
 

  ДОВІДКА 

 

“Про стан  роботи щодо виконання Концепції  національно-

патріотичного виховання молоді у загальноосвітніх навчальних 

закладах району ” 
 

16  червня  2015 року  набув  чинності  наказ  МОН  України  за  № 641  

«Про  затвердження  Концепції  національно-патріотичного  виховання  дітей  

та  молоді,  Заходів  щодо  реалізації  Концепції  національно-патріотичного  

виховання  дітей  та  молоді,  методичних  рекомендацій  щодо  національно-

патріотичного  виховання  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах». 

Актуальність національно-патріотичного виховання учнівської молоді 

у закладах освіти району зумовлюється  викликами, що сьогодні стоять перед 

Україною і вимагають вдосконалення системи національно-патріотичного 

виховання. Відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання  

відділом освіти Широківської райдержадміністрації розроблений План 

заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2016-2020 роки, який затверджений наказом відділу освіти 

від 06.05.2016 р. за №218. На виконання  Плану навчальні заклади району  

працюють у напрямку підвищення якості  громадянсько-патріотичного, 

військово-патріотичного та  духовно-морального виховання. 

 Національно-патріотичне виховання  здійснюється  на прикладах 

мужності та героїзму учасників революційних подій в Україні у 2004, 2013 - 

2014 роках, учасників антитерористичної операції в Донецькій та Луганській 

областях. В усіх освітніх установах району, крім куточків державної 

символіки,  створені куточки  слави  ’’Випускники  школи – учасники  

АТО’’,  ’’Герої  честі  і  слави’’,  ’’Воїни  світла,  воїни  добра’. Дошки слави, 

присвячені загиблим воїнам-землякам, встановлено в Калинівській СЗШ, 

Карпівській СЗШ та в Миролюбівському НВК. 

З метою використання виховного потенціалу волонтерського руху в 

школах району    на сьогодні  налічується  35волонтерських загони,  де  

задіяно  понад  250 учнів.  Вони  працюють  в  рамках  доброчинної  акції   

“Обеліск”,  “Ветеранське  подвір’я”,  “Ветеран  живе  поруч”.   Протягом  

тривалого періоду  волонтери  упорядкували  56  місць  поховань  загиблих  

воїнів,  надали  адресну  допомогу   73  людям  похилого  віку  та  сім’ям  

військовослужбовців. 

У  рамках  районної  акції  “Діти  Широківщини – воїнам  АТО”  та  

“Грані  добра”  учнями  закладів  освіти  було  зібрано  продуктові  набори,  

теплі речі,  пластикові  кришечки  для  виготовлення  протезів  для  



захисників  України.  Учні  Калинівської  СЗШ  за  підтримки  батьків,  

громадськості  та  волонтерів  сплели  маскувальну  сітку  для  

бронетранспортера  та  передали  її  на  схід  України,  а  учні  Широківської  

СЗШ №2  передали  для  своїх  однолітків  з  Донеччини  та  Луганщини,  які  

перебувають  на  лікуванні  в  дитячому  відділенні  Дніпропетровської  

обласної  лікарні  ім. Мечникова  іграшки  та  художню літературу. 

Важливим  елементом  в  системі  національно-патріотичного  

виховання  дітей  та  молоді  району  є  робота  зі  збереження  народних  

звичаїв  та  обрядів  нашого  народу.  Цьому  сприяє  обласна  фольклорно-

етнографічна  експедиція  «Звичаї,  традиції  та  обряди  мого  краю». У  2016 

році в експедиції   взяли  участь  5    шкіл  району  та  7  пошукових  загони.  

У  обласному етапі    Широківська СЗШ №2  була відмічена у номінації 

«кращий пошуковий загін». 

На виконання пункту 16 Плану заходів з підготовки та відзначення  

150-річчя від дня народження Михайла Грушевського, затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04 червня 2016 року №586-

р, відповідно до листа Міністерства інформаційної політики України від 29 

серпня 2016 року №29-08/04 щодо надання відповідних інформаційних 

матеріалів про життя і діяльність Михайла Грушевського у закладах району 

пройшли ряд заходів: тематичні уроки, бліц-інформаційні повідомлення,  

книжкові виставки “М. Грушевський – історик  і будівничий нації”, 

організовано відео лекторій “Історик, політик, державотворець”. 

У жовтні 2016 року в  навчальних закладах проходили “Уроки пам’яті 

трагедії Бабиного Яру та “бабиних ярів” України”. Їх мета - розкрити зміст 

подій, пов'язаний з цією трагедією. До них було залучено більше 2-х тисяч 

учнів району, 156 представників батьківської громадськості та депутатський 

корпус сільських (селищних) рад. 

День захисника України є логічним продовженням циклу заходів 

національно-патріотичного спрямування. Були організовані тематичні 

виставки, перегляди документальних фільмів, проведені змагання-конкурси.  

Учні Новоселівської СЗШ відвідали могилу кошового отамана Івана Сірка 

біля села Капулівка Нікопольського району, де поповнили шкільну козацьку 

республіку “Ольвія” юними козачатами. 

В жовтні 2016 року учні старших класів навчальних закладів смт 

Широкого відвідали фотовиставку військового фотокореспондента Дмитра 

Муравського  “Автографи війни”. 

 З нагоди 72-гої річниці звільнення України від фашистських 

загарбників, учнівська молодь разом з педагогічними працівниками, 



депутатами сільських (селищних) рад, жителями сіл  поклали квіти до 

Братських могил загиблих у роки Другої світової війни. 

З метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, 

збереження та донесення до учнівської молоді об’єктивної інформації про 

доленосні події в Україні, 21 листопада у навчальних закладах району 

пройшли заходи з нагоди Дня Гідності і Свободи. В рамках цих заходів  

проведені тематичні лінійки,  акції “Запалимо свічку за єдину Україну”, 

конкурси читців “Поезія, народжена Майданом” тощо. До  заходів  

залучались  сільські бібліотеки та будинки культури. 

Протягом грудня  2016 року навчальні заклади  району активно 

включились в акцію «Хай ангели тебе оберігають», передали через 

волонтерів обереги, листи та солодощі захисникам Вітчизни. 

З нагоди Дня Захисника Вітчизни школярі привітали мобілізованих 

воїнів АТО, провели з ними зустрічі та товариські спортивні змагання. 

В навчальних закладах району пройшов конкурс «Собори наших душ», 

де були представлені літературні твори та малюнки. Організована виставка 

кращих робіт. 

В рамках  залучення  учнівської молоді до осмислення  історії України і 

державотворення та з нагоди  100-річчя утворення Української Центральної 

Ради та проголошення Української Народної Республіки учні 9-11 класів  

взяли участь в конкурсі «Об’єднаймося ж, брати мої». Три кращі роботи 

направлені  на ІІІ (обласний) етап ХVІ Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості. 

10 грудня в районній дитячій бібліотеці пройшли голосні читання  «Я – 

європеєць». Учні 8-11 класів Широківської СЗШ №1 та Широківської СЗШ 

№2  висловлювали свої думки щодо  розуміння поняття «Я-європеєць». 

Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання 

забезпечуватиметься спільними зусиллями органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства. 

Індикаторами ефективності реалізації заходів із національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді мають стати: 

- узгодженість дій структурних підрозділів  органів виконавчої влади і 

органів місцевого самоврядування, при якому часто патріотизм 

тлумачиться у вузькому регіональному розумінні; 

-  системний моніторинг діяльності загальноосвітніх навчальних 

закладів, а також персональної відповідальності їх керівників за стан 

реалізації Концепції національно патріотичного виховання; 



- розширення напрямів співробітництва навчальних закладів із 

соціальними інститутами та громадськими організаціями з питань 

патріотичного виховання дітей та молоді; 

- побудова  власної моделі національно-патріотичного виховання в 

кожній освітній установі; 

- створення позитивного інформаційного простору через передбачення в 

районній газеті “Вісник” постійно діючої рубрики, присвяченої 

проблемам патріотизму та рубрики “Патріотичне виховання юного 

покоління” на офіційних веб-сайтах навчальних закладів; 

- продовження роботи щодо поповнення експозицій  в шкільних музеях, 

музейних кімнатах, кімнатах пам’яті, що відображають події збройної 

боротьби українського народу за територіальну цілісність нашої 

країни, участь випускників навчальних закладів, односельців в 

антитерористичній операції; 

- важливим чинником формування свідомості підлітків є сім`я, вона є 

прикладом для наслідування, а родина. Необхідно активізувати 

залучення батьківської громадськості до виховного процесу й 

пропагувати ідеї єдності України серед батьків. 

Вважаю, що запропоновані заходи сприятимуть виконанню педагогами 

високої відповідальної місії – вихованню підростаючого покоління в дусі 

патріотизму, служіння своїй Вітчизні, своєму народу. 

 

 

 

Методист РМК    Лисенко Т.В. 

 

12 грудня 2016 року 

 

 

 

   

 

 

 


