
Святкуємо День знань разом! 

 

 

У кожного народу є події, які зберігаються століттями, стають їхньою 

гордістю та часткою суспільного життя. Важливою подією для української 

громадськості, вчителів, учнів та їхніх батьків є початок навчального року, який є 

традиційним для кожного закладу загальної середньої освіти. 

І розпочинається він святковим днем  - Перше вересня.  

Відповідно до розпорядження голови Одеської обласної державної 

адміністрації  від 01.07.2019 № 782/А – 2019 «Про підготовку закладів освіти 

області до початку 2019/2020 навчального року», наказу Департаменту освіти і 

науки Одеської обласної державної адміністрації від 02.07.2019 № 181/ОД       

«Про підготовку закладів освіти області до нового 2019/2020 навчального року» 

рекомендовано вжити дієвих заходів щодо якісної підготовки та організованого 

початку навчального року. Таким організованим початком є проведення 

урочистостей з нагоди Дня знань – свята для дітей, батьків, вчителів та всієї 

громади міста, села, селища.  

Важливо пам’ятати, що вся вчительська, учнівська та батьківська сім’я 

зустрічає новий навчальний рік, де панує святковий настрій. І тому рекомендуємо 

творчо підійти до вибору форми проведення традиційного свята, відійти від 

стандартного «першого дзвоника» у форматі лінійки. Урочиста лінійка може бути 

важливою лише для перших, п’ятих, десятих та одинадцятих класів, яким варто 

познайомитися з усіма, побачити свою учнівську сім’ю. Всім іншим школярам 

можна запропонувати інші форми першої зустрічі у новому році.  Це можуть 

бути: веселий квест, інтерактивна виставка-гра, віртуальна подорож, імітаційна 

гра, імітаційне моделювання, «жива бібліотека», зустріч – подорож, враховуючи з 

урахуванням ресурсів та можливостей кожного класу. 

Важливо, щоб педагогічні колективи, проявляючи оригінальність та 

креативність, враховуючи побажання дітей, їхніх батьків, вибрали таку форму 

урочистого заходу, де б панували позитивні емоції, яскраві враження, нові 

відчуття, приємні спогади та зустрічі.  

Акцентуємо увагу на те, що у цього року Перше вересня припадає на 

неділю – вихідний день. Важливо, щоб кожен освітній заклад для себе прийняв 

відповідне рішення щодо дати святкування початку навчального року. Це може 

бути колегіальне рішення для шкіл усього міста, району, селища, або окремий 

вибір освітнього закладу. 

Продовженням урочистостей є Перший урок. Для кожного вчителя, учня він є 

особливим. Тому змістова складова уроку має налаштовувати школярів на 

продуктивну й безпечну діяльність, яка спрямована на розвиток здібностей і 

талантів дітей, їхньої успішної  самореалізації та становлення. 

Апелюючи до Закону України «Про освіту», слід зазначити, що у розділі      

ІІІ статті 23 держава гарантує академічну, організаційну, фінансову і кадрову 

автономію закладів освіти. Академічна свобода школи передбачає самостійність і 

незалежність учасників освітнього процесу під час провадження педагогічної, 

науково-педагогічної, інноваційної діяльності. Враховуючи зазначене, 

рекомендуємо педагогам освітніх закладів самостійно підійти до вибору тематики 

Першого уроку. Це питання варто обговорити на інструктивно-методичних 



нарадах, врахувати пропозиції класних керівників, адміністрації закладу, 

актуальність проблематики та вікові особливості дітей. Педагог творчо та 

самостійно моделює урок, використовуючи сучасні форми й методи подачі 

матеріалу.  

Враховуючи важливість громадсько-політичних процесів, які відбуваються в 

Україні, нову освітню філософію, сучасні підходи до виховання у процесі 

становлення Нової української школи, рекомендуємо змістове наповнення 

Першого уроку спрямувати на ознайомлення учнів із світовими демократичними 

здобутками та особливостями становлення демократії в Україні, поглиблення 

знань про Україну, її історію та шлях становлення.  

Важливо врахувати діяльнісний підхід до проведення уроку, зробити акцент 

на збагаченні ціннісно-смислової сфери учнів, розвиток їх соціальних і високих 

духовних потреб, формування національних та загальнолюдських цінностей, 

розвитку ключових компетенцій особистості. 

Актуальним залишається проведення Першого уроку за участю батьків, 

представників органів влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, 

волонтерів, воїнів АТО, видатних та успішних людей регіону. 

Доцільно продумати оформлення уроку, його емоційний фон, творчо 

підібраний наочний матеріал. 

Рекомендуємо окремі матеріали, які можуть будуть корисними класним 

керівникам при підготовці до Першого уроку: 

@ https://www.schoollife.org.ua/normatyvno-pravovi-dokumenty-shhodo-

organizovanogo-pochatku-novogo-2019-2020-navchalnogo-roku/ 

@ https://www.schoollife.org.ua/category/fajly/stsenariji/pershyj-urok/ 

 @ https://erudyt.net/vixovni-zaxodi/konspekti-do-1-veresnya 

 

 

С.І.Шеремет, завідувач науково-методичної лабораторії виховання та 

позашкільної освіти кафедри освітньої політики Одеської академії неперервної 

освіти Одеської обласної ради 
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