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Дорожня карта впровадження програми «НУШ у поступі до 

цінностей» у Шепетівській ЗОШ №1 

Посібник. Автори: Собчук Н.М., Сташевська Н.С.,  Пристайчук 

О.Є., Радченко К.О., Рибій І.В., Давидова Л.В., Бялик І.А., Терепа Л.М., 

Дечковська В.О., Закревська О.Ю., Шутяк Л.А., Каялайнен О.В., Дячук 

О.О. Гасюк Л.В. Сокальська Т.П. 

 

У посібнику педагог, управлінець знайде корисні матеріали з 

досвіду впровадження Програми «НУШ у поступі до цінностей» на 

прикладі конкретного освітнього закладу - Шепетівської ЗОШ №1 

Хмельницької області: від  нормативно-правової бази, етапів 

упровадження Програми, маршруту руху – до цікавих та сучасних форм 

роботи школи, що, відповідно до Програми, спрямувала освітньо-виховну 

траєкторію на формування ціннісної особистості та особистості, що 

виховується, розвивається на цінностях. 

Посібник містить теоретичний мінімум з даного питання, 

практичний досвід впровадження Програми у освітній процес на прикладі 

конкретного навального закладу та ряд додатків, які будуть корисні 

педагогам-практикам у створенні інноваційної виховної системи, 

наскрізного виховання у Новій українській школі. 
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ПЕРЕДМОВА 
 

Зміни, що виникли сьогодні в суспільно-політичній та соціально-

економічній сферах країни, призвели до іншого бачення громадянами 

України свого теперішнього та майбутнього: українство прагне мирно 

жити в правовій, демократичній, незалежній державі, самостверджуватися 

на своїй українській землі,  працювати задля власного добробуту і всього 

українського народу та упевнено втілювати у життя  вектор національного 

самовизначення. Загальна соціокультурна ситуація, виклики щодо 

збереження цілісності й державності України, агресія, війна з Росією, 

інформаційна та контактна, реформування системи освіти визначають 

нагальність підвищення уваги до виховного освітнього потенціалу, 

виховання базових соціальних, моральних цінностей, соціально-значущих 

якостей особистості, її компетентностей і готовності до вияву 

відповідальної громадянської позиції і патріотизму.   

Складність сучасних виховних проблем потребує комплексного 

підходу у їх розвʼязанні та розвитку соціально-педагогічної парадигми 

виховання. Саме тому Програма І.Д. Беха «НУШ у поступі до цінностей» -  

актуальна та на часі. Адже дає таку парадигму виховання, яка  полягає в 

розумінні дитини як субʼєкта і мети виховання, орієнтує на усвідомлення 

виховання як соціально-педагогічного явища, на підвищення виховного 

потенціалу освітнього середовища та проєктування цілісного виховного 

простору.  

Щира подяка за співпрацю керівнику Програми  Беху Івану 

Дмитровичу,  дійсному члену НАПН України, доктору психологічних 

наук, професору, директору Інституту проблем виховання НАПН України, 

Журбі Катерині Олександрівні, кандидату педагогічних наук, провідному 

науковому співробітнику лабораторії громадянського та морального 

виховання Інституту проблем виховання НАПН України, Кириленко 
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Світлані Володимирівні,  начальнику відділу інноваційної діяльності та 

дослідно-експериментальної роботи Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти» МОН та усьому творчому 

авторському колективу Інституту проблем виховання НАПН України. 

Слова вдячності за співпрацю обласному координатору, науковому 

консультанту  Програми «НУШ у поступі до цінностей» Орловській Надії 

Михайлівні, старшому викладачу кафедри менеджменту та освітніх 

технологій ХОІППО. 

Восьмий рік Україна мужньо боронить рідні землі від підступних 

російських зайд.  Із 24 лютого, з початком повномасштабного вторгнення 

Росії в Україну, українці змінили історію, світ, змінили себе. Хтось 

народився вдруге. Як людина, особистість, громадянин, патріот, просто як 

українець. Президент України Володимир Зеленський у зверненні у День 

Незалежності наголосив: «Ми нарешті стали, справді,  єдиними. Нова 

нація, яка з’явилася на світ 24 лютого, о 4-й ранку. Не народилась, а 

відродилась. Нація, яка не плакала, не кричала, не злякалася. Не втекла. Не 

здалася. І не забула. Ми почали поважати себе. Зрозуміли, що попри будь-

яку допомогу й підтримку, ніхто, крім нас, не вигризатиме нашу 

незалежність. І ми об’єдналися. Ми ще не мали «Хаймарсів», але мали 

людей, які готові зупиняти танки голими руками. Нам не були готові 

закрити небо, але ми мали людей, які були готові закрити собою рідну 

землю». І – так! Кожен – школяр, учитель, підприємець, водій, програміст 

– зрозумів: від нас залежить, чи  бути українському завтра, чи співатимуть 

пташки під мирним українським небом. Як єдиний міцний кулак, ми даємо 

відсіч підступному ворогу і будемо битися за свою землю до кінця,  бо 

кожен новий день  для нас став  новою причиною не здаватися. І – так! 

Слова «самовизначення», «національне самоствердження», «соборність 

української держави», «національна гідність» - це  орієнтир на сьогодні, 
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завтра, на майбутнє,  святі цінності, на яких маємо формувати та 

виховувати наших дітей.  

Тож нова українська школа – у сміливому і впевненому поступі до 

цінностей, за якими - майбутнє України. 

 

 

Директор  

Шепетівської ЗОШ №1 

Наталія Собчук 
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РОЗДІЛ І     Управлінський аспект упровадження 

Програми "НУШ у поступі до цінностей" 
 

Найосвіченіша людина може стати найгіршим злочинцем,  

якщо не розуміє і не поділяє загальнолюдських цінностей 

 «НУШ. Концептуальні засади  

реформування середньої школи» 

Одним зі стратегічних завдань освіти  є всебічний розвиток дитини, 

її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь, формування 

загальнолюдських цінностей, розвиток самостійності та допитливості. Це 

вимагає оновлення методик організації освітнього процесу. Сучасна школа 

зосередила увагу на пошук нових технологій навчання. Відповідаючи на 

виклики сьогодення, Шепетівська ЗОШ №1 працює за власне розробленою 

моделлю Школи європейської освіти та культури.  Вона скеровує педагогів 

до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволення освітніх 

потреб молоді, створення безпечного розвивального середовища, у якому б 

реалізувалася сучасна модель високоосвіченого випускника зі 

сформованими національно-європейськими цінностями, з гармонійним 

поєднанням навичок особистісних, соціальних, навчальних та навичок 

грамотності (див. Модель випускника Школи європейської освіти).  

Модель випускника Школи європейської освіти – це соціально-

педагогічна парадигма освітнього процесу Шепетівської ЗОШ №1. 
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Із  грудня 2018 року школа працює у всеукраїнському експерименті 

за Програмою «Нова українська школа у поступі до цінностей» І.Д. Беха, 

поєднуючи зі шкільним проєктом «Виховання національного 

самоствердження в учнівської молоді» (додаток 1). Головний принцип 

Програми, як і Стратегії розвитку школи європейської освіти та культури, 

є дитиноцентризм. Тому змінено модель виховного простору сучасного 

учня: встановлено мережу закладів, які формують особистість (загальної 

середньої та позашкільної освіти), сімейне середовище, вуличне 

середовище, зони дії засобів масової інформації та зони дії комунікаційних 

технологій.  Мета участі в експерименті за Програмою Д.І. Беха «Нова 

українська школа у поступі до цінностей» у Шепетівській ЗОШ №1 - 

створення умов для  виховання національного самоствердження учнівської 

молоді на провідних ідеях національного відродження, самовизначення та 

самоствердження, національної незалежності та соборності української 

державності, що базується на вікових традиціях, звичаях, мові, культурі, 

мудрості народу, його минулому-теперішньому та вірі в 

майбутнє,  національній мужності, солідарності, свободі, національній 

гідності, гордості й честі, відданості Українській державі, нації та захисті її 

національних інтересів, шанобливому ставленні до всіх етносів, які 

становлять українську націю, та добросусідстві з іншими народами, 

прагненні до розбудови відкритого демократичного європейського 

суспільства на теренах України. 

З метою реалізації  Програми «Нова українська школа у поступі до 

цінностей» оновлено управлінську діяльність: акцент зміщено на  

виховання особистості дитини, яка в центрі державно-громадського 

управління – батьки, школа, громада – набуває  компетентностей, що 

допоможуть їй відбутися у житті як порядній, високоморальній, 

професійно успішній, здоровій і щасливій Людині (див. Модель державно-

громадського управління закладом освіти). 
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Соціально-педагогічна солідарність орієнтує на згуртування, 

солідарну єдність суспільства навколо соціально-значущої мети виховання 

шляхом інтеграції виховних сил суспільства у побудові цілісного 

виховного простору та вибудовування стратегії і тактики педагогічно 

доцільної взаємодії громадянського суспільства і владних структур у 

розв’язанні актуальних соціально-педагогічних проблем і задач на основі 

співпадання особистісних, суспільних і державних інтересів у вихованні 

підростаючих поколінь. 
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Відповідно до мети у закладі розроблені етапи впровадження 

Програми (додаток 2): 

 І. Організаційно-підготовчий (2018-2019 р.); 

 ІІ. Концептуально-діагностичний (2019 – 2020 рр.); 

 ІІІ. Формувальний (2020 – 2021 рр.); 

 ІV. Узагальнювальний (2021-2022 р.). 

Етапи, у свою чергу,  включають зміст роботи, терміни виконання і 

очікувані результати, є структурним компонентом схеми маршрутизації 

цілісного процесу впровадження Програми Д.І. Беха «НУШ у поступі до 

цінностей». 

Управлінський аспект впровадження Програми «НУШ у поступі до 

цінностей» складає комплекс соціально-педагогічного проєктування 

інноваційного розвитку шкільної освіти, така інноваційна форма 

організації освітнього середовища, яка носить комплексний характер 

управління, започаткований на основі нормативного, науково-

методологічного та технологічного забезпечення, що відбувається в 

умовах активної взаємодії з оточуючим середовищем, спрямована на 

реалізацію стратегічних цілей і завдань у контексті сучасних викликів. 

Розроблено заходи щодо впровадження Програми «НУШ у поступі до 

цінностей» та схему маршрутизації до цінностей у ЗОШ №1. Це 

планування, коригування заходів ЛУС – лідерами учнівського 

самоврядування, на нарадах, педрадах, у творчих групах. Далі – практичне 

використання напрацьованих документів, інструментарію. Активно 

долучаємо медіазасоби: сайт школи, офіційну фейсбук-сторінку, шкільний 

ютуб-канал "Free time", роботу кіноклубу Docudays UA (додаток 3).  

У жовтні 2021 року проведено педагогічну раду на тему: «Досвід 

національно-патріотичного виховання у системі освітнього процесу 

ЗОШ № 1 крізь призму реалізації у закладі Програми «Нова 

українська школа у поступі до цінностей» (додаток 4). 
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Формат проведення педагогічної ради –  панорама творчих 

здобутків. Учителі готували презентації творчих проєктів за трьома 

напрямами: 

1. Перший напрям - виховання цінностей у системі 

навчальної діяльності учнів через ключові компетентності. 

Розроблено та апробовано педагогами закладу: 

 Квест  «Біологічний всюдихід». 

 Кейс-стаді «Виховання екологічної грамотності на уроках 

фізичної культури». 

Проведено майстер-класи: 

 Фрагмент уроку в 11 класі з елементами аналізу соціальних 

ситуацій: «Роль хімії в розв’язанні екологічної проблеми». 

 Інтегрований урок  інформатики та образотворчого мистецтва 

у 2 класі. 

 Розкриття соціальної компетентності за допомогою творчого 

завдання на уроці образотворчого мистецтва у 7 класі «Гармонія, контраст 

і виразність у графічному дизайні. Створення емблеми навчальних 

кабінетів школи (мистецтва, фізики, математики, праці тощо)». 

 Проєктна робота на уроках німецької мови.  

 Виховання духовно-моральних цінностей учнів на основі 

гуманістичного принципу та принципу природовідповідності на уроці 

англійської мови: «Be healthy!». 

 Формування ключової компетентності «уміння вчитися 

впродовж життя». Фрагмент уроку геометрії у 9 класі. 

2. Другий напрям - виховання базових духовно-моральних 

цінностей у позакласній роботі. 

Розроблено та апробовано педагогами закладу: 

 Проект "Історія моєї громади: минуле для спільного 

майбутнього". 
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 Заняття ГПД  Тема. «Вчимося ввічливості». 

3. Третій напрям - «НУШ у поступі до цінностей» як 

ключовий компонент освітнього процесу у початковій школі. 

Розроблено та апробовано педагогами закладу: 

 Цикл ранкових зустрічей (початкові класи). 

 Цикл тематичних динамічних перерв. 

 Тематична виховна година «Ми за здоровий спосіб життя». 

 

Розроблено заходи щодо впровадження Програми «НУШ у поступі 

до цінностей» та схему маршрутизації цілісного процесу впровадження 

Програми І.Д. Беха «НУШ у поступі до цінностей» у ЗОШ №1. Це 

планування, коригування заходів ЛУС – лідерами учнівського 

самоврядування, на нарадах, педрадах, у творчих групах. Далі – практичне 

використання напрацьованих документів, інструментарію. Активно 

долучаємо медіазасоби: сайт школи, офіційну фейсбук-сторінку, шкільний 

ютуб-канал "Free time", роботу кіноклубу Docudays UA.  Для успішної 

реалізації шкільних проєктів: Безпечна та дружня до дитини школа, 

Небайдужа громада – активна школа, Обдарована дитини, проєкти зі 

створення сучасного безпечного освітнього середовища – активно 

використовуючи фандрайзинг, залучаємо стейкхолдерів: "Епіцентр АГРО", 

"Шепетівський лісгосп", Шепетівський осередок спілки поляків України, 

Благодійний фонд «Батьки-дітям», БФ «Зміцнення громад», проект 

"Громадський бюджет участі. Шепетівка", Благодійний фонд «Волонтери 

Елохім».    
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 При реалізації виховної моделі Програми «Нова українська школа у  

поступі до цінностей» особливу увагу педагоги закладу звертають на  

найважливіші чинники, які характеризують морально-духовний та 

інтелектуальний рівні особистості. Уся виховна робота школи базується на 

пріоритеті розвивального характеру освіти та її   особистісній орієнтації. 

Адміннаради, наради з педагогами, педради, засідання 
спільнот, творчі групи, ЛУС - лідери учнівського 
самоврядування, батьківська рада, рада профілактики   

Накази, протоколи, інструменти аналізу інформації 
(анкетування, опитувальники, SWOT-аналіз)                                                

Медіазасоби (сайт школи, ФБ-сторінка "Шкільні новини", 
шкільний ютуб-канал "Free time"), робота кіноклубу 
Docudays UA    

Залучення стейкхолдерів: агрохолдинг Епіцентр Агро, БФ 
«Зміцнення громад», БФ  "Батьки дітям", волонтерські 
організації, «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «Волонтери Елохім»   

Фандрайзинг: проєкти "Активна школа - небайдужа 
громада". Залучено кошти державної субвенції на проєкт 
"Шкільний stem-кабінет". Наші партнери:  "шепетівська 
спілка підприємців, "Епіцентр АГРО", "Шепетівський лісгосп", 
Шепетівський осередок спілки поляків України, Благодійний 
фонд «Батьки-дітям», БФ «Зміцнення громад», проект 
"Громадський бюджет участі. Шепетівка"     
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 Система роботи вчителів, класних керівників загалом спрямована на  

максимальне розкриття й плекання морально особистісних якостей кожної 

дитини. Увага зосереджується на вихованні української еліти, формуванні і 

розвитку загальнолюдських, особистих, родинних, духовних, 

національних, громадянських цінностей. На IV етапі – підсумково-

узагальнювальному проаналізовано сильні та слабкі сторони впровадження 

програми «НУШ у поступі до цінностей». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результатом участі Шепетівської ЗОШ №1 в експериментальному 

впровадженні Програми «Нова українська школа у поступі до цінностей» є 

створення інноваційної виховної системи закладу, яка орієнтована на 

субʼєкт-субʼєктну взаємодію, усвідомлення виховання як соціально-

педагогічного явища, на підвищення виховного потенціалу освітнього 

середовища та проєктування цілісного виховного простору. 

  

SWOT-аналіз 

Сильні сторони 

 Готовність педагогів до викликів 

часу; 

 Освоєння нових форматів навчання і 

виховання; 

 Переорієнтація на цікаві, сучасні 

форми роботи відповідно до 

Програми І.Д.Беха; 

 Волонтерська діяльність дітей, як 

результат ціннісного впливу на 

особистість. 

 

Слабкі  сторони 

 

 Карантинні обмеження; 

 Нестабільність у країні, пов’язана з 

війною ; 

 Дистанційний формат навчання; 

 Послаблення комунікації між 

учасниками освітнього процесу. 
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РОЗДІЛ ІІ      Психологічний супровід упровадження 

Програми "НУШ у поступі до цінностей" 
 

Сучасні діти знаходяться в ситуації численних ризиків, спокус, 

негативних впливів (у тому числі і через маніпулятивні технології 

деструктивного змісту ЗМІ, інтернет-мережі, різних видів рекламної 

продукції), дезорієнтації у вимогах і моделях поведінки, безцільового 

проведення позаурочного часу. Посилення тенденцій  щодо зміцнення 

культу сили, грошей, маргіналізації підлітків за місцем проживання, 

ствердження асоціальних субкультур сприяє набуттю і накопиченню 

асоціального і протиправного досвіду у дітей, викривленого образу світу та 

актуалізує потребу формування у підростаючих поколінь гуманістичної та 

стійкої до маніпуляцій свідомості, моральних принципів, духовності.   

Програмою «НУШ у поступі до цінностей»  визначено особистісно 

орієнтоване навчання і виховання як таке, що вимагає психологізації  

освітнього процесу шляхом підвищення психологічної компетентності всіх 

його учасників: учнів, вчителів, батьків. Значна роль у вирішенні цього 

завдання належить психологічній службі системи освіти, яка має 

функціонувати як єдина система, що сприяє створенню умов для 

когнітивного й соціального розвитку особистості, збереження психічного 

здоров’я та надання психологічної підтримки всім учасникам освітнього 

процесу.  

Відповідно до Програми «НУШ у поступі до цінностей» 

особистісно орієнтований підхід зосереджує увагу педагога на особистості 

дитини, її власному моральному досвіді, внутрішньому світі, що сприяє 

розкриттю творчого потенціалу учнів, їхніх кращих моральних якостей, 

утверджує свободу морального вибору, а також протистоїть усередненню 

чи нівелюванню особистості дитини.  
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У контексті радикального оновлення системи освіти психологічна 

служба Шепетівської ЗОШ №1 сприяє покращенню умов для розвитку 

кожного суб’єкта освітнього процесу, здійснює психологічну підтримку й 

надає допомогу учням, учителям, батькам.  

Налагодження здорової, безпечної  психологічної взаємодії між 

усіма учасниками освітнього процесу – це головна місія психологічної 

служби ЗОШ №1 в контексті програми  «НУШ у поступі до цінностей».  

Реалізовуючи середовищний підхід, відповідно до програми І.Д. 

Беха для створення безпечного та комфортного середовища,   соціально – 

психологічною службою було охоплено усіх учасників освітнього процесу 

(учні, педагоги, батьки).  Спільно у закладі   створюємо  новий освітній 

комфортний  простір, який  мотивує дітей, емоційно «заряджає», сприяє 

позивному розвитку емоційної сфери дитини та зняттю емоційної напруги. 

З метою створення безпечного освітнього середовища  систематичним є 

проведення предметних днів або тижнів, зокрема: тижні протидії булінгу, 

акції «16 днів проти насилля», День безпечного інтернету, День 

толерантності тощо…  

Поступово виникає нова система цінностей та цілей освіти, тому 

сучасна освіта орієнтована на психологічну культуру, яка виражається у 

самоорганізації, саморегуляції,  життєдіяльності педагога, у ставленні 

особистості до себе та оточуючих та  необхідність формування 

критичного, креативного і піклувального мислення в учнів. 

Відповідно до Програми  І.Д. Беха «НУШ у поступі до цінностей» 

окреслено основні навички критичного  та піклувального мислення»: 

 гнучкість мислення; 

 зосередженість, аналіз та запам’ятовування інформації; 

 визначення ключових аспектів, що містяться у явному або 

прихованому вигляді нової інформації; 
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 порівняння та спостереження (виявлення рис подібності й 

відмінностей об’єктів); 

 генерування ідей, розробки виважених рішень; 

 ефективне комбінування знань; 

 формулювання критеріїв оцінювання інформації або ідей, 

перевірка правильності тверджень; 

 терпимість до невизначеності та багато варіативності; 

 відкритість для інших ідей, терпимість до інших точок зору, 

відмінних від власних; 

 уміння будувати прогнози, логічність висновків; 

 активне сприйняття інформації. 

Основними навичками піклувального мислення є: 

 урахування інтересів та почуттів інших людей; 

 орієнтація на діалог у спілкуванні; 

 орієнтація на самоосвіту, саморозвиток; 

 здатність до поповнення та генерації знань; 

 уміння оцінювати, наскільки власні дії є корисними для 

суспільства і держави. 

Аспектами психологічного супроводу педагогів відповідно до 

Програми  «НУШ у поступі до цінностей» є :  

 психологічна готовність педагогів до змін та інновацій;  

 попередження професійного вигорання педагогів;  

 усвідомлення педагогами своєї ролі щодо створення 

сприятливих умов для успішної адаптації першокласників;  

 особливості педагогічної взаємодії в контексті Нової 

української школи. 

 

 

 



Дорожня карта впровадження програми «НУШ  у поступі до цінностей» 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час здійснення соціально – психологічного супроводу особливу 

увагу надаємо розвитковій та психологічній  роботі  з вчителем, адже 

сучасний вчитель – самодостатній учень. Зокрема систематичним є 

проведення: коуч– тренінгів  та воркшопів з питання: «Шляхи формування 

здорового психологічного клімату в колективі», «Роль вчителя в 

самореалізації та самоствердженні учнів», «Професійне здоров’я педагога 

як ресурс професійно – особистісного розвитку». Створення артбуків із 

питань: «Шляхи формування здорового психологічного клімату у 

колективі», «Мої ресурси», «Удосконалення уроку як засіб розвитку 

творчості учня і вчителя», круглі столи  щодо збереження та зміцнення  

емоційної сфери  учасників освітнього процесу, психологічний кейс «Роль 

педагога у створенні сприятливих умов щодо адаптації першокласників». 
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Оскільки освіта стосується життя та успіху людини у суспільстві, її 

фізичного, психічного і духовного здоров’я, – базові якості педагога як 

суб’єкта і організатора освітнього процесу, дотримання ним норм моралі й 

професійної етики мають особливе значення. 

Сьогоднішній першокласник – це завтрашній допитливий школяр, 

майбутній випускник, громадянин-патріот. Але важливо, аби на кожному 

етапі становлення він був успішною особистістю, яка володіє знаннями та 

вміннями, взаємопов’язаними з його ціннісними орієнтирами, що 

формують його життєві компетентності, необхідні для успішної 

самореалізації у житті, навчанні та праці. Саме тому психолого-

педагогічну діяльність організовуємо циклічно: 

 вивчення перебігу адаптаційного періоду першокласників;  

 розвиток цілісної особистості учня (соціально-комунікативний 

емоційний, пізнавальний розвиток);  

 психологічний супровід учнів з ознаками дезадаптації 

 

Впроваджуючи  Програму І.Д. Беха «НУШ у поступі до цінностей»,  

зокрема реалізуючи  «фактор цінностей здоров’язбереження»,  в 

освітньому закладі організовуємо ігрові, динамічні перерви, перерви-

релакси, кольоротерапії, музикотерапії, щоб учні мали зміну діяльності та 

можливість рухової  активності. Практичними прикладами  психологічних 

форм і методів розвитку емоційної і здоров’язберігаючої складової 

особистості учня, які впроваджуються в нашому закладі, є арттерапевтичні 

засоби,  зокрема: психогімнастика,  арт-терапія «Ресурси в моєму житті», 

казкотерапія,  кольоротерапія, ігрова терапія та дихальна практика та 

пісочна терапія. Психічне здоров'я утворюють позитивні емоції і почуття, 

воля, самосвідомість та самовиховання особистості.  Тому систематичним 

також є  впровадження «психологічних  хвилинок», які допомагають учням 

упоратись зі стресом та його наслідками, емоційно налаштуватися на урок, 
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завдяки чому створюється сприятлива атмосфера на уроці, відновлюється  

почуття безпеки  та психоемоційного комфорту, що є природним 

механізмом стабілізації.  

 

  

 

Системною є робота з батьками,  в закладі діє Школа 

«Відповідального батьківства», де в практичному форматі розглянуто 

питання:  «Що таке відповідальне батьківство», «Конфліктні ситуації 

підлітків із батьками та іншими дорослими» та ін. Важливу роль також 

відіграє психологічна просвіта усіх учасників освітнього процесу.  Під час 

дистанційного навчання з метою психологічного супроводу та 

консультацій для батьків та вчителів  створено вайбер-спільноту 

«Психолог – онлайн»,  «Психологічний кейс вчителя» та телеграм – канал 

https://t.me/RadchenkoKateryna  

Впроваджуючи програму «НУШ у поступі до цінностей»,  

психологічний супровід учасників освітнього процесу в Шепетівській 

ЗОШ№1 вибудовується навколо соціально – значущих цілей і цінностей, 

зокрема на таких як: гуманізм, дитиноцентризм,  повага, рівність, 

діалогічність що стратегічно працює на  цілісний  підхід та передбачає 

необхідний  позитивний  соціально – психологічний ефект серед усіх 

учасників освітнього процесу.      

https://t.me/RadchenkoKateryna
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РОЗДІЛ ІІІ    Компетентісний підхід до формування 

ціннісних орієнтирів у системі наскрізного освітнього 

процесу Шепетівської ЗОШ №1 
 

У Програмі І.Д. Беха говориться: «Складність сучасних виховних 

проблем потребує комплексного підходу у їх розвʼязанні та розвитку 

соціально-педагогічної парадигми виховання». Ключові компетентності й 

наскрізні вміння створюють «канву», яка є основою для успішної 

самореалізації учня – як особистості, громадянина-фахівця. 

Власне ідея Нової української школи та її виховного компоненту 

передбачає серед засадничих стовпів освіти майбутнього, а значить, і 

України майбутнього, саме виховання, що ґрунтується на цінностях. 

Компетентісний підхід передбачає не лише необхідність набуття потрібних 

для реалізації у професійному житті вмінь та навичок, а і формування 

цінностей. 

У сучасному розумінні поняття “освіта”, “освітній процес” охоплює 

навчання, виховання і розвиток. Виховний процес - невід’ємна складова 

всього освітнього процесу Шепетівської ЗОШ №1 – орієнтується на 

загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні (гідність, чесність, 

справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей), 

соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, повага 

до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, 

повага до закону, солідарність, відповідальність).  

Соціально-педагогічну парадигму виховання вибудовуємо навколо 

соціально-значущих цілей і цінностей. 

Компетентісний потенціал виховання наповнюємо конкретним 

змістом, з урахуванням особливостей функціонування закладу, вікових та 

індивідуальних можливостей учнів та здійснюємо за напрямками: 

 Виховання цінностей у системі навчальної діяльності учнів 

через ключові компетентності; 
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 Виховання базових духовно-моральних цінностей у 

позакласній роботі; 

 «НУШ у поступі до цінностей» як ключовий компонент 

освітнього процесу у початковій школі. 

Закладені основні орієнтири компетентісного виховання 

особистості учня, визначені у програмі Івана Дмитровича Беха,  творчо 

наповнюються конкретним змістом, з урахуванням особливостей 

функціонування закладу освіти, вікових та індивідуальних можливостей 

учнів, актуальних соціальних викликів. 

З метою здійснення якісних перетворень в організації освітньо-

виховної роботи, педагогічний колектив закладу послідовно і планомірно 

продовжив реалізовувати започатковані раніше інноваційні педагогічно-

виховні технології та проєкти. 

 

«Виховання національного самоствердження в учнівської молоді"продовжуємо реалізовувати у 
відповідності до розробленої Комплексно-цільової програми патріотичного виховання учнів 
ЗОШ №1 на період 2021-2025 рр. та Стратегічного перспективного плану розвитку 
Шепетівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів No 1 – ШКОЛИ Європейської освіти та 
культури - на 2020 – 2026 рр. 

«Нова українська школа у поступі до цінностей», діяльнісний зміст якого 
наскрізно орієнований на громадянське та національно-патріотичне виховання, 
реалізовується в освітній і виховній діяльності в урочний і позаурочний час 

Запровадження STEM-освіти і виховних заходів STEM-спрямування: сучасний 
підхід поєднання точних технічних і гуманітарних наук для формування життєво-
необхідних компетентностей 

Шкільний проект «Безпечна та дружня до дитини школа» 

Шкільний проект «Обдарована дитина» 

Науковий хаб - центру природничих наук та різних учнівських активностей, який 
облаштовано м’якими пуфиками-грушами 

"Open air", де на свіжому повітрі створена зона відпочинку, цікавого навчання, 
квестів, музичних пауз, тренінгів для дітей 

«InfoKids» - сучасний комп’ютерний клас у початковій школі 

Шкільний  кіноклуб  Docudays UA. з медіапросвіти школярів у напрямку 
правовиховання 

ВОЦ (волонтерський освітній центр) - Територія щастя 
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Виховне  середовище у закладі спроектовано на основі ціннісно-

смислових орієнтацій, установок і сфер самовизначення. 
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Сфери 
самовизначення 

Особистісна 

Включає: визначення особистінсно притаманних задатків, 
здібностей, талантів; особистіне визначення напрямку творчо-

мистецької діяльності, особистісне оволодіння здатністю 
самоорганізації і самоконтролю у процесі навчально-виховної 

діяльності 

Пізнавальна 

Включає: особистісне оволодіння знаннями, уміннями, навичками 
творчо-мистецького спрямування за певним видом діяльності; 

особистісна здатність виконувати творчі завдання різних рівнів 
складності;                                                                                            

особистісне здобуття зростання рівня технічно-виконавської, творчо-
мистецької майстерності 

 

Соціальна 

Включає: особистісне визначення себе часткою колективу;     
особистісна реалізація потреби спілкування, в тому числі у колі 

однодумців, зайнятих видом творчо-мистецької діяльності; особистісне 
оволодіння навичками самореалізації комунікативно-дієвої взаємодії 

(спілкування + поведінка) з підлітками, дорослими, друзями, 

 Професійна 

Включає: особистісні знання про світ сучасних професій та вимог щодо 
оволодіння тією чи іншою професією; в тому числі особистісне 

самовизначення здобуття творчо-мистецької професії; особистісно-
визначена лінія поведінки у напрямку допрофесійної підготовки;                                                                                               

особистісні орієнтири  
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Слід зазначити, що під час реалізації Програми І.Д.Беха «НУШ у 

поступі до цінностей»  відбулася зміна педагогічних методик та 

впровадження інноваційних технологій виховання в освітній процес. 

Особлива увага приділялася питанню інноваційної діяльності, творчого 

пошуку педагогів, готових до впровадження змін. У додатках представлено 

цікаві роботи педагогів із досвіду впровадження Програми (додатки 5-14). 

24 лютого 2022 року – день, який  назавжди змінив Україну й 

українців. Війна впливає на психічне здоров’я кожного громадянина 

України. Одним із головних завдань закладу освіти є повсякденна 

психологічна допомога та емоційна підтримка учасників освітнього 

процесу. Дотримуючись засад сучасного виховання, окреслених у програмі 

«НУШ у поступі до цінностей»: гуманізм, дитиноцентризм, холізм, 

патріотизм, повага, рівність, діалогічність,  проектування цілісного 

виховного простору, соціально-педагогічна солідарність, педагогічний 

та учнівський колектив Шепетівської ЗОШ №1 долучилися до лав 

волонтерської діяльності.  

Волонтерський освітній центр «Територія щастя» (далі ВОЦ)  

відкрився в закладі 28 квітня 2022 року. Робота центру розгортається за 

кількома напрямками: 

 Освітній ХАБ «Плекаймо українське слово», який включає 

курси: «Ділове українське мовлення», «Культура спілкування», 

«Граматика слова»; 

 Англійська мова Speaking Club; 

 Інформатика «Основи програмування»; 

 Медико-психологічна допомога в екстрених і кризових 

ситуаціях; 

 Секції «Територія творчості», «Рух – це здорово», 

«Cheerleading».  
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«Освіта в умовах війни – це діяльність в режимі особливої 

відповідальності,  працездатності, наполегливості, єдності та невичерпної 

сили творення нової історії України!» – цим гаслом керуються вчителі-

волонтери Шепетівської ЗОШ №1. Займаючись освітньою волонтерською 

діяльністю, ми ставимо перед собою завдання: 

 будувати соціальні відносини; 

 застосовувати на практиці свої моральні принципи; 

 набувати нові навички; 

 знайти підтримку й друзів; 

 відчути себе здатним щось зробити; 

 здійснювати громадську підтримку, що також  позитивно 

впливати на імідж школи. 

До роботи ВОЦ «Територія щастя» залучені вчителі української та 

англійської мови, інформатики, образотворчого та музичного мистецтва, 

фізкультури, практичний психолог, медична сестра, педагог-організатор. 

Заняття проходять у онлайн та офлайн форматах. Про графіки проведення 

заходів, тренінгів, спортивних і розважальних занять інформуємо 

громадськість за допомогою Viber-спільноти. Популяризуємо роботу 

центру через шкільну сторінку у Facebook. В умовах сьогодення це зручно 

та дієво.  

Упродовж  кількох місяців учителі тримають освітянський  стрій. За 

час роботи волонтерського центру «Територія щастя», у школі провели 

спортивні змагання «Міцна родина», змагання зі флорболу, фітнес-

тренування,  «Чаювання з пензликом», мовознавчу гру «Де логіка?». 

Щотижня заступником директора розробляється планування роботи 

волонтерського центру. Кожну офлайн-зустріч волонтери намагаються 

зробити не просто цікавою, а й пізнавального. Адже центр має на меті не 

лише підтримати та відволікти переселенців від страшних реалій, а й 

відкрити нові сфери пізнання, зацікавити наукою, спортом, мовою. Для 
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того, щоб заняття були динамічними, діти якісніше комунікували в новому 

середовищі, до заходів залучаються учні школи. Спілкування з 

однолітками в невимушеному середовище – це теж своєрідний спосіб 

реабілітації. 

Особливе місце у діяльності волонтерського центру займає робота 

психолога –  як консультанта з кризової психології, фахівця у роботі з 

психосоматичними розладами, дитячою психосоматикою, 

психосоматичними захворюваннями у дні війни, практикує психолого-

діагностичну гру “Психосоматика”».  В цілому робота спрямована в двох 

напрямках: індивідуальні консультації за запитами та колективні 

тренінгові заняття. Щотижня проходять ворк-шопи, арт-хвилинки, 

терапевтичні заняття, тренінги для дітей-переселенців. Консультацію та 

додаткову інформацію тимчасово переміщені особи отримують, 

підписавшись на телеграм-канал психологині. 

ВОЦ «Територія щастя»  – це маленька крапля великого моря 

української єдності та міці, бо сьогодні у нас спільна мета – перемога! І 

якщо хоча б одна людина з числа тимчасово переміщених осіб відчула себе 

з нами щасливішою, то все це  не даремно. 

Боронимося, боремося і віримо в перемогу на всіх фронтах. 
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РОЗДІЛ ІV Формування ціннісно-компетентісної  

особистості  засобами STEAM-освіти 
 

І.Д. Бех і авторський колектив у Програмі «НУШ у поступі до 

цінностей» визначають проблемами виховання, які потребують негайного 

вирішення. Однією з таких є  невідповідність, неадекватність змісту, форм, 

методів і засобів виховання новітнім умовам дорослішання підростаючої 

особистості. Сучасні педагоги повинні замислитись, чи відповідають 

знання та навички, яким вони навчають, запитам часу. Із плином часу стає 

зрозумілим, що задля забезпечення всебічного та гармонійного розвитку 

дитини просиджування над книжками недостатньо. Варто не лише 

володіти інформацією, а й вміти її шукати та аналізувати. 

Педагоги всього світу шукають нові та ефективні методи та 

технології для формування компетенцій, необхідних сучасному 

підростаючому поколінню – компетенцій XXI ст. Однією з таких 

технологій наприкінці XX ст. виступила STEM-освіта. 

Посилення ролі STEM-освіти зумовлюється підвищенням мотивації 

учнівської молоді до вивчення предметів природничо-математичного 

циклу й, водночас, високим запитом виробничої сфери на працівників, що 

володіють компетентностями для постановки і виконання завдань у 

сферах: інженерії, медицини,  IT, фармацевтики, нанотехнологій, 

авіабудуванні та інших. 

Як зазначено у Програмі, успішний розвиток зростаючої 

особистості на основі загальнолюдських, національних цінностей, 

залежатиме від упровадження системи компетентісного виховання. Саме 

тому, розвиваючи компетентності у природничих науках і технологіях, 

інформаційно-цифрову, впроваджуємо STEAM-освіту-виховання-

розвиток.  
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Вперше про STEM у Шепетівській ЗОШ №1 дізнались у 2016 році, 

коли заклад було включено до шкіл-учасників Всеукраїнського 

експерименту «Варіативні моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища 

вивчення предметів природничо-математичного циклу». Для реалізації 

проекту було створено робочу групу і розпочато роботу. Познайомившись 

із основами STEM – освіти, зацікавилася цим питанням. Розпочали 

навчання п'ятьом дисциплінам – науці, технологіям, інженерії, мистецтву 

та математиці через міжпредметні та прикладні підходи. 

Спочатку були бінарні уроки: англійська мова-інформатика, фізика-

математика, англійська мова-географія, фізика-історія (додаток 15). 

Інтегровані уроки встановлюють міцний зв’язок між навчальними 

дисциплінами та наукою, є невід’ємними у цілісному сприйнятті світу та 

осмисленні явищ навколишньої діяльності. 

Другим кроком стали STEM-дні. Найбільше учням сподобалися: 

День яблука, гарбуза, борщу, крапки, Колумба (додатки 16-19). Діти в 

цікавій формі досліджували тему яблука, наприклад у географії. Учні 

створювали проекти,  дізнавались більше про свій улюблений фрукт, а 

саме: 

 де прабатьківщина яблук; 

 розмаїття сортів; 

 хімічні елементи, які містяться у яблуках, яблуко в математиці; 

 історія і яблуко; 

 літературні твори про яблуко; 

 яблуко в мистецтві; 

 географічні назви, пов’язані із яблуком. 

Метою  STEM-заходів   є цілеспрямований розвиток учнів, 

формування здатності мислити нестандартно та креативно, розвитку 

комунікативних умінь, емоційної та вольової сфери особистості. Вдале 

поєднання складових STEAM забезпечує реалізацію освітньої траєкторії 
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кожної дитини та розвиток компетентностей сучасної особистості. 

Учасники освітнього процесу готові до викликів сьогодення та інновацій, 

ефективно керувати ресурсами та інформаційними потоками у тісному 

зв’язку з життям. Поєднання точних та гуманітарних наук збільшує 

діапазон академічних та життєвих навичок.  

Природничі науки охоплюють астрономію, науки про Землю, 

фізику, хімію, біологію, медицину. Технології сприяють формуванню 

уявлення про світ професій, прийоми роботи інструментами та 

використання різноманітних матеріалів, розвивати художню і технічну 

обдарованості, технічне мислення у процесі творчої діяльності, здатність 

до експериментування, шляхи отримання, зберігання інформації та 

способи її обробки, ознайомлення з інформаційно-комунікаційними 

технологіями. Інжиніринг полягає в проєктуванні, наочному моделюванні, 

конструюванні. Мистецтво дозволяє долучити архітектуру, скульптуру, 

живопис, графіку, декоративно-прикладне мистецтво, музику, літературу, 

фотографію, кіномистецтво, театр, танець тощо. Математика – це логіка, 

без неї неможливе виконання розрахунків, визначення кількісних 

відношень, дослідження і використання просторових форм. 

Від STEM-днів – до STEM-тижнів  

Наступним кроком впровадження STEM в освітній процес 

Шепетівської ЗОШ №1 стали STEM-тижні (додатки 20-22 ) 

Цікаво пройшов Тиждень картоплі. 

Протягом тижня здобувачі освіти мали змогу краще познайомитись 

із улюбленим овочем, втілювали принцип індивідуальності, утверджували 

унікальність і неповторність під час виставки робіт, спортивних змагань.  

Розвивали мовленнєву компетентність під час філологічної міністерки 

«Картопля- zemniak- potato». А якою стає цікавою математика, якщо задачі 

–  про улюблений овоч, та й фізика з хімією, література, фольклор, 

природознавство… 
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Потрібно розуміти, що STЕM-освіта – це не просто технічна освіта, 

а вдале поєднання креативності та технічних знань. Наша шкільна родина 

дійшла висновку, що для того, щоб виховати креативну особистість, 

людину, здатну приймати нестандартні, творчі рішення, необхідно 

осягнути секрети STEM - освіти. Кажуть, що все починається з малого, от і 

ми розпочали впровадження STЕM-освіти з початкової школи і до 

випускного класу. Учні початкових класів разом із вчителями 

експериментують, створюють, досліджують, займаються проєктною 

діяльністю. У  школі діє STEM-гурток із робототехніки  для юних 

дослідників. Серед їх наробок вже є роботи, які їздять по заданій 

траєкторії, можуть підіймати вантажі. Гуртківці  здатні поєднати технічні 

навички із внутрішнім проєктуванням і мислити нестандартно, зможуть 

винаходити щось абсолютно нове в багатьох областях життєдіяльності 

людини (додаток 23) 

Особливо запам’ятався та вразив учнів Інженерний тиждень.  Разом 

зі своїми наставниками  учні зацікавили усіх глядачів, 

продемонструвавши, що наука дозволяє бачити та створювати нове, корсне 

зі звичайних речей, що нас оточують. Це стало гарним поштовхом для 

зацікавлення у вивченні природничих дисциплін. STEM-освіта за 

допомогою практичних занять демонструє дітям можливість застосування 

науково-технічних знань в реальному житті. Учні вчаться аналізувати, 

робити висновки, пов’язувати здобуті знання з життєвими ситуаціями, з 

власним досвідом. Це дає їм можливість бути більш впевненими у власних 

можливостях, навчитися йти до власної мети, долати перешкоди.  

Для просування STEM в освіті проводимо різноманітні конкурси, 

фестивалі, проєктуємо тощо. Так, підписано угоду про співробітництво із 

громадською організацією «Центр «Розвиток громадської корпоративної 

відповідальності» та спільнотою «Дівчата STEM».  
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Учні вчаться проявляти повагу до інших, дотримуватись принципу 

свободи вибору, виявляти ініціативність  в устійливому прагненні 

особистості до ініціації, генерації ідей, творчості, самостійності, а також у 

діяльнісній активності на досягнення певної мети, її вміннях ставити перед 

собою нові задачі та втілювати їх без додаткових сполук, знаходити нові, 

нешаблонні рішення і засоби їх здійснення. 

 Робимо перші успіхи, рухаємося в правильному напрямку, який 

дозволить дітям глибше поринути у світ творчості і науки. На сьогодні 

заклад має певний досвід співпраці зі студентами промислового коледжу 

ДНУ, вихованці закладу мають власні проєкти та досягнення на обласних 

конкурсах технічного напрямку. Гурток робототехніки – це гарний 

приклад запровадження STEM-освіти саме у закладах позашкільної освіти, 

де в пріоритеті розвиток здатності дитини самостійно ставити навчальні 

цілі, проєктувати шляхи їх реалізації, контролювати і оцінювати свої 

досягнення сьогодні і на майбутнє. 

STEM-заходи, які проводимо, – це про сучасність і майбутнє, про 

креативність, практичність, ефективність для життя, вони формують 

ціннісні ключові компетентності, про які йдеться як у Концепції НУШ, так 

і в Програмі І.Д. Беха «Нова українська школа у поступі до цінностей». 
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Освітній STEM-простір  

як сучасний виклик та засіб розвитку STEM-компетентностей 

Розвиток науки і технологій у найближчій перспективі буде 

головним джерелом загального прогресу людства. Останнім часом у 

світовому науковому дискурсі наголошується на важливості всіх 

дисциплін шкільного плану, що потребує розвитку STEAM-підходу – 

зміцнення і розширення взаємодії між наукою, творчістю, 

підприємницькою й інноваційною діяльністю, а також потребою вивчення 

природничих наук через інші дисципліни і, навпаки, вивчення інших 

дисциплін через природничі науки.  

Наша держава зараз активно долучається до цього руху, а в деяких 

напрямках є в авангарді. Міністерство освіти і науки України 

оприлюднено план заходів щодо реалізації Концепції розвитку 

природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року. Саму 

Концепцію Уряд ухвалив ще 5 серпня 2020-го. 

Документ визначає комплекс заходів, пов’язаних з формуванням і 

розвитком навичок науково-дослідницької та інженерної діяльності, 

винахідництва, підприємництва, ранньої професійної самовизначеності та 

готовності до усвідомленого вибору майбутньої професії, популяризацією 

науково-технічних та інженерних професій, поширенням інновацій у сфері 

освіти. 

Так, основним завданням початкової школи є стимулювання 

допитливості, підтримка інтересу до навчання і пошуку знань, мотивація 

до самостійних досліджень, створення простих приладів, конструкцій 

тощо.  

Надалі середня школа повинна розв’язати завдання формування в 

учнів стійкої цікавості до природничо-математичних наук, оволодіння 

системою практичних навичок, необхідних для подальшого життя людини 

у техносфері, ґрунтовного розуміння екології та природи у цілому. На 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-sh-a131r?fbclid=IwAR0wAdPwkgIGHfqBvwQphNLBys7zn8hvAfHLgXh6g-kZIynYXJuwTIuUc1w
https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-uhvaliv-koncepciyu-rozvitku-stem-osviti-do-2027-roku#:~:text=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8E,
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цьому етапі особливо важливим є залучення учнів до дослідницької 

діяльності і винахідництва, що дозволить збільшити відсоток тих, хто 

стане талановитим ученим, інженером, новатором.  

На завершення середньої освіти старша школа має сприяти 

свідомому вибору подальшої освіти STEM-профілю, поглибленій 

підготовці зі STEM-дисциплін (профільне навчання), освоєнню наукової 

методології, усвідомленню фізичної, технікотехнологічної і наукової 

картин світу у контексті розуміння сутності, функціонування і розвитку 

світових економічних систем.  

Реалізації означених задач на різних етапах навчання і рівнях 

готовності учнів Шепетівської ЗОШ №1 сприяє використання навчальних 

роботів-конструкторів LEGO Mindstorms EV3 та Makeblock, що 

дозволяють в ігровій формі знайомитись з основами робототехніки, 

електроніки, механіки, програмування, висувати свої ідеї, створювати 

складні конструкції з різноманітними датчиками для навігації та взаємодії 

з оточуючим середовищем і реалізовувати їх на практиці. 

Варто наголосити, що у центрі уваги STEM-методики знаходиться 

практичне завдання, або реальна проблема, яка потребує вирішення у 

процесі організації інтегрованого, компетентісно-орієнованого, 

міждисциплінарного навчання. Зацікавленим учням пропонуються 

технічні завдання більш високого рівня з використанням мікропроцесорів і 

цифрових вимірювальних комплексів, дослідницькі практики зі створення 

складних роботизованих механізмів, програмування та робота з датчиками 

тощо. 

У нашій школі створено STEM-лабораторію в кабінеті 

інформатики. Для формування  STEM-компетентностей активно 

використовуємо 3 базових набори LEGO MINDSTORMS Education EV3, 2 

комплекти для робототехніки, набір винахідника (намір різноманітних 

датчиків), стіл для роботів, де учні випробовують свої роботи. Активно в 
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роботі STEM-лабораторії та й на уроках використовуємо інтерактивну 

панель INBOARD GT50 . 

Один з найновіших пристроїв, який урізноманітнив наш STEM-

арсенал – це 3D-принтер. Разом із дітьми видруковуємо об’ємні 

геометричні фігури, головоломки, шестерні. Ці предмети на 3D-принтері, 

та тема їм точно запам’ятається!  Один із прикладів використання 3D-

принтера – друк матеріальної моделі рівностороннього трикутника на 

інтегрованому уроці з геометрії та інформатики. У додатку  подано 

розробку цього уроку. 

Впровадження принципів STEM-освіти в навчальний простір школи 

сприяє створенню принципово нової моделі навчання з новими 

можливостями для вчителів і учнів. Використовуючи міждисциплінарний 

підхід, інтеграцію шкільних предметів, практичну спрямованість під час 

проведення занять, орієнтуючись у своїй діяльності на концепції НУШ і 

STEM, ми зможемо побудувати сучасне, економічно стабільне, з високим 

рівнем технологізації, розумне та щасливе суспільство. 

Учитель інформатики,  

керівник гуртка з робототехніки  

Шепетівської ЗОШ №1  

Ірина Рибій 
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Додаток 1 Наказ про участь в експерименті «НУШ у 

поступі до цінностей» 
 

Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 

Хмельницької області 

НАКАЗ 

__ березня ____ року  Шепетівка    № ___- од 

 

Про участь у експерименті всеукраїнського  

рівня з реалізації Програми «Нова українська  

школа у поступі до цінностей» 

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України №369 від 

18.03.2019 року «Про проведення експерименту всеукраїнського рівня з 

реалізації Програми «Нова українська школа у поступі до цінностей» на 

базі закладів загальної середньої освіти Донецької, Кіровоградської, 

Київської, Миколаївської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, 

Хмельницької, Черкаської областей на 2018-2020роки» та з метою 

реалізації Програми «Нова українська школа у поступі до цінностей» 

НАКАЗУЮ: 

1. Створити робочу групу з питання впровадження Програми 

«НУШ. У поступі до цінностей» у складі: _____________ – заступника 

директора з навчально-виховної роботи, __________ – педагога-

організатора, ___________ – класного керівника 4А класу, ___________ – 

класного керівника 7А класу, ___________ – класного керівника 10 класу  

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи: 
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2.1. опрацювати Програму «НУШ: у поступі до цінностей», 

довести до відома класних керівників; 

2.2. внести в план роботи на 2018-2019 н.р. заходи із Програми; 

2.3. подавати звіт про проведену роботу відповідно до програми. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника 

директора з виховної роботи. 

 

Директор                                                                                           

З наказом ознайомлені: 
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Додаток 2       Етапи реалізації проєкту «НУШ у 

поступі до цінностей» у Шепетівській ЗОШ І – ІІІ ст. №1 
  

№

№ 

п 

Зміст роботи Тер

мін 

виконання 

Очікувані 

результати 

 1.Організаційно-підготовчий етап 2018-2020 р. 

1

. 

Вивчення стану розробки 

визначеної проблеми у 

філософських, психолого-

педагогічних дослідженнях, 

теоретичний аналіз науково-

методичної літератури 

2018

р. 

 

Створення 

бази даних  

2

. 

Нормативно-правове 

забезпечення реалізації проекту 

Створити 

базу нормативного 

забезпечення  

3

. 

Проведення педагогічної ради з 

проблеми виховання 

національного самоствердження 

в учнівської молоді 

2019 

р. 

Готовність до 

реалізації проекту 

4

. 

Забезпечення навчання 

педагогів шляхом проведення 

тренінгів, онлайн-семінарів, 

проблемно-цільових, науково-

теоретичних, теоретико-

методологічних семінарів, 

круглих столів 

2018

-2019 рр. 

Готовність 

педагогів до 

реалізації проекту  

 2. Концептуально-діагностичний етап 2019 – 2020 роки 

1 Розробка теоретико-

концептуальних 

засад  упровадження програми 

І.Д. Беха  

2019 

– 2020рр. 

Науково-

методичне 

забезпечення 

проекту 

2 Розробити: 

 Структурно-

функціональну модель 

упровадження програми І.Д. 

Беха ; 

 Програму для класних 

керівників «НУШ у поступі до 

цінностей» 

 

Оптимізація 

педагогічного 

процесу  
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3 Проаналізувати: 

1. Вплив форм позакласної 

роботи  відповідно до 

проекту  на розвиток і 

виховання особистості; 
2. організацію та зміст 

позаурочної діяльності з 

виховання національного 

самоствердження в учнівської 

молоді;  
3.  готовність педагогів до 

виховання національного 

самоствердження в учнівської 

молоді у позаурочній 

діяльності;  
 

 Діаграми, 

таблиці, якісний 

аналіз, накази, 

конференції, 

педрада 

 3.Формувальний 2020 – 2021 рр. 

1 Апробація: 

 Структурно-

функціональної модель модель 

упровадження програми І.Д. 

Беха   

 Програми для класних 

керівників «НУШ у поступі до 

цінностей» 

 

2020

-2021 рр. 

. 

Пролонгован

ий аналіз, аналітичні 

довідки проміжні 

зрізи, корекція 

програми 

2

. 

Запровадження інноваційних 

педагогічних технологій, 

інтерактивних форм роботи 

щодо  виховання національного 

самоствердження в учнівської 

молоді 

Забезпечення 

свободи вибору та 

стимулювання 

творчого пошуку 

педагогами 

основних шляхів 

ефективності 

позаурочної 

виховної роботи 

3

. 

Впровадження особистісно 

орієнтованого, діяльнісного, 

компетентнісного та 

акмеологічного підходів; 

стимулювання розвитку 

когнітивної, емоційно-ціннісної, 

рефлексивної та поведінково-

діяльнісної  сфер особистості; 

2020

-2021 рр. 

Оновлення 

парадигми 

педагогічного 

процесу 
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реформування позаурочної 

діяльності  учнівської молоді 

через запровадження 

інноваційних виховних 

технологій; формування 

інноваційного стилю діяльності 

класних керівників. 

 4.Узагальнювальний 2021-2022 рр. 

1

. 

Підсумковий  наказ 2022 

р. 

Наказ 

2

. 

Науково-практична 

конференція 

2022 

р. 

Узагальнити 

матеріали  

3

. 

Друк матеріалів із досвіду 

реалізації проекту «НУШ у 

поступі до цінностей»  

2022 

р. 

Узагальнити 

матеріали 
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Додаток 3 Заходи щодо впровадження Програми 

«НУШ у поступі до цінностей»  
 

№ Назва Дата 

проведення 

Відповідальн

і 

1.  Засідання творчої 

групи  

02.09.2019 ЗДНВР 

2.  Тематичний урок «Моя 

країна – Україна» 

02.09.2019 Кл.кер 1-4 

класів 

3.  Етична гра «Будь 

ласка» 

Протягом року Кл.кер 1-4 

класів 

4.  Зустріч із захисниками 

«Роль війська у 

відстоюванні 

незалежності та 

територіальної цілісності 

України» 

Жовтень 2019 Кл.кер. 1-4 

класів 

5.  Усний журнал «Герої 

Крут – для нащадків 

взірець» 

Січень 2020 Кл.кер 1-4 

класів 

6.  Літературне свято 

«Мова моя калинова» 

Березень 2020 Кл.кер. 1-4 

класів 

7.  Ігри-подорожі: 

«Природні дива України» 

Травень-

червень 2020 

Кл.кер. 1-4 

класів 

8.  Виховна година: 

«Люби Батьківщину, як 

сонце люби…» 

02.09.2019 Кл.кер 5-6 

класів 

9.  Година спілкування 

«Твої права і обов’язки 

вдома і в школі» 

Вересень 2020 Кл.кер 5-6 

класів 

10.  Етичні бесіди Уроки етики Учитель етики 

11.  Літературно-музична 

композиція «Україно, 

соборна державо, 

сонценосна колиско 

моя...» 

Січень 2020 Кл.кер 8-9 

класів 

12.  Прогулянка 

«Екодослідники» 

Уроки 

природознавств

а 

Учителі 

природознавств

а 

13.  Ділова гра 

«Колективна творча 

Протягом року Кл.кер 5-6 

класів 
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справа» 

14.  Міні-тренінг «Уміння 

працювати в команді, або 

як «Я» перетворити на 

«Ми»» 

Протягом року Практичний 

психолог  

15.  Літературно-музичне 

свято «Тарас Шевченко – 

мовами світу» 

Березеь 2020   Кл.кер 8-6 

класів, учителі  

16.  Військово-патріотична 

спортивна гра «Сокіл» 

(«Джура») 

Вересень-

травень 

Вчитель ЗУ 

17.  Виховні години 

«Цінуємо твій подвиг, 

солдате», 

Жовтень 2019 Кл.кер. 7-9 

класів 

18.  Метод тестування: «Чи 

вольова ти людина?», 

«Який я насправді» 

Протягом року Практичний 

психолог  

19.  Дискусії: «Поводження 

з безпритульними 

тваринами», 

Квітень-

травень 

Кл.кер. 7-9 

класів 

20.  Квест «Я люблю 

Україну» 

Січень 2020 Кл.кер. 7-9 

класів 

21.  Година національної 

пам’яті «Голокост – лихо 

століття» 

Січень 2020 Кл.кер. 7-9 

класів 

22.  Круглий стіл «11 

причин, чому ми не 

повинні здаватися» 

Грудень 2021 Кл.кер. 7-9 

класів 

23.  Акція «Парасольки 

миру» 

Вересень 2021 Педагог-

організатор 

24.  Раптівка (флешмоб) 

«Добро крокує по 

планеті» 

13 Листопада 

2021 

Педагог-

організатор 

25.  Оформлення 

інформаційного стенду 

«День Злуки – день 

єднання» 

Січень 2022 Педагог-

організатор 

26.  Фестиваль дитячої 

творчості «Сонячні 

барви» 

Травень 2022 Педагог-

організатор 

27.  Зустрічі із 

військовослужбовцями 

«Маю честь Вітчизну 

Жовтень 

20121, березень 

2022 

Кл.кер 8-6 

класів, педагог-

організатор 
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захищати», 

28.  Музично-літературна 

композиція «З Україною в 

серці» 

Січень 2022 Кл.кер. 10-11 

класів 

29.  Благодійна акція 

«Ангели поруч» 

Лютий 2022 Педагог-

організатор 

30.  Акція графіті 

«Крокуємо до Європи» 

Травень 2022  Педагог-

організатор 

 

  



Дорожня карта впровадження програми «НУШ  у поступі до цінностей» 

 

44 

 

Додаток 4 Наказ про затвердження рішень педради 

«Досвід національно-патріотичного виховання у системі 

освітнього процесу ЗОШ № 1 крізь призму реалізації у 

закладі Програми «Нова українська школа у поступі до 

цінностей». 
 

Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 

Хмельницької області 

 

НАКАЗ 

 

__листопада ___ року         Шепетівка             № ___ -од   

 

Про затвердження рішень педради  

від ________ р. протокол №____ 

 

Відповідно до плану роботи школи _________ року проведена 

педагогічна рада на тему «Досвід національно-патріотичного виховання у 

системі освітнього процесу ЗОШ № 1 крізь призму реалізації у закладі 

Програми «Нова українська школа у поступі до цінностей». У рамках ІІІ 

(формувального) етапу реалізації Програми «НУШ у поступі до цінностей»  

педагогічна рада проведена у формі творчих звітів та виїзного засідання у 

м.Кам’янець-Подільський. Класні керівники та вчителі-предметники 

демонстрували впровадження пріоритетних завдань Програми: 

формування в учнів системи загальнолюдських цінностей: морально-

етичних (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя 

повага до себе та інших людей) та соціально-політичних (свобода, 

демократія, культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, 

патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до закону, 

солідарність, відповідальність) на основі принципів духовно-моральних 

цінностей та шляхом компетентісного підходу.  
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Одним із етапів підготовки до педагогічної ради було вивчення 

досвіду педагогів із впровадження національно-патріотичного виховання у 

навчально-виховний процес. Відвідано виховні заходи та уроки: мовний 

калейдоскоп «Мово моя рідна – мова українська», мовознавчу гру «Виправ 

помилки», у рамках проведення міжнародного Дня грамотності, де учні 

навчалися послуговуватися державною мовою в різноманітних життєвих 

ситуаціях та дотримуватися мовного етикету (ключова компетентність - 

спілкування державною (і рідною мовою у разі відмінності) мовами); 

урочистості з нагоди відзначення Дня захисника і захисниці України, 

головна мета яких: виховання усвідомлення змісту понять «громадянин», 

«патріотизм», «військово-патріотичне виховання», «готовність до захисту 

Вітчизни» як важливих складників життєдіяльності людини; усвідомлення 

конституційного обовʼязку щодо громадянських прав та захисту 

суверенітету і територіальної цілісності України; бажання брати участь у 

різних формах позакласної та позашкільної роботи військово-

патріотичного спрямування; участь у шкільному самоврядуванні і в 

дитячих громадських об’єднаннях (соціальна та громадянська 

компетентність) та ін. 

Для вивчення стану патріотичного виховання в учнівському 

середовищі проведено анкетування у 8-10 класах Узагальнені дані свідчать 

про високі  патріотичні цінності, повагу до культурного та історичного 

минулого України,  до Конституції України, Законів України, державної 

символіки, престиж військової служби як виду державної служби у молоді, 

усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами 

людини та її патріотичною відповідальністю, національну самосвідомість, 

любов до рідної землі, держави, родини, народу, повагу до українських 

традицій, відчуття своєї належності до України, усвідомлення спільності 

власної долі  з долею Батьківщини (додаток 1).    
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Слід наголосити, що практичну спрямованість заходів, відповідно 

до Програми «НУШ у поступі до цінностей», проведено  у діяльнісно- 

розвиваючому шкільному  середовищі: "Open air", шкільному коворкінгу, 

буккросингу.   

Під час виїзного засідання у м. Кам’янець – Подільський педагоги 

школи ознайомилися з пам’ятками національного значення, відвідали 

Кафедральный костел, район ратуші, Вірменську церкву Св. Миколая, 

фортецю, мініконцерт органної музики. Окремим пунктом екскурсійної 

зупинки було с. Зіньків, де, відповідно до теми педради, учасники екскурсії 

мали змогу познайомитися з історією села, місцевими традиціями, 

відвідавши підземелля та краєзнавчий музей. 

Виходячи з вищезазначеного,  

 

 НАКАЗУЮ: 

 

Затвердити такі рішення педагогічної ради: 

1. Вважати національно-патріотичне виховання одним із головних 

векторів діяльності  навчального закладу.  

2. Заступнику директора з виховної роботи 

______________________: 

 2.1. Впроваджувати у виховну систему школи інноваційні форми і 

методи, які забезпечують ефективність національно-патріотичного 

виховання учнів (додаток 2)  

2.2. На засіданні МО класних керівників початкових класів 

розглянути питання «Активні методи як один із пріоритетних шляхів 

формування критичного мислення та вдосконалення національно-

патріотичного виховання молодших школярів (____________ року, 

відповідальна _________________)  
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2.3. Продовжити формування ціннісних ставлень та орієнтацій в 

учнів шляхом оптимальної організації виховної роботи та залучення до 

роботи органів учнівського самоврядування закладу, батьківської 

громадськості. 

2.4. Надавати методичні рекомендації класним керівникам щодо 

планування виховної роботи з учнівськими колективами, спрямованої на 

виховання свідомого громадянина, патріота своєї держави.  

2.5. Організовувати виїзні екскурсії для класів «Шляхами рідного 

краю», пішохідні - у Краєзнавчий музей, музей Пропаганди 

2.6. Активізувати роботу щодо висвітлення виховних заходів, 

екскурсій, акцій, змагань,  проведених з учнями чи батьками, До 

______________р. розмістити публікацію про виїзне засідання педагогічної 

ради на сайті школи. 

2.7. Проаналізувати компетентісний потенціал виховання, 

розробити практичні поради класним керівникам  з формування 

компетентностей під час проведення виховних заходів. (до ___________р.) 

3. Педагогу-організатору ______________:  

3.1. Створювати умови для діяльності учнівської ради на принципах 

активної громадянської позиції.  

3.2. Продовжити розвиток волонтерського руху, залучення учнів до 

акцій.  

4. Класним керівникам:  

4.1. Активізувати роботу щодо впровадження ефективної виховної 

системи національно-патріотичного виховання школярів у класних 

колективах відповідно до Державної цільової соціальної програми 

національно-патріотичного виховання на період до 2025 року, 

затвердженої Постановою Кабінету міністрів України від 30 червня 2021р. 

№ 673, Програмі «НУШ у поступі до цінностей». 
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4.2. Забезпечити використання державної символіки, наочної 

агітації патріотичного спрямування під час проведення виховних заходів.  

4.3. Удосконалювати роботу з формування в учнів громадянської 

активності, патріотичних почуттів, моральних якостей шляхом 

використання інтерактивних методів виховання.  

4.4. Спрямовувати роботу на формування у молодіжному 

середовищі шанобливого ставлення і поваги до ветеранів війни та 

учасників бойових дій, що відбуваються на сході України.  

4.5. Надавати методичну допомогу батькам щодо формування і 

розвитку в дітей позитивного ціннісного ставлення до суспільства, 

держави, народу.  

4.6. Планувати відвідування музеїв національно-патріотичного 

профілю сіл та міст України.  

5. Учителям-предметникам:  

5.1. Посилити виховну спрямованість кожного уроку та виховних 

форм діяльності відповідно до Листа МОН від 16.07.2021 № 1/9-362 “Деякі 

питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування 

в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок” 

6.Хід виконання наказу  проаналізувати в _____________ року на 

педагогічній раді.  

 7. Контроль за виконанням наказу покласти  на заступника 

директора з навчально-виховної роботи . 

Директор   
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Додаток 1 

до наказу № _-од від ___________р. 

 

Назва тесту Національно-патріотичне виховання 

Дата обстеження 03.11.21 

Клас 8-10 класи 

Кількість обстежених 60 

Хто провів обстеження: заступник директора з виховної роботи 

Статистика: 

 

 

 

100% 

0% 0% 

Як Ви розумієте патріотичне 

виховання? 

Любов до своєї 

батьківщини і 
служіння йому. 

Нав'язування 
ідеології. 

Не знаю. 

100% 

0% 0% 

Як Ви розумієте термін 

«мужність»? 

Якості особистості з 
сильними рисами 
характеру. 

Якості особистості зі 
слабкими рисами 
характеру. 

Мені це незнайоме. 
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95% 

0% 5% 

Чи необхідно зараз звертати увагу 

на патріотичне виховання 
покоління? 

Так 

Ні  

Не знаю 

83% 

17% 
0% 

Що означає для Вас «Родина», 

«Вітчизна»? 

Це місце, де 
народився або виріс. 

Це термінологія, що 
позначає місце 
народження або 
місце проживання. 

10% 
3% 

87% 

Як Ви вважаєте, ким і де має 

проводитися патріотичне 
виховання? 

У сім'ї. 

У школі . 

В сім'ї і в школі. 
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46% 

37% 

17% 

Коли необхідно робити основний 

упор на патріотичне виховання? 

З раннього 
дитинства. 

У підлітковому і 
юнацькому віці. 

У більш зрілі роки. 

73% 

7% 

20% 

Піднімалися чи питання про 

патріотизм у вашому навчальному 
закладі? 

Так 

Ні 

Частково 
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31% 

38% 

31% 

Вважаєш ти, що в школі повинен бути 

окремий навчальний предмет, 
пов'язаний з патріотичним вихованням? 

Так, я вважаю, що 
необхідний такий 
предмет, який робить 
упор на патріотичне 
виховання. 

Ні, такий предмет в 
рамках шкільної 
програми не потрібен. 

87% 

10% 
3% 

Чи є сенс у патріотичному вихованні в 

наш час? 

Так, зараз, як ніколи в 
наш час необхідно 
патріотичне виховання . 

Я не бачу зараз в цьому 
сенсу. 

Я не уявляю, що це 
таке. 
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93% 

4% 3% 

Чи є в Україні  патріотизм? 

Так 

Ні 

Не знаю 

70% 

7% 

23% 

Як ви ставитеся до введення в школі 

спеціального курсу «Основи військово-
патріотичного виховання»? 

Згоден 

Не згоден 

Не думав 

40% 

30% 

30% 

Хотіли б Ви, щоб у школі проводили 

конкурси пісень на патріотичну тему? 

Так 

Ні 

Не знаю 
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67% 

20% 

13% 

Хотіли б Ви брати участь в іграх, 

змаганнях, зльотах, пов'язаних з 
патріотичною тематикою? 

Так, я б брав у них 
участь. 

Ні, мені це нецікаво. 

Я не знаю. 

90% 

3% 
7% 

Яку якість виховує в людях патріотичне 

виховання? 

Любов до Батьківщини, 
почуття обов'язку, 
самовідданість. 

Працьовитість, 

незалежність характеру, 
акуратність. 

Інші якості. 
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16% 

17% 

67% 

Чи ведуть у Вас в сім'ї бесіди про 

патріотичне виховання? 

Так 

Ні 

Інколи 

27% 

36% 

37% 

Як Ви розумієте: це одне і те ж чи ні: 

«Бути громадянином означає бути 
патріотом своєї Батьківщини»? 

Згоден з цим 
висловлюванням. 

Не згоден. 

Я можу бути патріотом, 
але не мати 
громадянства. 
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Додаток 2 

до наказу № ____-од від _________р. 

Рекомендації  

щодо форм організації освітнього процесу 

Поточний навчальний рік характерний низкою суспільно-значимих 

подій у житті української держави і викликає нагальну необхідність їх 

використання з метою гідного вшанування та утвердження традицій 

боротьби за справжню незалежність, державний суверенітет, 

територіальну цілісність та соборність України, засвідчення вдячності 

творцям, будівничим та захисникам української держави, виявлення 

поваги до унікальних наукових, історичних та українознавчих праць, 

написаних у контексті європейської інтелектуальної традиції.  

Мета заходів: 

 - пізнавальна: актуалізувати інформацію про життєвий та творчий 

шлях борців за незалежність та соборність України з акцентами на їх 

державотворчій, політичній, громадській, науковій та українознавчій 

діяльності;  

- практична: сформувати і розвивати інформаційні, хронологічні, 

творчі та інтерактивні уміння та навички самоорганізації, критичного 

мислення , усвідомленню учнями значущості науково-історичної, 

просвітницької та українознавчої спадщини борців за незалежність та 

соборність України в контексті суспільно-політичних подій ХІХ- ХХІ 

століть; 

 - виховна: актуалізувати громадянські почуття, суспільно активну 

національну позицію, патріотизм, усвідомлення ролі та місця визначних 

постатей в історії народу та держави, відродження і збереження пам’яті 

про борців за незалежність та соборність України.  

Популярними нині формами національно-патріотичного виховання 

є:  
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 майстер-клас із виготовлення арт-листівок для українських 

воїнів;  

 колективна гра зі створення панно «Україна – моя країна!»;  

 авторський стрітарт на асфальті крейдою (малюнок і назва);  

 гра-репортаж «Видатні імена сучасної України»;  

 звіт-мандрівка «Сюжетні замальовки рідного краю»;  

 патріотичний флешмоб;  

 презентація ролику (мультфільму) на патріотичну тематику, 

виготовленого дітьми;  

 зустрічі з цікавими земляками-патріотами;  

 портфоліо родинних реліквій і/чи традицій;  

 написання книги пам’яті (родини, школи, району, міста);  

 станційні ігри (квест «Знайди Декларацію – врятуй 

незалежність»);  

 створення інфографіки (шевронів, подій);  

 «живий музей»;  

 реальні або віртуальні подорожі (історичними музеями 

України чи місцями історичних подій);  

 конкурси есе, біографічних розвідок;  

 тренінги (міні-презентаційні, інформаційно-просвітницькі);  

 флешмоби (візуалізація державних чи національних символів, 

контурів кордонів України);  

 кастинг і розучування патріотичних пісень тощо.  

 літературно-музичні композиції «Пам’ять – енергія вічності», 

«Лиш боротись – значить жить»; 

 облаштування виставки: «Збережемо пам’ять про подвиг», 

«Бойовими дорогами» тощо. 

 

Заступник директора з НВР 
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Додаток 5    Сторітелінг 
 

Розробила:  

вчитель початкових класів 

Шепетівської ЗОШ №1  

Каялайнєн О.В. 

 

Тема. Подорожуємо картою України 

Мета. Продовжити формувати уявлення учнів про географічне 

розміщення України, кордони, сусідство з іншими країнами; ознайомити із 

найбільшими містами України; розвивати інтерес до історичного минулого 

нашого краю, його сьогодення; виховувати почуття любові до своєї 

Батьківщини. 

Обладнання: карта України, ілюстрації з краєвидами України, 

поетичні та художні твори про Україну, комп'ютер. 

Перебіг уроку 

І. Організація учнів до уроку. 

1. Привітання. 

2. Реклама уроку (на моніторі). 

Урок має бути: цікавим, незвичним, навчальним. 

Ми будемо: уважними, активними, кмітливими. 

ІІ. Актуалізація опорних знань. 

- Чи задумувалися ви, хто ми з вами такі? (Люди, учні, діти…) 

- А де ми з вами живемо? 

- Отже, ми проживаємо в Україні, а тому і звемося українцями. 

- Якою ви собі уявляєте Україну? (Великою, просторою...) 

Інтерактивна вправа «Асоціативний кущ»: Які поняття та асоціації 

виникають у вас із цим словом Батьківщина.  

– Батьківщина – це земля, на якій народилися ви, ваші батьки, 

усі ми. Батьківщина – це рідна мова, якої навчили вас мама й тато. 
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– Наша Батьківщина – це Україна – одна з найбільших 

європейських держав. 

–Україна – європейська країна 

ІІІ. Повідомлення  теми і завдань уроку. 

- Отже, держава наша велика і красива, і, мабуть, ви ще багато чого 

не знаєте про неї. Тому сьогодні ми з вами проведемо подорож 

найбільшими містами України, постараємось якнайбільше цікавого і 

нового для себе дізнатись. Наша подорож проходитиме за маршрутом:  

1. Зупинка «Географічна» 

2. Зупинка «Найбільші міста України» 

3. Зупинка «Творча» 

4. Зупинка «Підсумкова» 

Але для подорожі нам треба вибрати транспорт. 

- Яким видом транспорту будемо подорожувати, нам підкажуть 

загадки: 

Летить птах в небесах, 

Світами женеться. 

Скоро так і гучно так. 

А зоветься ... (Літак) 

- То який оберемо ми? 

IV Робота над темою уроку. 

- Діти, а як називається наше місто в якому ми зараз знаходимося? 

- Яка річка протікає через наше місто? 

- Яка головна вулиця нашого міста?  

- У якій області знаходиться наше місто? 

- Вилітаємо з нашого міста. Наш літак набирає висоти і ми бачимо 

всю нашу чарівну Україну. 

Зупинка «Географічна» (Розповідь вчителя біля карти) 
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- Наш літак піднімається над Україною. Ми бачимо велику країну 

площею — ...(603, 7 тис. кв. км). Знаходиться в Центральній і Східній 

Європі. Із заходу на схід простягається на 1316 км, а з півночі на південь 

— на 839 км. Має 7 сусідів. (...). 

Перегляд фільму про Україну. Асоціація (лего) 

Зупинка «Найбільші міста України» 

- Ось і опускається літак у одне із найбільших міст України! 

- Що ви знаєте про це місто? 

Розповідь. 

Київ  

Столиця України – Київ, одне з найдавніших міст Європи. Назване 

місто на честь засновника князя Кия, понад 1500 років тому. 

Сьогодні Київ – це найбільше місто України. Його населення 

складає понад 2,8 млн. чол. Площа міста становить 839 кв. км . 

Через Київ протікає найбільша ріка України – Дніпро, яка поділяє 

місто на дві частини. Особливістю Києва є вдале поєднання стародавньої 

та сучасної архітектури. У місті більше 3000 визначних пам'яток історії, 

архітектури й культури. 

Рефлексія (робота у парі).  

- А зараз ми побудемо поетами. Складіть сенкан і вірш про Київ. 

Працюємо в парі.  

Сенкан 

1. Київ 

2. Величний, красивий. 

3. Запрошує, розказує, вітає. 

4. Мені подобається місто Київ. 

5. Столиця 

Відеоперегляд  
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Розповідь учнів (група «Доповідачі» - кожен член групи розповідає 

про одне із міст). 

Харків 

- Наступне місто України, в яке ми мандруємо займає друге місце за 

чисельністю населення. Це місто Харків. Займає площу 306 км.кв., 

населення – 1,5 млн. чоловік. Засноване у 1654 році. Його ще називають 

першою столицею. 

Його назва походить від назви річки, яка протікає й сьогодні через 

місто. Вона так і називається – Харків. 

Місто Харків розкинулося на п'яти пагорбах і в п'яти долинах. 

Це місто ще і великий промисловий центр. Тут виготовляють 

літаки, турбіни, трактори, телевізори, велосипеди. 

Відеоперегляд.  Асоціація (лего) 

Одеса  

Одеса — чорноморські ворота в Україну. Це найбільший 

чорноморський торговий порт і велике промислове місто України. Одеса є 

центром гумору і сатири. 

Місто назване на честь давньої грецької колонії Одесос. У Одесі 

проживає близько 1 млн. людей. Площа міста - 163 км.кв. Окраса Одеси — 

Приморський бульвар з його цікавими будинками і Потьомкінськими 

сходами.  

Одеса славиться також своїми пляжами. 

Відеоперегляд . Асоціація (лего) 

Вінниця  

— адміністративний центр Вінницької області, Вінницького 

району, значний історичний, сучасний економічний і культурний центр 

держави. Населення становить 372,1 тис. осіб (2014 рік). Місто 

знаходиться у центральній частині Правобережної України на Поділлі. Так 

з давніх Вінниця на карті України часів називали історичну область у 
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долині річки Південний Буг. Найбільше місто Східного Поділля - Вінниця 

- розташоване на берегах Південного Бугу (до поч. ХIХ ст. – р. Бог), при 

впадінні в нього правої притоки р. Вишні та лівої – р. Віннички. 

Відео перегляд.  Асоціація (лего) 

Львів 

Місто Лева, Леополіс, Лемберг, Львів… Його вузенькі, сповнені 

подихом історії вулички, схожі на чудернацькі павутиння. Єдине місто 

України, що не зазнало значних спустошень та руйнувань на початку 

двадцятого століття і прославилося завдяки своєму суто європейському 

стилю. 

Кавова столиця України, де на кожному кроці можна натрапити на 

пам’ятку архітектури або визначне місце. Здається, що ми знаємо про 

Львів усе – куди піти та що подивитися, де випити кави чи настійки, де 

з’їсти штрудель, а де пляцки…  

Відеоперегляд.  Асоціація (лего) 

V. Узагальнення знань і умінь. 

- Наша країна дуже багата своєю історією, традиціями, видатними 

людьми, важливими подіями. Часто на основі переказів чи легенд, які 

прийшли до нас із сивої давнини, виникали назви міст, сіл і збереглись до 

наших днів. 

Станція «Творча» 

Станція «Підсумкова» 

Гра «Пазл» 

На магнітній дошці діти складають карт України 

VI. Закріплення вивченого матеріалу. 

Цеглинки лего. Відтворення знань за допомогою лего 

Тест (перевірка за комп'ютером) 

– Скільки держав межує з Україною? (Сім.) 

– Яка площа України? (603, 7 км кв.) 
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– На скільки областей поділена наша держава? (24 області та 

автономна республіка Крим). 

– В якому місті України є Софіївський собор і Золоті ворота? ( 

Києві). 

– Яке місто України є «шахтарською столицею»? (Донецьк) 

– Окрасою якого міста є Приморський бульвар і Потьомкінські 

сходи? (Одеса) 

VII. Підсумок уроку. 

Інтерактивна гра «Інтерв’ю» 

– Що нового ви дізнались на уроці? 

– Що найбільш зацікавило? 

– На якій станції було найцікавіше? 

– Про що б ви хотіли довідатися більше? 

Ось і пролунав дзвінок, 

Закінчився наш урок. 

За роботу по заслузі 

Щиро дякую вам, друзі. 
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Додаток 6    Класна година 
 

Розробила:  

вчитель початкових класів 

Шепетівської ЗОШ №1  

Бялик І.А. 

 

Тема.   Ми за здоровий спосіб життя 

Мета. Актуалізувати знання учнів про значення здоров’я для 

навчання, праці, про шляхи його збереження і укріплення; допомогти дітям 

замислитись про своє здоров’я, про необхідність бережливого і 

відповідального ставлення до власного здоров’я; сприяти формуванню 

навичок здорового способу життя; спонукати учнів займатися спортом; 

розвивати вміння учнів висловлювати свої думки, виховувати повагу до 

своїх товаришів 

Обладнання: ілюстрації з теми «Здоровий спосіб життя» малюнки 

дітей, сигнальні картки, магнітофон, ноутбук, проектор, магнітно-маркерна 

дошка, картки для роботи в групах 

Місце проведення: класна кімната 

Парти поставлені для роботи 4-х груп: «Сонечко», «Струмок», 

«Посмішка», «Вітамінки» 

                                      Хід заняття 

I. Організаційний момент 

Учитель: Любе сонце ясно світить, 

                Посилає всім привіти, 

                Ніжно гріє і ласкає, 

                До роботи закликає. 

                Не барись, а поспішай, 

                Виховну годину починай 

Діти (привітання гостей) 

- Доброго ранку! - мовлю за звичаєм 
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- Доброго ранку! – кожному зичу я 

- Доброго дня вам! – людям бажаю. 

І посміхаються в відповідь люди: 

Добрі слова ж бо для кожного любі 

II.  Повідомлення теми, мети класної години, актуалізація 

опорних знань учнів. 

Учитель: 

- Доброго всім здоров’я! Здрастуйте! Дай Боже здоров’я! З 

давніх-давен так говорили люди. Вітаючи і прощаючись вони бажали один 

одному здоров’я, бо найбільшою цінністю в житті вважали саме здоров’я. І 

сьогодні на класній годині ми будемо говорити про здоров’я. 

- Як ми до нього ставимось? 

- Яку роль вони відіграє в нашому житті? 

- Чи є перешкоди для його збереження? 

- Як можна подолати ці перешкоди? 

-  Щоб дати відповідь на ці запитання, треба з’ясувати, що таке 

«здоров’я»? 

Завдання 1. Робота в групах. 

Дітям необхідно дати відповіді на питання «Здоров’я – це»? 

Відповіді записуються на карточках у вигляді цеглинок різного кольору. 

На роботу дається 3-4хв. 

Підводиться підсумок. 

Кожна група виставляє на дошці цеглинки у вигляді фундамента.  

Можливі відповіді учнів: добрий настрій, правильна постава, 

гарний апетит загартованість, міцний сон, добрі вчинки, здорові зуби, 

чистота, гарний зір гігієна, здорова шкіра, красиве волосся, заняття 

спортом, заняття танцями, рух людини,  режим дня, відсутність хвороб, 

травм. 
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Вчитель. Щоб будинок довго служив людям, треба робити міцний 

фундамент. Ваші відповіді на цеглинках показують, що ви знаєте, як 

зробити здоров’я міцним. 

Давайте ще раз повторимо. 

- Яку людину можна назвати здоровою? 

( виходять три учні, читають вірші) 

1 учень  Хто здоровий, той сміється 

               Все йому в житті вдається 

               Він долає всі вершини – 

                Це ж чудово для людини. 

2 учень   Хто здоровий, той не плаче, 

                Жде його в житті удача 

                Він уміє працювати, 

                Вчитись і відпочивати 

3 учень    Бо здоров’я – це прекрасно, 

                Здорово, чудово, ясно 

                 І доступні для людини 

                 Всі дороги і стежини. 

III. Робота над темою класної години. 

Вчитель. Ваші відповіді були правильними. Древні мудреці 

говорили «Гроші втратив – нічого не втратив, час загубив – половину 

втратив, а здоров’я загубив – все втратив» отже, здоров’я – головна 

цінність життя. Треба все робити, щоб його зберегти. Давайте пригадаємо, 

що допомагає здоров’ю людини. Для цього відгадаємо загадки. 

Завдання 2. Загадки 

    Воно світить, зігріває, дає життя на Землі (Сонце) 

    Воно дає кисень, без нього ми не проживемо й п’яти хвилин 

(Повітря) 
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    Вона чиста, потрібна кожному. Без неї можна прожити лише 

декілька днів (Вода) 

    Воно правильне, забезпечує наш організм всім необхідним 

(Харчування) 

    Він потрібен для поновлення сил організму (Сон) 

    Вона поліпшує зовнішній вигляд (Гігієна) 

    Він радує нас і всіх навкруги (Настрій) 

    Він потрібен для розвитку м’язів, додає енергії (Рух) 

Відгадки з’являються у вигляді променів, посередині коло зі словом 

«здоров’я» 

Вчитель: Давайте повторимо всі разом, що сприяє нашому 

здоров’ю. 

(Діти хором повторюють слова відгадки.) 

Фізична хвилина. 

Вчитель: 

Щоб бути здоровим, треба більше рухатись. Рух  - це життя.  

Подовжимо наше життя на кілька хвилин. Діти виконують рухи під музику 

фізичну хвилинку. 

Вчитель. Здоров’я  передається нам від батьків, залежить від 

навколишнього середовища від способу життя людини. 

- Давайте розглянемо діаграму «Здоров’я залежить» 

Рівень медицини – 10% 

Екологія              – 20% 

Спадковість        – 20% 

Спосіб життя      – 50% 

- Так від чого найбільш залежить наше здоров’я? 

Завдання 3. 

Вчитель:  

- Хто це до нас стукає? 
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Заходить Доктор Айболить (перевдягнутий учень-четвертокласник ) 

Діти: – Це Доктор Айболить! 

Лікар Айболить: 

- Я прийшов до вас сьогодні, 

Маю вам розповісти, 

Що потрібно всім робити, 

Щоб здоров’я зберегти. 

- Я лікую всіх на світі дуже довго, тому знаю, що хворобу краще 

попередити, ніж лікувати. Давайте разом складемо рецепт «Здорового 

способу життя» 

Лікар Айболить роздає дітям завдання (конверти). В них рецепти 

здоров’я. Діти складають рецепти (наклеюють на бланки, що сприяє 

здоров’ю). Рецепти зачитуються, поміщаються на дошку. 

 Айболить роздає рецепти гостям, бажає їм здоров’я, прощається і 

йде. 

Завдання 4. 

Вчитель: Щоб закріпити поради, подані в рецепті, давайте пограємо 

в гру «Так» (оплески) чи «Ні» (крутимо головою) 

- Ранкову зарядку треба робити? 

- Грати на свіжому повітрі? 

- Не лягати спати своєчасно? 

- Не їсти вітаміни? 

- Завжди треба умиватись? 

- Завжди потрібно дотримуватися гігієни? 

- Сидіти довго перед телевізором? 

- Загартовуватись? 

- Лінуватись робити зарядку? 

- Сонце повітря, вода – наші найкращі друзі? 

- Займатися плаванням? 
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Молодці! Ви всі були уважні. Особливо нам підходить остання 

порада. Адже більшість учнів нашого класу відвідують басейн і вміють 

уже добре плавати. 

 Психогімнастика  

Давайте думками поринемо в літо, на море. Сядьте вільно, 

розслабтеся, закрийте очі (Запис шумів моря, вітру, чайок). Ви лежите на 

теплому березі моря. Чуєте, як хлюпають хвилі, б’ються біля берегу. В небі 

кричать чайки, пливуть хмаринки. Ваше тіло відпочиває в теплих 

променях Сонця. 

Відкрили очі, налаштувалися на серйозну  бесіду. 

Вчитель. В рецепті здоров’я говориться про подолання шкідливих 

звичок. 

- Які шкідливі звички ви знаєте? 

  Можливі відповіді учнів: 

 Неправильне харчування, неохайність, нечесність, неуважність, 

бешкетування, довге сидіння біля комп’ютера, телевізора, паління, 

алкоголізм, наркоманія, токсикоманія. 

Вчитель. Ви говорите правильно. Найстрашніші руйнівники 

здоров’я – це паління, алкоголізм, наркоманія, тому що вони можуть бути 

смертельними. І ви повинні завжди про це пам’ятати. 

Завдання 5. 

Вчитель. Діти, ви підготували малюнки на тему «Що зберігає 

здоров’я і що шкодить здоров’ю». Давайте проведемо гру «Світлофор», 

яка допоможе нам закріпити правила здорового способу життя. 

«Здоровим звичкам – зелене світло» 

«Шкідливим звичкам – червоне світло» 

Вчитель показує малюнок, а учні піднімають зелену чи червону 

картку. 
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       Вчитель. Молодці, діти! Ви змогли розібратися у корисних і 

шкідливих звичках. 

Що шкідливо, і що корисно знали люди з давніх – давен. Про це 

свідчать прислів’я і приказки, складені народом про здоров’я. 

Завдання 6. 

У вас на столах конверти зі словами. З них треба скласти прислів’я. 

Веселий сміх – це здоров’я 

Весела думка – половина здоров’я 

Сміх краще лікує, ніж усі ліки. 

Здоровому все здорово. 

Діти складають прислів’я, потім хором їх читають 

IV. Підбиття підсумків. 

Вчитель. Закінчити нашу класну годину я хочу грою. Уявіть собі: 

до вас прийшов кореспондент журналу «Ваше здоров’я» Він хоче взяти у 

вас інтерв’ю.  

Гра «Мікрофон» 

- Якщо хочеш бути здоровим, то… 

- Якщо хочеш бути красивим, то… 

- Якщо хочеш бути розумним, то… 

Вчитель: 

- Молодці діти! Наша класна година не пройшла дарма. Ви 

багато чого зрозуміли.  

А на завершення я хочу звернутися до всіх присутніх зі словами: 

Здоров’я – це краса – милуйся нею 

Здоров’я – це мрія – здійсни її 

Здоров’я – це цінність – цінуй його 

Здоров’я – це скарб – бережи його 

Здоров’я – це пісня – доспівай її 

Здоров’я – це  життя, не загуби його. 
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Всім присутнім в дарунок вітаміни і оптимістична пісня. 

Додаток. 

         Рецепт  

    здорового способу життя              

1. Дотримуватися режиму дня. 

2. Загартовуватися.  

3. Вживати здорову їжу і вітаміни. 

4. Займатися спортом. 

5. Дотримуватися гігієни і чистоти. 

6. Повноцінно відпочивати.      

7. Бути добрим і милосердним,  

ввічливим і вихованим. 

8. Уникати шкідливих звичок. 

           Лікар  Айболить   
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Додаток 7    Гра-мандрівка 
 

Розробила:  

вчитель початкових класів 

Шепетівської ЗОШ №1  

Дячук О.О. 

 

Тема. Народні традиції здорового способу життя 

Мета: Поглибити знання учнів про народні традиції здорового 

способу життя, формувати навички доброзичливого спілкування; 

розвивати кмітливість, спритність, мотивувати школярів до здорового 

способу життя.   

Обладнання: мультимедійна презентація «Народні традиції 

здорового способу життя». 

                                           Хід заняття 

І. Організація класу.  

ІІ. Повідомлення теми уроку. 

Хто здоровий, той сміється. 

все в житті йому вдається. 

Він долає всі вершини,  

Це ж чудово для людини. 

Хто здоровий, той не плаче, 

Жде його в житті удача. 

Він уміє працювати, 

Вчитись і відпочивати. 

Хто здоровий – не сумує, 

Над загадками мудрує. 

Він сміливо в світ іде 

Й за собою всіх веде. 

Бо здоров’я – це прекрасно, 

Здорово, чудово, класно! 

І доступні для людини  

Всі дороги і стежини! 

                                         (Н.Красоткіна) 

Метод «Що буде, якщо людина не буде дбати про своє 

здоров’я? 

Учениця. 

  Якщо людина дбає про своє здоров’я, то вона веде здоровий 

спосіб життя. 
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Учень. 

 Людина, яка обирає здоровий спосіб життя, може бути 

спокійна за своє здоров’я. Воно її не турбуватиме довгі роки. І життя 

такої людини буде радісним та цікавим. 

Вчитель.  

  «Здоровий не знає, який він багатий» – говорить українська 

приказка. 

Кожна людина повинна берегти і зміцнювати своє здоров’я, 

адже здорова людина – здорова нація. Це весь український народ. 

Якщо кожен українець дбатиме про своє здоров’я, тоді українська 

нація буде здоровою. 

Учениця. 

 З давніх-давен український народ найголовнішою цінністю у 

житті людини вважав здоров’я. Ще з часів Київської Русі наші 

предки велику увагу приділяли загартуванню, спритності, силі. 

Вчитель. 

 Сьогодні ми поговоримо про народні традиції здорового 

способу життя. (Слайд 1) 

Словникова робота. Метод «Мікрофон». Що таке традиції? 

Традиції – досвід, звичаї, поведінки, що склалися історично й 

передаються з покоління в покоління. 

ІІІ. Робота над темою заняття. 

Учень. 

  З давніх-давен у народних піснях, казках, легендах, 

прислів’ях, приказках український народ возвеличував фізично 

загартовану, здорову, сильну людину. 

Гострий розум народу збагнув, що здоров’я – найцінніше 

багатство. Великим щастям для людей вважалось збереження 

здоров’я й працездатності до самої старості. 

Учениця. 
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 Добрим звичаєм завжди вважалось і вважається під час 

зустрічі друзів, родичів, знайомих запитувати одне в одного про стан 

здоров’я та здоров’я членів сім’ї. Навіть вітаючись і прощаючись, 

люди бажали один одному здоров’я: «Здоровенькі були!», «Дай 

Боже, здоров’я!», «Бувайте здорові!», «Ходіть здорові!». 

Вчитель. 

Переконаємось, як влучно говорили і говорять у народі про здоров’я. 

Давайте пояснимо зміст українських прислів’їв. (Слайд 2) 

Вчитель. 

Відгадати назву казки. Сказати, чого вона нас вчить. 

Учень. 

Що втекло від баби з дідом, 

Не сиділо на вікні? 

А зустрілось з лисицею 

Й ну співати їй пісні.(Слайд 3) 

 («Колобок». Не тікати з 

дому, слухати батьків, не 

розмовляти з незнайомими 

людьми). 

Учениця. 

Сидить Півник на печі, 

Їсть смачненькі калачі. 

Тут Лисичка прибігає, 

Мерщій Півника хапає. 

Біжить Котик рятувати, 

В Лисички Півника 

забрати.(Слайд 4) 

(«Котик і Півник». Не 

відчиняти двері незнайомим 
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людям). 

 

Учень. 

А змія приходить до берега 

Та знову промовляє товстим голосом: 

– Телесику, 

Телесику! 

Приплинь, 

приплинь до бережка! 

Дам я тобі їсти 

й пити.(Слайд 5) 

(«Івасик-

Телесик». Не розмовляти з незнайомими людьми). 

Вчитель. 

Здавна український народ славився своєю охайністю у 

всьому. Про це  свідчить і «сорочка біла» і завжди побілені, 

підведені українські хати. В оселі проходило життя родини, тому у 

домі і на подвір’ї усе мало бути чистим. Біля хати садили вишні, 

калину, вербу, чорнобривці. Українці завжди прикрашали свою 

оселю, знаряддя праці, 

садибу, одяг. (Слайд 6) 

Учениця.  

Правильне 

харчування оберігає 

людину від хвороб. Наші 

предки теж дуже старанно 

підбирали продукти харчування, щоб бути здоровими. 

Найпоширенішими стравами в Україні були ті, в які входили 

рослинні складники. Каші становили більшу частину народного 
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харчування. Вони готувалися з гречки, ячменю, вівса, кукурудзи, 

проса. 

Учень. 

Наші предки 

готували різноманітні 

страви з картоплі: деруни, 

оладки. М’ясні страви були 

рідкістю. Споживали лише 

сало. Молочні страви 

вживали частіше. Ці 

традиційні страви давали 

сил орачам і пастухам.(Слайд 7) 

Вчитель.  

 Дуже славиться наш народ і своєю народною медициною. Ще 

в давнину люди навчилися лікувати різні хвороби цілющими 

травами, медом. Вони щиро вірили, що рослини мають чарівну силу. 

Тому й назви давали їм гучні й промовисті: дивосил, звіробій, 

чистотіл…(Слайд 8) 

 

Учениця. 

 Умів наш народ працювати, умів і відпочивати. Кожній порі 

року відповідали свята. Всі вони були оздоровчими, оскільки 

поліпшували настрій, сприяли бадьорості духу, прагненню любити 
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природу та спілкуватися з нею. Вони супроводжувалися іграми, 

хороводами, народними обрядами. 

 

Учень. 

 Співати пісень, гратися, водити хороводи люблять не тільки 

діти, а й дорослі. Рухатися, бігати, гратися – означає радіти життю, 

бути здоровим. 

Вчитель.  

 Відгадайте під час якого свята люди стрибали через 

вогнище? (Слайд 9) 

 

Узимку купались у крижаній воді? (Слайд 10) 

 

Учениця. 

Діти завжди полюбляють ігри. Так ведеться з давніх-давен. В 

іграх закладена мудрість народу. Вони розвивають спритність, вчать 

бути справедливими, чесними. (Слайд 11) 
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 Проведення рольової гри 

Вчитель. 

 Зараз ми проведемо рольову  гру «Той буде їсти, хто 

поспішить сісти». 

Діти обирають Господаря лічилкою: 

Котилася торба 

З високого горба, 

А в тій торбі 

Хліб-паляниця, 

З ким хочеш,  

З тим поділися. 

Стають колом і гуртом співають або проказують: 

Степан і Микита в сопілочку грають, 

Марина і Галина у стрічках танцюють, 

Петро і Микола вівці пасуть, 

Оксана і Катруся – їсти несуть. 

Ті, про кого йдеться, імітують відповідне дійство. Після 

останніх слів Господар виходить і голосно вигукує: 

– Той буде їсти, хто поспішить сісти! 

Хто прибіжить першим і займе наперед обумовлене місце, 

стає Господарем. Гра починається спочатку. 

ІV. Підсумок заняття. 
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Вчитель. 

Міцне здоров’я 

допоможе тобі з легкістю 

пройти будь-яке 

випробування. Загартовуйся, 

плавай, перебувай на свіжому 

повітрі, повноцінно спи, 

раціонально харчуйся, 

займайся фізкультурою. 

(Слайд 12) 

 

 

Діти. 

Головне – здоровим бути –  

Це потрібно всім збагнути! 

Бо як є здоров’я й сила, 

То весь світ людині милий. 

Тому це запам’ятай 

Й про своє здоров’я дбай! 

                                         (Н.Красоткіна) 

 

 

                            Використані джерела 

Воропай О. Звичаї нашого народу. – К.: Оберіг, 1991. 

Журнал «Початкова школа.» – 2009. – №6. 

Інтернет – ресурси.  
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Додаток 8    Усний журнал 
 

Розробила:  

вчитель початкових класів 

Шепетівської ЗОШ №1  

Дячук О.О. 

 

Тема. Які рослини прикрашають твій край? Лікарські 

рослини 

Мета.  Формувати в учнів уявлення про різноманітний світ 

рослин та їх значення для людини; ознайомити з лікарськими 

рослинами та грибами рідного краю; вчити розпізнавати рослини за 

певними ознаками; розвивати допитливість, спостережливість, 

пізнавальний інтерес; виховувати в учнів любов до природи, 

бережливе ставлення до рослин, бажання вивчати лікарські рослини 

своєї місцевості. 

Обладнання: мультимедійна презентація. 

                                         Хід заняття 

І. Організація класу до заняття. 

ІІ. Повідомлення теми заняття. 

Вчитель. 

Світ рослин різноманітний і великий. Рослини оточують нас 

усюди. Вони ростуть у лісах і на луках, у водоймах і високо в горах. 

Серед них є величезні і зовсім маленькі, вигадливі і прості, яскраві і 

зовсім непомітні.  Сьогодні ми дізнаємось, які рослини прикрашають 

наш край і чим можуть стати для нас корисними. (Слайд 1) 

Учитель зачитує 

девіз заняття: 

«Кожна рослина 

для нашого добра, 

Кожна травинка 

для нашого здоров'я». (Слайд 2) 
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ІІІ. Робота над розкриттям теми заняття. 

Учень.  

Споконвіку люди вважали рослини зеленим дивом Землі. 

Білокорі берізки, могутні дуби, барвисті мальви, запашні троянди є 

окрасою нашого краю. Мабуть, не знайдеться такої людини в 

Україні, щоб не знала про калину, тополю, вербу, барвінок. 

Учениця. 

У різних 

куточках України 

зростають різні 

рослини. І нам здається, 

що немає на Землі 

кращого краю, як наш, 

оповитий стрічками 

річок, зачарований 

шепотом трав, неповторною красою віковічних лісів. (Слайд 3) 

Вчитель. Метод «Мікрофон».   

Назвіть рослини які ви зустрічаєте дорогою до школи.  

Знайти ту рослину, 

яка не зростає у нашій 

місцевості. (Слайди 4-6) 

Учень. 

Улітку ліс нагадує 

щедру скатертину-самобранку. Яких 

тільки тут ягід не зустрінеш! Зібрані 

власноруч ягоди особливо смачні. 

Метод «Асоціативний кущ»-

«Лісові ягоди». 
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Учениця. 

На галявині широкій 

Спіє терен чорнобокий, 

Пломеніє глід. 

Жаром жевріє шипшина, 

Червоніє горобина, 

І пишається калина. 

                                     (В. Скомаровський) 

- Які цілющі ягоди дає нам ліс?(Слайд 7-8) 

 

      

Вчитель. 

Справжньою 

окрасою наших лісів 

є гриби, які 

становлять окрему групу живих організмів. Серед них є багато 

їстівних. 

Метод « Мікрофон». Назвати їстівні гриби. 

Та в лісах можна 

знайти ще й отруйні – 

це мухомор і бліда 

поганка. Їх зовсім не 

можна чіпати.(Слайд 10) 

Учень. 

Наша земля 

багата на рослинний 

світ. Ви дуже часто 
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бачите лікарські рослини у ліс, лузі, на полі, але навіть не 

замислюєтесь, що у вас під ногами – справжній скарб. Майже кожна 

рослинка має чудодійну силу. 

Учениця. 

Здавна люди 

помітили, що хворі 

тварини шукають 

певну травинку, 

з’ївши яку, 

одужують. Так і 

людина стала шукати допомогу в рослин. Наші предки знали корисні 

властивості багатьох квітів і трав. Вони робили з них настоянки, 

бальзами, чаї. Такі рослини називають лікарськими. Ми з вами зараз 

познайомимося з деякими з них, будемо відгадувати загадки. (слайд 

11-19) 

Діти. 

Із зеленої сорочки, 

Що зіткав весною гай, 

Білі дивляться дзвіночки. 

Як зовуть їх відгадай. 

(Конвалія)  

Що то за рослина, 

Що вбиває звіра? (Звіробій) 

Виросли у лузі 

Сестрички маленькі. 

Очки – золоті,  

А війки – біленькі. (Ромашка) 

Бородавки чистить з тіл, звідси й назва – …(Чистотіл) 

На землі лежать листки –  

Мов маленькі лопушки. 
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Нам він – як хороший друг, 

Лікує рани ніг і рук. (Подорожник) 

Квітка пишна, квітка гожа, 

На троянду трішки схожа. 

На кущах вона зростає. 

Хто із вас цю квітку знає? (Шипшина) 

Олена зелена, 

Не сіяна, не саджена, 

Хто доторкнеться, той обпечеться. (Кропива) 

І червона, й соковита, 

Та гірка вона все літо. 

Припече мороз – вона 

Стане добра і смачна. (Калина) 

Вчитель. 

Вікторина «Ліки». 

Дерево, що цвіте в липні. (Липа) 

Рослина, що лікує 99 хвороб. (Звіробій) 

Яку рослину слід шукати при дорозі? (Подорожник) 

Квітка білого кольору, з жовтим очком у середині. (Ромашка) 

Верхня частина листка гладенька і холодна, а нижня – 

пухнаста і тепла. (мати-й-мачуха) 

Рослина, з якої варять перший весняний борщ. (Кропива) 

Діти. 

Не слухалось мами, 

Не слухалось татка. 

Тому й застудилось 

Мале лисенятко. 

Лев-лікар говорить: 

 – Це в нього застуда,  

Давайте малину 

І липовий цвіт. 

Закутайте тепло, 

Щоб виступив піт. 

В зеленій аптеці 

Знайшлися для сина 

І липовий цвіт, 

І варення малини. 

Тепер позбулось 
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Лисенятко біди 

І слухає маму 

І тата завжди. 

                       (Грицько Бойко) 

Вчитель.  

Людське життя неможливе 

без рослин. Недарма їх називають 

зеленими друзями людини. 

Мозкова атака «Що буде на 

планет Земляі, якщо зникнуть 

рослини?». 

Вчитель. 

Зникнуть рослини – загине 

життя на планеті Земля. Рослини забезпечують нашу атмосферу киснем 

(слайд 20). 

Учень. 

Рослини, які зникають занесені до Червоної книги, їх необхідно 

охороняти. 826 рослин 

зникають.  На Хмельниччині 

113 рослин занесено до 

Червоної книги 

України.(слайд 21-22) 

     

 

ІV. Підсумок заняття 
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Рефлексія. Вправи «Незакінчене речення». 

Я навчилася…(розпізнавати рослини свого краю). 

Я вивчив…(лікарські рослини  своєї місцевості). 

Я зрозуміла…(рослини треба оберігати, бо від них залежить 

наше життя). 

Я полюбив…(природу рідного краю). 

Я буду…(відрізняти їстівні гриб від отруйних). 

Я дізналася…(якими рослинами можна лікуватись). 

Учениця. 

Природа дбає про нас, допомагає нам, лікує від різноманітних 

хвороб. Тільки треба розуміти її, спостерігати за нею, вивчати її. І тоді 

природа подарує нам здоров’я – найцінніше багатство. (Слайд 23) 

Діти 

Полюбімо природу палко,  

Не топчімо ногами фіалку, 

Зупинімось – останній є шанс,  

Ця планета не тільки для нас. 

Вміймо природу любити, 

Кожній стеблині радіти,  

В парку, у лісі, над яром. 

Гілки не вирвім задаром, 

Гілки не втнім для забави, 

Оберігаймо ж усюди 

Шлях і стежину у гаю –  

Все це окрасою буде 

Нашого рідного краю. 

                                   (Зоя 

Кучерява)  

 

Використані джерела 

Газета «Початкова освіта.» – 2012.-№42. 

Газета «Початкова освіта.» – 2013. – №14. 

Інтернет- ресурси. 
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Додаток 9    Гра-бесіда 

 

Розробила:  

вчитель початкових класів 

Шепетівської ЗОШ №1  

Терепа Л.М. 

 

Тема. Правила здоров’я 

Мета. Поглибити поняття про те, що для людини головне – це 

здоров'я. Познайомити учнів з правилами здоров’я. Створити умови для 

закріплення знань учнів з питань здорового способу життя; розширити 

поняття про те, що від здоров'я дітей залежить здоров'я нації, а значить 

благополуччя і добробут всієї України, її майбутнє. Розширити знання 

дітей про особисту гігієну, виникнення різних хвороб. Формувати 

здоров’язберігаючу компетентність, санітарно-гігієнічні навички 

догляду за тілом; сприяти зміцненню здоров'я дітей, покращенню 

настрою. Розвивати вміння берегти здоров'я, слідкувати за собою, 

дотримуватися правил безпечної поведінки. Виховувати життєву 

потребу – бути завжди здоровим.                 

 I.Організаційний момент. 

1. Емоційне налаштування учнів. 

Доброго здоров’я діти, доброго вам дня 

Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня 

Хай сміється мирне небо і дивує світ 

А земля нехай дарує вам барвистий цвіт 

Бо здоров’я ,любі діти, в світі головне 

А здоровий і веселий – щастя не мине. 

Учитель. Отже, найцінніший скарб людини - це здоров'я.  

Здоров’я – всьому голова. Коли людина здорова, то вона дужа, весела, 

красива, сильна, витривала, смілива, тому що вона себе прекрасно 
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почуває і може наполегливо працювати, навчатись, може робити те, що 

їй до душі, займатись улюбленою справою. А коли щось болить, то сили 

немає, радості також, бо всі думки про одне – позбутись болю. Я хочу, 

щоб ви росли  здоровими. І тому ми  сьогодні  поведемо мову про те, як 

потрібно берегти і зміцнювати своє здоров'я. 

Наш народ завжди дбав про своє здоров'я, тому складав 

прислів’я, приказки, казки про те, як берегти здоров’я.                                                                                              

2. Гра « Продовж прислів’я» 

Без здоров'я нема … . 

В здоровому тілі — здоровий … . 

Здоров'я — всьому … . 

Здоров'я за гроші не … . 

Здоров'я - найдорожчий … . 

Іржа залізо їсть, а чоловіка - … . 

Люди часто хворіють, бо берегтися не … . 

Сміх краще лікує, ніж усі ліки. 

У кого що болить, той про те й … .  

   3.  Асоціативний кущ  

Діти , на вашу думку, що означає слово здоров’я? З чим 

асоціюється? 

 

   

 

 

 

– Щоб зберегти та зміцнити своє здоров'я, кожна людина повинна 

бути озброєною знаннями, виконувати настанови та поради лікарів, 

Здоров’я 
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дотримуватись режиму дня, загартовуватись. Сьогодні чимало людей 

ведуть мову про здоровий спосіб життя, хоча не всі добре розуміють 

основну суть цього поняття і зводять його до відмови від шкідливих 

звичок чи занять спортом, що, безперечно, теж суттєво впливає на наше 

здоров’я. Сьогодні ми розглянемо основні правила здорового способу 

життя. 

Правило № 1 

Правильне харчування 

Учитель: Раціональне харчування - є важливим чинником 

збереження здоров’я . Важливо їсти не тільки вдосталь, а й правильно. 

Наш організм повинен отримувати різноманітну їжу, насичену білками , 

жирами, вуглеводами, а також вітамінами і мінеральними речовинами. . 

Їжа забезпечує наш організм енергією. А ще здоров’я залежить від того, 

як ми їмо, як пережовуємо їжу. Отже, щоб бути здоровим, треба знати 

правила харчування. 

1. Раціональне харчування має п’ять основних вимог: 

Кількість їжі – це стільки, щоб вона забезпечила добові 

енерговитрати організму; 

Якість їжі – правильне співвідношення жирів, білків, вуглеводів, 

вітамінів, мікроелементів, води відповідно до вікових періодів дитини; 

Правильно організований режим прийому їжі; 

Засвоєння їжі – створення приємної обстановки при прийомі їжі; 

Щоб їжа не була шкідливою. 

2. Робота в групах .Кожна команда повинна розробити пам'ятку 

"Корисних порад" стосовно їжі. (Кожна група пропонує свій варіант, 

обирається найкращий). 

Учитель: Безумовно, їжа дуже корисна для нашого організму, 

адже дає енергію для життя, а ще — допомагає швидше рости і бути 

здоровими. 
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Але їжа може бути як корисною так і шкідливою. Діти, пропоную 

вам пограти в гру "Корисне - шкідливе".  

 3.     Дидактична гра «Корисне - шкідливе» 

Гра проводиться за допомогою цеглинок LEGO. Вчитель називає   

корисні та шкідливі продукти. Якщо вчитель називає корисний продукт , 

діти підносять цеглинку зеленого кольору, шкідливий – червоного.  

Учитель: Для нормального розвитку та зростання людині 

необхідні різноманітні вітаміни. Позначаються вони буквами 

латинського алфавіту – А, В, С, D, К і т.д. Людина, котра одержує з їжею 

достатню кількість вітамінів, рідше хворіє, має здорові зуби, волосся, 

шкіру.  

Що означає слово «вітаміни»? Це слово походить від латинського 

слова «віта» - життя. Назва ця невипадкова. Якщо вітамінів не вистачає, 

людина важко хворіє. 

1 учень     

Слово "Віта" — це життя, 

Назва ця не випадкова. 

В організмі нас нема — 

 І хвороба вже готова. 

2 учень           

Вітамін А                            

Коли треба вам рости,                      

Мене ви вживайте!                        

їжте моркву, масло, сир,                 

Пийте риб'ячий ви Жир 

Будете здорові.                              

  3 учень:             

Вітамін В  

А щоб добре працювати 
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Логіку і пам’ять мати –  

Їжте хліб, гречану кашу  

Квасольку та яйце 

4 учень:             

Вітамін С 

Ну а я в овочах та фруктах,             

Ще й смачний я на смак!                

 

Переможу всі застуди  

І для росу я мастак!                                       

   5 учень:             

Вітамін D 

А без мене -  всі це знають – 

Кістки міцні не бувають ! 

То ж із сонечком дружи!  

Й знай - здоров’я бережи! 

Правило № 2 

Особиста гігієна 

Учитель: Слово «Гігієна» - здоровий спосіб життя. Одна з 

головних вимог гігієни – чистота. Народна мудрість говорить « Чистота 

запорука здоров’я». Щоб бути здоровим , треба щодня бути чистим і 

охайним. 

   Які предмети індивідуального користування потрібні для 

дотримання правил особистої гігієни?  

1. Робота в парах. 

  На аркуші паперу малюнки різних предметів ( мило, дзеркало, 

сумка, щітка, зубна паста, ложка, гребінець, мочалка, рушник, парта).  

Завдання: обвести предмети особистої гігієни.  

Вчитель : «Чистота – запорука здоров’я», - говорить народна 

мудрість. 
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Так чистота – це неодмінне дотримання правил особистої гігієни 

в школі, вдома. Обов’язково завжди чистою має бути шкіра. 

Шкіра захищає тіло людини від шкідливого впливу зовнішнього 

середовища. Її значення – не пропускати мікробів. Якщо людина не 

миється, то багато мікробів може оселитися на шкірі, крізь пори якої 

проникає повітря, а піт, жир, пил забруднюють її. Ось чому тіло 

необхідно тримати в чистоті: не рідше одного разу на тиждень митись 

під душем або у ванні теплою водою з милом. Доросла людина за одне 

купання змиває з тіла близько 120млн мікробів. 

Учень 

Води не бійся, 

Щоденно мийся. 

Брудні руки є бідою. 

Щоб хвороба тебе не зломила, 

Будь культурним – перед їдою 

Мий руки з милом. 

Учень 

Щоб здорові зубки мати, 

Слід про них щоденно дбати: 

Чистить, ротик полоскати 

І твердого не кусати. 

2.   Мозковий штурм  

- Діти, як називається професія людини яка працює з 

волоссям?  

- Правильно. Це перукар.  

- - Що робить перукар?  

Розповідь учнів про професію перукаря. 

Чи завжди потрібно дівчаткам стригти волосся? ( Ні) 
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Звичайно, ні. Подивіться на наших дівчаток . Яке в них гарне 

волосся. 

У народі кажуть: « Коса- дівоча краса». 

-А що потрібно, щоб волосся було красиве, росло довге?  

  ( Відповіді учнів. ) 

Ось деякі правила догляду за волоссям. 

1.Завжди розчісуйте волосся перед миттям!  

2.Намилюйте шампунь в долонях, а не на волоссі 

3.Розпочинати наносити шампунь слід із задньої частини голови  

4. Змінюйте температуру води при митті!  

5.Ніколи не викручуйте волосся!  

6.Сушка феном здійснюється не гарячим, а холодним чи теплим 

повітрям!  

7. Розчісувати волосся потрібно від кінчиків до коренів 

8. Зачіска «тугий хвіст» дуже шкідлива для волосся. Старайтеся 

робити її не частіше раз в три дня. 

9. Завжди готуйте волосся «до сну». Розпускайте і розчісуйте 

його перед тим як підете до ліжка! Прості правила, що збережуть 

здоров’я і красу вашого волосся! 

3.   Інтерактивна вправа «Мікрофон» 

        Розгляньте на картинку. Хто це завітав до нас на урок?  

 

 

 

- Так. Це веселий зубчик.  

- А чому він веселий? Правильно. Тому що він здоровий. 

- Які поради ви дасте дітям, які не хочуть доглядати за 

зубами?  
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Інтерактивна вправа «Мікрофон». 

Учень 

Щоб здорові зубки мати, 

Слід про них щоденно дбати: 

Чистить, ротик полоскати 

І твердого не кусати. 

Висновок. Гігієна порожнини рота — це дуже важливий 

компонент особистої гігієни. 

Якщо зуби Ваші не в порядку, то страждає весь організм.  

Тому регулярно двічі на день чистіть зуби. Для цього 

використовуйте відповідну для себе зубну пасту і щітку. Якщо у Вас 

немає можливості почистити зуби після чергового прийому їжі, 

пополощіть рот хоча б чистою водою. Бажано видалити залишки їжі з 

використанням зубної ниточки або зубочистки. Один раз на шість 

місяців слід відвідувати стоматолога. 

Правило № 3 

Активний відпочинок 

 1.  Проблемне запитання. 

— Щоб правильно розвиватися, бути здоровим і сильним, 

потрібно багато рухатися. Як ви вважаєте, чому? 

Довідка: Рух — це природна потреба людини. Діти, які мало 

рухаються, зростають кволими, погано вчаться, невпевнені у собі, часто 

хворіють. Рух — це складова активного відпочинку людини. 

— Поясніть значення прислів’я : Хто спортом займається, той 

сили набирається. 

Висновок: Щоб мати міцне здоров’я, слід постійно займатися 

спортом. 

2. Виконання руханки « Булька». 

Правило № 4 
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Корисні та шкідливі звички. 

Нам потрібно з’ясувати ,що таке звичка? Коли людина виконує 

якісь дії постійно, підсвідомо у неї виникає бажання або необхідність 

робити їх знову і знову – це і є звичка. 

Давайте пригадаємо які бувають звички? Шкідливі і корисні. 

1. Робота в групах.  

 «Збери квітку»:  

1 група – квітка під назвою «Корисні звички» 

2 група – квітка під назвою «Шкідливі звички»  

2. Гра « Шкідливе – корисне» 

Корисне - діти плескають у долоні, шкідливо – тупотять ногами. 

а)мити руки з милом перед їдою; 

б)палити; 

в)вранці і ввечері чистити зуби; 

г)вживати алкогольні напої; 

 

д)піклуватися про чистоту свого одягу; 

е)човгати ногами; 

є)смоктати пальці; 

ж)самостійно чистити взуття; 

з)класти всі речі на свої місця; 

и)грати в рухливі ігри; 

і)гризти нігті. 

3. Гра « Продовж речення» 

-Ви почули багато цікавої інформації, тепер спробуйте 

продовжити речення: 

-Шкідливі звички - це.. 

-Люди, які мають шкідливі звички шкодять... 

Сьогодні ми вели розмову 

 



Дорожня карта впровадження програми «НУШ  у поступі до цінностей» 

 

96 

 

Як всім здоров’я зберегти: 

І щоб життя було чудовим, 

Зоровим треба бути, щоб рости. 

Здоров’ям бачу сяють ваші личка, 

Тож дайте відповідь мені: 

Що скажете шкідливим звичкам 

Шкідливим звичкам скажем Ні!. 

– Молодці, діти! А тепер можливо ви дасте нам поради як бути 

здоровими 

1. Щоб міцне здоров'я мати,  

   Треба добре – добре знати  

   Дітям правила прості,  

   А за змістом – золоті! 

2.  Щоб було усе в порядку, 

     Вранці робимо зарядку. 

3.  Дітям, дорослим дуже потрібно 

    Дихати часто свіжим повітрям. 

4. Щоб нічого не боліло, 

    Полюбити треба мило! 

    Часто й чисто руки мити  

    Та охайному ходити. 

5. Щоб здорові зубки мати,  

   Слід про них щоденно дбати: 

   Чистить, ротик полоскати 

   І твердого не кусати. 

6. Овочі та фрукти мити, 

    Щоб ніколи не хворіти.  

    Бо мікроби щохвилини –  

    Так і липнуть до людини! 
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7. Та й волосся причесати. 

   Щоб красивий вигляд мати.  

   А в кишені кожну днинку 

   Носову носи хустинку. 

8. Щоб здоровим довго жити, 

   Воду слід усім любити,  

   Мило, пасту, гребінець –  

   Будеш справжній молодець! 

III. Підсумок  

- Що нового дізналися ? 

- Коли треба починати берегти здоров’я ? 

Вчитель. Я сподіваюсь, що кожен із вас буде зростати здоровим! 

Бережіть себе і свій організм, радійте життю. Набувайте хороші 

звички, привчайте себе до активного і здорового способу життя, будьте 

розумними і мудрими, дотримуйтесь правил здоров’я. 

Запам’ятайте чарівні слова: Я здоров’я бережу, Сам собі 

допоможу!  Намагайтеся слідувати цій формулі здоров’я, і ви на довгі 

роки збережете молодість і красу. Кожна людина має дбати про своє 

здоров’я.  Адже ніхто не   

подбає про вас краще, ніж ви самі.   
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Додаток 10    Виховна година-вікторина 
 

Розробила:  

вчитель образотворчого мистецтва 

Шепетівської ЗОШ №1  

Давидова Л.В. 

 

Тема. Обираємо корисні звички- обираємо здоров’я 

 Мета. Формувати у дітей поняття про здоров’я – як найвищу 

цінність життя, уявлення про корисні та шкідливі звички, їх вплив на 

здоров’я; розвивати розуміння кожної дитини своєї індивідуальності та 

особливості; виховувати почуття відповідальності за збереження свого 

здоров‘я. 

Обладнання: Мультимедійна презентація, Зображення на 

аркушах «дерева- звички», «Будинок здоров’я» , плакати: « Корисні та 

шкідливі звички» , « Ми за здоровий спосіб життя». Індивідуальні 

завдання (конверти з прислів’ями , картки з тестом. 

Хід виховної години 

Вступне слово 

Вчитель. Здоров'я - це безцінний дар природи, воно дається, на 

жаль, не назавжди , його треба берегти. 

Але здоров'я людини багато в чому залежить від нас,  від нашого 

способу життя, умов праці, харчування,  звичок та виховання. 

Отже, діти, сьогодні, наша  вікторина присвячена  здоровому 

способу життя,  і я сподіваюсь , що віна стане для нас ніби подорож , в 

якій ми будемо шукати та збирати корисні звички. Сподіваюся  для вас 

буде цікавою та корисною пригодою. Слайд презентації (зображено 

камінь із трьома напрямками). Написано: 

Першою дорогою підеш – велике багатство знайдеш, та здоров'я 

втратиш.  

Другою дорогою підеш – половину багатства знайдеш і половину 
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здоров'я втратиш.  Третьою дорогою підеш – нічого не знайдеш, але 

здоров'я збережеш.  

Прошу всіх подумати та сказати, якою дорогою слід вирушати? 

(відповідь дітей). 

Так, вірно - обираємо третю. Тому що, як каже народна мудрість: 

Найбільше багатство – здоров’я. Здоров’я дорожче від багатства. 

Здоров’я дорожче від золота. Здоров’я – найдорожчий скарб. (слайд)                                                                                      

Життя для всіх – це найцінніше . Ми любимо життя за можливості 

насолоджуватися красою природи, за  новий день, коли ми взнаємо щось 

нове про світ, який нас оточує, радіємо зустрічам з друзями.  А для того , 

щоб всі плани здійснювалися треба бути здоровими. Сьогодні будемо 

говорити про  звички людей. Та з’ясуємо, як обирати тільки корисні та 

позбутися поганих. Сподіваюсь, що ви будете активними та уважними 

та отримаєте гарні результати у вікторині.(За вірні відповіді учням 

видаються  паперові сердечка.) 

1. Для проведення конкурсу-розминки прошу послухати 

віршик для дітей Миколи Сингаївського «Марічка і звичка» (слайд) 

У Марічки гарна звичка — 

Любить все робить Марічка: 

Полежати, 

Потім сісти, 

Потім булку з медом з’їсти. 

Потім трішечки поспати 

Та на гулі вийти з хати... 

Роботяща в нас Марічка, 

Тільки дивна в неї звичка. 

Про які  звички Марічки  йдеться в тексті вірша? Скільки звичок 

ви нарахували? Вони корисні чи шкідливі? (відповіді : малорухомий 
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спосіб життя, вживання забагато солодкого, недотримання режиму дня, 

лінощі, всі звички шкодять здоров’ю  дівчинці. )  

 Кожна людина має певне здоров´я і звички. Звички, що сприяють 

зміцненню здоров´я, називають корисними. Звички, що завдають 

здоров´ю шкоди, називають шкідливими . 

2. Пропоную гру «корисно-шкідливо» На дошці два деревця –із 

зеленою кроною- «корисне», із жовтою - «шкідливо». Прикріпити 

«листочки- звички» до відповідного деревця.  (Діти витягують по черзі 

листочки з кошика) 

Вітатися при зустрічі. Брати до рота і гризти предмети. 

Допомагати слабшим, маленьким дітям. Виконувати ранкову зарядку. 

Не чистити зуби на ніч . Доглядати за одягом, взуттям. Дотримуватися 

режиму дня. Гризти нігті. Говорити неправду. Довго сидіти біля 

телевізору. Курити.  Пити енергетичні напої.  Вчасно лягати спати. 

Неохайна зачіска.  Низько нахиляти голову коли читаєш. (кожний учень 

прикріпляє листочок до деревця) 

Вчитель. Не дарма в народі кажуть : «Посієш звичку – пожнеш 

характер, посієш характер – пожнеш долю». « Який порядок у себе 

заведеш, таке й життя поведеш».  

3. Пропоную конкурс «Склади прислів’я». Працюємо в парах. 

Ви отримали конверти з рядками тексту (по 2 прислів’я ) потрібно 

з’єднати їх частини  та пояснити. Переможе пара учнів, хто впорається 

першими. 

Немає друга вірнішого за здоров’я. 

Здоровому лікаря не потрібно. 

Турбота про здоров’я – кращі ліки. 

Хто здоровий, той ліків не потребує. 

Здоров’я не вродить – ніхто не нагородить. 

Хочеш бути здоровим – будь розсудливим.  

Здоров’я живе обережністю. 
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Бережи одежу знову, а здоров’я змолоду. 

Поки людина здорова, то здоров’я не шанує. 

Здоров’я маємо – не дбаємо, а втративши – плачемо. 

Вартість здоров’я знає лише той, хто його втратив. 

Здоров’я виходить пудами, а входить золотниками. 

Хто здоровий, той і молодий. 

Нема щастя без здоров’я. 

Чистота – дві третини здоров’я. 

Здоров’я в чистоті міцніє. 

Праця – здоров’я, лінь – хвороба. 

Фізкультура і праця здоров’я несуть. 

Хто день починає з зарядки, у того здоров’я в порядку. 

Якщо хочеш здоров’я мати, треба рано вставати. 

Спиться – здоровиться. 

Сміх – половина здоров’я. 

Веселий сміх – здоров’я. 

Світ великий, було б здоров’я. 

У здоровому тілі здоровий дух. 

Здоровому все здорово. 

Не в міру їси – здоров’я не проси. 

Горе стихає, а здоров’я зникає і радість минає. 

Не просимо хліба у Бога, а просимо здоров’я. 

Було б здоров’я, а все інше наживемо. (Учні читають складені 

прислів’я) 

Вчитель. Почули мудрі слова  про  користь здорового способу 

життя - запам’ятайте їх добре. А ми продовжуємо нашу  вікторину. 

Корисні звичка - це раціонально та корисно  харчуватися, добре 

пережовувати, не квапитися за столом. Вживати достатньо вітамінів, не 

зловживати солодким та солоним, пити достатньо питної води.  Народна 
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мудрість і тут нам порадить . Наприклад: Вівсяна каша сама себе 

хвалить, а гречану люди хвалять. Коли гаряче, то студи, козаче. 

 А скільки існує загадок про їжу! Зараз час показати своє вміння 

вгадувати загадки. 

4. Конкурс загадок . (слайд ) 

Місили, місили, ліпили, ліпили, 

А тоді – хіп та в окріп! 

А вже наостанку – в масло та сметанку. 

Хто зуміє відгадати, 

Того будем частувати. (Вареники). 

 

Мене не їдять, і без мене не їдять. (Сіль). 

 

Білий, як сніг, в пошані у всіх, 

До рота попав – там і пропав. (Цукор). 

 

Сидить баба на грядках, 

Вся закутана в хустках. (Капуста). 

 

Я гірка і завжди свіжа, 

Всім подобаюсь одначе. 

Хто мене ножем уріже, 

Неодмінно сам заплаче. (Цибуля). 

 

На горі в нас росте 

Сонце ясне, золоте, 

Жовте око, жовті вії, 

Та чомусь воно не гріє. (Соняшник). 
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Був зерном він у землі,                                                                                                                                  

Став із сіллю на столі.                                                                                                                                        

З ним їсти ми сідаємо,           

І гостей стрічаємо. (хліб) 

Щоб омлету вам зробити,                                                                                                                

Спершу треба нас розбити. (Яйця) 

Наче сонечко, жовтеньке,                                                                                                                   

А розтане – то м’якеньке.                                                                                                                       

Молочко у ньому є,                                                                                                                                      

Смак до каші додає. (масло) 

В розмальованій хустині,                                                                                                               

Солоденька всередині.                                                                                                                                

Коли нею почастують,                                                                                                                                                  

Діти тішаться, ласують.   (Цукерка). 

 Міцним  здоров’ям   від народження не кожен може 

похвалитися, але  все в наших руках. Одною з найцінніших звичок для 

вас стане регулярне заняття фізкультурою та спортом, загартовування. 

Перевіримо свої знання з теми спорту та здоров’я. На екрані кросворд 

«Загартовування». (Діти відгадують слова, той хто перший складе 

потрібне слово отримує «сердечко») 

Конкурс 5. Кросворд «Загартовування» (слайд) 
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1.     Навчальний предмет, який дуже люблять діти. 

2.     «Королева спорту». 

3.     Швидке пересування людини. 

4.     Стиль спортивного плавання. 

5.     Їх дуже люблять діти, особливо рухливі. 

6.     Вони є в довжину, а є у висоту. 

7.     Ним займаються на професійному рівні, іде поруч з 

фізкультурою. 

8.     «Колісний» друг людини. 

9.     Водна процедура. 

10.   Командна спортивна гра, в якій спортсмени перекидають 

м’яч через сітку. 

11.   Нею люблять займатися дівчата і жінки. 

12.    Поширене влітку на водоймах. 

13.   Одна з водних процедур загартовування. 

14.     Надходження поживних речовин в організм людини. 

Відповіді: 

1.     Фізкультура. 

2.     Атлетика. 

3.     Біг. 

4.     Батерфляй. 

5.     Ігри. 

6.     Стрибки. 

7.     Спорт. 

8.     Велосипед. 

9.     Купання. 

10.    Волейбол. 

11.    Гімнастика. 

12.   Плавання. 

13.    Обливання. 

14.     Харчування.

Так кросворд ми розв’язали та згадали ще одну корисну звичку. 

А зараз пропоную пройти короткий тест та узагальнити те, що нам 

відомо про прищеплення звичок. (Роздаються картки-тест) 

Конкурс 5.Тест «Формуємо корисні звички.» (слайд) 

1. Звичка – це те, що ... 
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 а) ти робиш, змушуючи себе, майже примусово. б) ти здійснюєш, 

майже не замислюючись, робиш ніби автоматично. в) ти повторюєш за 

іншими.  

2. Що раніше ці звички сформувалися, то організованішою є 

людина і то міцнішим є її здоров’я. Так кажуть про... а) шкідливі звички 

б) нейтральні звички в) корисні звички г) профілактику захворювань 

 3. Є звички, які ведуть людину до успіху. Оберіть із 

запропонованих варіантів правильні відповіді. а) Звичка дбати про своє 

здоров’я. б) Звичка вірити в себе. в) Звичка учитися в інших і діяти 

разом. г) Звичка самовдосконалення. д) Звичка цінувати час. 

 4. Якого слова не вистачає? Дитячі звички часто формуються 

несвідомо, через наслідування інших людей (наприклад, батьків чи 

старшого брата). Саме тому члени однієї родини мають багато подібних 

… Ваша відповідь:  

5. Якщо є бажання виробити корисну звичку, то потрібно  

а) просити рідних увесь час нагадувати про це. б) робити тоді, 

коли є бажання її сформувати. в) поставити це собі за мету і робити, 

доводячи до автоматизму. г) намагатися увесь час думати про це і вона 

сформується самостійно.  

6. Можна вважати, що корисна звичка сформувалася тоді, коли ... 

а) почнеш це робити не тому, що так треба, а тому, що звик. б) почнеш 

це робити, використовуючи нагадування рідних. в) почнеш це робити, 

коли пригадаєш чи зрозумієш, що треба робити. г) коли тільки захочеш 

це робить. 

Відповіді: 1 б), 2в), 3 а)б)в)г)д) всі вірні, 4.звичок, 5в), 6 а) За 

кожну правильну відповідь поставите собі по 1 балу. Підрахуйте 

результат: 6 балів-ви знаєте, як отримати корисні звички; 4-5 балів-ви на 

вірному шляху, самовдосконалюйтесь далі; від 1-3 балів - потрібно 

приділити більше уваги до формування потрібних звичок .  
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Вчитель. Сьогодні ми говорили про те , як обрати корисні звички. 

Шкідливу  звичку можна розглядати як хворобу або патологічну 

залежність. Поряд з шкідливими звичками існують некорисні дії, які не є 

хворобами, але які виникають через неврівноваженості нервової 

системи. Що можна назвати шкідливими звичками?   До шкідливих 

звичок ми безперечно віднесем : алкоголізм, наркоманію, паління, ігрову 

залежність, шопоголізм ( нав’язлива магазинна залежність», переїдання, 

інтернет-залежність, вживання нецензурних виразів. Про всі ті негативні 

явища в житті людей ми будемо говорити в наступних виховних 

зустрічах.  

А зараз зверніть увагу на дошку.(малюнок будинка).  Перед вами 

на малюнку дім із назвою «Будинок здоров’я» . У нього цегляний 

фундамент. Він буде міцним на довгі роки, якщо ми  підпишемо кожну 

цеглинку (корисні звички– цеглини: здоровий сон, режиму дня,  

загартовування, фізкультура та спорт, активний відпочинок, власна 

гігієна, раціональне харчування.) Діти підписують цеглинки. 

Підрахування балів. Визначення найактивніших учасників. 

Заключне слово вчителя 

  Учитель. Я вдячна всім за чудово проведену вікторину. Вітаю ви 

всі переможці!  І пам`ятайте, діти, що все залежить в першу чергу від вас 

самих!  Знайте собі ціну - і вас цінуватимуть оточуючі. Живіть своїм 

повноцінним життям, бережіть своє здоров`я, набувайте тільки корисних 

звичок.    Все у ваших руках! Майбутнє за вами, якщо ви будете 

здоровими, сильними, енергійними, незалежними й  сміливо йтимете 

вперед. 
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Додаток 11   Екологічний квест про Україну 
 

Розробила:  

вчитель біології 

Шепетівської ЗОШ №1  

Дечковська В.О. 

 

Тема. Біологічний всюдихід 

Мета: Розвивати пізнавальний інтерес та екологічне  мислення 

учнів, виховувати бережливе ставлення до природи рідного краю, 

здійснювати екологічну освіту, формувати культуру спілкування під час 

квесту. 

Завдання. Розширити  знання з біології та української мови, 

розвивати   екологічну свідомість та відповідальність за збереження 

навколишнього середовища, навчити працювати в команді задля 

досягнення загального результату. 

Обладнання: маршрутні листи, вивіски з назвами зупинок, 

карточки з запитаннями для конкурсів на зупинках. 

 Форма роботи: гра-квест. 

Хід квесту 

Участь у квесті беруть дві  команди  по п’ять (шість) учнів  у 

кожній.  В подорож по  заданому маршруту команди відправляються з 

зупинки «Початкова». Команди обирають капітана, називають і 

представляють свою команду.  Вчитель пояснює правила проведення 

квесту.  Після привітання команди по сигналу починають рухатися по 

маршруту. На кожній зупинці команди виконують  завдання і, 

відповідно, отримують бали, які заносяться в маршрутний лист. 

Перемагає та команда, яка приходить на кінцевий пункт 

маршруту –  «Кінцева»  з найбільшою кількістю балів. 

Команди рухаються такими зупинками: 

Зупинка 1. «Краєзнавча». 
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Зупинка 2 . «Риболовля». 

Зупинка 3.  «Екологія птахів». 

Зупинка 4.  «Біологічні фразеологізми». 

Зупинка 5. «Народна мудрість». 

 

 Зупинка 1. «Краєзнавча». 

 Загадки про рослини – символи України.  

Вірна відповідь – 1 бал. Максимальна кількість балів – 8. 

1. Цвіте синьо, лист зелений 

Квітник прикрашає, 

Хоч мороз усе побив – 

Його не займає.                      (Барвінок) 

2. Дуже скромна і тендітна, 

Серед квітів непримітна. 

Та якщо в руці пом’яти, 

То умить впізнаєш…            (М’яту) 

3. І червона, й соковита, 

Та гірка вона все літо. 

Припече мороз – вона 

Стала добра й смачна.          (Калина) 

4. Не піде із звіром в бій 

Жовта квітка…                      (Звіробій) 

5. Серед літа, мов пір`їнки,  

Стиха падають сніжинки.  

Під віконечком у Олі  

Цвітом вкрилися …               ( Тополі) 

6. Синьоока чарівниця 

Часто в полі в нас вертиться. 

Де вінки вона спліта – 

Пшениці ростуть й жита.          (Волошка) 
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7. Стоїть тичка, 

На тичці - капличка 

А всередині повно людей.         (Мак) 

8. Дерево росте крислате, 

листям різьбленим багате. 

Примостились під листочки 

в тюбетеєчках синочки.              (Дуб) 

 

 Зупинка2 . «Риболовля». 

«Спіймати рибу» - написати назви риб, що починаються на ту 

літеру, яка наявна у даному слові.  

Вірна відповідь –  3 бали. Максимальна кількість балів – 6. 

ПЛОТВА                                         ВОБЛА 

Лин                                                   Омуль 

Осетер                                              Білуга 

Тріска                                               Лосось 

В’юн                                                 Амур 

Акула                                                В’язь 

 

 Зупинка 3.  «Екологія птахів». 

Відповісти на запитання.  

Правильна відповідь на питання – 2  бали. Максимальна кількість 

балів – 12. 

1.З яким птахом, де і яким чином ловлять рибу? ( у Китаї, за 

допомогою бакланів). 

2. Які птахи пасуть стада у Південній Африці і Австралії? 

(Страуси. Вони здалеку бачать хижаків і своєю поведінкою 

попереджають пастухів). 

3. Який птах вправно наслідує голоси інших птахів? (Шпак) 

4. Якого птаха вважають власником найдовшої шиї? (Фламінго). 
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5. Яка пташка може літати хвостом уперед? (Колібрі). 

6. Які птахи літають вище за всіх інших і можуть підійматися на 

висоту до 7 тисяч метрів? (Орли). 

 

 Зупинка 4.  «Біологічні фразеологізми» 

У лексиці української мови поряд з окремими словами існують 

стійкі словосполучення, вирази і навіть цілі речення, які мають одне 

лексичне значення. Такі стійкі вирази називають фразеологізмами. 

Подано завдання на встановлення відповідності між зашифрованим у 

малюнку фразеологізмом та його значенням. 

Завдання. Розшифрувати фразеологізми в малюнках.  

Кожна правильна відповідь оцінюється в 2 бали.  

Максимальна кількість балів – 12. 

 

1

. 

 

 

 

2

.  

 

 

 

 

3

. 
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4

. 

 

 

 

5

. 

 

 

 

6

. 

 

 

 

Відповіді: 1. Крокодилові сльози. 2. Накивати п’ятами. 3. 

Зарубати на носі. 4. Взяти бика за роги.  5. Чесати язики. 6. За двома 

зайцями.  

 

 Зупинка 5. «Народна мудрість». 

З слів скласти прислів’я або прикмету.  

Правильна відповідь –  2 бали. Максимальна кількість балів – 12. 

1. як, водою, верба, зігнувся, над                (Зігнувся, як верба 

над водою). 

2. як, правда, вербі, груші, на, така            (Така правда, як на 

вербі груші). 

3.  як лоза,  дурний, а, високий, як коза    (Високий, як лоза, а 

дурний, як коза). 

4.  і верба, там,  вода, де                               (Де вода, там і 

верба). 
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5. джерела, води, де,  верби, там, ростуть, чисті   (Де ростуть 

верби, там чисті джерела води).  

6. яка мати, калина,  така й, який кущ, така й дитина  (Який 

кущ, така й калина, яка мати, така й дитина). 

 

ВИКОРИСТАНІ  ДЖЕРЕЛА 

1. 50 дитячих загадок про рослини України (mamabook.com.ua)  

2. https://dereksiz.org/viddil-osviti-molodi-ta-sportu-bilogirseka-

rda-rajonnij-metodi.html?page=4  

3. http://kazkar.info/ua/pro_roslini/ 

4. https://mala.storinka.org/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81

%D0%BB%D1%96%D0%B2%27%D1%8F-

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0

%B8.html  

5. https://interes-fakti.com/cikavi-fakti-pro-ptaxiv/ 

  

https://mamabook.com.ua/50-dutyachuh-zagadok-pro-roslunu-ukrainu/
https://dereksiz.org/viddil-osviti-molodi-ta-sportu-bilogirseka-rda-rajonnij-metodi.html?page=4
https://dereksiz.org/viddil-osviti-molodi-ta-sportu-bilogirseka-rda-rajonnij-metodi.html?page=4
http://kazkar.info/ua/pro_roslini/
https://mala.storinka.org/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%27%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8.html
https://mala.storinka.org/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%27%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8.html
https://mala.storinka.org/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%27%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8.html
https://mala.storinka.org/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%27%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8.html
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Додаток А 

 

Маршрутний лист 

Назва команди__________________ 

 

 

Зупинка 

 

Максима

льна кількість 

балів за вірно 

виконані 

завдання  

(50) 

Кількі

сть балів за 

правильні 

відповіді 

 «Краєзнавча» 8  

«Риболовля» 6  

«Екологія птахів» 12  

 «Біологічні фразеологізми» 12  

 «Народна мудрість» 12  
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Додаток 12    Заняття-тренінг 
 

Розробила:  

вчитель англійської мови 

Шепетівської ЗОШ №1  

Закревська О.Ю. 

 

Тема. Ефективне та толерантне спілкування -запорука  успіху 

Мета. Формувати високі моральні якості, відчуття єдності з 

суспільством, виховувати прагнення до самовдосконалення, бажання 

відповідати переконанням, прищеплювати демократичну культуру 

спілкування на основі взаємоповаги , честі та гідності. 

Форма проведення: тренінг. 

Ключові поняття: комунікація, результат, успіх.  

                        

Найбільша розкіш у житті -це "розкіш спілкування ". 

 Екзюпері 

Перебіг заняття 

І.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ 

1. Привітання 

Добрий день, шановні учні. Перед початком нашого заняття 

запрошую вас привітатись одне з одним та побажати позитивного 

настрою. 

2. Вступ 

Людина-істота соціальна і не може існувати без комунікації. 

Через досвід дистанційного навчання і за браком живого спілкування ви 

зараз це розумієте і практично. Згідно визначення, спілкування -це 

взаємодія двох чи більше людей, що полягає в обміні інформацією 

пізнавального чи емоційно-оцінювального характеру. 

     Отже ,пропоную на практиці розібратись, що являє собою 

сучасна комунікація і які запоруки її результативності та успішності. 
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ІІ ТРЕНІНГ 

   Очікуваний результат "Асоціативний кущ".  

Етапи впровадження: 

1. Вправа "Необхідні якості" 

    Діти об'єднуються  в декілька груп, обираючи різнокольорове 

осіннє листя . На цих листках вони записують свої міркування стосовно 

якостей людини, які необхідні для ефективного спілкування. Спікери 

груп, закріплюючи листок на дошці, висловлюють власну точку зору. 

Запитання для обговорення: 

* Чому спілкування вважають необхідним кроком до успіху? 

*Висновок: 

Між учасниками груп щойно відбулось ефективне спілкування. У 

кожного були свої думки щодо відповідей. Наш букет осіннього листя 

засвідчує, що всі вказані якості важливі для нас, вони допомагають нам 

знаходити спільну мову і отримувати позитивний результат дій. 

2. Вправа "Притча" 

Один мудрець звернувся до Господа з проханням 

продемонструвати йому, що є в раю та а пеклі. 

Господь завів мудреця до великої кімнати, де посередині стояв 

стіл з їжею, навколо якого ходили, штовхаючи одне одного, голодні і 

нещасні люди. Вони не могли їсти і страждали, хоча в них були ложки." 

Так, це дійсно пекло,"- погодився мудрець. 

    Потім вони зайшли до іншої кімнати, де був такий самий стіл з 

їжею, але навколо люди були ситі, щасливі і веселі. "А це справжній 

рай! "-погодився мудрець. 

*Запитання для обговорення 

 Чому люди з другої кімнати щасливі, що їм допомогло? 

 Що вдалося зробити щасливим людям і  не вдалося 

нещасним? 
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ВИСНОВОК: їм вдалося порозумітися, бо вирішити будь-які 

проблеми люди можуть завдяки взаємодії між собою, тобто 

спілкуючись. 

3.Вправа "Процес обміну інформацією" 

   Спілкування -це, насамперед, задоволення природньої потреби 

людини в контактах з іншими людьми. Під час цього процесу ми не 

лише обмінюємося інформацією, а також відчуваємо емоції 

співрозмовника, можемо впливати на настрій, переконання та поведінку 

один одного, будуємо стосунки, утворюємо спільноти. Спілкуючись, ми 

ділимось життєвим досвідом, отримуємо необхідні знання, отримуємо 

можливість досягнення мети і здійснення планів. Завдяки процесу 

спілкування людина стає особистістю. Проте спілкування не завжди є 

позитивним, часто це важка праця і джерело конфліктів. Конфлікти-

природня частина людської взаємодії. Люди різні і завжди прагнуть 

різного. Конструктивне розв'язання конфлікту-це найважливіша частина 

людського спілкування. А вміння не доводити ситуацію до конфлікту -

справжнє мистецтво. Навичкам такого спілкування слід навчатись.  

Конструктивне, тобто ефективне спілкування передбачає: 

 враховувати інтереси співрозмовника; 

 передбачати наслідки тих чи інших дій під час спілкування. 

Ми зараз об'єднаємось у три групи , кожна з яких отримає 

інформаційне повідомлення. Ваше завдання, скласти план і поради для 

конструктивного спілкування вашого типу (учні об'єднуються у групи, 

обираючи геометричні фігури різного кольору ,отримують аркуші з 

інформацією). 

Користуючись засобами різних видів спілкування, вашим групам 

треба вирішити проблему організації плетіння маскувальних сіток для 

ЗСУ на території школи  під час  осінніх канікул і скласти план дій для 

досягнення результату. 

ВИДИ СПІЛКУВАННЯ  
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1група 

*Безпосереднє спілкування - безпрсередній контакт людей, які 

знаходяться в одному просторі, бачать і чують одне одного, можуть 

безпосередньо обмінюватись інформацією, враженнями і емоціями. 

2 група 

*Опосередковане спілкування, яке відбувається між людьми, що 

розділені простором , користуються телефоном, месенджерами або 

відеозв'язком. 

3 група 

*Ділове спілкування, як специфічна форма контактів і взаємодій 

людей, які є представниками певних організацій, яке може бути як 

опосередкованим, так і безпосереднім. Воно передбачає обмін 

інформацією, пропозиціями, вимогами, поглядами, укладанням 

контрактів та договорів. 

ІІІ ПІДСУМКИ 

*Аналіз очікувань, обмін думками і висновками. 

ІV ЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОК І РЕЛАКСАЦІЯ. 

*Вправа "Ви в ефірі" 

Учні передають по колу веб-камеру або смартфон та 

промовляють : "Сьогодні на тренінгу я навчився..." 

ВИСНОВКИ: 

Маю сподівання, що тренінг був корисним для вас, ви на 

практиці переконались  в цінності людського спілкування і знаєте 

основні правила, як зробити його корисним і ефективним. Нехай воно 

приведе вас до успіху в усіх починаннях. Адже ваше успішне майбутнє 

означає успішне майбутнє нашої України! 
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Додаток 13    Онлайн-конференція 
 

Розробила:  

вчитель історії 

Шепетівської ЗОШ №1  

Гасюк Л.В. 

Тема.  Як українці московитів перемагали 
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Додаток 14   Формування екологічної 

компетентності на уроках української літератури 

(фрагменти уроків у 5 класі) 
 

Розробила:  

вчитель української мови та 

літератури 

Шепетівської ЗОШ №1  

Сокальська Т.П. 

 

Ми хочемо, щоб діти любили природу. Що ж вони здатні 

побачити в природі таке, що змусить їх пригорнутися до неї душею і не 

дозволить у майбутньому заподіяти зла? Насамперед – красу і 

тендітність. Тож перед педагогами постає завдання сформувати в дітей 

екологічне, естетичне ставлення до природи, вміння помічати її красу, 

милуватися природою, відчувати свій фізичний та емоційний зв'язок з 

нею. 

 

 

 

  



Дорожня карта впровадження програми «НУШ  у поступі до цінностей» 

 

142 

 

Метод екологічної ідентифікації(від лат. ототожнювати) полягає 

в педагогічній актуалізації особистої причетності людини до того чи 

іншого природного об’єкта, ситуацій, обставин, стану, в яких він 

перебуває. Метод стимулює процес психологічного моделювання стану 

природних об’єктів, сприяє кращому розумінню цього стану, що 

поглиблює уявлення школярів про даний об’єкт 
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Метод екологічної емпатії передбачає перенесення дитиною 

власних станів на природні об’єкти і навпаки (природних станів на себе) 

шляхом ототожнення з ними, а також переживання власних емоцій і 

почуттів. 
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Метод екологічних асоціацій спрямований на пробудження 

асоціативних зв’язків між різними об’єктами. Цей метод часто 

використовують для встановлення певної аналогії між будь-якими 

проявами природних об'єктів і відповідними соціальними проявами 
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Метод екологічної лабілізації полягає у цілеспрямованому 

впливові на певні взаємозв’язки в установках особистості, у результаті 

чого виникає психологічний дискомфорт, обумовлений переживаннями 

цією особистістю неефективності звичних їй форм екологічної 

поведінки і діяльності. Цей метод використовується свідомо для 

підвищення мотивації учасників освітнього процесу на виконання 

екологічної діяльності. Прикладом цього може бути вправа «Дилема», 

яка має на меті викликати певні емоції.  
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Метод художньої репрезентації природних об'єктів (від франц. 

представництво) полягає в актуалізації художніх компонентів уявлення 

світу природи засобами мистецтва. Особливе значення в процесі 

розвитку ставлення до природи тут належить образотворчому 

мистецтву, музиці, літературним творам.   Мета - зображення своїх 

відчуттів від побачених пейзажів за    допомогою кольорів, звуків, 

уявних картин 
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Метод  екологічно-емоційного впливу спрямований на розвиток 

етичних відносин і почуттів, формування в особистості екологічно 

прийнятних стереотипів поведінки й діяльності в довкіллі. Яскравим 

прикладом є вправа - релаксація «Природа лікує», методика проведення 

якої полягає у проведенні сеансу звукотерапії «Шепіт дощу», що 

дозволить зняти головний біль, заспокоїть нервову систему. 

 

 

 

 

  



Дорожня карта впровадження програми «НУШ  у поступі до цінностей» 

 

148 

 

Додаток 15    Бінарний урок 
 

Розробила:  

вчитель інформатики  

Шепетівської ЗОШ №1  

Рибій І.М. 

 

Тема. Побудова моделей рівнобедреного трикутника 

Мета. навчитись розрізняти інформаційні та матеріальні моделі 

на прикладі рівнобедреного трикутника, створити інформаційну та 

матеріальну моделі рівнобедреного трикутника засобами ІКТ та 3D 

принтера.  

Тип уроку: урок практичного спрямування, формування та 

вдосконалення вмінь і навичок. 

 

ХІД УРОКУ 

І. Організаційний момент.  

Добрий день! Сьогодні у нас цікавий, незвичний урок, працювати 

ми будемо разом з вчителем інформатики.  

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку  

Добрий день! Сьогодні ми навчимося розрізняти матеріальні та 

інформаційні моделі з такого шкільного предмету як геометрія, 

створимо інформаційну модель рівнобедреного трикутника та його 

матеріальну модель. Закріпимо знання з теми «Рівнобедрений 

трикутник». 

ІІІ. Актуалізація опорних знань та активація розумової діяльності  

Слайд 2 

Спочатку давайте перевіримо виконання домашнього завдання з 

геометрії. 
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На слайді написані відповіді до завдань, зробіть, будь ласка, 

самоперевірку і оцініть свою роботу. Одна правильно виконана задача – 

6 балів.  

З інформатики домашнє завдання ми перевіримо у наступних 

вправах. 

Давайте пригадаємо види трикутників за сторонами. Для цього 

виконаємо вправу «Розмальовка». 

На екрані сенсорної панелі подані різні види трикутників за 

сторонами. Ваше завдання розфарбувати трикутники у відповідні 

кольори: рівносторонні – червоний колір, рівнобедрені – зелений колір, 

різносторонні – синій колір. Три учні виконують завдання з допомогою 

сенсорної панелі, решта – на аркушах паперу розфарбовують 

трикутники. Після виконання проведемо самоперевірку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІV. Мотивація навчальної діяльності  
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Не завжди певну задачу 

можна розв’язати за допомогою 

лише одного інструменту, 

інколи потрібно застосувати 

декілька методів. Щоб 

розв’язати задачу з математики 

треба знати інформатику і 

навпаки, щоб розв’язати задачу з інформатики неодмінно знадобляться 

математичні знання. 

З уроків інформатики ви вже знаєте, що у житті ми часто 

використовуємо моделі, а у школі – майже завжди їх використовуємо 

(саме які моделі???) (інформаційні) – сьогодні ж на уроці ми створимо 

не тільки інформаційну, але й матеріальну модель за допомогою 3D 

принтера. 

Останні роки інформаційні технології дуже стрімко 

розвиваються. Тож і наша школа єдина у місті має такий принтер.  

Зараз вчитель завантажить на друк у 3D принтер інформаційну 

модель рівнобедреного трикутника, а вкінці уроку поглянемо на наш 

результат  і дамо відповідь на питання: Яку модель ми отримали? І друк 

3D фігури трикутника це математична задача, оскільки друкуємо 

трикутник, чи все ж таки задача з інформатики, оскільки ми спочатку 

створювали 3D модель цього трикутника , щоб отримати бажану фігуру? 

До речі, створив 3D модель учень 10-А класу Верхогляд Роман, і ви у 9 

класі теж навчитесь на уроках інформатики створювати такі моделі. 

V. Формування умінь і навичок  

Практична вправа «Колесо удачі», де і перевіримо як ви виконали 

домашнє завдання з інформатики та розв’яжемо задачі з геометрії.  
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VI. Засвоєння нових знань та умінь.  

Перед тим, як ми почнемо створювати інформаційні моделі, адже 

це наше завдання на сьогодні, нам потрібно знати як це робити, з чого 

починати? У вас на партах є по 4 картки, на яких надруковані етапи 

створення моделі, тобто що і за чим потрібно робити. Спробуйте 

спочатку самостійно пронумерувати їх у правильному порядку. На 

кожній картці напишіть порядковий номер, на це у вас є 30 секунд. Далі 

ми разом переглянемо правильний порядок етапів створення моделі на 

слайді. 

Очікувана відповідь: 

Слайд 3 

Етапи побудови моделі: 

1. Постановка задачі та її аналіз. 

2. Визначити, з якою метою створюється модель. 

3. Уточнити, які результати та в якій формі слід отримати. 

4. Визначити, які вихідні дані потрібні для створення моделі. 

VІI. Виконання практичної роботи.  
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Наступним нашим кроком буде виконання практичного завдання.  

Піднесіть руку в кого є сторінка у Facebook? Як ви вважаєте, це об’єкт 

чи це модель? Якщо модель, то якого об’єкта? Вірно, це ваша модель! 

Яка це модель матеріальна чи інформаційна? Вірно – інформаційна. 

Тож, на практичній роботі вам потрібно створити інформаційну 

модель рівнобедреного трикутника у цікавій формі – сторінка 

рівнобедреного трикутника у Facebook. 

Слайд 4 

Озвучую порядок виконання практичного завдання. Мій комп. – 

документи – 7а – відкриваєте текстовий документ «Сторінка». Перед 

вами шаблон Facebook-сторінки. Вам потрібно внести дані про 

рівнобедрений трикутник. Після заповнення сторінки, документ 

обов’язково зберігаєте у своїй папці. 

Щоб отримати оцінку високого рівня – ви маєте вірно внести усі 

дані про трикутник, гарно оформити сторінку і правильно її зберегти і 

усе це без допомоги вчителя, якщо є 1-2 помилки або вчитель допомагав 

– достатній рівень, якщо виконано менше половини завдань або більше 4 

помилок – середній рівень. Якщо робота не виконана або учень не знає 

правил ТБ – це початковий рівень, сподіваюсь, це не про вас. 

На виконання завдання у вас є 10 хвилин. 
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Слайд 5 

Перед виконанням практичного завдання пригадайте правила 

техніки безпеки у  комп’ютерному класі. Демонструємо слайд «Правила 

ТБ при роботі за комп’ютером». 

Діти виконують завдання, вчителі одразу перевіряють і ставлять 

оцінку в щоденники. 

Дістаємо модель!!! 

VIIІ. Домашнє завдання 

Слайд 6 

Діти отримують картки з QR кодами. 

 

Завдання з інформатики – виконати урок 11 в itknyga. 
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Завдання з математики – вправа «Знайди пару» 

ІХ. Рефлексія  

У вас на партах у є три смайлики. Приклейте в щоденник 

навпроти цього уроку смайлик, який відповідає вашим враженням про 

урок. 

X. Підсумок уроку  

Вчителі демонструють надруковану 3D фігуру. 

Отже, сьогодні ми створили 2 моделі рівнобедреного трикутника, 

які саме?  

Сторінку трикутника у Facebook – інформаційну модель  та 

пластикову фігуру трикутника за допомогою 3D принтера – це 

матеріальна модель.   

І яка ваша відповідь буде на питання: 

Друк 3D фігури трикутника - це математична задача,  чи все ж 

таки задача з інформатики? 

Молодці! Усім дякуємо за урок! 
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Додаток А 

 

 

Домашнє завдання з інформатики 

 

Домашнє завдання з геометрії 
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Додаток 16 План проведення Дня гарбуза 
 

№ Заходи Клас  Час Місце 

проведен

ня 

Відповід

альний 

1 «Ходить гарбуз 

по городу» 

інсценізація 

3-А клас 14.00 коворкін

г 

Кл. 

керівник 

2 Виставка 

виробів із гарбуза 

4-А клас Протяго

м дня 

І поверх Педагог-

орган. 

3 Гарбуз у 

мистецтві 

5-А клас 13.00 ІІ поверх  Вчитель 

4 Хелловін 6-А клас 17.00 коворкін

г 

Педагог-

організ. 

5 Гарбуз у 

світовій 

літератури 

7-А клас 14.30 ІІ поверх 

сушка 

Вчитель 

6 Корисні 

властивості 

гарбуза 

8-Б клас 14.30 коворкін

г 

Вчитель 

7 Страви з 

гарбуза 

9-А клас 15.00 коворкін

г 

Вчитель 

8 Цікаві факти 

про гарбуза 

10-Б 15.00 коворкін

г 

Педагог-

організ. 

9 Дегустація каші 1-11 

класи 

15.30 коворкін

г 

Кл. 

керівник 
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Додаток 17 Технологічна картка проведення 

Дня гарбуза 

№ Заходи Клас  Час Місце 

проведення 

Відповідальни

й 

1. Оформленн

я коворкіргу 

8-А 

клас 

30.09.20 коворкінг Кл. керівник 

2. Оформленн

я гардеробу 

9-А 

клас 

30.09.20 гардероб Кл. керівник 

3. Оформленн

я виставки 

«Гарбуз у 

мистецтві» 

5-А 

клас 

30.09.20 ІІ поверх  Кл. керівник 

4 Гарбуз у 

світовій 

літератури 

7-А 

клас 

01.10.20 

 

ІІ поверх 

сушка 

Вчитель 

5 Виставка 

виробів із 

гарбуза 

4-А 

клас 

8.20 І поверх Педагог-

організатор 

6 Виставленн

я апаратури 

 9.15 Площадка 
«Open air» 

Педагог-

організатор 

7 Корисні 

властивості 

гарбуза 

8-Б 

клас 

10.15. коворкінг Вчитель 

8 Страви з 

гарбуза 

9-А 

клас 

10.20 коворкінг Вчитель 

9 Хелловін 6-А 

клас 

11.15 коворкінг Педагог-

організатор 

10 Цікаві 

факти про 

гарбуза 

10-Б 11.25 коворкінг Вчитель 

11 Виступ 

«Ходить 

гарбуз по 

городу» 

інсценізація 

3-А 12.15 Площадка 
«Open air» 

Вчитель 

12 Дегустація 

каші 

1-11 

класи 

12.15 Площадка 
«Open air» 

Вчитель 
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Додаток 18   План проведення Дня акварелі 
 

№ Захід Класи Місце 

1 Розповідь про 

походження свята  

9-Б клас Коворкінг 

2 Виготовлення лепбука 

«Акварель» 

5-Б,7-Б класи Коворкінг 

3 Екскурсія на віртуальну 

виставку художника-

аквареліста Альфредо 

Густі Рохо 

6-Б клас Класна кімната 

4 Створення плакату 

"Весела акварель", 

(малювання  долоньками) 

3-Б,4-Б класи Коворкінг 

5 Радіоінформування  УС  

6 Виставки учнівських 

робіт  

1-11 класи Коворкінг 

7 Віртуальна виставка 

картин "Вальс Квітів. 

Акварель." 

1-11 класи Класна кімната 
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Додаток 19   План проведення Дня крапки 
 

№ Захід Класи Місце Відповідальн

ий 

1. Крапка у 

математиці  

4-Б клас Каб.5 Вчитель 

2. Веселі 

перерви 

4-В-8-В 

класи  

коворкін

г 

Педагог-

організатор 

3. Оформлення 

інформаційного 

стенду 

3-В-11-Б 

класи 

коворкін

г 

Бібліотекар 

4. Поетичні 

хвилини. Ода 

крапці 

5 класи коворкін

г 

Вчитель 

5. Крапка в 

мистецтві 

6 класи коворкін

г 

Вчитель 
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Додаток 20  План проведення STEAM – тижня 

солодощів 
 

№ Захід Час Відповідаль

ний 

Хто 

запрошується 

Місце 

1 Виставка 

виробів  

«Мої 

улюблені 

солодощі» 

10.00 Кл. 

керівники 

2-11 класи І поверх 

2 Оформлення 

інформаційного 

стенду 

10.00 Бібліотекар 2-11 класи коворкі

нг 

Понеділок 

1. Майстер – 

клас. 

Виготовлення 

іграшок 

«Солодощі» 

10.10 Вчитель 4-В, 9-Б 

класи 

І поверх 

2. Цукор у хімії  10.10 Вчитель 5-В клас коворкі

нг 

3. Тема 

солодощів у 

філології 

12.10 Вчитель 4-А клас коворкі

нг 

Вівторок 

1. Розмаїття 

цукрових 

культур 

10.10 Вчитель 4-Б клас коворкі

нг 

2. Тема 

солодощів в 

англійській 

філології 

12.10 Вчитель 3-А клас коворкі

нг 

3. Упаковка для 

солодощів. 

Майстер - 

клас 

12.10 Вчитель 5-А клас І поверх 

Середа 

1. Вплив 

солодощів на 

фізичний стан 

людини 

10.10 Вчитель 2-В клас коворкі

нг 
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2. Походження 

цукрових і 

кофейних 

культур 

12.10 Вчитель 5- Б клас коворкі

нг 

3. Рецепти 

корисних 

солодощів 

12.10 Вчитель 9-Б клас коворкі

нг 

Четвер  

1.  Солодощі у 

музиці 

10.10 Вчитель 9-В клас коворкі

нг 

2. Солодощі і 

математика  

12.10 Вчитель 7-В клас коворкі

нг 

3. Вікторина 

«Інструменти 

домашнього 

господарства» 

12.20 Педагог-

організатор 

6 класи коворкі

нг 

П’ятниця 

1. Інсценізація 

«Чарлі і 

шоколадна  

фабрика» 

10.10 Педагог-

організатор 

5-В клас коворкі

нг 

2. Історія 

походження 

солодощів. 

12.10 Вчитель 10-Бклас коворкі

нг 

3. Акція 

«Пригости 

друга 

цукеркою» 

12.10 Педагог-

організатор 

2-11 класи 

 

коворкі

нг 

 

  



Дорожня карта впровадження програми «НУШ  у поступі до цінностей» 

 

162 

 

Додаток 21  ПЛАН проведення STEAM – тижня 

картоплі 
 

№ Захід Дата, час 

проведення 

Клас Вчитель Місце 

проведення 

1 Історія 

картопляних 

мандрівок 

19.09 

9.10 

5-А 

клас 

Вчитель Спортивний 

зал 

2 Виставка 

поробок з 

картоплі 

Протягом 

дня  

1-5 

класи 

Класні 

керівники 

Подвір’я 

школи 

3 Як картопля 

казками 

мандрувала 

19-23.09. 22  Бібліотека

р 

Рекреація 

школи 

4 Картопля- 

zemniak- 

potato 

19.09.2022 

понеділок  

5А-5-Б Вчитель Подвір’я  

5 Картопля у 

мистецтві 

19-23.09. 

10.10 

5-А 

клас 

Вчитель І поверх 

6 Види 

картоплі та її 

лікувальні 

властивості 

20.09.22 

11.10 

5-Б 

клас 

Педагог-

організатор 

Спортивний 

зал 

7 Цікава 

математика 

20.09.22 

13.30 

 

5 клас 

Вчитель кабінет 

8 Картопля і 

наука 

21.09.2022 

10.10 

1-2 

класи 

Вчитель кабінети 

9 Картопля у 

кулінарії 

21.09.22 

12.10 

6-Б 

клас 

Вчитель Їдальня 

10 Спортивні 

забавки 

«Картопляні 

розваги» 

21.09.22 

14.00 

5-класи Вчитель Спортивний 

майданчик 

11 Комп’ютерн

а гра 

«Смажена 

картопля фрі» 

22.09.22 

Протягом 

дня 

1-4 

класи 

Вчитель Комп’ютерни

й клас 

12 Філологічні 

дослідження 

Тютюнник 

«Смажена 

картопля» 

22.09.22 

14.45 

5-В 

клас 

Вчитель онлайн 

13 Фізика 

дітям. 

Картопля і 

соломинка. 

23.09.22 

12.10 

4-В 

класи 

Вчитель Навчальні 

кабінети 
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Еклектичний 

струм із 

картоплі 

14 Закриття 

STEM-тижня 

23.09.22 

10.10 

12.30 

   

15 Узагальненн

я матеріалів 

- фото, 

відеозвіт 

- матеріали 

заходів 

23.09.22    
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Додаток 22    Урок математики 
 

Розробила:  

вчитель математики  

Шепетівської ЗОШ №1  

Шутяк Л.А. 

 

Тема.  Картопля у математиці 

Мета. Формувати математичну компетентність: дослідницьку, 

фінансову, методологічну. Зацікавити учнів математикою, 

поглиблювати і розширювати знання з предмета; показати використання 

знань у житті; розвивати пізнавальний інтерес, творчу активність, 

допитливість, логічне мислення; виховувати вміння вчитися, самостійно 

здобувати математичні знання. 

 

Обладнання: 

- ескізи картоплі   ;          

 

- відеоролик: https://youtu.be/4InAFfvuDrg  ; 

- лінійка, олівець, діаграма; 

- смажена картопля. 

                      

 

  

https://youtu.be/4InAFfvuDrg


Дорожня карта впровадження програми «НУШ  у поступі до цінностей» 

 

165 

 

 

План проведення: 

Вчитель: У процесі багатовікового розвитку суспільства і 

вдосконалення технології матеріального виробництва людина не 

могла обійтися без лічби, вимірювання відстаней, зважування.  

 Математика виникла і розвивалася з практичних потреб 

людини. Наприклад, стародавні єгипетські вчені цікавилися 

насамперед тим, як застосовувати математичні знання у 

землевпорядкуванні, спорудженні храмів для богів, палаців і пірамід 

для фараонів.  

 Завдяки визначним досягненням давньогрецьких математиків і 

було створено науково-теоретичний ґрунт, на якому наступні 

покоління вчених розвивали математику.    

І сьогодні, вчені не зупиняються. Вони використовують свої 

знання у всіх галузях життя, зокрема, у кулінарії. Хочу познайомити 

вас одним із сучасних дослідів. Перед цим, дайте відповіді на такі 

запитання: 

1. Діти, піднесіть руку, хто чистив картоплю? 

2. Хто розрізав її на куски? 

3. Хто смажив самостійно картоплю? 

(Діти піднімають руки) 

 Поділіться досвідом: чи вдалося комусь отримати ідеальний 

смак.  Захід, який присвячений картоплі, допоможе вам вдосконалити 

свої кулінарні здібності. 

На YouTube був опублікований відеоролик, у якому фахівці 

розповіли, як приготувати ідеальну смажену картоплю.  

Безліч користувачів були вражені наявністю формул і графіків, 

присутніх в відео, керуючись якими потрібно розрізати картоплини 

під потрібним кутом.  
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Фахівці в області математики розрахували ідеальні кути 

розрізу картоплин, які дозволять шматочкам картоплі прожаритися до 

ідеального стану. Експерти запевняють, що стандартний метод 

нарізання картоплі на чотири частини, розділяючи її одним 

вертикальним і одним горизонтальним розрізами, є неправильним. 

 

Стандартний метод розрізання картоплі  

                   

 

Інноваційний метод розрізання картоплі  

                

 

     У своєму дослідженні математики підготували по 100 

порцій картоплі, приготовлених класичним і інноваційним 

методом. Всі учасники дегустації стверджували, що метод 

експертів в області математики дійсно працює.  
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Я скористалася цим методом і ось, що у мене вийшло. Хто 

ризикне спробувати, пригощайтеся! 

 

          

Щоб скористатися цим методом вдома, зобразіть ескіз розрізу 

на карточках із картоплею, які лежать у кожного на парті.  

(Діти зображають ескіз за допомогою олівця і лінійки) 

 Отож, рецепт ви маєте. Давайте ще порахуємо скільки 

картоплин середнього розміру вам потрібно, щоб пригостити усіх 

членів сім’ї.  

ПОРЦІЯ КАРТОПЛІ НА ЛЮДИНУ 

Як гарнір: від 150 до 200 грам. Це приблизно три картоплі 

середнього розміру.  

Картопляне пюре: 150 грам 

Картопля фрі: 125 грам 
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Користуючись цими даними, порахуйте, скільки картоплин 

потрібно  приготувати кожному з вас для всієї сім’ї? Яку масу 

приготовленої картоплі ви отримаєте? Яку суму грошей вам потрібно, 

щоб купити 2 кг картоплі, якщо ціна за 1 кг – 8 грн? 

(Діти рахують відповідно до кількості членів у сім’ї, 

діляться способом і результатом обчислення) 

Підбиття підсумків. 

Не забудьте  сфотографувати страви! 
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Нормативний путівник 

Конституція України; 

Конвенція про права дитини (ратифікована Постановою ВР від 

27.02.91 № 789-XII); 

Закони України: 

«Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII;  

«Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ; 

«Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 № 40-IV; 

«Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства 

України до законодавства Європейського Союзу» вiд 18.03.2004 № 

1629-IV; 

«Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної 

середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного 

процесу»  

від 06.07.2010 № 2442-VI; 

«Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» 

від 08.09.2011 № 3715-VI; 

«Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 № 3739-VI; 

«Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за 

незалежність України у XX столітті» від 09.04.2015 № 314-VIII; 

«Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

1939-1945 років» від 09.04.2015 № 315-VIII; 

«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 № 317-VIII; 

«Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 

07.12.2017 

«Про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України» 

№143/2022;  

А також:  

Концепція Нової української школи (2016); 

Глобальна програма дій з освіти в інтересах сталого розвитку 

(ЮНЕСКО, 2014); 

Концепція національно-патріотичного виховання в системі 

освіти України затверджена наказом Міністерства освіти і науки 

України від 16.06.2022 року № 527; 

Концепція екологічної освіти України. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/789-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/789-12
http://osvita.ua/legislation/law/8493/
http://osvita.ua/legislation/law/8493/
http://osvita.ua/legislation/law/8493/
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ПІСЛЯМОВА 
 

Отже, дослідно-експериментальна робота з реалізації програми 

«Нова українська школа у поступі до цінностей» у Шепетівській ЗОШ 

І – ІІІ ступенів №1 Хмельницької області пройшла успішно. Вона 

включала в себе розробку концептуальних ідей виховання учнів на 

цінностях та пошук теоретичних і практичних основ до визначення їх 

ролі у реалізації компетентісної освіти на засадах Концепції 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». 

Слід зазначити, що діяльнісний зміст організації освітньо-виховного 

простору ЗОШ№1, систематичне проведення заходів,  відповідно до 

запропонованих Програмою форм і методів організації виховного 

процесу, оновлення матеріально-технічної бази закладу у 

відповідності до сучасних вимог, доводить,  що педагогічний 

колектив,  активно впроваджуючи програму «НУШ у поступі до 

цінностей», сміливо йде на виклики: створює умови для виховання 

національного самоствердження учнівської молоді на провідних ідеях 

національного відродження, незалежності, соборності, мужності та 

єдності у боротьбі з російським загарбником.  

Ми досягли запланованих очікуваних результатів: 

 Оновлено зміст, форми і методи науково-теоретичної і 

методичної підготовки педагогічних працівників  закладу щодо 

виховання національного самоствердження в учнівської молоді.  

  Організовано роботу педагогічного колективу на 

реалізацію основних напрямів виховної діяльності: «Я – особистість» 

– особистісний аспект, «Я – Ти, Інший» – міжособистісний аспект, «Я 

– Ми, родина, громада, суспільство, народ, нація» – національно-

ціннісний аспект, «Я – громадянин Української держави» – політико-

правовий аспект,  «Я – Всесвіт» – духовно-ціннісний аспект.  
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  Реформовано позаурочну виховну роботу через 

запровадження інноваційних виховних технологій у сучасне 

національно-патріотичне виховання учнівської молоді.  

  Створено демократично виховний простір, 

забезпечено умови для самореалізації кожного члена шкільного 

колективу та національного самоствердження учнівської молоді, що 

передбачає відповідно сформовану позитивну національну 

ідентичність особистості, її здатність здійснювати вибір своєї активної 

соціальної і громадянської позиції в суспільстві, що характеризується 

відповідальністю перед своєю нацією, готовністю самовіддано 

відстоювати і захищати  її національні інтереси, а також визначається 

здатністю мобілізувати увесь свій інтелектуально-духовний, 

морально-етичний потенціал для досягнення успіху в інтересах 

українського народу та утвердження цінності української нації.  

 Наш випускник – конкурентно спроможний, із 

сформованими компетентностями для життя у сучасному суспільстві. 

Пишаємося нашими дітьми, які як активні бійці  волонерського 

фронту підтримують наших мужніх захисників і захисниць, плетучи 

сітки, збираючи кошти за наплетені браслети, виготовлені дитячими 

руками прикраси,  передають їх на придбання необхідного нашим 

воїнам.  

Пишаємося нашими випускниками, які у складі прикордонних 

військ, військово-морського флоту, ПВО, ТРО, на передових позиціях  

стійко і професійно захищають нашу українську землю, як тому вчили 

їх батьки, педагоги Шепетівської ЗОШ №1. 

  

Заступник директора з виховної роботи  

Шепетівської ЗОШ №1  

Наталія Сташевська 

 


