
Методичні рекомендації науково-методичної лабораторії  української мови 

та  літератури, зарубіжної літератури та мов і літератур національних 

меншин про національно-патріотичне виховання учнів у  закладах 

загальної середньої освіти на уроках української мови в 10 класі 

(відповідно до «Методичних рекомендацій про                                            

національне-патріотичне виховання у загальноосвітніх навчальних 

закладах», додаток до Наказу МОН України від 16.06.2015 р. № 641) 

 

У 2018/2019 навчальному році вивчення української мови в 10 класі 

здійснюватиметься за новими навчальними програмами для закладів загальної 

середньої освіти  з навчанням українською, російською, молдовською мовами  

навчання, затвердженими наказом МОН України від 23.10.2017  

№ 1407.  

 Навчальні програми розміщені на офіційному сайті МОН України за 

посиланням: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-

programi  

Нові навчальні програми для 10 класу відповідають засадничим положенням 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (постанова 

Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392), ключовим положенням 

концепції «Нова українська школа». 

У контексті ключових підходів сучасної освіти (компетентнісний, 

особистісно орієнтований і діяльнісний) шкільний предмет «Українська мова» є 

засобом розвитку й соціалізації учнів, становлення їх як особистостей і 

громадян своєї країни. Здобуті в процесі навчання української мови знання, 

набуті вміння й навички мають бути опорою, яка дасть учням змогу реалізувати 

себе в житті, стати носіями культури свого народу, ініціаторами відновлення й 

збереження найкращих культурних традицій свого народу.  

       Важливим аспектом формування національно самосвідомої особистості є 

виховання поваги та любові до державної мови. Володіння українською мовою 

та послуговування нею повинно стати пріоритетними у роботі з дітьми. Мовне 

середовище повинно впливати на формування учня-громадянина, патріота 

України. 

Кожен навчальний заклад повинен стати для дитини осередком становлення 

громадянина-патріота України, готового брати на себе відповідальність, 

самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, 

правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти 

єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й 

злагоди в суспільстві. Необхідно виховувати в учнівської молоді національну 

самосвідомість, налаштованість на осмислення моральних та культурних 

цінностей, історії, систему вчинків, які мотивуються любов'ю, вірою, волею, 

усвідомленням відповідальності. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi


Рідна  мова  –  найважливіший  засіб  патріотичного  виховання.  Вона  була  і 

є важливою сферою впливу на національну свідомість молоді, 

ідентифікаційним  кодом нації.  

З метою створення умов для реалізації кожної особистості та підтримки 

творчого, інтелектуального, духовного потенціалу нашої нації необхідно 

модернізувати систему викладання української мови, а саме:  

- у навчально-виховній діяльності неухильно дотримуватися єдиного 

мовного режиму;  

- формувати інформаційно й емоційно самобутній україномовний простір, 

який забезпечуватиме прилучення школярів до величезного мовного 

дивосвіту, до глобальних знань про рідну мову, її закони, систему її 

виражально-зображальних засобів;  

- виховувати відповідальне ставлення до рідної мови, свідомого нею 

користування;  

- сприяти вияву українського менталітету, способу самоусвідомлення і 

самоідентифікації, сприйняттю української мови як коду праісторичної 

пам’яті;  

- плекати розвиток духовної, емоційно-естетичної, інтелектуальної сфери 

саме на основі української мови;  

- через мовне посередництво долучати школярів до національної історії, до 

різних масивів національної культури, до глибинної сутності народного 

життя. 

 

№ Види робіт 
Рекомендації щодо текстів та тем  

національно-патріотичного спрямування 

1 Сприймання чужого 

мовлення:  

Аудіювання (слухання-

розуміння) 

Читання  

Системний підхід до розвитку 

мовлення учнів не передбачає 

виділення окремих годин на 

традиційні для 5-9 класів аудіювання, 

читання мовчки та вголос, перекази, 

твори тощо, оскільки ці види роботи 

передбачено на кожному уроці. 

Учитель може на власний розсуд 

змінювати запропоновані теми і 

види роботи, але водночас прагнути 

протягом року рівною мірою 

приділяти увагу розвиткові всіх видів 

  Василь Шкляр «Залишенець. Чорний 

ворон». 

 Мирослав Дочинець «Криничар». 

 С.Жадан «Ворошиловград». 

  «Дерево пам’яті: книга українського 

історичного оповідання». 

 Івченко М. «Напоєні дні». 

 Крістіна Бердинських. Є люди. Теплі 

історії з Майдану. – К.: Брайт Стар 

Паблішинг, 2014. 

 Є.Перепічка, Майдан 2013-2014. – Львів: 

«РАСТР-7», 2014.  

 К.Богданович, Х.Бондарева, Ю.Бухтоярова 

та ін. Небесна сотня. – Харків: «Фоліо», 2014. 

  Н.Дичка, Знакове світло Майдану. – Київ: 



мовленнєвої діяльності (крім 

навчальних закладів з навчанням 

російською і молдовською мовами 

навчання).  

«Смолоскип», 2014. 

 Г.Бевз, Хроніка через серце, Одеса: 

«Акваторія», 2014. 

Твори  О.Апановича, Любка Дереша, 

О.Забужко, Ю.Мушкетика, П.Скрипника, 

Д.Яворницького та ін.  
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Говоріння: 

Усний докладний переказ 

тексту художнього стилю, з 

творчим завданням 

(висловленням власного 

ставлення до подій, героїв 

тощо). 

 

Уривки: 

 О.Забужко «Музей покинутих секретів». 

 М.Матіос «Нація». 

 В. Босович «Володимир, син Святослава». 

 І.Роздобудько «Дві хвилини правди». 

 О.Чупа «Десять слів про Вітчизну». 

Інтернет-ресурси 

 •  Відкрий Україну (мандрівка країною за 15 

хвилин) [Електронний ресурс]: [відео] / С. 

Статишнюк // Уoutube.ua: [вебсайт]. – 

Електрон. дані. - Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=FMM-

pO09nvs .  

 •  Герої Жовтневщини в зоні АТО // 

Уoutube.ua: [веб-сайт]. – Електрон. дані. - 

Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=90g1XN3

bz_M.  

•   Моя прекрасна країна - Україна // 

Уoutube.ua: [веб-сайт]. – Електрон. дані. - 

Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=8RNNjss

Wm5o .   

•  Пам’ятаймо. Герої не вмирають // 

Уoutube.ua: [веб-сайт]. – Електрон. дані. - 

Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=FY0FU1H

3mtQ.  

•  Це моя Україна // Уoutube.ua: [веб-сайт]. – 

Електрон. дані. – Режим доступу: 

https://www.youtube.com/watch?v=I4cH0hD

Av2c . 

 

 



 

3. 

Усний діалог 

- Моделювання й розігрування 

діалогів відповідно до 

запропонованих ситуацій. 

Моделювання і розігрування 

телефонної розмови.  

Виступ під час бесіди, дискусії, 

полеміки. 

 

 

- Виступ під час дискусії.  

 «Моє слово − моя відповідальність» 

 «Чи потрібні мові запозичення?» 

 «Мовна мода – це добре чи погано?» 

 «Не бійтесь заглядати у словник: Це 

пишний яр, а не сумне провалля…» 

(М. Рильський). 

 «Як довго ждали ми своєї волі слова!» 

(Олександр Олесь) 

 «Українська мова – стратегічний ресурс 

України» 

 «Жорстокі слова»  

          «Волонтерство в сучасній Україні» 

Усний твір 

Розгорнуте повідомлення в 

науковому, публіцистичному 

стилях за попередньо 

складеними планом, тезами, 

конспектом. 

 

 

 «Життя без конфліктів» 

 «Як уникати помилок у мовленні» 

  «Фразеологічне багатство творів 

Мирослава Дочинця» 

  «Синоніми у творах Михайла 

Стельмаха» 

Письмо: 

Докладний переказ тексту 

публіцистичного стилю, із 

творчим завданням 

(висловленням власного 

ставлення до подій, героїв, їхніх 

вчинків та ін.). 

 «Неймовірні волонтери GoCamp: історії, 

що окриляють» 

(https://osvitoria.media/experience/nejmo

virni-volontery) 

 «На шляху до «рекультивації душі» 

 «Життя, опалене війною» 

Складний план і конспект 

прочитаної публіцистичної та 

науково-популярної статті. 

 «Довіра та уважність в українській 

школі» 

(http://osvita.ua/school/reform/61419/) 

 «Український мовленнєвий етикет» 

Твір-роздум на суспільно-

політичну тему в 

публіцистичному стилі.  

Есе (вільне та формальне). 

 «Нехай нерозмежованою залишиться 

навіки»  

 «Повноцінне функціонування мови – 

запорука розквіту держави» 

 «Наш стяг у золоті й блакиті» 

 «Найкраща Сотня в небо йде» 

  «Мовний простір у моєму місті (селі), 

https://osvitoria.media/experience/nejmovirni-volontery-go-camp-istoriyi-shho-okrylyayut/
https://osvitoria.media/experience/nejmovirni-volontery-go-camp-istoriyi-shho-okrylyayut/
http://osvita.ua/school/reform/61419/


моїй родині» 

 «Мовний режим у школі» 

 «Освіта як складник успіху» 

Стаття в газету на морально-

етичну тему в публіцистичному 

стилі. 

 «Благодійність як норма життя» 

 «З чого зіткане щастя?» 

 «Чарівність і могутність слова» 

 «Наголос – душа слова» 

Електронний лист. 

  
 Лист однолітку з іншої країни «Ти 

полюбиш Україну» 

 Проект.  «Музей одного слова» 

 

Соціокультурна змістова лінія покликана забезпечувати системність 

патріотичного, морального, естетичного виховання учнів, реалізовувати 

завдання соціалізації шкільної молоді, бути орієнтиром у спрямуванні навчання 

на оволодіння всіма ключовими компетентностями. 

Орієнтовний зміст навчального матеріалу 

Орієнтовний зміст текстового 

матеріалу 

Теми висловлень учнів 

Багатство виражальних можливостей 

української мови.  

- Виражальні можливості української 

мови. 

- Українська мова й відображена в ній 

національна культура. 

- Як відновити джерела формування 

високої мовної культури.  

- Словники – музеї слів (С. Пушик). 

Вишукана мова – моя мрія.  

- Краса довкілля в слові.  

- Естетична функція слова.  

- Мій активний словниковий запас. 

- Українська мова – стратегічний ресурс 

України.  

- Магія українського слова.  

Повноцінне функціонування української 

мови – запорука європейського розвитку 

держави. 

Духовний світ українців.  

Мова злагоди й гармонії. 

 

- Чудова думка втрачає всю свою 

цінність, коли вона погано висловлена 

(Вольтер).  

- Моє слово − моя відповідальність.  

- Слово – носій добра, істини й краси. 

- Повноцінне функціонування мови – 

запорука розквіту держави.  

- Мова злагоди й гармонії.  

- Мій лексичний арсенал.  



- Відновлення історичної пам’яті та 

формування почуття національної 

гідності. 

- Повага до національно-культурних 

цінностей інших народів.  

- Як відновити джерела формування 

високої мовної культури.  

- Мовний простір у моєму місті (селі), 

моїй родині.  

- Мовний режим у школі. Мова у книзі 

рекордів України. 

Планування й організація власного 

життя. 

Життєві цілі. 

Життєві цінності. 

- Привабливість і цінність життя. 

-  Упорядкування життєвих пріоритетів.  

- Освіта як складник успіху.  

- Приклади цінностей та етичної 

поведінки.  

- Суспільні статуси людини.  

- Принципи як «центри» людського 

життя.  

-  Культура мовлення пов’язана з 

культурою мислення.  

- Ознаки толерантної поведінки.  

- Право кожного бути самим собою.  

- Успіх – це результат безперервної й 

наполегливої діяльності.  

- Самоосвіта – шлях до успіху.  

- Володіти інформацією – володіти 

світом. 

- Соціальний контроль за поведінкою 

людей.  

- Стимулювання нормативної поведінки.  

- Громадська думка.  

- «Мій вибір – жити й творити в 

Україні». 

Сучасний гуманізм. 

Уміння любити й бути щасливим. 

- Гуманний світ.  

- Уміння любити й бути щасливим. 

-  Благодійність як норма життя. 

-  Волонтерство в сучасній Україні. 

- Порозуміння з друзями.  

- Ознаки гармонійних стосунків між 

дітьми й дорослими.  

- Як відновити довіру.  

- Чи варто довіряти людям.  

- Норми суспільної поведінки.  

 

 

 

 

 

 

 



Напрями технологічного підходу стосовно патріотичного виховання у 

навчанні української мови (за О.Глазовою): 

 

Компоненти 

національно-

патріотичного 

виховання 

Що передбачає 
Як реалізується 

на уроці мови 

Пізнавальний 

 (когнітивний)  

 

Формування та уточнення 

знань про історію України, 

історію та значення 

державних символів;   

історію та розвиток 

української мови, 

ознайомлення з 

традиціями, звичаями й 

культурою рідного народу, 

усвідомлення місця своєї 

держави у світовому 

співтоваристві 

Через опанування 

української мови,  

вивчення відповідних 

мовознавчих  тем,  

через дидактичний 

матеріал  із подальшим 

обговоренням та аналізом 

його змісту, виконання 

самостійно і за 

допомогою педагога робіт 

(навчальних, науково-

дослідницьких і творчих 

проектів, наукових 

досліджень та ін.),  

пов’язаних із  отриманням 

і систематизацією знань 

про долю рідного краю, 

його минуле й сучасне 

Емоційно-

почуттєвий 

 

Усвідомлення  своїх 

почуттів  і ставлень до 

«малої батьківщини» та 

Української держави;  

безпосереднє переживання 

й усвідомлення свого 

ставлення  до  вітчизняної 

історії, національно-

культурного  життя 

України,  до подій і явищ 

суспільного життя, до 

співвітчизників, до себе 

самого та своїх  дій 

Через  визначення й  

називання почуттів  і 

ставлень до Української 

держави, української  

мови,  культури, 

співвітчизників і 

громадян інших держав, 

формування вміння 

висловлювати такі 

почуття в усному й 

писемному спілкуванні 

 



 

Операційно-

діяльнісний 

 

Формування вмінь і 

навичок діяти й поводитись 

у відповідності  

до своїх патріотичних 

переконань,   

суспільних норм  

і моральних приписів, 

займати активну життєву 

позицію, 

обстоювати свої погляди, 

робити свідомий вибір 

свого місця в житті й долі  

рідного народу 

Через розвиток  

мислення (набуття вмінь 

робити висновки й 

узагальнення,  виявляти й 

пояснювати причиново-

наслідкові зв’язки в 

суспільних процесах 

становлення 

демократичної  України 

та розбудові 

національного життя)  та 

мовлення    (формування  

комунікативних умінь і 

навичок  –  усного  й 

писемного спілкування 

українською мовою  – у 

будь-якій ситуації, у 

відповідних обставинам 

стилях із використанням 

різних типів мовлення) 

 

Для реалізації цих глобальних завдань необхідна системна робота, яка 

передбачає забезпечення гармонійного співвідношення різних напрямів, 

засобів, методів виховання дітей у процесі навчання і позакласної діяльності.  


