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«Урок - клітинка
педагогічного процесу.

У ньому, як сонце в 
краплині води, 

відбиваються всі його
сторони. Якщо не вся, 

то значна частина
педагогіки

концентрується в 
уроці.” (Скаткін М.)



Виховна спрямованість уроку 

як педагогічна проблема

 У нормативно-правових документах, що визначають 
навчально-виховний процес у загальноосвітніх 
навчальних закладах (законах України «Про освіту», 
«Про загальну середню освіту», Національній 
доктрині розвитку освіти, Концепції виховання дітей 
та молоді у національній системі освіти, Концепції 
громадянського виховання особистості в умовах 
розвитку української державності та ін.). зокрема в 
«Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів України», 
наголошується, що мета сучасного освітнього 
процесу полягає не тільки у сформованості 
необхідних компетенцій, наданні ґрунтовних 
знань із різних предметів, а й у «формуванні 
громадянина, патріота, інтелектуально 
розвиненої, духовно і морально зрілої 
особистості». 

 У навчально-виховному процесі головний аспект 
має переноситись із засвоєння певної кількості 
знань на виховання особистості з урахуванням її 
унікальної природи, і вже на цій основі 
формувати у неї моральні цінності, творчу і 
самотворчу діяльність .



Виховання учнів у сучасній школі 
здійснюється в контексті громадянської 
та загальнолюдської культури, охоплює 

весь навчально-виховний процес і 
реалізується у процесі організації:

навчально-виховної 
діяльності;

позаурочної та позакласної 
діяльності;

позашкільної освіти;

роботи органів учнівського 
самоврядування;

взаємодії    з     батьками,     
громадськими    організаціями, 
державними установами .
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 Так, пріоритетними у проведенні 
уроків для учнів початкових класів (1-

4 класи) є активні методи, що 
спрямовані на самостійний пошук 
істини та сприяють формуванню 
критичного мислення, ініціативи і 
творчості: ситуаційно-рольова гра, 
сюжетно-рольова гра, гра-
драматизація, інсценування, гра-
бесіда, гра-мандрівка, екскурсія, 
ігрова вправа, бесіда, тематичний 
зошит, усний журнал, групова справа, 
оформлення альбому, уявна подорож, 
конкурси, ігри, школа ввічливості,   
демонстрація,   розповідь,   
моделювання,   інсценізація, 
вікторина, екскурсія, хвилини з 
мистецтвом, година спостереження, 
година милування тощо.



Рекомендованими формами 
проведення уроків для основної 
школи (5-9 класи) є відверта розмова, 
тренінг, гра-експрес, рольова гра, 
вікторина, веселі старти та естафети, 
колективна творча справа (КТС), 
проект, колективне ігрове 
спілкування, похід, спартакіада, 
турнір, гра-анкета, колаж, ігрова 
програма, пошукова гра, художня 
галерея, конкурс-ярмарок, 
інтелектуальна гра тощо.



 Ураховуючи вікові особливості учнів 
старшої школи (10-11 класи) (потребу в 
життєвому самовизначенні, у 
спрямованості на майбутнє, визначенні 
свого життєвого шляху, майбутньої 

професії), рекомендовано такі 
форми уроків, як: диспут, брифінг, 
відверта розмова, етичний тренінг, 
конкурс, ділова зустріч, етичний тренінг, 
тестування, турнір ораторів, 
моделювання розвивально-виховних 
ситуацій, проект, брейн-ринг, 
сократівська бесіда, філософський стіл, 
дебати, бенефіс, колаж, презентація, 
прес-шоу, круглий стіл, прес-
конференція, фоторепортаж, 
презентація-захист, відкрита кафедра, 
тематичний діалог, захист проектів, 
поетична вітальня, самотестування
тощо.



Виховна мета уроку може формулюватися 

так:

 викликати в дітей інтерес до...;
 сприяти формуванню ціннісного 

ставлення до...;
 виховувати почуття доброти;
 пробуджувати співчуття до...;
 формувати толерантність, уміння 

поважати інших;
 заохочувати співробітництво дітей;
 розвивати здатність до уяви;
 виховувати турботливість і увагу до своїх 

рідних, старших людей;
 формувати почуття відповідальності, 

вимогливості до себе, охайності, 
дбайливості, дисциплінованості, 
старанності, наполегливості;

 виховувати шанобливе ставлення до 
народних традицій;

 формувати розуміння краси в природі, 
предметах побуту, праці, людських 
взаєминах тощо. 



Використовуючи методичні 

рекомендації

щодо національно-патріотичного 

виховання у загальноосвітніх 

навчальних закладах , ви створюєте

умови для духовного розвитку 

особистості 



Прийоми для реалізації 
виховної мети уроку
 Прийом «зв’язок поколінь»

НЕ РОБІТЬ ІЗ ДИТИНИ ІДОЛА, БО 
КОЛИ ВОНА ВИРОСТЕ, ТО 
ВИМАГАТИМЕ ВІД ВАС ЖЕРТВ.

П'ЄР БУАСТ



Прийоми для реалізації 
виховної мети уроку
 Прийом естетичного стимулювання



Прийоми для реалізації 
виховної мети уроку



Прийоми для реалізації 
виховної мети уроку



Прийоми для реалізації 
виховної мети уроку
 Прийом емоційного стимулювання



Прийоми для реалізації 
виховної мети уроку
 «Інформаційна палітра»



Прийоми для реалізації 
виховної мети уроку
 Прийом дидактичної гри

Дидактичні ігри насамперед
формують соціальні якості особистості: 
вміння прислухатися до думки інших, 
працювати у команді, проявляти
виконавські та лідерські якості. У 
процесі гри виховується
наполегливість, організованість, 
відповідальність.



Прийоми для реалізації 
виховної мети уроку
 Прийом оживлення картини


