
 

Михайлівсько-Рубежівська  загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

                           Києво-Святошинської районної державної адміністрації 

                                                          Київської області 

   

                                                                  Н А К А З  

 

від 18 вересня 2018 року                        № 190    

 

Про стан національно-патріотичного  

виховання учнівської молоді у 2017-2018 н. р. 

та посилення патріотичного виховання  у 2018/2019 н.р. 

 
        Учнівський та педагогічний колектив працював над виконанням Законів України 

«Про освіту», «Про загальну середню  освіту», «Про позашкільну освіту» та Заходів 

патріотичного виховання. 

      Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, 

інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають орієнтацію 

на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями виховної роботи з 

учнями  та модернізації навчально-виховного процесу. 

      Тому національно-патріотичне виховання учнів – важлива складова формування 

свідомої розвиненої особистості, яка здатна переосмислити уроки минулого, сприяти 

формуванню сучасного позитивного іміджу країни, знати та вивчати історію свого 

краю. Враховуючи особливості поточного навчального року, суспільно-політичні 

умови, в яких перебуває наша держава, виховання свідомих громадян своєї країни, 

формування у них почуття національної гідності та патріотизму, відповідальності за 

майбутнє України, ознайомлення з прикладами відданого служіння своєму народу 

набуває першочергового значення для кожного вчителя. Відповідно методичних 

рекомендацій з патріотичного виховання (Лист МОН України від 27.11.2014р.№ 1/9-61) 

,патріотичне виховання має наскрізно пронизувати весь навчально-виховний процес, 

органічно поєднувати національне, громадянське, моральне, родинно-сімейне 

виховання, сприяти формування у дітей та їх батьків національних та 

загальнолюдських цінностей. 

     Національно - патріотичне виховання в Михайлівсько-Рубежівській загальноосвітній 

школі І-ІІІ ступенів здійснюється на всіх етапах навчання, забезпечує всебічний 

розвиток, гармонійність і цілісність особистості, розвиток її здібностей та 

обдарованість, збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу учнів , їх 

духовності і культури, виховання громадянина України, здатного до самостійного 

мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України. 

     Напрямками роботи Михайлівсько-Рубежівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з національно-

патріотичного виховання є: 

−    формування патріотизму, відповідальності за долю нації, держави; 

− виховання розуміння високої цінності українського громадянства, внутрішньої 

потреби бути громадянином України; 

−    формування поваги до Конституції України, державної символіки: Герба, прапора, 

Гімну України; 

−    збереження і продовження українських культурно - історичних традицій; 

−  виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української мови, історії; 

−  формування національної  свідомості, людської гідності, любові до рідної землі, 

родини, народу; 

−  формування  соціальної  активності; 

−  виховання правової культури особистості; 

− формування  й  розвиток духовно-моральних і загальнолюдських цінностей; 

−  формування в  учнів потреби до праці  як першої життєвої необхідності, високої 

цінності й головного способу досягнення життєвого успіху; 



− сприяння розвитку фізичного, психічного та  духовного здоров’я, задоволення 

естетичних та культурних потреб особистості; 

− виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, 

бездуховності, антигромадській діяльності. 

     Протягом 2016-2017 навчального року значна увага приділялася питанням 

національно-патріотичного виховання учнів. Ця робота проводилася відповідно наказу 

по школі «Про впровадження Заходів щодо реалізації Коцепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді», Плану заходів впровадження Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді. 

     З метою національно-патріотичного виховання у кожному кабінеті створено 

куточки державної символіки – герб, прапор, Гімн України та історичні святині 

України. 

     Школа сприяє вихованню у дітей поваги і до минулого України. До Дня пам’яті 

жертв голодомору педагогом-організатором та вчителем історії були проведені виховні 

години; загальношкільний захід «Причини і наслідки Голодомору 1932-1933 рр.»; 

перегляд документального фільму «Голод - 33» за романом «Жовтий князь»; тематична 

лінійка «Пам'ять не стерти роками» та акція вшанування пам'яті невинних жертв 

голодомору «Запали свічку». До Міжнародного дня пам’яті жертв фашизму біло 

проведено тематичний захід   за темою «Голокост в Україні». 

     В школі функціонує гурток національно-патріотичного виховання на чолі з учителем 

фізкультури та Захисту Вітчизни Кулішем М.І.  

     Значну роль в патріотичному вихованні учнів школи відіграє Музей історії села 

Михайлівка-Рубежівка. Юні екскурсоводи беруть участь у пошуковій та краєзнавчій 

роботі. Діти-екскурсоводи  крім своєї основної діяльності допомагають під час 

проведення заходів патріотичного спрямування.    

       З метою виховання ціннісного ставлення до суспільства і держави, почуття поваги 

та гордості до рідного краю, народу, мови були проведені виховні заходи, присвячені 

Дню Соборності України, пам’яті Героїв Крут, до Дня пам’яті та примирення, Дня 

Перемоги, присвяченому 72-й річниці перемоги у Другій світовій війні під гаслом: 

“Пам'ятаємо. Перемагаємо.”  Так, учні школи взяли участь в урочистому мітингу та 

святковому концерті, під час якого прозвучали вірші, пісні та були виконані  

танцювальні номери відповідної тематики, а також долучились до покладання квітів до 

обеліска та памʼятника, які знаходяться на території села. Одяг учнів був прикрашений 

квітами червоного маку, який став символом памʼяті. 

       З метою увічнення пам’яті про загиблих воїнів та жертв війни у школі проведено 

виховні години за темами: «Кривава ціна миру в Європі 45-го та сьогодні», уроки 

мужності про  подвиги українського народу у період  Другої  світової  війни; 

тематичний захід вшанування пам’яті жертв фашизму у Другій світовій війні; 

конференція на тему: «Трагедія в Бабиному Яру». 

      З метою вшанування пам’яті осіб, які віддали життя за незалежність і територіальну 

цілісність України, проявили героїзм у бойових діях при проведенні антитерористичної 

операції на сході України в школі проведені уроки мужності, години спілкування за 

темами: «Захисти мир на Землі», «Ми боролись за українську землю», «Український 

солдат: хоробрість, воля, взаємодопомога, самовідданість, патріотизм», «Збройні Сили 

України,  

     Організовані спортивні  свята до Дня Захисника України, до Дня Збройних Сил 

України, 14 жовтня. 

     З метою виховання духовно та фізично розвиненого юного покоління на історично 

сформованих засадах козацького світогляду та здорового способу життя в травні 2018 

року була проведена дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Джура». Вихованці 

змагалися з традиційних козацьких видів фізичної культури, спорту та військових 

умінь, осягали секрети козацької кухні, здорового способу життя, козацької медицини, 

знахарства. Результатом стали зміцнення та розвиток дружби між дітьми та юнацтвом, 

любов до національних традицій козацтва.  



     Учні брали участь у щорічних святкуваннях народних календарних свят (Андрія, 

Миколая, різдвяних), у яких було відображено звичаї та традиції українського народу. 

в школі щорічно проводиться Декада української мови та літератури, в ході якої 

проходять різноманітні заходи з метою усвідомлення учнями багатства, краси, величі 

рідної мови. Проводились виховні години на тему: «Наша мова солов’їна»; літературна 

вікторина «Я люблю Україну»; лекція, присвячена Дню української мови. З метою 

вшанування Кобзаря були проведені «Шевченківські дні», в ході яких відбулися 

заходи: презентації дитячих ілюстрацій до творів Т.Г. Шевченка, конкурс знавців 

творів Т.Г.Шевченка. 

     З метою розвитку у школярів почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і 

місця у суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням 

обов’язків в школі проводиться правова освіта та виховання з циклом заходів за темою: 

«Мої права і обов’язки за Конституцією України». 

     Досвід роботи  нашої школи показує, що  тільки тісна співпраця вчителів, учнів, 

батьків, громадськості, яка проводиться систематично, цілеспрямовано і наполегливо 

може виховати справжнього громадянина, готового до захисту своєї Вітчизни. 

  Виходячи з вищевикладеного та з метою посилення національно-патріотичного 

виховання в учнів, 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Тичук О.В., педагогу-

організатору Онищук Н.В. та учителю Захисту Вітчизни Куліш М.І.: 

1.1.  Забезпечити  розвиток в учнів патріотичної свідомості і відповідальності, почуття 

вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та шанування 

національної пам’яті, створення ефективної виховної системи національно-

патріотичного виховання молоді.         

 Постійно.                                                                                                 

1.2.  Залучати до патріотичного виховання дітей та молоді учасників бойових дій на 

Сході України, членів сімей Героїв Небесної Сотні, бійців АТО, діячів сучасної 

культури, мистецтва, науки, спорту, які виявляють активну громадянську і патріотичну 

позицію.       

              Постійно.                                                                                                 

1.3.  Забезпечити реалізацію заходів, спрямованих  на утвердження здорового способу 

життя учнівської молоді з урахуванням принципів національно-патріотичного 

виховання, сприяти  активній участі сім’ї та родини у розвитку фізично і морально 

здорової, патріотично налаштованої  особистості.              

              Постійно.                                                                                                 

1.4.   Налагодити співпрацю з військовими формуваннями України, зокрема, з метою 

зацікавленості учнів щодо служби у Збройних силах України, підготовки до захисту 

України та виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту 

національних інтересів, цілісності, незалежності України, становлення її як правової, 

демократичної, соціальної держави.      Постійно.                                                                                                 

1.5.  Забезпечити проведення Всеукраїнської  дитячої  військово-патріотичної  гри  

“Сокіл” (“Джура”).          Постійно.                                                                                                 
1.6.   Протидіяти проявам  в школі українофобства, аморальності, сепаратизму, 

шовінізму, фашизму.       Постійно.                                                                                                 

2. Класним керівникам та класоводам продовжити виконання заходів національно-

патріотичного виховання.        Постійно. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор     В.М.Приходько 

 

 



ЗАХОДИ 

щодо реалізації  концепції національно-патріотичного виховання  

дітей і молоді  

Михайлівсько-Рубежівської ЗОШ І-ІІІ ст. 

2018-2019 н. р.  

 
№ з/п Завдання Концепції Зміст заходу Термін Виконавці 

1 Забезпечення 

сприятливих умов для 

самореалізації 

особистості в Україні 

відповідно до її 

інтересів та 

можливостей 

Створювати належні умови для 

рівного доступу до якісної 

освіти.   

Вжити заходи для забезпечення 

організаційно-правових засад 

діяльності школи, їх належного 

кадрового, навчально-

методичного та матеріально-

технічного забезпечення 

Постійно Заступники 

директора 

2017-2018 н. р. 

2 

 

 

 

 

 

 

Виховання правової 

культури, поваги до 

Конституції України, 

Законів України, 

державної символіки 

– Герба, Прапора, 

Гімну України та 

історичних святинь 

У школі забезпечити розміщення 

державної символіки, виконання 

державного Гімну та підняття 

державного Прапора перед 

початком занять та під час 

проведення різноманітних 

урочистих зібрань, спортивних 

змагань, інших масових заходів 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-

організатор  

  Проведення в школі заходів до 

Дня Державного Прапора 

України. 

Серпень  Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-

організатор  

  Проведення в школі правової 

освіти та виховання, направленої 

на розвиток у школярів почуття 

власної гідності, усвідомлення 

своїх прав і місця в суспільстві, 

можливості реалізації своїх прав 

у поєднанні з виконанням 

обов’язків. 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-

організатор, 

вчителі історії та 

правознавства 

  Забезпечити проведення циклу 

заходів за темою: «Мої права і 

обов’язки за Конституцією 

України». 

Грудень   Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-

організатор 

(вчитель 

правознавства) 

 



  Участь у Благодійній акції «Діти 

Київщини - воїнам АТО» 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-

організатор  

3 Сприяння набуттю 

молоддю соціального 

досвіду, успадкування 

духовних та 

культурних надбань 

українського народу 

 

Проводити серед учнівської  

молоді освітню, інформаційну 

роботу з вивчення, популяризації 

національної історії та культури  

шляхом ознайомлення з 

об'єктами  історичної та 

культурної спадщини України, 

області, міста, використовуючи 

активні форми роботи.  

Постійно Класні керівники 

Класоводи 

4 Формування мовної 

культури, оволодіння 

та вживання 

української мови як 

духовного коду нації 

Проводити різноманітні творчі 

конкурси знавців української 

мови, літературні вечори. 

Лютий – 

березень  

Вчителі 

української мови 

та літератури 

  У плані роботи школи 

передбачати заходи з відзначення 

Днів української писемності та 

мови 

Листопад Вчителі 

української мови 

та літератури  

  Забезпечення участі у районних 

етапах конкурсу учнівської 

творчості відповідно до Указу 

Президента України «Про 

Всеукраїнський конкурс 

учнівської творчості», 

присвяченого  

Шевченківським дням під гаслом 

«Об’єднаймося ж, брати мої». 

Грудень Вчителі 

української мови 

та літератури  

  Проводити різноманітні творчі 

конкурси знавців української 

мови, літературні вечори. 

Лютий - 

березень 

Вчителі 

української мови 

та літератури 

  Забезпечення участі у 

 Міжнародному конкурсі з 

української мови імені Петра 

Яцика  

Листопад Вчителі 

української мови 

та літератури 

5 Формування духовних 

цінностей 

українського патріота: 

почуття патріотизму, 

національної 

свідомості, любові до 

українського народу, 

його історії, 

Організувати роботу щодо 

залучення учнів до вивчення 

історичного минулого, культури 

українського народу, 

пропагування здобутків 

національної духовної спадщини 

шляхом  проведення районних 

акцій, конкурсів патріотичного 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-

організатор, 

вчитель історії, 

класні керівники 



Української держави, 

рідної землі, родини, 

гордості за минуле і 

сучасне, на прикладах 

героїчної історії 

українського народу 

та кращих зразків 

культурної спадщини 

спрямування. 

  Забезпечити проведення в школі 

зустрічей, вечорів пам'яті, 

творчих конкурсів, походів 

шляхами бойової слави, з метою 

пропагування та виховання дітей 

та учнівської молоді на кращих 

зразках героїчної історії країни, 

славних бойових і трудових 

традицій старшого покоління 

Жовтень, 

квітень 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-

організатор, 

вчитель історії 

класні керівники 

  Забезпечення вивчення та 

узагальнення досвіду школи, 

окремих вчителів з питань 

національно-патріотичного 

виховання учнівської молоді. 

 Заступник 

директора з 

виховної роботи  

  Забезпечити участь в щорічних 

конкурсах на кращу творчу та 

науково-дослідницьку, пошукову 

роботу  серед учнівської  молоді 

з вивчення невідомих  сторінок 

історії  та культури  рідного 

краю, міста (фотографії, 

живопис, література, тематичні 

екскурсії), 

Постійно вчитель історії  

  Забезпечення співпраці з 

ветеранами села та воїнами АТО 

в організації проведення заходів 

до Дня Перемоги та інших 

пам’ятних дат. 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-

організатор  

6 Відновлення і 

вшанування 

національної пам’яті 

 

Активізувати роботу шкільного 

музею, постійно поповнювати їх 

фонди новими матеріалами 

пошукової роботи учнів 

Постійно  

  Організувати у школі виставки 

фото- та архівних документів, що 

ілюструють становлення та 

розвиток українського 

державотворення. 

 

 

Квітень педагог-

організатор  



  Організувати у бібліотеці школи 

тематичні експозиції до Дня 

захисника Вітчизни та до Дня 

Збройних Сил України 

14 жовтня,  

6 грудня 

Бібліотекар  

7 Формування 

психологічної та 

фізичної готовності 

молоді до виконання 

громадянського і 

конституційного 

обов’язку щодо 

відстоювання 

національних 

інтересів та 

незалежності 

держави, підвищення 

престижу і розвиток 

мотивації молоді до 

державної та 

військової служби 

Проведення днів відкритих 

дверей спільно з органам 

виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, 

правоохоронними органами  

Постійно Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-

організатор, 

психолог, класні 

керівники 

 

   Забезпечувати участь у 

спартакіадах допризовної молоді  

Щорічно Вчитель фізичного 

виховання  

 

8 Відродження та розвиток 

українського козацтва як 

важливої громадської 

сили військово-

патріотичного виховання 

молоді 

 

Проведення військово-

патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») у школі та приймання 

участі на рівні району 

Відповідно 

до 

Положення 

про 

проведення 

ігор 

Вчитель 

фізичного 

виховання  

  Проведення  фізкультурно-

оздоровчих заходів «Козацькі 

забави» 

Щорічно Вчитель 

фізичного 

виховання  

9 Забезпечення духовної 

єдності поколінь, 

виховання поваги до 

батьків, людей похилого 

віку, турбота про 

молодших та людей з 

особливими потребами 

Здійснювати у школі як форму 

виховної роботи шефський 

патронат між учнями молодших 

та старших класів 

Постійно педагог-

організатор 

Косян С.М., 

класні керівники, 

класоводи 

  У планах роботи школи 

передбачати заходи з відзначення 

Дня 

Матері 

Травень Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-

організатор  

  Підтримка та розвиток в колі 

молодіжного волонтерського 

Постійно педагог-

організатор  



руху, залучення школярів до 

посильної допомоги людям 

похилого віку, інвалідам. 

  Забезпечення участі школярів у 

заходах Всеукраїнського 

благодійного фонду «Від серця 

до серця» 

Постійно педагог-

організатор  

10 Консолідація діяльності 

органів державного 

управління та місцевого 

самоврядування, 

навчальних закладів, 

громадських організацій 

щодо національно-

патріотичного виховання 

Брати участь у спільних 

урочистих зібраннях, 

святкуваннях, спортивно-

масових заходах школи, 

відзначення днів села 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-

організатор  

11 Сприяння діяльності 

установ, навчальних 

закладів, організацій 

клубів, та осередків 

громадської активності, 

спрямованих на 

патріотичне виховання 

молоді 

Забезпечення взаємозв’язків з 

службами, освітніми, культурно-

просвітницькими закладами, 

творчими спілками, 

громадськими організаціями з 

питань організації і підтримки 

різних форм дозвілля та 

зайнятості дітей і підлітків у 

позаурочний час 

Постійно Педагогічний 

колектив 

 

  Підтримка та сприяння розвитку 

учнівського самоврядування . 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-

організатор. 

  Забезпечення координації 

спільної діяльності адміністрації 

школи, батьків та учнів 

Постійно Педагогічний 

колектив 

Адміністрація 

школи 

Батьківська 

громадськість 

12 

 

 

 

Підтримання кращих рис 

української нації – 

працелюбності, прагнення 

до свободи, любові до 

природи та мистецтва, 

поваги до батьків та 

родини 

Проводити благоустрої у школі 

на прилеглих територіях 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-

організатор, 

класні керівники, 

класоводи 

  Здійснювати заходи зі 

збереження територій та об’єктів 

природно-заповідного фонду, 

формування у населення 

екологічної культури і 

Постійно Вчителі біології, 

класні керівники, 

класоводи 



підвищення екологічної 

свідомості, широкого залучення 

дітей та молоді до природно-

заповідної справи 

  Організувати шефство школи над 

місцями поховань загиблих 

воїнів Великої Вітчизняної війни 

1941-1945 років, воїнів АТО, 

жертв голодомору та політичних 

репресій у населених пунктах 

Постійно  педагог-

організатор 

 

  Брати участь у акціях «Птах 

року», «Збережи ялинку», «Ліси – 

багатство нащадків». 

Щорічно  Вчитель біології  

природознавства, 

класоводи 

 

13 

Створення умов для 

розвитку 

громадянської 

активності, 

професіоналізму, 

високої мотивації до 

праці як основи 

конкурентоспроможно

сті громадянина, а 

відтак, держави 

У школі проводити 

різносторонню роботу щодо 

розвитку громадянської 

активності, професіоналізму, 

високої мотивації до праці 

учнівської молоді 

Протягом 

навчального 

року 

Заступники 

директора, 

педагогічний 

колектив 

14 Сприяння розвитку 

фізичного, психічного 

та духовного здоров’я 

 

Забезпечувати участь на всіх 

етапах масових заходів художньо-

естетичного, науково-технічного, 

еколого-натуралістичного, 

туристсько-краєзнавчого, 

національно-патріотичного, 

фізкультурно-оздоровчого, 

військового та спортивного 

напрямку 

Щороку Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-

організатор, 

класні керівники, 

класоводи 

  Організація та проведення 

заходів, направлених на 

збереження та зміцнення здоров’я 

учнівської молоді, формування у 

школярів свідомої мотивації 

здорового способу життя, 

навичок дбайливого ставлення до 

власного здоров’я та життя 

Постійно Вчителі 

фізичного 

виховання, 

вчитель основ 

здоров’я  

  Сприяння участі школи, 

учнівської молоді в інноваційних 

просвітницько-оздоровчих 

превентивних програмах: «Рівний 

- рівному», «Школа проти СНІД», 

«Захисти себе від ВІЛ». 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-

організатор, 

психолог, класні 

керівники 



  Участь у районних спортивних 

змаганнях, 

забезпечення участі обласних та 

Всеукраїнських спортивних 

змаганнях та зборах. 

Постійно  Вчителі 

фізичного 

виховання  

15 Виховання здатності 

протидіяти проявам 

аморальності, 

правопорушень, 

бездуховності, 

антигромадської 

діяльності 

Забезпечення проведення 

комплексу заходів з профілактики 

правопорушень, бездоглядності 

та безпритульності серед дітей і 

підлітків. 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-

організатор, 

соціальний 

педагог класні 

керівники, 

класоводи 

  Сприяння активізації діяльності 

педагогічного колективу  з 

органами учнівського та 

батьківського самоврядування 

щодо формування у дітей та 

молоді духовності, моральної 

культури,  толерантної поведінки, 

уміння жити в громадянському 

суспільстві 

Постійно  Заступник 

директора з 

виховної 

роботипедагог-

організатор 

соціальний 

педагог класні 

керівники, 

класоводи 

 
 

 

Директор школи                                                                               В.М. Приходько



 


