
КЗ «ЛИСИЧАНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 8 

ЛИСИЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

 

НАКАЗ 

07.02.2020 Р.                                                                                   № ______ 

                                   

Про стан роботи педагогічного  

колективу з національно-патріотичного  

виховання дітей та молоді 

 

На виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону 

дитинства», Національної доктрини  розвитку освіти України, «Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді», законів України «Про громадянство України»,  

«Про Державний Гімн України»,  «Про голодомор 1932-1933 років в Україні», «Про 

увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років», «Про засудження 

комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їх символіки», «Про День Гідності та Свободи», «Про День Соборності 

України», «Про День захисника України», «Про вшанування подвигу учасників Революції 

гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні», «Про заходи з відзначення 100-річчя 

подій Української революції 1917 – 1921 років», «Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання»,  постанов Верховної ради «Про Державний прапор України», «Про Державний 

герб України», «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2019 році», «Про Основні 

орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», 

відповідно до  плану роботи навчального закладу на 2019/2020  навчальний рік проведено 

вивчення питання  про стан роботи  щодо національно- патріотичного виховання учнів. 

 Перевіркою охоплено планування виховної роботи класними керівниками, взаємодію з 

органами місцевого самоврядування, громадськістю, батьківською громадою, участь 

учнівського самоврядування в організації та проведенні виховної роботи в школі, позакласну 

роботу.  

 Національно-патріотичне виховання учнів у нашій школі здійснюється комплексно - через 

навчальний процес, позакласну виховну роботу, функціонування органів учнівського 

самоврядування - і носить послідовний та системний характер.  

Головні завдання школи:  

 виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;  

 визнання і забезпечення в реальному житті прав дитини як найвищої цінності держави 

і суспільства;  

 формування толерантного ставлення до інших народів, їхньої культури та традицій. 

Мета національно-патріотичного виховання учнів нашої школи - виховання свідомого, 

компетентного й відповідального громадянина, який є соціально активною особистістю.  

Працюючи над реалізацією Концепції національно-патріотичного виховання, педагогічний 

колектив всю виховну роботу спрямовує  на виховання свідомого громадянина, патріота 

України.  

Так, в навчальному закладі оформлений куточок державної символіки, де учні мають змогу 

ознайомитися з державними символами України – Гербом, Прапором, Гімном. Традиційно 

відзначення державних свят розпочинається з підняття Державного Прапора України та 

виконання Державного Гімну України. У кожному класі є куточок державної символіки.  



Класними керівниками 1-11 класів під час проведення класних годин, тематичних заходів 

виховується повага до державної символіки. 

 Виховна робота  проводиться відповідно до річних планів виховної роботи школи, 

педагогів-організаторів, класних керівників, учнівського самоврядування, методичного 

об’єднання класних керівників.  

Традиційними в школі стало відзначення Дня визволення  України від нацистських 

окупантів, Днів Збройних Сил України, українського козацтва, Дня Гідності та Свободи, 

вшанування жертв Голодомору, Дня  Соборності України, Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав, Дня вшанування пам’яті Небесної Сотні, героїв Крут, 

Конституції України, Незалежності України, Дня Пам′яті та Примирення. До цих дат 

заплановані і проводяться різноманітні заходи: класні години, уроки мужності, бесіди, 

зустрічі, уроки-реквієм, вікторини, літературно-музичні композиції тощо. Робота шкільного 

методичного об’єднання класних керівників  спрямована на створення умов для 

професійного росту та самоосвіти педагогів, становлення системи національно- 

патріотичного  виховання. Про це свідчать матеріали методичних об’єднань. Так, 

заслуговують на увагу матеріали - «Формування духовно-патріотичної компетентності 

учнівської молоді»,  «Любов до Батьківщини – один з найсуттєвіших показників моральності 

людини». Плани виховної роботи класних керівників складено відповідно до «Основних 

орієнтирів виховання учнів 1 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів». Належна 

увага приділяється в них формуванню ціннісного ставлення до суспільства і держави. 

Учителі використовують різноманітні форми роботи, які зацікавлюють дітей, дають змогу 

самим брати активну участь у підготовці і проведенні заходів, не залишають їх  байдужими. 

Це і «Учасники АТО – назавжди приклад військової доблесті» (8-А Усцова В.В.) – учні мали 

можливість поспілкуватися з учасниками бойових дій в зоні АТО; флешмоб-мандрівка до 

Дня Соборності України» (класні керівники 1-11 кл, педагоги-організатори), До вшанування 

Героїв Небесної Сотні проведено уроки мужності «Пам′яті Небесної Сотні» (6-ті класи), 

«Небесна Сотня. Герої не вмирають» (7-мі класи). Заслуговують на увагу виховні години 

«Правда про Голодомор» (Косенко Т.Ж.),  урок мужності «Скорботний 33-ій…» (8 кл, 

Велика М.В.), учні школи спільно з педагогами-організаторами взяли участь в Акції «Запали 

свічку!» 

На належному рівні пройшли урок мужності «21 листопада – день Гідності» (5-11 кл);  

змагання «Суперкозак року», «Армійський експрес» (Дінчиян Н.Б., Бєла О.М., Мала К.С.). 

Велике значення в національно-патріотичному вихованні має екскурсійна діяльність, 

ознайомлення з місцями бойової слави українського народу, пам’ятниками визначним 

діячам. З метою вивчення історичного минулого рідного краю, традицій та звичаїв учні 

відвідують міський краєзнавчий музей, мандрують по містам області та України.  

Значна увага приділяється питанню вивчення української мови. У листопаді в школі 

пройшов тиждень писемності та мови: зустріч з поетами Лисичанська,  виховна година «9 

листопада – День української писемності та мови»,  вікторина «Цікаві факти про українську 

мову», конкурс «Українські скоромовки» (Деревьянко О.В.. Гаврилюк А.О.) 

Вихованню патріотичних почуттів учнівської молоді сприяє й участь у Всеукраїнських, 

обласних та міських конкурсах: Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра 

Яцика; Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка, «Наш пошук і творчість тобі, Україно!» 

У складний для нашої країни час учні школи виявляють свої найкращі патріотичні почуття, 

морально і матеріально підтримуючи українську армію, беруть активну участь у Акціях 



«Захиснику України – наша підтримка і повага», «Лист солдату», «Захиснику України – 

великодній кошик». 

Усвідомлюючи відповідальність щодо формування у школярів громадянських якостей, 

патріотизму, підготовки випускника школи, здатного до саморозвитку, самовдосконалення, 

наділеного високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, носія 

кращих надбань національної і світової культури, адміністрацією школи питання організації 

національно-патріотичного виховання учнівської молоді тримається на постійному  

контролі.  

Питання організації національно-патріотичного виховання учнівської молоді розглядалися 

на методичних радах класних керівників.  Нинішня політична ситуація в країні вимагає від 

педагогів, батьків, громадськості особливого ставлення до питання національно-

патріотичного виховання молоді. Тому пріоритетними рисами формування у школярів нашої 

школи ціннісного ставлення до Батьківщини є відповідальність і дієвість. Учні  не лише 

ідентифікують себе з українським народом, але й прагнуть жити в Україні, пов’язати з нею 

свою долю, служити Вітчизні на шляху її національного демократичного відродження; 

працювати на її благо, захищати її; поважати Конституцію України і виконувати норми 

Законів; володіти рідною та державною мовою; визнавати пріоритети прав людини, 

поважати свободу, демократію, справедливість.  Шкільні виховні заходи, проведені у школі, 

формують в учнів духовну та психологічну готовність до виконання громадянського і 

конституційного обов’язку щодо захисту суверенітету, територіальної цілісності держави,  

сіють в душі школярів зерна поваги до славних земляків, шани та любові до рідної землі, що 

й називається патріотизмом. 

Разом з тим мають місце недоліки, а саме: 

- недостатній рівень участі учнів початкових класів у підготовці та проведенні заходів 

військо-патріотичного виховання; 

- недостатній рівень морально-патріотичного та військово-патріотичного 

напряму виховної роботи; активного використання у виховному процесі символіки, 

фольклору, народних звичаїв, традицій 

Виходячи із викладеного вище 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Вважати стан організації  національно-патріотичного виховання у школі достатнім. 

2. Відзначити роботу класних керівників Желтової Г.М., Таушканової Т.І., Матвієвської 

Т.М., Коршикової І.А., Анопченко Т.К., Безбожної І.В., Волкової В.П., Федорус Н.В., 

Гончарової О.В., Гаврилюк А.О., Дерев’янко О.В., Усцової В.В., Пивоварової Т.В., а також 

педагогів-організаторів Мельничук О.К. та Подаваленко Л.О. щодо здійснення національно-

патріотичного виховання учнів. 

3. Рекомендувати  бібліотекарям Гревцевій В.Д., Маловій Ю.В. провести цикл бібліотечних 

уроків з національно-патріотичного виховання. 

 4.  Заступнику директора з виховної роботи Науменко В.В.:  

 4.1. Здійснювати контроль за проведенням годин спілкування щодо формування в учнів 

ціннісного ставлення до суспільства і держави.  

                                                                       Протягом  2019/2020 навч. року 

4.2. Активізувати залучення батьківської громадськості до виховного процесу й пропагувати 

ідеї єдності України серед батьків. 

                                                                       Протягом  2019/2020 навч. року  

5. Педагогам-організаторам Мельничук О.К. та Подаваленко Л.О.: 



 5.1. Активізувати діяльність  органів учнівського самоврядування в організації 

загальношкільних заходів щодо військо-патріотичного виховання.                                                                                                                                              

                                                                 Протягом  2019/2020 навч. року 

 

5.2. Створити позитивний інформаційний простір шляхом відведення на шкільному сайті 

постійно діючої рубрики «Патріотичне виховання»             

                                          Протягом  2019/2020 навч. року 

5.3. Організувати проведення загальношкільного фестивалю патріотичної пісні «Озброєні 

піснею» до Дня захисника України. 

                                                                            Жовтень, 2020 р. 

6.Класним керівникам 1-11 класів:  

6.1. Запланувати та провести екскурсії до історичних місць Лисичанська.   

                                                                       Протягом  2019/2020 навч. року 

6.2. Розробити презентації за тематикою: «Ти в моєму серці, Україно!», «Історія мого міста», 

«Літопис закладу», «Збережемо пам'ять про подвиг». 

                                                                                                До 10.05.2020р. 

6.3. Посилити роботу у напрямку військо-патріотичного та громадянського виховання 

                                                                                                         Постійно 

7. Педагогічному колективу школи формувати патріотичні почуття в учнів, поглиблювати 

знання дітей про славетних українців; виховувати загальнолюдські та духовні цінності під 

час навчального процесу 

                                                                   Протягом  2019/2020 навч. року 

8. Учителю «Захисту Вітчизни» Ігнатову С.В., керівнику гуртка «Джура» продовжувати 

удосконалювати роботу з військово-патріотичного виховання учнів як на уроках, так і в 

позаурочний час. 

                                                                                                        Постійно 

9. Учителю музики Карачун Т.В. провести цикл виховних годин «Історія патріотичної 

пісні України». 

10. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з ВР 

Науменко В.В. 

 

 

 Директор  школи                                   Галина НИКИФОРЕНКО 

                                                                                

 

З наказом ознайомлені: 

Науменко В.В. 

Мельничук О.К. 

Подаваленко Л.О. 

Ігнатов М.В. 

Мала К.С. 

Гревцева В.Д. 

Малова Ю.В. 


