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Перші заняття в навчальному році — важлива подія як для  учнів, так і 

для їхніх батьків та вчителів.  Саме тому підготовка до цієї дати повинна 

бути належною.  

Щорічно Міністерство пропонує свої варіанти тем для проведення 

першого заняття. Такі теми не є обов’язковими та можуть коригуватись 

вчителем. Важливо, щоб початок нового навчального 2018-2019 року 

налаштував дітей на навчання, дав їм достатню мотивацію та корисні 

роздуми. 

Заняття у позашкільних закладах нашого міста, які починаються 15 

вересня – урочисті та хвилюючі дні у житті кожного вихованця. Вони 

завжди відрізняються яскравістю вражень і переживань, нових надій і 

несподіваних зустрічей.  

Новий 2018-2019 навчальний рік рекомендуємо розпочинати 

урочистими заходами, на яких особлива увага приділятиметься, звичайно, 

дітям – тим, хто вперше  прийшов до нас обирати гурток, в якому він буде 

отримувати додаткову освіту.  Діти, які вперше переступають поріг нашого 

навчального закладу, чекають зустрічі з педагогами, бажають, щоб їх 

помітили та почули, хочуть бути активними учасниками свята. Необхідно так 

організувати роботу, щоб нові гуртківці відчули свою значимість і те, що  на 

них чекає багато несподіваних відкриттів, захоплюючих зустрічей, цікавих 

вражень. Для решти гуртківців цей день також наповнений різноманітними 

святковими подіями. Перше заняття вересня - це своєрідний старт нового 

навчального року, нового освітнього процесу. 

Кожен гурток має свої традиції його проведення, своє бачення і 

підходи. Обираючи ту чи іншу тему, керівники гуртків повинні: 

орієнтуватись на вік школяра; враховувати актуальність проблематики. 

У 2018/2019 навчальному році педагогічним колективам закладів  

освіти рекомендовано обрати тему Першого заняття самостійно, із 

урахуванням інтересів учнів та кожної групи окремо. Орієнтовними темами 

Першого заняття (серед багатьох інших) можуть бути такі: «Діти об’єднують 

Україну», «Найбільше ми хочемо миру на світі», «Є на світі моя країна, 

найчарівніша, як перлина», «Ми – діти європейської родини» (1-4 класи), 

«Над світом мир, як арка золота, з кінця в кінець поблискує дугою!», 

«Розкажемо Європі про себе», «Україна в сім’ї європейських народів», 

«Повага до європейських цінностей», «Пізнаємо Європу разом», 

«Україна – європейська країна», «Свято нового навчального року в 

новій українській школі» (5-7 класи), «Україна починається з тебе», 

«Вчимося жити в мирі і злагоді», «Ми будуємо Україну – європейську 

демократичну державу», «Європейські цінності – основа демократичної 



України», «Вивчай Європу - змінюй країну. Країна починається з тебе» 

(8-11 класи) тощо. 

(Виділені курсивом теми Перших занять є на ваших флеш-

накопичувачах) 

 

 

Мета проведення Перших  занять  в гуртках ЦДЮТ є: 

- виховання ціннісного ставлення здобувачів освіти до суспільства і 

держави, -виховання в учнів любові до Батьківщини, українського народу, 

державної мови, 

- поглиблення знань учнів з історії європейської інтеграції та участі у 

ній України,  

- формування загальнолюдських духовних цінностей, сприйняття ідей 

гуманізму, демократії та взаєморозуміння між народами, розуміння того, що 

від сумлінної праці й навчання кожного, від усвідомлення себе часткою 

українського народу залежить майбутнє і сучасне нашої держави. 

 Варто звернути увагу, що 2018 рік (рішення Європарламенту від 27 

квітня 2017 року) оголошено Роком культурної спадщини в Європі, ідея 

якого полягає у відкритті широкого доступу до культурної спадщини народів 

Європи, залучення широких кіл громадськості  до участі у збереження 

унікальної культурної спадщини. 

 Проведення Першого заняття має стати своєрідним імпульсом для 

розвитку дитячого волонтерського руху, організації благодійних акцій. Під 

час його проведення доцільно розпочати підготовку до Всеукраїнської 

освітньої кампанії «Голуб миру» під гаслом «Право на мир – 70-та річниця 

Загальної декларації прав людини» (створення учнями масових формацій у 

формі голубів; написання листів привітання та підтримки вимушено 

переселеним дітям та їх родинам, покази фільмів та їх обговорення, 

спрямовані на поглиблення розуміння питань миру), яку започатковано 

Представництвом Організації Об’єднаних Націй в Україні при сприянні 

Міністерства освіти і науки України з метою відзначення Міжнародного дня 

миру 21 вересня 2018 року.  

При проведенні Першого заняття для дітей молодшого шкільного 

віку можуть бути використані мультфільми для учнів 1-4 класів («Світ чекає 

на відкриття» – навчальний, мотивуючий і розважальний проект для дітей, 

учителів та батьків – http://plusplus.tv/svit), які розроблено анімаційним, 

розважально-пізнавальним телеканалом для сімей з дітьми дошкільного та 

шкільного віку ПЛЮСПЛЮС (лист Міністерства освіти і науки України від 

09.08.2018 року №1/11 – 8433). Проект «Це – наше, і це – твоє!» – яскраві та 

зрозумілі розповіді про геніальні винаходи, природні багатства, блискучі ідеї, 

що прославляють нашу країну на весь світ - http://plus-plus.tv/nashe. Дуже 

сподіваємося, що він надихатиме учнів розкривати свої таланти та з 

цікавістю спостерігати за навколишнім світом. Адже навіть з маленької 

звичайної дрібнички можна зробити дивовижне відкриття! Окрім яскравих 

пізнавальних мультфільмів, цей проект доповнюють розмальовки до кожної 



серії та велика розмальовка з магічними літерами «Світ чекає на відкриття». 

Її можна завантажувати і розмальовувати всією навчальною  групою!  

Форми і методи проведення Першого  заняття можуть бути 

різноманітними. Варто обирати їх відповідно до вікових особливостей учнів, 

рівня розвитку  дитячого колективу. Елементами уроку може бути вікторина, 

конкурс на знання українських та європейських казок, на кращий віночок 

українських та європейських пісень, виставка дитячих малюнків. Для 

активізації навчальної діяльності гуртківців на занятті і доцільно 

організувати поетичну сторінку, хвилинки з мистецтвом, виставку квітів 

тощо. Обов’язково враховуємо психофізіологічні особливості дітей 

молодшого шкільного віку, надаємо перевагу ігровим формам роботи, 

оскільки в молодшому віці в дітей домінує образне мислення. Під час 

проведення Першого  заняття найдоцільнішими можуть бути ситуаційно-

рольова гра, сюжетно-рольова гра, інсценування, гра-бесіда, екскурсія, ігрова 

вправа, уявна подорож, «ланцюжок» повідомлень. Використання наочності 

на Першому занятті для дітей молодшого шкільного віку  є обов’язковим. 

Такими матеріалами можуть стати репродукції картин, фотографії краєвидів  

нашого міста,України та Європи, презентації національного вбрання народів 

різних країн, портрети відомих діячів історії, культури тощо.  

 У ході підготовки та проведення Першого  заняття доцільною буде 

активна участь батьків. Бажано, щоб така співпраця була організована, 

починаючи з першого року навчання дітей в гуртках . Батьки повинні чітко 

розуміти вимоги навчального закладу та учителя, тоді взаємодія між ними і 

позашкільним закладом буде більш ефективною.  

 

Форму Першого заняття для дітей середнього шкільного віку 

педагогу доцільно обирати з урахуванням вікових особливостей та рівня їх  

готовності  брати участь у певних видах роботи, надаючи перевагу 

діалогічним формам, максимально використовуючи творчий потенціал учнів. 

Такими можуть бути вікторина, анкета думок, колективна творча справа 

(жива газета, презентація, колаж), інтелектуальна гра. Рекомендуємо 

педагогічним колективам провести виставку творів образотворчого 

мистецтва, конкурс дитячого малюнка на асфальті, випуск тематичних 

стіннівок.  Вихованців цієї вікової категорії  варто залучити до таких 

виховних заходів як квести, конкурси фотоколажі, відеокруїзи, виготовлення 

колажів, тренінгів, конкурсів на кращий кросворд, ребус, чайнворд, загадку, 

міні-виставу, гру-вікторину, малюнок тощо. . У ході проведення Першого 

заняття слід акцентувати увагу на доцільності використання Інтернет-

ресурсів, що дасть змогу запропонувати учням віртуальні подорожі. Учителю 

варто звернути увагу на додаткове святкове оформлення  навчального 

кабінету, залучити до роботи  вихованців, батьків.  

 

Під час Першого заняття для старшокласників (9-11 класи) 

рекомендуємо використати такі форми роботи як диспут, відверта розмова, 

прес-конференція, діалог, квест, інформаційна хвилинки, інтерактивна 



екскурсія, презентація тощо. Старшокласники можуть брати участь у флеш-

мобах, арт-майданах, віртуальних подорожах, он-лайн дискусіях, зустрічах із 

представниками громадських організацій. Емоційно збагатять Перше заняття 

тренінги, рольові ігри інші інтерактивні форми роботи. Завданням учителя є 

максимальне використання потенціалу знань учнів, їхніх творчих здібностей 

та обдарувань. Педагог повинен звернути увагу на культуру спілкування, 

стимулювати розвиток гуманних якостей вихованців. Діти повинні чітко 

засвоїти, що кожен має право висловити свою думку і бути почутим. 

Організація Першого заняття потребує творчого підходу, проведення 

цікавого та змістовного дійства для створення необхідної творчої атмосфери 

в дитячому колективі.  

Переважна більшість форм має бути побудована так, щоб у дійстві 

могли брати участь не тільки безпосередні учасники, а й глядачі. Для 

створення урочистої атмосфери варто забезпечити музичний супровід  

заняття. Підвищити ефективність проведення Першого заняття можна 

відповідним використанням відеоматеріалів. 

Запропонований матеріал є лише канвою для творчої роботи щодо 

наповнення цих заходів матеріалами, які б відображали самобутнє обличчя 

конкретного закладу. Під час проведення Першого заняття; необхідно 

забарвити перший день нового навчального року святковістю, урочистістю, 

добрим настроєм, емоційністю, оптимізмом. 

 

                                                                  Методист ЦДЮТ Демченко Н.Г. 


