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Начальникам управлінь,  

відділів освіти, 

керівникам загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

 

 

Рекомендації щодо проведення  

в загальноосвітніх навчальних  

закладах області єдиного уроку  

мужності на тему: «Вклоняємось  

доземно всім солдатам» 

 

 

На виконання Указу Президента України від 22.03.2012 №206, 

розпорядження Кабінету Міністерства України від 17.03.2011 №199-р «Про 

заходи з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 

років та її учасників на 2011-2015 роки», Плану заходів з підготовки та 

відзначення 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 

років, затвердженого розпорядження Кабінету Міністерства України від 28 

березня 2012 р. № 154 та Наказу Головного управління освіти і науки від 

05.04.2012 №308/0/212-12 «Про організацію святкування 67-ї річниці 

Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» Головне управління 

освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

рекомендує провести в загальноосвітніх навчальних закладах області єдиний 

урок мужності на тему: «Вклоняємось доземно всім солдатам», згідно 

методичних рекомендацій, розроблених Дніпропетровським обласним 

інститутом післядипломної педагогічної освіти. 

 

 

 

 



Мета проведення уроку: 

 на прикладах Другої світової війни показати трагічну долю 

народів, наслідки війни-агресора, патріотизм воїнів; 

 сприяти формуванню історичної пам’яті, вихованню 

громадянських почуттів учнів, повагу до ветеранів;  

 формувати в учнів почуття відповідальності за долю рідного краю, 

своєї держави. 

Лейтмотивом уроку мають стати поняття: Батьківщина, ветеран, патріот, 

захисник, громадянин, історія. 

Епіграфом до проведення уроку в початкових класах можуть бути 

поетичні рядки М. Нагнибіди: 

 

… Нові покоління 

Не знатимуть зброї, 

Зрівняються вирви в степах, 

Лише на стрімких 

п’єдесталах герої 

Триматимуть зброю в руках 

 

 

Для учнів 1-4 класів під час підготовки і проведення єдиного уроку 

варто запроваджувати такі форми, які культивують любов та пошану до 

батьків, людяне ставлення до історичного минулого. Доцільно використати 

художні твори  про війну, кінофільми, оповідання з історії війни, рідного 

краю.  

Орієнтовні творчі форми проведення уроку в 1-4класах:  

- презентації творчого проекту «Мій дідусь – ветеран»; 

- виставка малюнків на тему війни «Салют Перемоги»; 

- вікторина «Пам’ять»;  

- акція «Ветеран»; 

- пізнавальна гра «Цього ніколи не забути»; 

- екскурсія до Історичного музею; 

- зустріч з ветеранами. 

- заочні мандрівки  сторінками війни «Дорогами болю»; 

- перегляд кінофільмів про війну 

 

 

Єдиний урок у 5-9 класах повинен сприяти осмисленню ідей 

патріотизму, відповідальності, пошани до історичного минулого, любов до 

Батьківщини 

Пропонуємо творчі форми проведення уроку: 

- зустріч з ветеранами Другої світової війни; 

- діалог «Пам’ятаймо героїв»;  

- презентація дослідницького пошукового клубу знавців історії «Ветеран 

поруч зі мною»; 



- конкурс стіннівок до Дня Перемоги;  

- фотовиставка «Тут обелісків ціла рота…», «Розкажи мені, солдате…»; 

- конкурсні твори з української мови «Зорять з граніту вічні солдати, 

болями їхніми пам’ять жива»; 

- виступ агітбригад «Ні агресії і насильству», «Живий обеліск»; 

- військово-спортивна гра «Патріот»; 

 

 

Підготовка і проведення уроку 10-11-х класах має сприяти 

формуванню у школярів особистісних рис патріота рідної землі, розвитку в 

учнів загальнолюдських цінностей, національної гордості, культури 

міжнародних відносин, наслідуванню традицій Збройних сил України. 

Орієнтовні форми уроку: 

- круглий стіл «Знаємо, пам’ятаємо , шануємо!»; 

- презентація проекту «Патріотизм – потреба України, кожного 

українця»; 

- благодійна акція «Згадаймо всіх поіменно»; 

- урок-спогад «Лист у вічність»; 

- фотовиставка «Ваш світлий подвиг незабутній!»;  

- літературно-музичний калейдоскоп «Є пам’ять, якій не буде кінця…»; 

- концертна програма для пацієнтів госпіталю ветеранів війни;  

- тематичний вечір «Є така професія – захищати Батьківщину»; 

- телеміст «Воєнне покоління» 

Проведення єдиного уроку у школах до 67-ї річниці Перемоги у Другій 

світовій війні 1941-1945 років має стати визначною подією в житті кожного 

учня, важливим засобом громадянського, патріотичного виховання. 

Обов’язковими складовими уроку є використання державної символіки, 

художньо-естетичний рівень оформлення, привітання ветеранів квітами. 

Урок також має справити великий вплив на світогляд учнів – спадкоємців 

традицій нашого народу, уроків історії-пам’яті, а головне – усвідомлювати 

себе громадянином, патріотом демократичної держави. 
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Рекомендації розглянуті та 

схвалені на засіданні методичної 

ради ДОІППО від 01.03.2012 

 


