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Актуальність теми 

національно - патріотичного

виховання

Сьогодні Україна переживає
найбільше випробування у своїй

боротьбі за незалежність та 
територіальну цілісність. Тому зараз, 

як ніколи, важливе та актуальне
питання формування громадянина-

патріота України, захисника
Вітчизни.



Мета проєкту:
 поглибити знання учнів з історії української державності 

й громадянства, культури народу, його традицій;

 формувати повагу до Конституції, законів своєї держави, 
потребу в їх дотриманні, високий рівень національної, правової 
свідомості і самосвідомості, громадянської, соціальної 
відповідальності, готовності працювати в ім’я розквіту України, 
захищати її прагнення до інтеграції у світове європейське 
співтовариство, усвідомлення необхідності досконалого знання 
державної мови;

 розвивати інтелектуальні, духовні, трудові, художньо-
естетичні риси, розумні потреби та установки, ініціативність, 
творчі здібності й таланти учнів,

 виробити вміння і навички збирати й записувати зразки 
народної творчості;

 виховувати високі моральні якості особистості;

 стимулювати постійне зростання учнів як особистостей, 
прагнення до самовираження, самореалізації та 
самоствердження, активної діяльності, спрямованої на участь у 
справах і житті класу, села та суспільства в цілому; здатність до 
виконання громадянського обов’язку.



Завдання проєкту:
 створення виховного середовища на основі 

демократизації і гуманізації шкільного життя, саморозвитку, 
самовираження і самореалізації;

 перетворення навчально-виховного процесу в соціальний простір 
самовдосконалення особистості, створення умов для набуття нею 
індивідуального досвіду, самотворчості і посильної участі у 
творенні світу свого життя;

 побудова системи виховання, яка відповідає загальнолюдським 
цінностям та інтересам особистості, суспільства, держави, є само 
розвиваючою і сприяє підвищенню рівня громадянської 
вихованості;

 виявлення рівня сформованості в учнів патріотичних і 
громадянських якостей;

 допомога учням у їх соціально-політичному і громадянському 
змужнінні;

 розвиток інтелектуальної, емоційно-почуттєвої та вольової сфери 
особистості;

 використання інтелектуально-естетичних засобів дозвіллєвої
діяльності учнів;

 гармонізація сімейно-шкільного виховання;

 впровадження активних форм, методів і видів виховної діяльності;

 науково-методичне забезпечення виховного процесу.



Реалізовуючи мету і завдання 

проєкту у школі проводились 

різні заходи національно –

патріотичного спрямування
Розпочався навчальний рік з відзначення 30 річниці 

незалежності України та першого уроку





Патріотичний захід
Україно моя, 

єдина державо!



День Захисника
України



Революція Гідності та свободи

Вшанування Героїв 
які віддали життя за Україну



Відзначення пам'ятних дат 
Голодомор 1932-1933р.р.



Акція 
“Колоски пам'яті”



Патріотичний 
флешмоб до                  

Дня Соборності



Учасники І етапу 
Всеукраїнського 

дитячо-юнацького 
фестивалю 

національно-
патріотичної 

творчості 
“Сурми звитяги”



День 
української 

мови



Учнівська молодь 
зі Сходу України 

завітала на 
Різдвяні свята



Зустріч єднає серця…



Привітай українського 
воїна - захисника з 

Великоднем



Допомога 
нашим 

Захисникам



Діти 
проти 
війни!



У рамках проєкту класні керівники 
разом учнями та батьками працювали 

над реалізацією таких етапів:

• 1-4 класи «Моя родина»

• «Моя школа - найкраща» - 5 клас

• «Село моє найдорожче!» – 6 клас

• Мій чудовий Яворівський край !" – 7 клас

• "Моя Україна" – 8 клас

• "Я – європеєць!" – 9 клас



“Моя родина”
1 клас

Класний керівник Гібій М.М.

Мета: формування любові до рідного краю
(причетності до рідного дому, сім’ї, школи,
села);
формування духовно-моральних взаємин,
любові до культурного спадку свого народу,
поваги до своїх національних особливостей;
формування почуття власної гідності як
представників свого народу, толерантне
ставлення до ровесників, батьків, сусідів.



Святкування Різдва
Христового



Моє родовідне 
дерево



«Моя родина»
2 клас

Класний керівник Рось Л.В.

Мета: формувати уявлення про родину як 
частину суспільства, про роль і місце 
родини в житті людини, дослідити минуле 
своїх родин, пов’язане з історією України; 
виховувати шанобливе ставлення до 
батьків, старших і молодших членів сім’ї, 
розвивати навички спілкування в сім’ї, що 
сприяють родоводу, зв’язку поколінь; 
формувати соціальну, комунікативну 
компетентності.



Патріотична вікторина:
«Де козак, там і слава»



Фотоколаж «Як готуються до 
Великодня у моїй сім’ї»



Тема: "Моя родина"
"Великодні традиції.      

Писанки для захисників»
3 клас

Класний керівник Рубай Л.С.

Мета: познайомити дітей з
Великодніми традиціями нашого села, 
а саме: малювання писанок писачком

та воском. Виховувати уважність, 
творчість, любов до звичаїв, традицій, 

патріотизм.





“Я- і моя родина”

4 клас
Класний керівник Кусяк В.М

Мета: формування любові до рідного краю 
(причетності до рідного дому, сім'ї, школи, 
міста); формування духовно-моральних 
взаємин, любові до культурного спадку свого 
народу, поваги до своїх національних 
особливостей; формування почуття власної 
гідності як представників свого народу, 
толерантне ставлення до представників інших 
національностей, до ровесників, батьків, 
сусідів, інших людей.



Реалізація проєкту





Класний керівник
Мета: Залучити дітей та батьків до активного 

вивчення історії та культурних надбань рідного 
села, зокрема школи, життя видатних людей , що 
навчалися у цій школі; розвивати стійкий інтерес 
до історичних цінностей села. Формувати високу 

патріотичну свідомість; виховувати почуття 
захоплення та пошани до жителів села, гордість 

за приналежність   до учнів, які навчаються у 
Чолгинському ЗЗСО І- ІІ ст.



Гра-квест «Стежками рідної школи»



«Село моє найдорожче»
6 клас 

Класний керівник Шевчик О.Р.
• Мета:

• дослідження історії, звичаїв, традицій 
рідного села;

• відродження культури, звичаїв та 
традицій рідного села;

• залучення дітей до активного вивчення 
та збереження звичаїв та традицій 
рідного села;

• стимулювання проявів творчості та 
творчих підходів до вирішення 
поставлених питань



Збереження та 
відродження звичаїв та 

обрядів 
рідного села



Участь у заходах села



Мій чудовий Яворівський край
7 клас, класний керівник

Запотічна М.М.
Мета

- Дослідження історії, звичаїв, традицій
рідного краю;

- Виховання свідомих громадян-патріотів;
- Створення творчого середовища для 

вивчення
історії, географії, етнічних традицій села;
- Відродження національних звичаїв та 

традицій.



Виховний захід 

„Пам’ятаємо загиблих, шануємо 

живих”



«Моя Україна» 
8 клас

Класний керівник Лин В.М.
• Мета:
• закріплювати та розширювати знання дітей 

про Україну,           
• формування національної свідомості через пізнання 

культури та звичаїв народу;
• усвідомлення учнями своєї національної й етнічної 

приналежності та громадянства;
• передача молодому поколінню життєвого досвіду, 

багатства духовної культури народу, його 
національної ментальності;

• розкриття творчого потенціалу учнів, виховання 
самостійності, працелюбності, креативності.



“ Україна прекрасна і незалежна”

Виховний захід  “Україно моя – єдина державо”



Виховна година до Дня Захисника України 



Україна – Європейська      Держава
9 клас 

Класний керівник Рожук С.О.
• Мета:
 Формувати почуття європейської єдності та розширювати 

знання про Європу. 
 знаходити спільні цінності, подібності культур, традицій
 Сприяти усвідомленню спільної історії України та країн Європи. 
 Підвищувати інтелектуальний розвиток здобувачів освіти.
 Відкривати для себе європейське бачення світу. 
 Ознайомлювати з культурою, мовою, традиціями, пам'ятками 

архітектури та історією народів Європи. 
 Формувати нове покоління європейців. Пізнавати Європу, 

розпочавши від рідного краю.





Класний керівник, організовуючи процес громадянського 
виховання учнів, допомагає їм усвідомити себе як 

частину нації, спонукає до вдосконалення громадянина-
патріота, готовності стати на захист Батьківщини, 
прискорює процес кристалізації та шліфування 

громадянськості, почуття господаря держави. Він 
допомагає розкритися особистісному "Я" в учнівському 
колективі, сприяє формуванню і згуртуванню класного 

колективу, використовуючи методи товариської виховної 
турботи. Використовуючи особистісно-гуманний підхід до 

виховання, захоплює цікавими творчими справами, 
згуртовує однодумців, розвиває почуття 

взаємодопомоги, створює сприятливі умови для 
міжособистісних взаємовідносин, подолання скутості, 

сором’язливості, невпевненості окремих учнів, формує 
почуття честі класного колективу та власного "Я".


