
 

 

Досвід 

роботи педагогічного та учнівського колективів  

Саївського НВК: 

Саївська ЗОШ І-ІІІ ст. - Саївський ДНЗ  

з  теми  

«Національно-патріотичне виховання 

 як засіб формування особистості школяра» 

Актуальність досвіду. У сучасному житті приділяється багато уваги 

національній самосвідомості учнів, згуртовується колектив за допомогою 

колективних справ, участі в заходах, зорієнтованих на патріотичне виховання, 

відродження культури, традицій, збереження мови, народу.     

Ідея досвіду. 

        Виховати в майбутніх громадян України почуття обов'язку й поняття 

честі, удосконалення особистості не тільки як головної продуктивної сили, а й як 

активного громадянина України, духовно багатої, морально благородної особи.  

Мета досвіду: виховання молодої людини - патріота України, готового 

самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову й соціальну 

державу, виявляти національну гідність, знати й цивілізовано відстоювати свої 

громадянські права та виконувати обов'язки; передача  школярам багатства 

духовної культури народу, його національної ментальності, своєрідності 

світогляду й на цій основі формування особистісних рис громадянина України: 

національної свідомості, розвинутої духовності, моральної, художньо-

естетичної, правової, трудової, фізичної, екологічної культури, розвиток 

індивідуальних здібностей, таланту. 

             Завдання 

 формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, 

бажання працювати задля держави, готовність її захищати; 

 забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, 

жінки-матері, культури та історії свого народу; 



 формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою; 

 прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій 

українців та представників інших націй, які живуть в Україні; 

 виховання духовної культури особистості, створення умов для вибору нею 

своєї світоглядницької позиції; 

 виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної 

символіки. 

  Національно-патріотичне виховання дітей є сьогодні головним пріоритетом 

виховної роботи  закладу, діяльність якого регламентується Конституцією 

України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

Концепцією національно-патріотичного виховання молоді, Програмою «Основні 

орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України».                                          

Національно-патріотичне виховання в НВК здійснюється на всіх етапах 

навчання, забезпечує всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, 

розвиток її здібностей та обдарованість, збагачення на цій основі 

інтелектуального потенціалу народу, його духовності й культури, виховання 

громадянина України, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору й 

діяльності, спрямованої на процвітання України. На виконання  наказу відділу 

освіти райдержадміністрації від 06.04.2016 року № 75-ОД «Про затвердження 

Плану заходів щодо національно-патріотичного виховання дітей та учнівської 

молоді в закладах освіти району на період 2016-2018 роки», наказу по НВК від 

12.04.2017 № 38-ОД  «Про затвердження Плану заходів щодо національно-

патріотичного виховання дітей на період 2016-2018 роки» адміністрацією 

закладу,    класоводами, класними керівниками протягом навчального року  

систематично здійснювалася відповідна робота щодо формування національної 

свідомості, патріотичних почуттів в учнівської молоді. У закладі оформлений 

куточок з державної символіки, де учні мають змогу ознайомитися з державними 

символами України - Гербом, Прапором, Гімном. Класними керівниками та 

класоводами під час проведення виховних годин, тематичних заходів 

виховується повага до державної символіки. У музейній кімнаті НВК  оформлені 



тематичні експозиції:  «Немов прокляття ожива - рік 33-ій», «Відлуння 

Афганських гір», «Наші випускники - учасники АТО», «Місце подвигу  - 

Чорнобиль», у бібліотеці НВК -  «Вони борються за Україну». 

 У рамках тижнів національно-патріотичного, громадянського виховання, 

керуючись Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді,  

реалізуючи виховну проблему «Національно-патріотичне виховання як засіб 

формування особистості школяра», проведені тематичні  заходи, присвячені 

героїчним подвигам українських воїнів за територіальну цілісність і 

незалежність України, зокрема: виховні години «Усі ми родом з України», 

«Патріотом бути модно» 2-11 класи, уроки мужності «Нас надихають подвиги 

героїв» 7-8 класи,  «Білі Лебеді в небесах» 5-7 класи, «Герої Небесної сотні вічно 

житимуть у наших серцях» 7-8 класи, «Сумщина - партизанський край…»,  

лінійка до Дня визволення села Саї «Пам’ять – категорія вічна»,  літературно-

музичні композиція «Тільки тим історія належиться, хто сьогодні бореться й 

живе» (5-8 класи), година спілкування «Афганістан – біль у душі народу» (7-8 

класи), виховні години «Небесна Сотня» (8 клас), «Такий народ загинути не 

може…» (6-7 класи), «Ми гідні нації своєї» (8-9 класи),  «Молюся за тебе, 

український солдате», (5-6 класи), «Ми нащадки козацького роду»  (7-8 класи), 

«Моя країна - Україна», (9 клас), «Україна пам’ятає…», виховна година до Дня 

пам’яті героїв під Крутами «Нас тут триста, як скло, товариства полягло», до 

річниці Голодомору – «Криваве клеймо 33-го»,   виставка квіткових композицій  

 «Хай сонцю і квітам всміхаються діти».  

   До Дня Гідності та Свободи, Дня козацтва  класними керівниками   та 

класоводами організовувалися  зустрічі з учасниками АТО Близнюком В. М., 

Сусіденком А. І., Ковіньком Ю. О., Гольченком В. П., Харченком О. Г..  

Проведені «Козацькі забави» (2-3 кл.) , а також  учнів 2-го класу  посвятили в 

козачата. 

    У рамках відзначення Дня пам’яті та примирення, 72-ї річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні було проведено  ряд патріотичних виховних  

заходів, а саме: усний журнал «Українці в лавах Об’єднаних Націй перемогли 

агресора» 7-8 класи, перегляд виставки в бібліотеці  НВК  «Ми йшли до тебе, 



Перемого!»,  акція «Мак пам’яті» 5-11 класи. 9 травня учні 2-11 класів взяли 

активну участь у сільському мітингу. Школярі  представили літературну 

композицію «Тільки пам’ять не сивіє…», поклали квіти до меморіалу загиблим 

воїнам у с. Саї та с. Мар’янівка. 

     У рамках виконання заходів щодо національно-патріотичного виховання 

школярів   команда «Патріот» у складі учнів 8-11 класів  під керівництвом 

учителів  Голуба  М.Ф. та Пономаренко О.О.  взяла участь у районному етапі 

Всеукраїнської військово–патріотичної  гри «Джура».  Хлопці 11 класу брали 

участь  у 3-денних польових зборах та стрільбах з автомата Калашникова. 

Учителем музичного мистецтва Швидкою С. Б. проведений конкурс 

патріотичної пісні.  

Учні НВК долучилися до благодійної  акції «Допоможемо воїну АТО».  

Протягом 2016-2017 н. р. учні НВК здійснили екскурсійну поїздку до м. Суми, 

де відвідали краєзнавчий музей та Алею Героїв АТО. 

Питання національно-патріотичного виховання протягом 2016-2017 н. р. 

розглядалося на педагогічній раді (протокол № 4 від 26.11.2016),  нарадах при 

директору та заступнику директора з навчально-виховної роботи, узагальнено 

наказом  по НВК від 26.04.2017 №44-ОД  «Про підсумки  виконання Плану 

заходів щодо національно-патріотичного виховання у 2016-2017 н. р.»  та 

схвалено на науково-методичній раді (протокол № 4 від 27.04. 2017). 

     На засіданні методичного об’єднання класних керівників опрацьовано 

Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді та  

обговорено актуальне питання національно-патріотичного виховання «Робота 

класного керівника щодо  громадянського виховання підлітків» (протокол № 1 

від 06.09.2016). 

 Інформація щодо проведення заходів національно-патріотичного виховання 

систематично висвітлювалася на сайті НВК та відділу освіти, молоді та спорту 

райдержадміністрації. 

 

 

 


