
Впровадження інтерактивних форм                          

і методів роботи у національно-патріотичному 

вихованні учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти

 «Інтерактивний» (англ. «inter» - «взаємний» та «act»

- «діяти») - знаходитись у постійному діалозі, бути

активним учасником.

Інтерактивне навчання - це навчання, побудоване

на активній взаємодії педагога та учнів. 



Сучасний заклад освіти –

осередок становлення  громадянина-патріота України 

Це результат пошуку оригінальних, нестандартних

рішень різноманітних педагогічних проблем. Продуктом

творчого пошуку можуть бути нові навчальні технології,

оригінальні виховні ідеї, форми і методи виховання,

нестандартні підходи до реалізації основних виховних

проблем.



ОСНОВНІ НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ



Мета патріотичного виховання учнівської молоді -

становлення громадянина-патріота України, готового

самовіддано розбудовувати її як суверенну, незалежну,

демократичну, правову державу, забезпечувати її національну

безпеку.

Мета патріотичного виховання учнівської молоді -



Завдання національно-патріотичного виховання

виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної
символіки;

утвердження патріотичних цінностей, поваги до культурного та історичного
минулого України;

підвищення престижу військової служби як виду державної служби;

усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та
її патріотичною відповідальністю;

формування етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної землі,
держави, родини, народу;

визнання духовної єдності населення усіх регіонів України, спільності культурної
спадщини та майбутнього;

формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

формування мовної культури, оволодіння і вживання української мови як
духовного коду нації.



Принципи національно-патріотичного виховання: 

• яка передбачає формування національної самосвідомості, виховання любові до     
рідної землі, свого народу, шанобливе ставлення до його культури;

національна 
спрямованість

• в ході якої педагог зосереджує увагу на учневі як вищій цінності, спонукає до
самостійності, стимулює свідоме ставлення до своєї поведінки, патріотичних
цінностей;

гуманізація 
виховного процесу

•що формує здатність до прийняття самостійних рішень; поступово виробляє 
громадянську позицію учнівської молоді;

самоактивність і 
саморегуляція

•котра передбачає єдність патріотичного виховання з історією та культурою 
народу, його мовою, народними традиціями та звичаями;

культуровідповід
ність

•що інтегрує українську культуру у європейський та світовий простір;
полікультурність

•яка обумовлює необхідність узгодженості змісту і методів патріотичного 
виховання реальній соціальній ситуації, в якій організовується виховний 
процес.

соціальна
відповідність



Загальнолюдські та національні цінності:

любов до рідної землі, народу, Батьківщини;

любов до найбільш рідних людей, членів сім’ї та родини;

любов до рідної мови;

шанобливе і бережливе ставлення до історії та культури
українського народу;

праця на благо свого народу й Батьківщини.



Мета використання інтерактивних методик 

створення зони «психологічного комфорту»;

запобігання зниження рівня уваги протягом заняття/заходу;

уникнення зниження рівня зацікавленості матеріалом;

подолання дискомфорту через недосконале володіння 
інструментарієм інтерактивного навчання (враховуючи рівень 

підготовки учнів).



Перевага інтерактивних форм роботи:  

мають високу результативність у засвоєнні знань та
формуванні практичних вмінь і навичок;

дозволяють за той самий проміжок навчального часу
збільшити обсяг виконаної роботи;

сприяють формуванню вміння співпрацювати в команді;

сприяють формуванню вміння співпрацювати в команді;

активізують власний досвід, знання та вміння учасників
освітнього процесу, розвивають пам’ять та здатність до
самоконтролю.



ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДИК

діяльність у парах, малих групах;

використання інтерактивних прийомів: «Коло ідей», «Акваріум»,
«Асоціація», «Мікрофон», «Навчаючи–навчаюсь», «Мозковий штурм»,
«Незавершені речення», «Ажурна пилка»;

дискусійне навчання (дискусія, диспут, дебати);

вправи «Відстрочена увага», «Лови помилку», «Своя опора»,
«Передай крейду», «Свої приклади», «Дружня порада», «Створи
символ»;

нестандартні форми роботи: (сенкани, «виступ в суді»,
інтерв’ю з героєм, «створення фільму», вернісаж ілюстрацій,
вернісаж ідей, рольова гра, літературна гра тощо).



ІНТЕРАКТИВНІ  ФОРМИ  РОБОТИ З УЧНЯМИ:

Заняття в парах:

•взаємоінтерв’ю;
• ти мені – я тобі;
•взаємоперевірка.

Технології критичного 
мислення:

• гронування;

• діаграма Вена;

• асоціації;

• вільне письмо (дає змогу 
висловити враження від 
ознайомлення з новим 
матеріалом).

Творчі завдання:

• залиш останнє слово для 
мене;

• доповни сюжет;

• запитання до героя;

• лист вдячного (обуреного) 
читача;

• лист до самого себе;

• вітальні листівки;

• заповнення анкети героїв.



НЕСТАНДАРТНІ ФОРМИ ЗАНЯТЬ 

(стимулюють пізнавальну активність учнів, уміння діяти  в незвичних ситуаціях, використовувати  

свій досвід, адаптацію до змін)

засідання 
патріотичного клубу

пошук істини дослідження

психологічне 
дослідження 

(характеристика 
образу)

представлення 
проектів



Використання ІКТ зацікавлює учнів, наближує учасників освітнього процесу до реального 
життя. Це графічні  відеоредактори, flash-анімація, програми для створення презентацій, Microsoft, 

PowerPoint.

Проблемне навчання. Саме такий тип діяльності активізує самостійну роботу учнів, сприяє 
засвоєнню й закріпленню наукових знань, розкриває творче мислення, здатність до самостійного 

розв’язання поставленого завдання.

Навчальна гра. Навчання в грі покликане реалізувати, крім основної дидактичної мети, ще й 
комплекс завдань: вивільнення емоцій, можливість самовизначитися, розвиток творчої уяви, 

набуття навичок співпраці, висловлювання своїх думок. 

Метод проектів – основна технологія не тільки формування ключових життєвих 
компетентностей учнів, а й підвищення інтересу до навчання. 



Інтерактивні форми і методи роботи національно-патріотичного 

виховання в ЗП(ПТ)О

патріотичні  акції:

конференції: 

патріотичні  вечори:

уроки мужності:

• Будьмо гідними називати себе українцями.

• Герої Небесної Сотні та учасники ООС.

• Вінниця: минуле та сучасне.

• Збережемо мир на планеті.

• Пам'ятаємо про минуле…

• Герої серед нас. Три покоління, три війни. 

• Хоробрі серця.

• Ваш подвиг житиме вічно.

• В ім'я твого і мого життя.

• Герої не  вмирають.

• Спасибі за відвагу.

• Життя віддане за життя.

• На захист рідної землі.

• Україна – свята і єдина.

• Вклонімося всім тим, хто в серці 

буде жити вічно

• Дякуємо за мирне небо.

• Подарунки українським воїнам до 

новорічних та різдвяних свят.

• Оберіг воїну. Запали свічку.

• Подарунок воїнам ООС. 

• Волонтерський десант.

• З добром у серці.

• Лист солдату.

• Поспішаймо творити добро.



Найпопулярніші військово-патріотичні ігри 

та свята /серед учнівської молоді ЗП(ПТ)О області/

Козацький 

гарт

Козацькі 

забави

Захисник

України

Богатирські 

ігри

Турнір
пам‛яті

Козацькі

забави



Національно-патріотичне виховання в закладах 

професійної (професійно-технічної освіти)

ДНЗ «Центр професійно-технічної 

освіти 1 м. Вінниці» 



Національно-патріотичне виховання в закладах 

професійної (професійно-технічної освіти)

ДПТНЗ «Вінницьке міжрегіональне вище 

професійне училище»



Національно-патріотичне виховання в закладах 

професійної (професійно-технічної освіти)

Вище художнє професійно-технічне 

училище № 5 м. Вінниці



Національно-патріотичне виховання в закладах 

професійної (професійно-технічної освіти)

ДНЗ «Вище професійне училище № 7              

м. Вінниці»



Національно-патріотичне виховання в закладах 

професійної (професійно-технічної освіти)

ДПТНЗ «Вінницьке вище професійне 

училище сфери послуг»



ДПТНЗ «Вінницьке  міжрегіональне 

вище професійне училище»

Меморіальні дошки:

Вище художнє професійно-технічне 

училище № 5  м. Вінниці

ДНЗ  «Вище професійне 

училище № 7 м. Вінниці»



Меморіальні дошки:

Вище професійне училище  № 11 

м. Вінниці

Професійно-технічне училище № 14 

смт. Вороновиця

ДПТНЗ  «Жмеринське вище 

професійне училище»
ДНЗ «Гущинецьке вище 

професійне училище»



Музеї та музейні кімнати – осередки національно-патріотичного 

виховання учнівської молоді ЗП(ПТ)О 



Гурткова робота в системі національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді ЗП(ПТ)О 

«Краєзнавець»

«Подільський край»

«Подоляни»



Волонтерська діяльність в ЗП(ПТ)О



надання посильної 

допомоги українським 

бійцям на сході України 

допомога родинам, які 

вимушені були покинути 

свої домівки

Новий напрям волонтерської роботи – реалії сьогодення

підтримка воїнів, які 

беруть участь в ООС

відвідування бійців                    

у військовому госпіталі



Нормативні документи національно-патріотичного виховання

Концепція національно-

патріотичного виховання

дітей та молоді (із змінами,

внесеними згідно з наказом

Міністерства освіти і науки

від 29.07.2019 № 1038 )

Указ Президента України

від 18.05.2019 № 286/2019

«Про Стратегію національно-

патріотичного виховання»

Лист Міністерства освіти і науки

України від 16.08.2019 року

№ 1/9-523 «Про національно-

патріотичне виховання у

закладах освіти у 2019-2020

навчальному році»

Розпорядження Кабінету

Міністрів України від 23

вересня 2015 року № 998-р

«Про заходи з увічнення

пам’яті захисників України на

період до 2020 року»

Обласної цільової соціальної

програми національно-патріо-

тичного виховання дітей та

молоді на 2017-2020 роки

Указ Президента України

від 22.01.2016 р. № 17/2016

«Про заходи з відзначення

100-річчя подій Української

революції 1917-1921 років»

лист Міністерства 

освіти і науки України      

від 24.12.2019 р.

№1/9-798 «Щодо 

вшанування пам’яті 

Героїв Небесної Сотні»

лист Міністерства 

освіти і науки України

від 14.11.2019 року                   

№ 1/9-704               

«Щодо відзначення 

Дня гідності та 

свободи».

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1038729-19/sp:side#n3


Виховуючи патріотичну молодь сьогодні, ми 

будуємо Україну, в якій будемо жити завтра.



ДЯКУЮ   ЗА    УВАГУ


