Інформація
щодо реалізації Стратегії національно - патріотичного виховання учнів
та молоді до 2020 року в
І семестр 2017/2018 навчального року в
Харківській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 126
Харківської міської ради Харківської області
Робота з національно – патріотичного виховання в ХЗОШ № 126 у І семестрі
2017 року була організована відповідно до нормативно – правових
документів, а саме: Указу Президента України № 580 від 13.10.2015 «Про
Стратегію національно - патріотичного виховання дітей та молоді на 20162020 роки».
Основною метою проведених заходів було формування в дітей та молоді
високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини,
турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і
конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності,
незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної,
соціальної держави.
У І семестрі 2017 навчального року заходи щодо реалізації Концепції були
спрямовані на вирішення наступних завдань:
- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей,
переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;
- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної
символіки;
- підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування
ставлення до солдата як до захисника Вітчизни, героя;
- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами
людини та її патріотичною відповідальністю;
- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі
готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та

способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства,
спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності
дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе
відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до
демократичних принципів;
- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;
- утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського
суспільства;
- культивування кращих рис української ментальності - працелюбності,
свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до
природи;
- формування мовленнєвої культури;
- спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству,
аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму.
Національно – патріотичне виховання учнів школи здійснюється під час
урочної та позаурочної діяльності учнів та охоплює всіх учасників навчально
– виховного процесу (педагогічних працівників, батьків, учнів). Так у І
семестрі 2017\2018 навчального року РМО вчителів української мови та
літератури працювало над темою: «Патріотичне виховання учнів та
упровадження інноваційної діяльності на уроках української мови та
літератури в умовах уведення нового Державного стандарту загальної
середньої освіти».
Вихованню патріотичних почуттів учнівської молоді сприяє й участь у
міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах, у яких учні школи
посідають призові місця. Учениця 11-А класу Іщенко Анастасія (учитель
Вірик О.І.) посіла ІІІ місце в районному етапі ХІ обласного конкурсу
ораторського мистецтва за темою «Стежинок у світі є багато, та лиш одна
веде крізь усе життя: із безтурботного дитинства в майбуття ».
9 листопада 2017 року о 12 годині 30 хвилин на виконання Указу Президента
України «Про День української писемності та мови», у день вшанування

пам'яті Нестора Літописця відбувся радіо диктант, у якому взяли участь учні
5-7 класів.
У ІІ (районному) етапі VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка переможцями стали такі
учні: Козлова Ярина 3-В клас( І місце), Абраменко Валерія, 4-А клас(1
місце); Конарєва Софія, 5-А клас (І місце); Барська Анастасія, 7-В клас (ІІ
місце); Петренко Катерина, 9-В клас (ІІ місце); Берест Поліна, 8-В клас (ІІІ
місце).
Переможцями у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з
української мови та літератури стали: Шалімова Альона, 11-А клас(ІІІ
місце); Олареско Вікторія, 9-Б клас (ІІІ місце); Петренко Катерина, 9-В клас,
(ІІІ місце), Берест Поліна, 8-В клас (І місце), Панченко Єлизавета Валеріївна
8 –В клас (ІІ місце). Учителі – Павлусенко Я.І., Бендега С.П., Вірик О.І.,
Нагула Н.І. У ІІ (районному) етапі ХVІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської
творчості, присвяченого Шевченківським дням, І місце посіла Смолянюк
катерина , учениця 8 –В класу з роботою «Таємничий годинник нації».
З метою виховання в учнів історичної пам'яті, поваги до історії вшанування
жертв Великого терору 1937 -1938 років України в школі протягом І семестра
2017 року були проведені наступні заходи:
1 Тематичні години спілкування «Повернення правди», присвячені 80 –
річчю Великого терору 1937 - 1938 років.
2. Виставка в шкільній бібліотеці документів і матеріалів, які висвітлюють
події років Великого терору «Репресії мовою документів».
3. Конкурс дитячих малюнків та аплікацій «Країна без насильства».
4. Загальношкільна акція – реквієм «Злочин, якому немає прощення».
5.Бесіди історико – краєзнавчого характеру «Минуле з гірким присмаком».
6. Конфереція - захист пошуково – дослідницьких робіт про часи сталінських
репресій «У світлі воскреслої правди».
Відповідно до Указу Президента України "Про відзначення у 2015 році Дня
захисника України" від 23.08.2015 року № 497 з 09.10 по 13.10.2017 року в

ХЗОШ № 126 проведені заходи з відзначення Дня захисника України, а саме:
патріотичні години ″Єднаймось, брати - українці!″ для учнів 1-4 класів,
″Ніхто за нас держави не збудує″ для учнів 11 кл., тематичний вечір
«Майбутнім захисникам України присвячується″ для учнів 10 кл., виховні
години ″Сила й міць наших захисників″ для учнів 7-8 класів, історична
година ″Живий голос далекої епохи″ для учнів 5-6 кл., спортивні змагання
«Козацькі розваги» 5 класи, покладання квітів до місць поховань захисників
України, концертна програма до Дня захисника України ″Герої рідної землі″,
години спілкування ″Від козаків до наших днів збережемо вогонь батьків″;
″Герої живуть вічно″;-″Україна від козацьких часів до сьогодення″,
воєнізована естафета для учнів 11 класів, зустрічі з військовослужбовцями
ЗСУ Харківського гарнізонного будинку офіцерів.
У заходах взяли участь 932 учні школи.
У І семестрі 2017 року проведено комплекс заходів щодо героїзації осіб, які
віддали життя за Україну, та вшанування їх пам'яті: конкурс на кращі
учнівські твори, присвячені історії боротьби українського народу за
державний суверенітет і територіальну цілісність України, Години історичної
правди «Забуттю не підлягає..», круглий стіл «Жах голодомору на
Слобожанщині», інформаційні хвилини «Бій під Крутами», перегляд
документальних фільмів про події Революції Гідності. Організовано
пошукову роботу та підготовка матеріалів про Героїв Небесної Сотні,
жителів мікрорайону школи, які загинули в зоні АТО.
З метою гідного вшанування загиблих від геноциду Українського народу,
вчиненого тоталітарним сталінським режимом 22 листопада 2017 року
відповідно до Указу Президента України “Про заходи у зв’язку з Днем
пам’яті жертв голодоморів” від 13 листопада 2015 року № 635 в школі
проведено заходи до Дня пам’яті жертв голодоморів : усні журнали «Минуле
стукає в наші серця», «Наш вічний біль» для учнів 5-9 класів, уроки пам’яті
«На колінах стою перед вами, сповідаю жалобу сумну» 10-11 класів; лінійка реквієм «Трагічні уроки історії», години спілкування «У пам’яті про

скорботний тридцять третій» «Як це було» для учнів 1- 7 класів, круглий стіл
«Вічна пам'ять змореним голодом» 10-11 класи. У школі організовано
перегляд відеофільму "Голодомор: очевидці свідчать". Проведено уроки
історії України за темами: “Злочин влади – трагедія народу”, “Колективізація
і Голодомор в Україні: події, факти, уроки”. 22.11.2017 р. була проведена
загальношкільна хвилина мовчання. У День пам'яті жертв голодомору учні
взяли участь у загальноукраїнській акції «Запали свічку». Загалом у
проведенні заходів взяло участь 960 учнів 1-11 класів.
Вагому роль у пропагуванні ідеї патріотичного виховання як національного
пріоритету України, набутті підростаючою особистістю громадянських
якостей, соціального досвіду відіграє дитяча та юнацька громадська
організація «Шкільні товариші».
У І семестрі 2017 року учнівське самоврядування школи реалізувало проект
«Україна – це я», який складався з 14 різних заходів та акцій, у яких взяли
участь 911 учнів 1-11 класів , що складає 86% від загальної кількості учнів
школи.
Провідною ідеєю проекту був творчий пошук ефективних форм освітньо виховної роботи щодо відродження національних традицій, української
культури, звичаїв народу, формування в дітей та молоді патріотизму й
національної гідності. За участю учнівського самоврядування відбувся
традиційний фестиваль «У рідній країні - рідна мова», який був присвячений
Дню української писемності та мови - свято, яке щорічно відзначається в
Україні 9 листопада. Стало доброю традицією в цей день на уроках мови і
літератури проводити конкурси, вікторини, дивитися науково-популярні
фільми про історію України, слухати й виконувати народні пісні, розігрувати
сценки за класичними творами українських авторів, виставляти свої художні
полотна . Напередодні школярі домовилися про особливе вбрання (до
святкового одягу й хорошого настрою додавалась маленька деталь –
виготовлена власноруч емблема з національною українською символікою).
Також старанно вчили тексти усмішок, вірші, готували презентацію з

музикою та чудовими краєвидами. Кабінет української мови зранку
нагадував музей етнографії й картинну галерею водночас. Учні початкових
класів брали участь в конкурсі “Відчуй смак української мови”. Учні та
вчителі школи написали диктант національного єднання. Закінчилось свято,
як годиться, хорошими оцінками, обміном вражень і цікавими пропозиціями.
Ініціатором шкільного проекту «День святого Миколая» стала рада учнів
дитячо-юнацької організації «Шкільні товариші». Свято розпочалося з
веселої благодійної ярмарки, яку підготували учні та їх батьки. Були на святі
й досвідчені народознавці, які познайомили всіх з історією свята.
У кращих народних традиціях пройшли ігри та розваги. Кульмінацією свята
стала участь хлопців у етнографічному квесті «Андріївські вечорниці».
Ми віддаємо данину пам'яті воїнам, загиблим у боях за визволення України, і
мирним жителям, постраждалим від дій нацистських окупантів. Україна
завжди пам'ятатиме тих, хто ціною своїх життів захищав і визволяв її в роки
воєнного лиха. До 28 жовтня 2017 року( Дня визволення України від
нацистських окупантів) у школі проведено вахту пам'яті «Дякуємо за життя».
В актовому залі була оформлена виставка, де були представлені військові
атрибути, спорядження та одяг, використовувана воїнами. Ознайомитися з
експозицією було цікаво школярам. Присутні змогли подивитися
відеохроніку документального фільму «Як це було».
Одним із завдань виховання учнів є формування в учнів правових почуттів,
вироблення навичок і звичок правомірної поведінки, подолання у свідомості
окремих учнів помилкових поглядів та переконань, негативних навичок і
звичок поведінки. Правова робота в І семестрі 2017\2018 н.р. здійснюється
під час уроків та в позаурочний час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а
також учителів. Для учнів 9-х класів викладається курс «Правознавство.
Практичний курс», для учнів 10 класів «Основи правознавства». Постійно
функціонує тематична виставка правової літератури в шкільній бібліотеці.
Ефективною формою роботи, що є традицією, стало проведення Місячників,
Тижнів правових знань у школі. «Правовий компас». У рамках тижня

правової освіти та правових знань був проведений день «Право для всіх».
Учнями школи підготовлені інформаційно-просвітницькі матеріали (буклети,
інформаційні листівки, інформаційні бюлетені, пам’ятки-витяги з
законодавчих актів) – “Вибір професії ”,“Твої права ”, “Запобігання торгівлі
людьми ”, “Підліткам про працю” та інші. Організовані книжкові виставки із
юриспруденції, де учні ознайомлені з новинками юридичної літератури. У
бібліотеці школи підготовлена виставка літератури, періодичних видань за
темою «Правова книжкова полиця». Пройшли виховні години для учнів 1-11
класів. Проведено засідання Університету правових знань для батьків.
Традиційним став день «Правової консультації »: зустрічі учнів школи з
фахівцями управління юстиції, співробітниками СЮП Холодногірського
відділу поліції м.Харкова, спеціалістами служби у справах дітей,
викладачами вищих навчальних закладів, юристами. У проведенні тижня
взяло участь 628 учнів 1-11 класів, залучені представники органів
учнівського самоврядування, волонтерський загін школи.
Успіх України на світовій арені закладається сьогодні у школі лідерства –
самоврядуванні учнів. Це сприятиме оволодінню організаторськими
уміннями, вихованню соціальної активності та відповідальності.
В останні роки відбулися великі зміни в організації діяльності учнівського
самоврядування школи. Насамперед, це стосується виборів до органів
учнівського самоврядування. Вибори президентів учнівського
самоврядування проводилися 15.11.2017 у формі загального таємного
голосування. У них брали участь усі учні школи з п'ятого до одинадцятого
класу. Дітей дуже захоплює процес передвиборчої кампанії. Вони беруть
активну участь у проведенні зборів, висуванні кандидатів від класу й у Раду
шкільного самоврядування, виборів лідера школи. Із кожним роком зростає
число учнів, які висувають свою кандидатуру самостійно. Цього року
ініціативу проявили дев'ять учасників із різних класів. Це саме ті люди, які не
побоялися висловити свою думку, запропонувати нові ідеї, показати свою
активну позицію. Із кандидатами працював психолог, і завдяки тестуванню

адміністрація й самі діти дізналися, яких якостей у них багато, а яких
недостатньо. Також бажаючі стати президентом готували стінгазети з
презентацією себе та своєї програми.
Окремої уваги заслуговує волонтерська діяльність учнів. Сьогодні кожен
українець хоче миру у своїй країні. Не залишилися осторонь і діти нашої
школи, які своїми малюнками з побажаннями миру, добра і з дитячою
безпосередністю підтримують бойовий дух українських вояків. Учні 1-2-х
класів сформували подарункові різдвяні мішечки та передали їх через
волонтерів військовослужбовцям . Разом з цими подарунками, листами та
малюнками діти передали солдатам частинку своєї душі, теплі щирі слова
любові і підтримки, віру в мирне майбутнє України. Юні патріоти дуже
хочуть жити у вільній країні, де буде мир і благополуччя, тому сподіваються,
що їхні слова будуть для українських захисників як оберіг, адже для них
дуже важлива підтримка, віра і дитяча посмішка, яка додає сили і
впевненості.
Учні та батьки школи взяли участь у районному фольклорно — обрядовому
фестивалі “”Покуть”, де посіли І місце в номінації презентація на сцені
традиційного або стилізованого фольклору, елементів календарних свят, та
ІІІ місце в номінації дослідницьких робіт.
Складовою системи національного виховання є й військово-патріотичне
виховання, що передбачає вироблення високого ідеалу служіння народові,
готовності до трудового та героїчного подвигу в ім'я процвітання Української
держави. У зв'язку з цим значно зростає роль військової підготовки у стінах
навчального закладу, який безпосередньо (і в більшості випадків - раз у
житті) дає юнакові знання і вміння, пов'язані з його майбутньою військовою
діяльністю
Формами військово-патріотичного виховання в І семестрі 2017\2018 н.р.
стали:
• організація тематичних вечорів, зустрічей з військовослужбовцями;

• залучення молоді до участі в упорядкуванні меморіальних комплексів,
пам'ятників, братських могил, інших поховань захисників Вітчизни;
• надання допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування у створенні навчально-матеріальної бази навчальних
закладів, необхідної для проведення допризовної підготовки;
• організація змагань з військово-прикладних видів спорту;
• проведення стрільб з автомата (малокаліберної гвинтівки).
Військово-патріотичне виховання здійснювалося насамперед у процесі
навчання, де в учнів закладається фундамент глибоких знань, формуються
світогляд, національна самосвідомість. Учні молодших класів усвідомлюють
такі поняття, як «Батьківщина», «подвиг», «патріот», вчаться шанувати
землю батьків, вивчають свій родовід.
Щорічно з 13 листопада по 13 грудня проводився місячник оборонно –
масової роботи. У рамках місячника учні школи беруть участь у спортивних
змаганнях, конкурсах малюнків, творів «Що для мене означає захищати
Батьківщину». Проводяться зустрічі з ветеранами Другої світової війни,
курсантами військових навчальних закладів, представниками військового
комісаріату з популяризації військових професій. Усього в місячнику брало
участь 84 % учнів школи.
Організовано відвідування та співпраця з вищими військовими навчальними
закладами, а саме:
-

участь учнів 10-11 класів у святі до Дня танкіста – 15.09.2017;

-

екскурсія юнаків 10-11 класів на факультет військової підготовки НТУ

ХХПІ з метою ознайомлення з життям та побутом курсантів – 01.10.2017;
-

екскурсія учнів 11-А та 11-Б класу до Університету цивільного захисту

– 02.11.2017;
-

відвідування учнями 10-11 класів музею Бойової Слави факультету

військової підготовки НТУ ХПІ – 06.11.2017
Протягом І семестра 2017\2018 н.р. була активізована співпраця з військовим
комісаріатом щодо підготовки молоді до збройного захисту держави,

заплановані навчально-польові збори на базі ХЗОШ № 136, проводилась
профорієнтаційна робота.
Школа є центром виховної роботи в мікрорайоні і широко використовує
допомогу громадськості та батьків у роботі з національно - патріотичного
виховання учнів.
Робота з батьківським активом проведена за такими напрямами:
•

роз'яснення батькам завдань національно-патріотичного виховання

учнів;
ознайомлення батьків з основними методами національно-патріотичного
виховання дітей;
•

залучення батьків до участі в позакласній та позашкільній роботі

(допомога в проведенні походів, екскурсій, військових ігор, керівництво
гуртками, бесіди з учнями) на патріотичні теми, різноманітні форми спільної
пошукової і творчої діяльності.
Батькам наших учнів ми рекомендуємо такі форми та методи національно патріотичного виховання учнів у сім'ї:
•

ознайомлення дітей із сімейними бойовими та трудовими традиціями;

•

бесіди про героїчні подвиги українського народу;

•

читання та обговорення з дітьми книг на національно-патріотичну

тематику;
•

спільний перегляд героїко-патріотичних фільмів, телевізійних передач;

•

заохочення дітей до участі в догляді за могилами воїнів та надання

допомоги інвалідам війни;
•

розвиток інтересу до військової професії і служби в Збройних силах

України; фізична підготовка та загартування дітей.

