Доброго дня, шановні діти, гості, вчителі!

Національно – патріотичне виховання дітей та молоді визнано в Україні
пріоритетним напрямом державної політики. Стати справжнім патріотом і глибоко
полюбити свою Батьківщину можна лише тоді, коли будеш пізнавати красу рідного
краю, знайомитися з визначними історичними подіями,культурними досягненнями
своєї Вітчизни з самого раннього дитинства. Національно – патріотичне виховання
підростаючого покоління як ніколи є актуальним у наш час.

Працюючи над реалізацією Концепції національно-патріотичного виховання,
педагогічні працівники всю виховну роботу спрямовують на виховання свідомого
громадянина, патріота України.

Традиційними в школі стали відзначення Дня визволення України від
нацистських окупантів, Днів Збройних Сил України, українського козацтва,
Соборності і Свободи України, учасників бойових дій на території інших держав,
Конституції України, Незалежності України, День перемоги над нацизмом у Європі.
До цих дат заплановані та проводяться різноманітні заходи: класні години, уроки
мужності, бесіди, зустрічі, змагання, вікторини, літературно-музичні композиції тощо.
Значну роль у вихованні громадянина-патріота відіграють класні керівники.
Саме вони значною мірою допомагають дітям осмислити себе як громадянина
України, частинку своєї родини, допомагають сформулювати патріотичні почуття.
Учителі використовують різноманітні форми роботи, які зацікавлюють дітей, дають
змогу самим брати активну участь у підготовці і проведенні заходів, не залишають їх
байдужими.
Центром патріотичного виховання дітей та учнівської молоді є шкільний музей.
У школі працюють гуртки: «Історія школи», «Патріот».
Вихованню

патріотичних

почуттів учнівської молоді сприяє й
участь у міжнародних, всеукраїнських
та обласних конкурсах, у яких учні
школи посідають призові місця. Так
учениця

11-Б

класу

Вовк

Марія

(учитель Балала Л.М.) посіла І місце у
ХІІІ обласному конкурсі ораторського
мистецтва за темою «Тарас Шевченко – взірець українського патріотизму»;
Шалімова Альона, учениця 8-Б класу, (учитель Нагула Н.І.) перемогла в
номінації «Кращий знавець фразеології», учениця 11-А класу Богун Анна перемогла в
номінації «За мовну вправність» (учитель Балала Л.М.) у ІІ етапі VIII Міського
конкурсу знавців української мови.
У ІІ (районному ) етапі V Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка переможцями стали такі учні:

•

Берест Поліна,5-В клас; Лисичкіна Анастасія, 11-В клас (1 місце);

•

Петренко Катерина, 6-В клас; Кривошапка Анастасія, 9-В клас (2 місце).

Переможцями ІІ (районного) етапу XV Міжнародного конкурсу знавців
української мови ім. П. Яцика стали:
•

Борисов Денис, 3-А клас (1місце) (учитель Маренич С.І.);

•

Руденко Вероніка, 4-А клас (2 місце) (учитель Дурягіна О.В.).

Борисов Денис став переможцем ІІІ (обласного) етапу XV Міжнародного
конкурсу з української мови ім. П. Яцика.
Переможцями у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з
української мови та літератури стали:
•

Бондаренко Антон, 9-А клас, Коваль Юлія, 10-А клас, Богун Анна та

Лисичкіна Анастасія,11-А клас (2 місце);
•

Валієва Крістіна, 7-В клас, ШалімоваАльона,8-Б клас, Булгакова Ніна, 9-В

клас (3 місце).
Вчителі – Балала Л.М,Бендега С.П., Вірик О.І., Коркуляк Н.С., Нагула Н.І.
Бондаренко Антон посів 3 місце у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської
учнівської олімпіади з української мови та літератури. (учитель Бендега С.П.)
Логош

Христина,

учениця

10-Б

класу

посіла

друге

місце

у

XІV

Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!», вчитель
Кудрявцева Л.В.
У І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково - дослідницьких робіт
учнів-членівМАН України І місце в секції «Журналістика» посіла Вовк Марія в
районному і ІІ в обласному етапах (керівник Балала Л.М.).
А ось результати Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник»:
Диплом переможця – 56;
Сертифікат учасника – 37.
Всеукраїнський рівень: І місце – 9; ІІ місце – 20; ІІІ місце – 28.
Регіональний рівень: І місце – 21; ІІ місце – 23; ІІІ місце – 14.

Значний вклад у національно-патріотичне виховання учнів внесли вчителі, які
брали участь у виставці – презентації педагогічних ідей та технологій. Дипломом І
ступеня була нагороджена робота виставки «Шляхи удосконалення національно патріотичного виховання молодших школярів в умовах поліетнічного освітнього
простору», автори: Дурягіна О.В., Думанська С.М., Кальченко Т.О., Маренич С.І.,
Масалітіна Н.М. Дипломом ІІ ступеня була нагороджена робота «Національно –
патріотичне виховання учнів у процесі вивчення англійської мови», автор роботи –
Мошенко Т.В.
Запорукою успішної виховної діяльності з учнями є співпраця школи з
батьками.
Важливим чинником національно-патріотичного виховання дітей є система
роботи зі збереження народних звичаїв та традиційних обрядів українського народу.
Цьому

сприяє

етнографічному

участь

у

фестивалі

фольклорно«Покуть»,

у

якому родина Бондаренків у номінації
«Історія моєї родини» посіла ІІІ місце, а
родина Ткаченків перемогла в номінації
«Роде наш красний, роде наш прекрасний».
Підсумовуючи

вищесказане,

хочу

побажати всім присутнім: бути терплячими,
завжди вірити в успіх і маю надію, що колись діти, ставши дорослими, із вдячністю
згадають добрих людей, які навчили їх долати
труднощі, вірити в себе, любити Батьківщину,
рідну мову.
У кожного своя дорога,
У кожного свій дар від Бога.
Цей світ великий, загадковий,
І в ньому ти не випадковий.

