
 Новоселівська  загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

 

 

 

 

 Звіт  

по заходах щодо впровадження 

Концепції національно – патріотичного 

виховання молоді 

 

Підготували: Касинець О.В., заступник директора 

 з навчально- виховної роботи; 

Богомаз Ю.І., педагог організатор. 

 

 

 

Новоселівка 

2017-2018 

 



 

«Рівність — це єдина і міцна основа для суспільного устрою, для порядку, 

законності, добрих звичаїв і відбору на високі посади людей, які справді для них 

придатні.» 

Б. Шоу 

    Патріотичне та духовне виховання підростаючого покоління забезпечить 

цілісність народу України, його національне відродження, об'єднання різних 

етносів і регіонів країни, соціально-економічний і демократичний розвиток 

України, розбудову та вдосконалення суверенної правової держави, соціално-

політичну стабільність у державі та гідне представлення нашої країни у світі. 

    Для педагогічного колективу нашої школи патріотичний напрямок роботи був і 

залишається пріоритетним. 

   Формування громадянина - патріота України, підготовленого до життя, з 

високою національною свідомістю, виховання громадян, які здатні побудувати 

громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно 

втілювалися демократія, толерантність та повага до прав людини, набуває 

сьогодні особливого значення.  

  Патріотичний напрямок виховання учнів в Новоселівській ЗОШ І-ІІІ ступенів  

реалізується через: 

     - громадянську освіту та громадянське виховання; 

      - військово - патріотичне виховання; 

      - правове виховання; 

      - морально - етичне виховання на основі вивчення традицій українського 

народу; 

      Патріотичне виховання здійснюється насамперед у процесі навчання, де в 

учнів закладається фундамент глибоких знань, формуються світогляд, 

національна самосвідомість. Процес патріотичного виховання здійснюється у 

позакласній і позашкільній діяльності. 

    Цей напрямок виховання в школі починають з першого класу. Тому в основу 

системного підходу до здійснення патріотичного виховання в школі покладено 

врахування вікових особливостей дітей.  

     Важливе місце у виховній роботі з молодшими школярами посідає тема 

Вітчизни. Вчителі розширюють та поглиблюють знання учнів про символи та 

громадянство України, про звичаї та традиції нашої держави. Молодшим 

школярам надаються початкові знання про історію державотворення та про 

сучасні історичні події під час вивчення курсу «Я і Україна», на годинах 

спілкування. Уже в молодших класах учні усвідомлюють такі поняття, як 

«Батьківщина», «подвиг», «патріот», вчаться шанувати землю батьків, вивчають 

свій родовід. 

       У старших класах патріотичне виховання спрямовується на пізнавально-

інтелектуальну діяльність учнів. І здійснюється воно під час вивчення навчальних 

предметів, зокрема «Правознавство», «Історія України та Полтавщини», 



«Українська мова та література», «Захист Вітчизни» та під час позакласних 

виховних заходів. 

       Останні події в світі й, особливо, в Україні диктують нові вимоги щодо 

навчання та виховання дітей. Пріоритетними у виховному процесі стають 

національні та патріотичні мотиви. Лейтмотивом урочних та позаурочних форм 

роботи звучить любов до України, самовідданість і патріотизм її захисників, 

активна громадянська позиція українців, особиста відповідальність за долю 

держави. Фундаментом формування у школярів сучасної національної 

ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми 

захисниками Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і 

цілісність держави є уроки Мужності, які впродовж року сплановані та проведені 

вчителями  школи у формі зустрічі з учасниками бойових дій (Кібальник В.М.), 

волонтерами( Слиньком В.І. Качарові С.Т.) 

 

 
  

Щоб підняти бойовий дух військовим, написали щирі та зворушливі слова, про те, 

що ми всі віримо у краще, що хвилюємось і вболіваємо, аби вони могли 

повернутися чимскоріше додому цілими і неушкодженими. Ніхто не малював 

війну. Діти хочуть Миру! Класні керівники передали всі листи воїнам ЗСУ,  які 

знаходяться  в зоні АТО на сході України. Тож хай ці сонячні малюнки стануть 

надійними оберегами для всіх тих, хто захищає нашу країну  у такі непрості 

часи… У кожному прохання дітей:  

« Поверніться живими!». Учні 1-4 класів школи не змогли залишитись байдужими 

і з радістю приєдналися до акції « Зігрій солдата, зроби листівку або напиши 

листа!»  



            
 

      

         Традиційно в жовтні місяці в рамках Тижня козацької слави були 

організовані різні конкурсні козацькі забави, цікаві вікторини та спортивне свято 

«Всі ми козацького роду»  (1-10 класи) , з метою розвитку військово-

патріотичного виховання, спортивної підготовки дітей, умінь та навичок, 

необхідних майбутньому захиснику Вітчизни. Всі ці заходи  допоможуть 

школярам не тільки фізично розвиватися, але й зміцнювати свій бойовий дух і 

силу волі. Ці ігри виробляють почуття колективізму, що зовсім непогано для 

нашого часу. А саме головне - згадати та доторкнутися  до історії та традицій 

українського народу.  

    23 вересня жителі Полтави щорічно відзначають День міста. Саме цієї дати, 

Полтаву звільнили від німецьких загарбників після трирічного перебування міста 

в окупації. У роки Другої світової на різних фронтах воювали, з кожним днем 

наближаючи перемогу, більше 200 тисяч наших земляків, тих, хто ціною власного 

життя, проявляючи нечуваний героїзм, сміливість та відвагу, зуміли врятувати 

Полтавщину, Україну і світ від нацистського поневолення.  

  Свято визволення Полтави від німецько-фашистських загарбників символізує 

перемогу добра над злом, майбутнього над минулим, життя над смертю.  В цей 

день  був проведений районний захід до Дня визволення Полтавщини від 

німецько-фашистських загарбників 

Подвиг переможців у тій страшній війні з гідністю продовжують бійці, які 

сьогодні відстоюють незалежність та територіальну цілісність держави на її 

східних рубежах. 

       

 



         
       

   
   

      30 вересня учні школи та вчителі Гриценко Т.М., Богомаз Ю.І.. влаштували 

свято- привітання для вчителів. Ваша професія – най благородніша серед інших, 

вона об’єднує людей щирих помислів, сердець, почуттів і навіть самопожертви. 

Знаємо, що кожен, хто обирає педагогічний фах, бере на себе відповідальність за 

тих, кого вчить і виховує, разом з тим відповідає за самого себе, свою професійну 

підготовку, своє право носити таке високе й почесне звання.  

  
 

   Кажуть, що минуле не належить нікому зокрема. Воно — надбання нинішніх і 

майбутніх поколінь, бо саме їм належить винести з нього всі найсерйозніші 

уроки, щоб подібні людські трагедії не повторилися. Ніде і ніколи! 28 листопада 

в нашій державі буде відзначатися День пам’яті жертв голодомору та політичних 

репресій. Народ України схиляє голову, перед трагічною сторінкою свого життя. 

1932 рік… тридцять… чорний рік. Прах семи з половиною мільйонів стукає в 

наші серця; їх ніхто не судив, отже, ніхто не реабілітує. Ніхто, крім нас з вами, 

їхніх співвітчизників і довговічних боржників. Кожен із нас переосмислює нашу 



історію, трагічні її сторінки, які примушують стискатися людські серця. Одна з 

найстрашніших таких сторінок — Голодомор, який призвів до небачених 

безневинних жертв. 

 

   
          

  

Важливим осередком патріотичного виховання є шкільна бібліотека. Презентації 

книг, вікторини, бібліотечні години, тематичні виставки та викладки літератури 

— ось неповний перелік роботи, яка здійснюється шкільним бібліотекарем  Ричко 

Н.І.. 

            
З 17.10- 21.10  у школі за традицією   було проведено Тиждень початкових класів. 

Кожен з класів відрізнився оригінальністю та цікавим підходом до свята . 

 

    
 



         

   
 

     9 листопада, у день вшанування пам'яті Преподобного Нестора літописця, 

наша держава відзначала  День української писемності та мови. Свято, яке гуртує 

усіх нас - на шляху відродження духовності, зміцнення державності, формування 

громадянського світогляду. Кожен народ відбувся тоді, коли усвідомив себе у 

рідному слові. 

   Вчителі української мови та літератури провели цикл тематичних заходів. 

Учні 8 класу з вчителем української мови  Овчаренко В.Ю.  грали в мовознавчу 

гру "Слово до слова - складається мова". Для учнів 11 класу влаштувала 

"Філологічну еврику" вчитель Педченко А.О.  

   Шкільний  бібліотекар  презентувала для учнів  початкової  та середньої школи  

усний журнал «Невичерпна духовна скарбниця». Учні "гортали" цікаві сторінки 

журналу: 

1. Родовід української мови . 

2. Скорботний календар української мови. 

3. Як ростуть слова. 

4. Ода українській мові. 

    Всі учні школи взяли участь у Міжнародному конкурсі знавців української 

мови ім. П. Яцика.  Переможці шкільного етапу представляли нашу школу і в 

районному конкурсі. 

       
 

 

    



 

 

   З метою піднесення престижу та формування в учнів мотивації до служби у 

лавах Збройних Сил України, активізації військово-патріотичного виховання був 

проведений предметний тиждень «Захист Вітчизни». З метою допомогти 

молодому поколінню краще пізнати історію українського війська було проведено 

виставку рефератів на тему: «Видатні історичні постаті українського війська». В 

рамках проведення тижня Захисту Вітчизни були  проведені конкурси  між  

класами. Для учнів 8- 11 класів був організований 07 грудня виховний захід «На 

варті незалежності. Збройні Сили України». Метою даного заходу було 

розширити знання учнів про історію українського війська, виховувати в учнів 

почуття патріотизму, національної гордості, любові до України. 

  

  

  
      

       Безкорислива практична допомога своєму ближньому в усі часи являла собою 

фундамент доброти і людяності. В Новоселівській школі за останні декілька років 

склалися добрі традиції благодійництва: щороку на початку грудня учні, батьки та 

вчителі збирають і відправляють смаколики, канцтовари, медикаменти та 

малюнки нашим героям на передову. З 04.12.- 07.12.17р.  тривала благодійна 

ярмарка «За мирне майбутнє». Учні 1-4 класів та вчителі нашої школи  

закликають усіх не бути байдужими до долі нашої Батьківщини. 

 



        
 

 

 
 

   15 грудня  шкільна родина зібрала  посилки для бійців, які воюють на сході 

України. У коробки з подарунками діти вкладали і свої малюнки, і листи з 

привітаннями та побажаннями миру.   

     Величезна подяка всім учасникам новорічної акції " Ми – не байдужі! " Адже 

події останніх років довели, що український народ неможливо подолати. Вони 

тільки об’єднали нас, збудили в кожного з нас почуття щирого й глибокого 

патріотизму, дали змогу проявити себе безкорисливими, щедрими, готовими на 

все заради кращого майбутнього нашої держави. 

 

  

   



   
 

    
 

   
      Продовжується тісна співпраця  з волонтерами по допомозі воїнам АТО.  

Учні школи 27.12 – 29.12.17р. провели ще одну акцію - « П’ять картоплин». 

  



     
 

      Результатом патріотичного виховання є сформоване почуття патріотизму, яке 

означає прояв особистістю любові до свого народу, поваги до українських 

традицій, відчуття своєї незалежності до України, усвідомлення єдності власної 

долі з долею Батьківщини, досконале володіння українською мовою.   

 

  


