «Ще мати усміхнеться», 
«Фінальні акценти»).

Морально-етична позиція лірично-
го героя чітко виражена антонімами 
й антитезами, що дало можливість 
вияскравити діаметральні відмінності 
в характерах і поведінці патріотів та 
окупантів, особливо в улюблених 
автором катренах, що вимагають 
неабиякої сконденсованості думки й 
афористичності. Без будь-якого про-
маху і прояву страху, він добряче га-
тить по любителях брязкати зброєю. 
До дикобраза такого штибу осудно 
апелює від імені народу в мініатюрі 
«Що ти наробив?»:

На кого ти п’яту підняв?
На свого брата!
Святу невинну кров його пролляв
Рукою ката!
Загалом філософська парадигма 

книжки зводиться ось до чого: земні 
божки планують, а небесний Вседер-
житель вирішує і тяжить Господня 
рука над всяким їхнім злом, кривдою, 
неправдою та несправедливістю. 
Його десниця готова у будь-яку мить 
винести справедливий вердикт. І 
рано чи пізно неодмінно це трапить-
ся. І доведеться таки звітувати й 
отримати заслужений вирок, якщо 
не перед Гаагським, то перед Божим 
Трибуналом.

Трагізмом пройняті в дусі народних 
плачів та прокльонів окремі твори 
в розділах «Звірі з ведмежої пущі» 
та «Голос болю з поля бою», шкіци 
баладного змісту «Летів голуб до 
голубки», особливо «Біля хати у До-
нецьку» (про плач маленької дівчинки 
біля смертельно пораненої матусі піс-
ля влучення в їхню садибу ворожого 
снаряду, а згодом…ще одного… і че-
рез мить «хата в землю гучно сіла, а 
мати з донечкою… в небо полетіла».

У книзі констатовано чуття єдиної 
провини окупанта. Вона полягає в 
тому (за жахливі звірства, на котрі 
наважився напасник і зумів накоїти 
в Україні), що йому бракує глузду, 
людяності та совісті.

Воює дико з нами
Тварюка навісна.
Там злидні із клунками
Та лихо, де вона…
…Під впливами Шипового поетич-

ного записника тривожних вражень 
«Пора кривавих сліз» мені пригадав-
ся афоризм Віктора Гюго: Вбивство 
нації – неможливе. Право – освітлює: 
«переживе затемнення і з’явиться 
знову». А ще віщі слова Василя Си-
моненка: «Народ мій є! Народ мій 
завжди буде! Ніхто не перекреслить 
мій народ!»

Тому цю книжку варто прочитати.
…От і все, що я хотів сказати.

Сергій Федака,
член Національної спілки

письменників України,
доктор історичних наук,
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