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«Патріотичне виховання - це сфера духовного життя,  

яка проникає в усе, що пізнає, робить, до чого прагне, 

 що любить і ненавидить людина, яка формується». 

В. О. Сухомлинський 

 

ВСТУП 

 

Процес становлення незалежної демократичної України з її прагненням 

стати повноправним членом європейської спільноти передбачає всебічне 

утвердження в суспільному та індивідуальному бутті цивілізованого життя на 

основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних і культурних засад 

життя українського народу. Тому мета сучасного освітнього процесу не тільки 

сформувати необхідні компетенції, надати ґрунтовні знання з різних предметів, 

а й формувати громадянина, патріота; інтелектуально розвинену, духовно і 

морально зрілу особистість, готову протистояти асоціальним впливам, 

вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ. 

Людина не народжується з почуттям самоусвідомлення себе 

громадянином і патріотом власної держави. Вона повинна пройти складний 

шлях розвитку, набути досвіду,  стати носієм ціннісних пріоритетів. На думку 

К. Ушинського, найбільшою вартістю людської душі є почуття національного,   

він стверджував, що  «в душі людини риса національності корениться глибше 

за всі інші». 

Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання 

патріотизму як почуття і як базової якості особистості (патріотизм від 

латинського  patria – країна, вітчизна, батьківщина). Це любов і відданість 

Батьківщині, прагнення своїми діями служити її інтересам.  При цьому 

потрібно враховувати, що Україна має древню і величну культуру та історію, 

досвід державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним 

підґрунтям виховання дітей і молоді. Вони уже ввійшли до освітнього і 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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загальновиховного  простору, але нинішні суспільні процеси вимагають їх 

переосмислення, яке відкриває нові можливості для освітньої сфери. 
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РОЗДІЛ 1. Національно-патріотичне виховання – важлива складова 

формування зрілої особистості 

 

Сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми 

учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого 

визначення, в першу чергу, своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого світового 

порядку на планеті. У сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і 

водночас великих перспектив розвитку, кардинальних змін у політиці, 

економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного поступу, 

поряд з убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, пошуками 

шляхів для інтегрування в європейське співтовариство, є визначення нової 

стратегії виховання як багатокомпонентної та багатовекторної системи, яка 

великою мірою формує майбутній розвиток Української держави.  

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають 

патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що 

відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають 

підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які 

розглядатимуть державу  як запоруку власного особистісного розвитку, що 

спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, 

толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, 

готовності до змін.  

Національно-патріотичне виховання дітей та молоді – це комплексна 

системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських 

організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо 

формування у молодого покоління 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. Найважливішим пріоритетом 
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національно-патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення 

особистості до українського народу, Батьківщини, держави, нації. 

Національно-патріотичне виховання спирається на загальнопедагогічні 

принципи виховання, такі як дитиноцентризм, природовідповідність, 

культуровідповідність, гуманізм, врахування вікових та індивідуальних 

особливостей. Водночас національно-патріотичне виховання має власні 

принципи, що відображають його специфіку: принцип національної 

спрямованості,  принцип самоактивності  й саморегуляції,  принцип 

полікультурності , принцип соціальної відповідності, принцип історичної і 

соціальної пам’яті, принцип міжпоколінної наступності. 

  Процес національно-патріотичного виховання дітей і молоді повинен 

мати випереджувальний характер, відповідати віковим і сенситивним періодам 

розвитку дитини та особистісним характеристикам. 

Становлення учня як громадянина та патріота – актуальна проблема 

сьогодення. Цей процес відбувається під час виховання та представляє цілий 

комплекс заходів, спрямованих на формування людини як особистості. 

Виховання дітей шкільного віку здійснюється в процесі навчальної та виховної 

роботи в школі та за її межами, формуючи свідому, активну, корисну для 

суспільства особистість. 

Нині патріотизм покликаний дати новий імпульс духовному 

оздоровленню народу, формуванню в Україні громадянського суспільства, яке 

передбачає трансформацію громадянської свідомості, моральної, правової 

культури особистості, розквіту національної самосвідомості і ґрунтується на 

визнанні пріоритету прав людини.  

За таких умов школа стає важливою ланкою виховання свідомих, 

активних, високоморальних громадян Української держави, місцем емоційно-

психологічної захищеності і душевного комфорту особистості учня, 

конструктивної співпраці та взаєморозуміння, ланкою, де формується 

національна свідомість, громадська зрілість, соціальна відповідальність за долю 
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Батьківщини, за свою роль у національно-культурному відродженні України, її 

розквіті. 

Виховати громадянина означає підготувати підростаючу особистість до 

участі в розв’язанні начальних і перспективних завдань держави, до управління 

її справами і виконання функції громадського діяча та захисника Батьківщини. 

Для цього потрібно сформувати в нього комплекс особистісних якостей і рис 

характеру, що є основою специфічного способу мислення та спонукальною 

силою дій, вчинків, поведінки. 

Виховання у молодого  покоління почуття гордості за свою країну, 

готовності бути гідним громадянином України, відданості справі зміцнення 

державності, активної громадянської позиції нині визнано проблемою 

загальнодержавного масштабу. 

У сучасних умовах патріотизм виявляється, насамперед, у любові до 

Батьківщини, готовності утвердити незалежність  держави, піднесенні України 

до рівня високорозвинених держав світу. Актуальним є необхідність виховання 

гуманних почуттів: любові до людини, поваги і піклування про неї, доброти, 

співчуття, великодушності тощо. 

Неможливо уявити справжнього громадянина-патріота, який би не 

проявляв любові до рідного краю, не шанував батька-матері, не знав свого 

родоводу, національних традицій, не відчував єдності з природою, не 

турбувався про  її охорону та примноження багатств.  

Національно-патріотичне виховання наскрізно пронизує весь навчально-

виховний процес, органічно поєднує національне, громадянське, моральне, 

родинно-сімейне, естетичне, правове, екологічне, фізичне, трудове виховання, 

базується на національній історії, знанні та відстоюванні своїх прав, виконанні 

конституційних і громадянських обов’язків, відповідальності за власне 

майбутнє, добробут та долю країни. 
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РОЗДІЛ 2. Мета та завдання національно-патріотичного виховання 

 

В умовах утвердження української державності, інтеграції України у 

світове та європейське співтовариство, значно зростає роль навчального 

закладу у партнерстві з батьківською громадськістю у формуванні свідомого 

громадянина України, патріота своєї держави. Виникла соціальна потреба у 

виробленні нової наукової концепції патріотичного виховання молоді, 

формування національної самосвідомості. Самовідданість захисників України є 

результатом патріотичного виховання. Відтак, національно-патріотичне 

виховання учнівської молоді стає важливою складовою частиною процесу 

формування зрілої особистості. 

26 березня 2015 року Міністерство освіти і науки України затвердило 

Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015-2019 

рр. Мета Концепції національно-патріотичного виховання полягає у створенні 

методологічних засад для системної і цілеспрямованої діяльності органів 

державної влади і громадськості щодо виховання молодої людини – патріота 

України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, 

правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і 

цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов’язки, 

сприяти громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути 

конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в соціумі як громадянин, 

сім’янин, професіонал, носій української національної культури. 

 Концепція національно-патріотичного виховання передбачає створення 

цілісної системи національно-патріотичного виховання молоді шляхом 

реалізації таких виховних завдань: 

- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні 

відповідно до її інтересів та можливостей; 

- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів 

України, державної символіки ; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8_%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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- сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних 

та культурних надбань українського народу; 

- формування мовної культури, володіння українською мовою та її 

вживання як духовного коду нації; 

- формування духовних цінностей українського патріота; 

- відновлення і вшанування національної пам’яті; 

-  утвердження у свідомості громадян об’єктивної оцінки ролі українського 

війська в українській історії; 

- формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання 

громадянського та конституційного обов’язку; 

- відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської 

сили військово-патріотичного виховання молоді; 

- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, 

людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими 

потребами; 

-  консолідація діяльності органів державного управління та місцевого 

самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо 

національно-патріотичного виховання; 

- сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій, клубів та 

осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання 

молоді; 

- підтримання кращих рис української нації – працелюбності, прагнення до 

свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини; 

- створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, 

високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності 

громадянина, а відтак держави; 

- сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я; 

задоволення естетичних та культурних потреб особистості; 

- виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, 

бездуховності, антигромадської діяльності; 
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- створення умов для посилення патріотичної спрямованості 

телерадіомовлення та інших засобів масової інформації при висвітленні 

подій та явищ суспільного життя; 

- реалізація індивідуального підходу до особистості та виховання. 

Основною метою національного виховання на сучасному етапі є 

передання вихованцям соціального досвіду, успадкування ними духовних 

надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних 

взаємин, формування незалежно від національної приналежності особистісних 

рис громадянина Української держави, духовності, трудової, моральної, 

розумової, естетичної, правової, фізичної та екологічної культури. 

Мета національно-патріотичного виховання конкретизується через систему 

таких виховних 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; 
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-  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. 

Кінцевою метою виховання особистості є її підготовка до життя в 

суспільстві, до виконання ролей громадянина, трудівника, громадського 

діяча, сім'янина, товариша. Підготовка до ролі громадянина передбачає 

формування в людини яскраво вираженої активної громадянської позиції 

почуття обов'язку і відповідальності перед суспільством. Роль трудівника 

охоплює вміння і бажання активно працювати, створювати нові 

матеріальні та духовні цінності. Бути громадським діячем означає брати 

активну участь у громадському житті. Уже в школі особистість необхідно 

готувати і до ролі сім'янина — майбутнього батька, чоловіка, матері, 

дружини. Як товариш кожен має вміти розуміти іншу людину, 

співчувати, жаліти, поступатися, ділитися і т. д. 
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РОЗДІЛ 3. Із досвіду впровадження системи національно-патріотичного 

виховання 

 

Школа – це відтворення суспільних та освітніх змін,  унікальний 

соціальний інститут, через який проходить абсолютно кожен, тому складно 

недооцінити її роль у процесі національно-патріотичного виховання 

підростаючого покоління.   

Навчальний заклад має стати для кожної дитини осередком становлення 

громадянина-патріота України, готового самовіддано розбудовувати країну як 

суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, 

забезпечувати її національну безпеку, сприяти єднанню українського народу та 

встановленню громадянського миру й злагоди в суспільстві. 

Виховна робота школи – це система, спрямована на виховання цілісної 

особистості учня, який має активну творчу й соціальну позицію, високі 

моральні якості, які постійно вдосконалює, вміє керувати своїм здоров’ям, 

прагне до знань і має певний достатній життєвий досвід, тобто готовий до 

суспільного життя. Національно-патріотичне виховання є гармонійною 

складовою цілісного виховного процесу. 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», 

«Про освіту», «Про державний Гімн України», Указу Президента України від 

13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи», Указу Президента України 

від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України», Указу Президента 

України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України», Указу 

Президента України від 24.09.2014 № 744 «Про невідкладні заходи щодо 

захисту України та зміцнення її обороноздатності», Указу Президента «Про 

вшанування подвигу учасників Революції гідності та про увічнення пам’яті 

Героїв Небесної сотні», наказу Міністерства освіти і науки України від 

27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення 

національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді», наказу 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 жовтня 2011 року 
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№1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України», листа Міністерства освіти і науки України від 

13.08.2014 № 1/9-412 «Про проведення Уроків мужності», листа Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.12 № 1/9-530 «Щодо 

виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами 

позакласної роботи», листа Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 

№ 1/9-376 «Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у 

навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році», Концепції національно-

патріотичного виховання, річного плану роботи Згурівського НВК «Гімназія-

загальноосвітня школа І ступеня» організоване і проводиться національно-

патріотичне виховання учнів на уроках і в позакласній роботі, педагогічний 

колектив працює над створенням діяльнісної системи національно-

патріотичного виховання. 

Сформованість патріотичних почуттів педагога є передумовою його 

готовності до патріотичного виховання. Педагогу мають бути притаманні 

любов до Батьківщини та українського народу, усвідомлення безперечної 

цінності своєї країни, віра в її майбутнє, спроможність безкорисно радіти 

досягненням, сприяти становленню й утвердженню її як правової, 

демократичної, соціальної держави; досконале володіння державною мовою, 

ціннісне ставлення до історії та культури власного народу, готовність до 

плідної праці на користь рідної землі, турбота про збереження природи країни 

та її багатств. У НВК із 2008-2009 н. р. функціонує гуманістична система 

виховання, метою якої є виховати не просто учня, а Людину. 

Національно-патріотичне виховання організується та здійснюється за 

такими напрямками (державний, соціальний, військовий, психолого-

педагогічний, правовий) :  

1) формування і виховання в учнів загальнолюдських цінностей, 

орієнтацій, національної гідності, культури міжнаціональних відносин, 

морально-психологічних якостей громадянина-патріота;  
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2) вивчення героїчної історії українського народу, духовної спадщини, 

національних традицій, символів, звичаїв, вірувань;  

3)вивчення та роз’яснення учням ідейно-теоретичних засад державної 

незалежності та суверенітету, ролі і місця Збройних Сил України, значення 

військової служби та військового обов’язку в забезпеченні територіальної 

цілісності держави;  

4) пропаганда життя і діяльності видатних державних, військових та 

громадських діячів, борців національного визвольного руху;  

5) співробітництво з державними органами влади, громадськими та 

творчими організаціями, засобами масової інформації з питань військово-

патріотичного виховання, військово-фахової орієнтації молоді та підготовка її 

до служби в лавах Збройних Сил України;  

6) розвиток військово-шефської роботи, надання допомоги ветеранам 

війни. 

Основними формами патріотичного виховання школярів є: інформаційно-

масові, діяльнісно-практичні, інтегративні, діалогічні, індивідуальні, наочні. 

 У процесі організації патріотичного виховання усі члени педагогічного 

колективу дотримуються таких принципів: національної спрямованості, 

гуманізації виховного процесу, самоактивності і саморегуляції, 

культуровідповідності, полікультурності, соціальної відповідності. 

Педагогічний колектив вирішує такі проблемні питання національно-

патріотичного виховання: особливості та інноваційні технології виховання 

патріотизму підростаючої особистості у сучасних умовах; теоретичні підходи 

до визначення сутності морально-духовного виховання молодших підлітків; 

формування громадянськості особистості в процесі її соціалізації; формування 

громадянина-гуманіста і його національної свідомості; національно-

патріотичне виховання як складова формування у старшокласників ціннісного 

ставлення до людини в сучасних умовах. 

У молодшому шкільному віці формується здатність дитини пізнавати 

себе як члена сім’ї, родини, дитячого угрупування, як учня, жителя села, 
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селища, виховується любов до рідного дому, школи, вулиці, своєї країни, її 

природи, рідного слова, побуту, традицій. 

У підлітковому віці виховується духовно осмислений, рефлексивний 

патріотизм, який поєднує любов до свого народу, нації, батьківщини з почуттям 

поваги до інших народів, своїх і чужих прав і свобод. 

У старшому шкільному віці пріоритетними рисами ціннісного ставлення 

до Батьківщини є відповідальність і дієвість. Старшокласники прагнуть жити в 

Україні, пов’язати з нею свою долю, служити Вітчизні на шляху її становлення 

як суверенної і незалежної, демократичної, правової і соціальної держави, 

поважати свободу, демократію, справедливість. 

Особливу роль у системі  виховної роботи відіграє  педагог-організатор. 

У своїй діяльності педагог-організатор керується Конституцією і законами 

України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і 

органів управління освітою всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, 

дотримується Конвенції про права дитини (Додаток А). 

Питання розвитку системи патріотичного виховання, формування 

національної свідомості, громадянської активності – одне з головних у 

підготовці педагога-організатора до реалізації завдань і змісту національно- 

патріотичного виховання дітей та молоді. Завдання педагога – організувати 

навчально-виховний процес таким чином, аби він сприяв розвиткові, 

самовдосконаленню, здобуттю власного досвіду, практичних навичок 

управлінської діяльності; сприяє розвитку і діяльності дитячих і громадських 

організацій, об’єднань, допомагає в плануванні їх діяльності на принципах 

добровільності, самостійності, гуманності і демократизму з врахуванням 

ініціативи, запитів і потреб учнів; організовує їх колективно-творчу діяльність у 

відповідності з віковими інтересами учнів і вимогами життя; створює в школі 

сприятливі умови, які дозволяють учням проявляти громадську і моральну 

позицію, реалізувати свої інтереси і потреби, цікаво і з користю для їх розвитку 

проводити вільний час; турбується про здоров’я і безпеку довірених йому 

учнів. 
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Важливу роль у реалізації національно-патріотичного виховання та 

активної громадської активності школяра відіграє створення позитивного 

виховного середовища (простору). Тут важливо пам’ятати, що шкільний 

колектив є певним мікросуспільством, своєрідною моделлю суспільства  в 

цілому і він розбудовується подібним чином. 

Реалізація національно-патріотичного виховання у роботі педагога-

організатора відбувається через: 

- позакласну роботу: ця ділянка роботи не повинна обмежуватись лише 

традиційними загальношкільними заходами, а й утілюватись в інших 

формах діяльності. Тут варто пам’ятати про вікові особливості школярів. 

Так, з учнями 1-4 класів доречно  проводити години спілкування «Національні 

символи України», «Великий дім – держава», «Ми – українці», «Моя країна – 

Україна»; фестиваль сімейної творчості «Скарби моєї родини»; конкурси 

малюнків «Кожна дитина має право»; вікторини «Чи знаєш ти свій край?, 

«Козацькому роду нема переводу»; КТС «Свято нашого роду»; екскурсії «Чим 

славна  вулиця моя?», «Екологічні стежки Згурівського 

дендропарку»; виставки «Скарби бабусиної скрині», «Золоті руки мого дідуся», 

тощо. 

З учнями 5-8 класів  доцільно організовувати: зустрічі із 

ветеранами Другої світової війни, воїнами-афганцями, воїнами АТО та їх 

родинами  «Дорогами пам’яті»; години історичної пам’яті  «Згадаймо всіх 

поіменно», «Україна пам’ятає» ( Голодомор 1932-1933 рр.), рольові ігри «Якби 

я був Президентом школи…», «Як я можу бути корисним суспільству»; 

пошукові експедиції «Твоя країна – Україна», «Стежками минулого»; флеш-

моби, тренінги та інше. 

 Із метою розвитку національної самосвідомості учнів 9-11 класів  

використовувати такі форми роботи: організація збирання та поширення 

інформації про героїчні вчинки українських військовослужбовців, бійців 

добровольчих батальйонів у ході російсько-української війни, волонтерів та 

інших громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності 
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України; круглий  стіл «Історія української державності»; години правової  

грамотності  «Мої права, мої обов’язки», «Що означає «бути законослухняним 

громадянином держави»», «Знати і виконувати Закони України»; вечір 

української патріотичної пісні «А найбільш я люблю Україну», вечір-

реквієм «Ваш світлий подвиг незабутній»; брейн-ринги «Конституційні засади 

української держави», «Суспільство. Право. Мораль. Духовність»; 

диспут «Активна громадянська позиція. Як її проявляти сьогодні»; ток-шоу  

«Сучасний політик, якому я довіряю…»; турнір знавців історії «Визначні 

постаті України» та інше. 

 -  роботу з громадськістю: організовувати зустрічі з громадськими діячами, 

представниками місцевих органів самоврядування, сучасними поетами та 

письменниками рідного краю, воїнами АТО та їх родинами, вимушеними 

переселенцями зі Сходу, представниками служби у справах дітей та сім’ї, 

представниками  правоохоронних органів , цікавими людьми. 

 -  співпрацю з класними керівниками: найдієвішою формою роботи є 

проектна діяльність. Перевагою цієї форми роботи є те, що учні під час роботи 

над проектом отримують додаткові знання, практичні навички, досвід спільної 

діяльності. Метод проектів сприяє формуванню зв’язку між теорією та 

практикою, розвитку мотивації, активізує пізнавальну діяльність школярів. 

 -  співпрацю з органами учнівського самоврядування: наш час потребує 

лідерів нової формації. Людей компетентних, відповідальних, здатних мислити 

неординарно. Проблема виховання молодих лідерів – це проблема підготовки 

людини майбутнього, людини, яка відповідає вимогам нового ХХІ століття – 

національно свідомої, активної, патріотично налаштованої. Сьогодні існує 

нагальна потреба у людях, спроможних розв’язувати і щоденні, і масштабні 

завдання для забезпечення прогресу у всіх сферах життя нашої держави. 

Плеканню такого покоління сприяє широке запровадження учнівського 

самоврядування. Участь у ньому є справжньою школою, наукою і мистецтвом 

управління для майбутніх фахівців. Досвід взаємостосунків, розв’язання 
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конфліктів, виявлення і захисту своїх інтересів, набутий у школі, стане 

багажем, з яким школярі увійдуть у доросле життя. 

У результаті впровадження системи національно-патріотичного виховання 

очікується: 

- забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і 

відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про 

спільне благо, збереження та шанування національної пам’яті; 

- зацікавленість молоді щодо служби у Збройних силах України, готовність 

до захисту України та виконання громадянського і конституційного 

обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності 

України, з метою становлення її як правової, демократичної, соціальної 

держави; 

- збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному 

розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки; 

- створення ефективної виховної системи національно-патріотичного 

виховання молоді; 

- консолідація зусиль суспільних інституцій у справі виховання 

підростаючого покоління. 

У НВК діють гуртки «Патріот», «Українське народознавство». На 

реалізацією завдань національно-патріотичного виховання планують і 

організовують свою роботу класоводи, класні керівники, педагог-організатор 

Лихацька Л.В., соціальний педагог Журавська І.М., практичний психолог 

Жиглій І.О. 

Учні НВК брали участь у Всеукраїнських акціях «Лист пораненому», 

«Врятуй країну! Допоможи армії!», обласних акціях «Діти Київщини – воїнам 

АТО», «Надійний тил», організували фотовиставку, присвячену подвигу 

українського народу під час АТО. Із метою формування сучасної національної 

ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, героїці сучасної 

боротьби за незалежність і цілісність держави, виховання громадянського 

обов’язку та відповідальності учнівської молоді протягом 2014-2016 рр. 
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організовано та проведено цикл «Уроків мужності», створена папка «Пам’яті 

вдячні нащадки». 

Річний план виховної роботи педагога-організатора (Додаток Б) та плани 

роботи комісій учнівського самоврядування (Додаток В) (Президентська 

республіка «Злагода», педагог-організатор Лихацька Л.В.) включає в себе низку 

заходів з національно-патріотичного виховання у рамках Тижня рідного краю 

(вересень 2015 р.), Тижня патріотичного виховання (жовтень 2015 р.), Тижня 

«Люби, шануй, оберігай свій рідний край» (жовтень  2015 р.), Тижня пам’яті 

жертв голодомору та політичних репресій (листопад 2015 р.), місячника 

українознавства «Я, родина, Україна», Тижня військово-патріотичного 

виховання (грудень 2015 р.), Тижня народознавства (грудень 2015 р.), Тижня 

української державності (січень 2016 р.), Тижня рідної мови (лютий 2016 р.), 

Тижня сім’ї та родинних традицій (березень 2016 р.), Місячника довкілля 

«Земля – наш спільний дім» (квітень 2016 р.), Місячника національно-

патріотичного виховання, Тижня Пам’яті (травень 2016 р.), Тижня дітей 

(травень 2016 р.).  

Із 21.09.2015 року по 25.09.2015 року проходив Тиждень рідного краю. 

До 70-річчя визволення Згурівки від німецько-фашистських загарбників і Дня 

партизанської слави були проведені лінійка-реквієм, уроки пам’яті і уроки 

мужності (створена колективна папка «Уроки мужності»), похід до Алеї Слави, 

привітали ветеранів, переглянули хронікально-документальні, художні фільми 

про події Другої світової війни, документальні фільми про події на Майдані та 

на Сході України, організували фотовиставку, присвячену подвигу героїв 

«Небесної сотні», створили буклет «Прогулянка моїм селищем». 

Із 05.10.2015 року по 09.10.2015 року пройшов Тиждень патріотичного 

виховання. Відбулися спортивні змагання «Нащадки козацької слави», 

фотовиставка «Подвиг українського народу під час АТО», конкурс плакатів 

«Моя рідна Згурівщина!», розпочалася Всеукраїнська естафета пам’яті «Слава 

визволителям України!» 
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Із 12.10.2015 року по 16.10.2015 року пройшов Тиждень «Люби, шануй, 

оберігай свій рідний край». Відбулася виставка-конкурс фоторобіт «Заповідні 

та унікальні місця Згурівки», «Чарівний світ флори і фауни мого краю», 

вікторина для учнів 1-4 класів «Чи знаєш ти свій рідний край?», тематичні 

години національної єдності «Україна – єдина держава», флеш-моб «Україна – 

моя Батьківщина», інформаційні хвилини пам’яті до Дня визволення України 

від німецько-фашистських загарбників. 

Із 23.11.2015 року по 27.11.2015 року пройшов Тиждень пам’яті жертв 

голодомору та політичних репресій, лінійка-реквієм «Минуле стукає в наші 

серця», переглянули документальні фільми, оформили виставку 

документальних та історичних матеріалів. 

У грудні пройшов місячник українознавства «Я, родина, Україна», 

Тиждень  громадянського виховання,  Тиждень військово-патріотичного 

виховання. До дня Збройних Сил України відбулася урочиста лінійка, 

спортивно-розважальне шоу для старшокласників, виготовили листівки і 

написали листи воїнам АТО, спортивні змагання для учнів 5-9 класів «Нумо, 

хлопці!», зустріч із працівниками військкомату, воїнами Збройних Сил 

України, взяли участь у І етапі мистецько-патріотичного конкурсу «Афганська 

війна очима дітей», у районному етапі виставки-конкурсу декоративно-

ужиткового мистецтва «Скарби рідного краю», у районному етапі 

Всеукраїнської виставки-конкурсу образотворчого та декоративно-ужиткового 

мистецтва «Знай і люби свій край», акцію до Міжнародного дня людей з 

особливими потребами «Селище, де зручно всім». 

Із 18.01.2016 року по 22.01.2016 року проведений Тиждень української 

державності. Лихацька Л.В. та Сухенко В.В. провели тематичні лінійки до Дня 

Соборності «Навіки разом» (Додаток Г) і Дня пам’яті героїв Крут «Вам вічна 

слава,  вам вічна пам’ять…» (Додаток Д), історичний брейн-ринг між учнями 

10-11 класів, переглянули із середніми і старшими класами документальні 

фільми «День Соборності – свято України», «Собор на крові», «Крути: кров і 

вогонь», тематичні політінформації «Моя Україна – вільна держава, я з нею 
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пов’язую долю свою». 19 лютого для учнів 5 – 11 класів  проведена лінійка-

реквієм, приурочена вшануванню пам’яті  Небесної сотні «У нашій пам’яті 

вони назавжди залишились…» (Додаток Е)  

Із 2014-2015 навчального  року в плани виховної роботи класоводів та 

класних керівників введено новий розділ «За єдину Україну» (національно-

патріотичне виховання). У цьому розділі плануються заходи на рік, на місяць, 

на кожен тиждень. 

У Згурівському НВК «Гімназія – ЗОШ І ступеня» діє Президентська 

республіка «Злагода» на чолі з Президентом. Вона об’єднує учнів 5 – 11 класів. 

Як підрозділ діє об’єднання молодших школярів (1 – 4 класи) «Країна  

Барвінкова». Керівним органом республіки є Парламент. У Парламенті діє 8 

комісій (комісія «Національне відродження», комісія «Знання», комісія 

«Дисципліна і порядок», комісія «Здоров’я», комісія «Захист прав дитини», 

комісія «Добрі справи», комісія «Дозвілля», комісія «Прес-центр»), керує 

роботою Парламенту Рада, в яку входять голови комісій на чолі з Президентом 

та старости класів. (Додаток Є) 

Діяльність усіх комісій і об’єднання «Країна Барвінкова» у рамках 

національно-патріотичного виховання відбувається під девізом «Вкраїна – 

мати, за неї треба головою  стояти» і передбачає ціннісне ставлення до 

суспільства і держави: формування високої патріотичної свідомості, почуття 

відданості, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності 

до виконання громадянського й конституційного обов’язку із захисту 

національних інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння 

становленню  її як правової, демократичної, соціальної держави. 

У початкових класах це такі заходи: зустріч-знайомство «Я, родина, 

Україна», урок мужності «Обпалені війною», конкурс речень «Моя 

Батьківщина – це …» ( 1клас); подорож «Стежиною Доброти», правознавча 

лотерея, година державності «Мово моя, ти – чарівна зірниця!», зустріч із 

ліквідаторами аварії на ЧАЕС, подорож «Стежиною пам’яті» (2 клас); конкурс 

«Малюнок у госпіталь пораненим», похід по місцях бойової слави, конкурс 
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«Хто найбільше збере прислів’їв про рідний край», конкурс «Нумо, хлопці», 

пошукова робота «Наша вулиця носить ім’я героя війни!» (3 клас); мистецько-

художня виставка «Усе це зветься Україна», читацька конференція «Відомі 

люди нашого краю», конкурс української пісні «Ой є в лісі калина», ігри-

заняття «Ми – українці! Ми все зможемо! Ми переможемо!» (4 клас). 

У середніх класах такі заходи: родинна зустріч «З бабусиної скриньки: 

тут все священне, все твоє, бо зветься просто краєм рідним», бесіди біля 

книжкової полиці «Україно, Україно, славний край козаччини!», «Лиха коса 

голодомору» (5 клас); конкурс малюнків «Символи мого народу», бесіда 

«Рушник – символ праці та краси», конкурс «Українська народна пісня – 

краплина душі народу», презентація «Люблю тебе, мій рідний краю» (6 клас); 

КТС «Створення карти України з різнобарвних клаптиків паперу «Мої друзі з 

усієї України», проведення акції по збору коштів воїнам АТО «Торбинка 

щастя», акція «Напишу листа солдату… Хай короткий… та напишу!», акція 

«Допомога ветерану», конкурс читців творів Т.Шевченка «Братання словом», 

проведення пошукової роботи «Героїчні будні земляків» (7 клас);  день 

спортивних звитяг «Молодь обирає здоров’я», день батька (виготовлення 

вітальних листівок), година спілкування «Законодавство України про освіту», 

класна година «Твої обов’язки перед суспільством», година спілкування 

«Виховання маляти в українській родині», диспут «Моральна краса твого друга 

– дзеркало твоєї душі». 

У старших класах такі заходи: твір-роздум «Я – громадянин України і 

пишаюся цим», проект «Люди, які прославили мій край», конкурс декламаторів 

«Любове моя – Вкраїно!» (9 клас); зустріч «Герої для нас як приклад», Тренінг 

«Проблеми міжособистісного спілкування», диспут «Активна життєва позиція: 

чи кожен її має?», конференція «Толерантність та політична культура» (10 

клас); брейн-ринг «Конституційні основи держави», усний журнал «Українці за 

кордоном», складання особистої шкали цінностей (11 клас). 

Учні та вчителі НВК зібрали грошову допомогу   учаснику АТО Драю 

В.В., організовані зустрічі із Зозулею О.М. - сином нині покійного Почесного 
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громадянина Згурівки, ветерана війни і праці Михайла Павловича Зозулі,  

полковником у відставці, колишнім працівником Міністерства оборони, 

учасником бойових дій в Афганістані, батьком учасника АТО, старшини 

військової служби за контрактом Андрія Зозулі, Щербатенком В.І. – керівником 

історично-патріотичного клубу «Пошук», Драєм В.В. – учасником АТО. 

Проведений брейн-ринг між учнями 10-11 класів «Українське 

державотворення» до Дня Соборності, переглянули історико-документальний 

фільм до Дня пам’яті героїв Крут. Систематично поповнює матеріалами 

змінний інформаційний стенд «Історія. Події. Факти.», історичний вісник. 

Висвітлюють разом з учнями  свою діяльність на шпальтах районної газети 

«Панорама». 

Учні активно займаються пошуковою і дослідницькою діяльністю. 

Основна мета: формування національної самосвідомості учнів шляхом 

створення умов для самореалізації особистості; систематизація знань про 

духовну та матеріальну культуру українців; створення умов для широкої 

інтеграції українознавчих дисциплін з метою формування світоглядної 

освіченості особистості.  Учні створили і розповсюдили по класах посібник 

«Велична й трагічна історія пісні-гімну «Ще не вмерла Україна», взяли участь в 

патріотичній акції «Миколайчики для героїв»,  взяли участь у вечорі-реквіємі 

військово-патріотичної пісні, провели лінійку-реквієм до дня вшанування жертв 

голодомору в Україні «Непідкорені голодом у 33-ому – непереможні сьогодні», 

провели читацьку конференцію за книгою Роберта Конквеста «Жнива 

скорботи», систематизували краєзнавчі матеріали з метою вшанування 70-

річниці вигнання нацистських окупантів з України,  взяли участь у 

Всеукраїнській акції «Естафета Пам’яті» до 70-річчя перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні, висвітлюють свою діяльність на сторінках газети 

«Панорама».  Щорічно проводяться зустрічі з воїнами-інтернаціоналістами та 

учасниками АТО. 
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Успішній реалізації завдань щодо виховання у дітей духовних і 

патріотичних цінностей сприяють класні керівники, учителі-предметники, 

соціальний педагог, практичний психолог, батьки. 

Важлива роль у формуванні патріотизму належить сім’ї. Особливу увагу 

педагогічний колектив приділяє педагогізації батьків, ознайомленню їх із 

сучасними психолого-педагогічними знаннями. Із цією метою використовують 

активні методи: тренінги, дискусії, аналіз виховних ситуацій, які сприяють 

усвідомленню батьками ролі сім’ї у вихованні дітей, формуванні патріотичних 

почуттів та готовності служити своїми знаннями, працею Україні. 

Усі заходи наповнені громадянсько-патріотичним змістом, стверджують 

ідею спільності інтересів та взаємоповаги усіх громадян України, підтримують 

прагнення кожної особистості до духовного, інтелектуального, творчого та 

фізичного розвитку задля розквіту держави в цілому. 
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ВИСНОВКИ 

 

Без національно – патріотичного виховання молоді неможливо зберегти 

державу, націю. Патріотичне виховання покликане формувати в молоді високі 

моральні якості та ідеали, почуття любові до своєї Батьківщини, потребу в 

служінні їй. Воно орієнтоване на формування свідомого громадянина, патріота, 

професіонала, людини зі шляхетними особистісними якостями й рисами 

характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями та поведінкою, 

спрямованими на саморозвиток. 

Патріотизм – суспільно-психологічне і моральне почуття, яке передбачає 

відданість своєї Батьківщині й любов до неї, бажання захищати її. Патріотизм 

як одна з яскравих емоційних якостей людини має моральне значення, оскільки 

проявляється у її громадянській позиції, у дотриманні традицій своїх батьків. 

Критерієм і результатом національно-патріотичного виховання є 

громадянськість особистості, складовими якої є моральна, політична та правова 

культура, почуття власної гідності, внутрішньої свободи і водночас вболівання 

за суспільні ідеали, за пріоритети держави, благо свого народу і його дружні 

взаємини у світовому співавторстві. 

Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений 

національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, 

здатний до саморозвитку та самовдосконалення. 

Запорукою ефективності виховного процесу є органічне поєднання 

системи принципів національно-патріотичного виховання в цілісну систему, 

яка забезпечує досягнення відповідних результатів - міцно і органічно 

засвоєних загальнолюдських і українських національних цінностей. 

Отже, здійснення системного національно-патріотичного виховання є 

однією з головних складових національної безпеки України.  
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Додаток А  

Основні нормативні документи у сфері освітньої політики щодо 

національно-патріотичного виховання підростаючого покоління: 

 

1. Указ Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 "Про заходи щодо 

поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді" 

2. Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та 

Свободи» 

3. Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності 

України» 

4. Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника 

України» 

5. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 N 199-р "Про 

заходи з увічнення пам'яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 

років та її учасників на 2011-2015 роки" 

6. Протокол наради  Кабінету Міністрів України від 18.09.2014 "Щодо 

питань національно-патріотичного виховання учнівської молоді" 

7. Наказ МОН України від 30.09.2014 №1085 Про 

проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної 

гри  «Сокіл» («Джура») 

8. Наказ МОН України, Міністерства оборони України, Міністерства 

внутрішніх справ від 21.10.2013 № 1453/716/997 "Про Програму 

патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних 

закладах України та План заходів Естафети Перемоги на 2013-2015 роки" 

9.  Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту, МОН 

України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму 

України від 27.10.2009 №754/981/538/49 "Про затвердження Концепції 

національно-патріотичного виховання молоді" 

http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2015/19.10/pu580-2015.pdf
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2015/19.10/pu580-2015.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/334/2015
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/872/2014
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/872/2014
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/871/2014
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/871/2014
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/806/2014
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/806/2014
http://kristti.com.ua/upload/file/-new-/patriotuchne/kmu_rozporyadjennya.docx
http://kristti.com.ua/upload/file/-new-/patriotuchne/kmu_rozporyadjennya.docx
http://kristti.com.ua/upload/file/-new-/patriotuchne/kmu_rozporyadjennya.docx
http://kristti.com.ua/upload/file/-new-/kabinets/fizra_dp/%D0%9A%D0%9C%D0%A3_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%9D%D0%B0%D1%86.%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80.%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20.doc
http://kristti.com.ua/upload/file/-new-/kabinets/fizra_dp/%D0%9A%D0%9C%D0%A3_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%9D%D0%B0%D1%86.%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80.%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20.doc
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2014/07_14/nor-baza-sokil-2014.zip
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2014/07_14/nor-baza-sokil-2014.zip
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2014/07_14/nor-baza-sokil-2014.zip
http://kristti.com.ua/upload/file/-new-/patriotuchne/nmon_1453_716_997_21102013.doc
http://kristti.com.ua/upload/file/-new-/patriotuchne/nmon_1453_716_997_21102013.doc
http://kristti.com.ua/upload/file/-new-/patriotuchne/nmon_1453_716_997_21102013.doc
http://kristti.com.ua/upload/file/-new-/patriotuchne/nmon_1453_716_997_21102013.doc
http://kristti.com.ua/upload/file/-new-/patriotuchne/koncepcia_patr.vuhovannya.docx
http://kristti.com.ua/upload/file/-new-/patriotuchne/koncepcia_patr.vuhovannya.docx
http://kristti.com.ua/upload/file/-new-/patriotuchne/koncepcia_patr.vuhovannya.docx
http://kristti.com.ua/upload/file/-new-/patriotuchne/koncepcia_patr.vuhovannya.docx
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10.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 №1232 "Про 

затвердження плану заходів щодо посилення національно-

патріотичного виховання дітей та учнівської молоді 

11.  Лист Міністерства освіти і науки України від 28.08.2014 №1/9-429 "Про 

організацію фотовиставок" 

12.  Лист Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 №1/9-614 "Про 

методичні рекомендації з патріотичного виховання" 

13.  Лист Міністерства освіти  і науки України від 08.05.2015 №1/9-235 

"Щодо відвідування музеїв та навчально-тематичних екскурсій" 

14.  Наказ департаменту освіти і науки КОДА від 20.10.2014 №292 "Про 

організацію та проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)"  

15.  Наказ департаменту освіти і науки КОДА від 13.12.2013 № 405 "Про 

вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчальних закладах 

області" 

16.  Наказ департаменту освіти і науки КОДА від 02.12.2014 №343 "Про 

подальше вдосконалення системи національно-патріотичного 

виховання дітей, учнівської та студентської молоді в навчальних закладах 

Київської області".  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2014/11_14/nmo-1232-2014.doc
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2014/11_14/nmo-1232-2014.doc
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2014/11_14/nmo-1232-2014.doc
http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2757-
http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2757-
http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2757-
http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/2757-
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2014/11_14/1_9-614-14.doc
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2014/11_14/1_9-614-14.doc
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2015/06_2015/l-mon-2015-235.doc
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2015/06_2015/l-mon-2015-235.doc
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2014/11_14/n292-2014.doc
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2014/11_14/n292-2014.doc
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2014/11_14/n292-2014.doc
http://kristti.com.ua/upload/file/-new-/patriotuchne/nakaz_don_koda_13.12.13%5b405%5d.doc
http://kristti.com.ua/upload/file/-new-/patriotuchne/nakaz_don_koda_13.12.13%5b405%5d.doc
http://kristti.com.ua/upload/file/-new-/patriotuchne/nakaz_don_koda_13.12.13%5b405%5d.doc
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2014/11_14/NAKAZ_DON_-_Z-343.rtf
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2014/11_14/NAKAZ_DON_-_Z-343.rtf
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2014/11_14/NAKAZ_DON_-_Z-343.rtf
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2014/11_14/NAKAZ_DON_-_Z-343.rtf
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Додаток Б 

План роботи педагога-організатора на 2015 – 2016 н.р. 

 

Вересень 

Місячник національно-патріотичного виховання 

«Рідний край, де ми живемо - Україною зовемо» 

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ 

Мета: формування у молодого покоління 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; формування 

ціннісного ставлення особистості до українського народу, Батьківщини, 

держави, нації. 

Девіз: «Вкраїна – мати, за неї треба головою стояти» 

Дата Захід Відповідальний 

Тиждень знань. Україна – єдина країна (01.09 – 04.09) 

01.09 День Знань. Свято Першого дзвоника. 

Виховні заходи «Рідний край, де ми 

живем, Україною зовем», «Україна – 

єдина країна», «Козацькому роду нема 

переводу». 

Педагог-організатор 

Класні керівники 

01.09-09.09. 

01.09-20.09 

01.09-30.09 

 

Участь в обласних акціях «Діти 

Київщини воїнам АТО», «Надійний 

тил». 

Всеукраїнська акція «Лист 

пораненому». 

Всеукраїнська акція «Врятуй країну! 

Допоможи армії!» 

Комісія «Національне 

відродження» 

Педагог-організатор 

Класні керівники 

Комісія «Прес-центр» 
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Участь у районному етапі обласного 

конкурсу фоторобіт «Неосяжна моя, 

Україно!» 

Участь у районному етапі заочного 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя Україно!» 

02.09 День закінчення Другої світової війни. 

Інформаційна лінійка 

Педагог-організатор 

02.09-04.09 Організаційні збори класних 

колективів «Плануємо своє завтра». 

Формування органів класного та 

гімназійного самоврядування: вибори 

старост, членів  парламенту. 

Педагог-організатор 

Рада парламенту 

Класні керівники 

04.09 Міжнародний день благодійності. 

Майстер-клас по виготовленню 

оберегів для учасників АТО. 

Комісія «Добрі справи» 

Тиждень здоров'я і безпеки життя (07.09 – 11.09) 

07.09-11.09 

 

  Проведення уроків здоров'я, бесід про 

безпеку життя та значення фізкультури 

й спорту для фізичного здоров'я 

людини, про роль здорового способу 

життя. 

  Зустрічі з працівниками ЦРЛ. 

Диспут «Чи нормально дружити через 

інтернет?» 

Класні керівники 

Комісія» Здоров'я» 

О.М.Купріянчик 

07.09 Всесвітній день краси. Вікторина «Що 

я знаю про красу», «Краса і здоров'я» 

День спортивних звитяг «Молодь 

обирає здоров'я». Спортивні змагання 

між 

О.М.Купріянчик 

Педагог-організатор 

Комісія «Здоров'я» 
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учнями 5-9 класів. 

Першість НВК по футболу між учнями 

9-11 класів. 

20.08-20.09 

08.09 

 

Всеукраїнський місячник «Увага! Діти 

на дорозі!» 

 Зустріч з інспекторами ДПС. 

Книжкова виставка «Червоний, 

жовтий, зелений». 

Класні керівники 

Комісія «Дисципліна і 

порядок» 

Бібліотекар 

  

09.09 Вивчення Статуту небайдужого 

ставлення і єдиних вимог до учнів. 

Збір інформації про зайнятість учнів у 

позаурочний час. 

Анкетування учнів «Твоє дозвілля». 

Засідання Ради парламенту з питань: 

- організація чергування в НВК; 

- підготовка до презентації класних 

колективів; 

- розподіл доручень між членами 

парламенту; 

- планування роботи учнівського 

самоврядування; 

Педагог-організатор 

Члени комісій 

парламенту 

10.09  Виготовлення маршрутних листів 

«Мій шлях від школи і додому». 

Конкурс малюнків «Дорога-територія 

небезпеки». 

Комісія «Прес-центр», 

комісія «Добрі справи», 

комісія «Дозвілля». 

11.09 Поповнення класних куточків  

інформацією про безпечний рух дітей. 

Спортивні змагання «Рух – це життя». 

Бесіда «Здоров'я дітей - здоров'я нації» 

Класні керівники 

Комісія «Здоров'я» 

Тиждень краєзнавчих досліджень(14.09 – 18.09) 
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14.09 Конкурс малюнків «Вулиця, на якій я 

живу» 

Конкурс мультимедійних презентацій 

«Моя рідна Згурівщина» 

Районний етап Всеукраїнської 

експедиції «Історія міст і сіл України» 

Виготовлення буклетів про 

Згурівщину. 

Районний етап обласного конкурсу 

фоторобіт «Неосяжна моя, Україно!» 

 Комісія «Національне 

відродження»,  

Комісія «Прес-центр» 

 

15.09   Зустріч із представником  історично-

пошукового клубу «Пошук», 

керівником краєзнавчого музею 

«Пам’ять» Зіборовою І. 

Вчитель історії.  

Комісія «Національне 

відродження». 

16.09   Учнівська конференція «З історії 

Згурівщини» 

Зустріч з воїнами АТО та членами їх 

родин 

 Вчитель історії.  

Комісія «Національне 

відродження». 

17.09   Книжкова виставка «Письменники 

рідного краю» 

Екскурсії по історичних місцях селища 

 Класні керівники 

Бібліотекар 

18.09   Брейн-ринг «Люби, вивчай свій 

рідний край» 

День батька. Виготовлення вітальних 

листівок. 

 Комісія «Знання» 

Комісія «Прес-центр» 

Тиждень рідного краю (21.09 – 25.09) 

21.09–

25.09 

Міжнародний день миру. 

 Обласна акція «Голуб миру», присвячена 

Міжнародному дню Миру 

  Виставка плакатів та малюнків. 

Класні керівники 

Комісія «Добрі 

справи» 

Комісія «Прес-
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До 70-річчя з  Дня визволення Згурівки від 

німецько-фашистських загарбників і до Дня 

партизанської слави: 

- лінійка-реквієм; 

- поїздка в краєзнавчий музей с. Нова 

Олександрівка, с.Аркадіївка; 

- привітання вчителям-ветеранам; 

- уроки пам`яті, уроки мужності «Ніхто не 

забутий, ніщо не забуто»; 

-  похід до Алеї Слави; 

- перегляд хронікально-документальних, 

художніх фільмів про події Другої світової 

війни; 

- перегляд документальних фільмів про події 

на Майдані та на Сході країни; 

- виставка книжок; 

- конкурс малюнків «Діти проти війни»; 

- перегляд відеоматеріалів про трагедію 

Бабиного Яру 

центр» 

Комісія «Дозвілля» 

Бібліотекар 

Комісія 

«Національне 

відродження» 

22.09 Районний конкурс-захист проектів 

озеленення внутрішнього інтер'єру та 

ландшафтного дизайну території 

навчального закладу 

Класні керівники 

Комісія «Дозвілля» 

23.09 Фотовиставка, присвячена  подвигам героїв 

«Небесної сотні» 

Комісія «Прес-

центр» 

Вересень-

березень 

Провести віртуальні подорожі за 

тематичними фотографіями «Згурівщина 

туристична» 

Комісія 

«Національне 

відродження» 

24.09 Проведення бібліотечних уроків 

Початок акцій «Живи, книго!» та «Подаруй 

Комісія «Добрі 

справи», комісія 
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бібліотеці книгу» «Прес-центр» 

Комісія «Знання» 

Бібліотекар 

25.09 День району. Участь в благодійній ярмарці - 

продажу дитячих виробів та виробів 

народних майстрів (на потреби воїнам АТО) 

Комісія «Дозвілля» 

Класні керівники 

 

вересень Екскурсії до осіннього парку  

 

Класні керівники 

вересень-

жовтень 

Участь у районній акції «Посади сад» Комісія «Знання» 

Дослідницькі 

групи 

вересень-

жовтень 

Організувати походи територією рідного 

краю з метою збору матеріалів на маршрутах 

туристсько-краєзнавчих експедицій: 

«Пам’ятати, відродити, зберегти», «Моя 

Батьківщина – Україна» 

Комісія «Знання», 

комісія «Добрі 

справи», класні 

керівники 

вересень-

квітень 

Збір інформації, фотоматеріалів та створення 

путівника (буклету) «Прогулянка моїм 

селищем». Конкурс на кращий путівник 

(буклет) 

Комісія «Знання», 

комісія «Добрі 

справи», класні 

керівники 

вересень-

жовтень 

Збір матеріалів про талановитих людей 

Згурівщини 

Комісія «Прес-

центр» 

Класні керівники 
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Жовтень 

Місячник гімназійних традицій 

«Такі ми різні, але всі  - єдині!»                                               

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО 

 СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ 

Мета: виховувати свідомих громадян, залучати до набуття молодим 

поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського 

народу, залучаючи до різних традиційних гімназійних справ  учнів, виховувати в 

них особистісні риси громадян української держави – розвиненої духовності, 

фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, екологічної 

культури. 

Девіз: «Від сім’ї до шкільної родини йде життя дитини». 

Дата Захід Відповідальний 

Тиждень пошани вчителя (28.09- 02.10) 

28.09 Трудові десанти на території закладу Комісія «Добрі 

справи» 

29.09. Рейд-перевірка класних куточків 

Випуск газети «Кондуїт» №1 до Дня вчителя 

 Комісія 

«Дисципліна й 

порядок» 

30.09  Попередні підсумки конкурсу «Галерея 

кімнатних рослин». 

Комісія «Прес-

центр» 

01. 10  Міжнародний день людей похилого віку. 

Здійснити візити пошани до вчителів-

пенсіонерів. 

Рада парламенту 

02.10 

  

До Дня художника. Персональна виставка 

малюнків «Тобі, Україно, наша творчість!»  

Святкування Дня вчителя: літературно-

музичне свято «Цей день належить Вам по 

праву» (святковий концерт, випуск 

святкових листівок, стінгазет). 

Учитель 

мистецтва 

Комісії «Прес-

центр», 

 «Дозвілля», 

  «Прес-центр» 
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Тиждень патріотичного виховання (5.10-9.10) 

05. 10 Нащадки козацької слави. Спортивні 

змагання. 

Тренувальний збір команд гри «Джура» 

(Сокіл) 

Комісія 

«Знання» 

05.10-

09.10 

Тематичні класні години на патріотичну 

тематику.  

Виховні бесіди, присвячені правилам 

поводження із вибухонебезпечними 

предметами. 

Бесіди з правил протипожежної безпеки. 

Виховний захід «Тероризм-біда народів 

світу». 

«Обережно! Незнайомий предмет!» - бесіди 

про правила поводження з 

вибухонебезпечними предметами. 

Класні 

керівники 

Педагог - 

організатор 

 

Комісія 

«Дисципліна і 

порядок» 

06.10 Виховні години «Минуле, теперішнє та 

майбутнє у вчинках і діяннях українців» 

Конкурс на краще озеленення класної 

кімнати. 

Підведення підсумків. 

Благодійна акція «Спільними зусиллями» 

Комісія «Прес-

центр» 

Комісія 

«Знання» 

7.10 Фотовиставка, присвячена подвигу 

українського народу під час АТО.  

Конкурс плакатів «Моя Згурівщина». 

Естафета пам'яті «Слава визволителям 

України» 

Комісія «Прес-

центр» 

Комісія 

«Дозвілля» 

09.10 

  

Виховні бесіди «Україно! Ти  - моя 

молитва», «Україна – це ми» 

Міжнародний день дівчаток. Конкурс на 

Комісія 

«Дозвілля» 

Комісія «Добрі 
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кращий комплімент дівчаткам. 

Посвята у читачі. 

справи» 

Тиждень  «Люби, шануй, оберігай свій рідний край» (12.10.-16.10)   

12.10  Виставка-конкурс  фоторобіт «Заповідні та 

унікальні місця Згурівки». «Чарівний світ 

флори і фауни мого краю».  

Виховні бесіди «Мій рідний край – моя 

історія жива!», «Стежками рідного краю» 

 Комісія «Прес-

центр» 

Комісія 

«Національне 

відродження» 

Класні 

керівники 

13.10 Природоохоронна акція «Цілющі рослини 

навколо нас». 

Виховний захід «Рідна Згурівщино, ми – твої 

діти» 

Комісія «Прес-

центр» 

Комісія 

«Знання» 

15.10 

  

День захисника України.  День українського 

козацтва.  

День народження закладу (Згурівської 

гімназії, за окремим планом).   Фотоконкурс 

«Це мені сподобалось найбільше…» 

Комісія «Добрі 

справи» 

 Класні 

керівники 

Комісія 

«Дозвілля» 

16.10 Виставка-конкурс фоторобіт «Заповідні та 

унікальні місця Згурівки». «Чарівний світ 

флори і фауни мого краю». 

Фотоконкурс «Краще подвір’я мого 

селища». 

Урочистий захід «Посвята  у  гімназисти». 

Комісія «Прес-

центр» 

Педагог-

організатор 

Жовтень Участь у обласному етапі Всеукраїнської 

акції «Парад квітів біля школи». 

Обласний профорієнтаційний загально-

мотиваційний захід серед учнівських команд 

Педагог-

організатор  

Комісія «Добрі 

справи» 
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«Обери майбутнє» 

Тиждень науки і знань (19.10-23.10) 

19.10 Виховні бесіди: «Освіта – важлива частина 

життя людини», «Вченому світ, а невченому 

тьма» 

Дискусія «Як одягнутися до школи?» 

Круглий стіл «Чи впливає рівень освіти на 

тривалість життя?» 

Рейд-перевірка щоденників 

 Класні 

керівники 

Комісія 

«Дисципліна й 

порядок» 

20.10  Виховний захід «Україна - моя 

Батьківщина» 

Година спілкування «Таємні символи 

рослин» 

Класні 

керівники 

Комісія 

«Дозвілля» 

21.10  Інтелектуальний конкурс для 

старшокласників «Що? Де? Коли?» 

Усний журнал «Про віру, освіту, культуру» 

Класні 

керівники, 

 «Дозвілля» 

22.10 Чи знаєш ти свій рідний край?  Вікторина (1-

4 класи) 

Класні 

керівники 

23.10 До Міжнародного Дня Організації 

Об`єднаних Націй. Інформаційно-

пізнавальні хвилинки. 

 Проведення Дня правових знань (Конвенція 

ООН про права дитини) 

Класні 

керівники 

Комісія «Прес-

центр» 

23.10 

28.10 

Участь у районній акції «Посади сад!» 

Відзначення Дня визволення України від 

німецько-фашистських загарбників 

(28.10.1944р.), (випуск стінгазет, проведення 

інформаційних хвилинок) 

Класні 

керівники 

Комісія «Добрі 

справи», 

  «Прес-центр» 

26.10-

01.11 

Проведення осінніх канікул ( за окремим 

планом) 

Педагог-

організатор 
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Комісія 

«Дозвілля» 

 

 

Листопад 

Місячник правових знань, правової пропаганди 

 «Я громадянин, я патріот, я житель свого міста, свого села». 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І 

ДЕРЖАВИ 

Мета. Формування правової культури передбачає прищеплення учням 

поваги до прав і свобод людини і забезпечення знань про відповідальність за 

скоєння правопорушень. про права і обов`язки громадян України, виконання 

ними Законів України. 

Девіз: «Закон і право для всіх єдині». 

Дата Захід Відповідальний 

Тиждень правової освіти (02.11-06.11) 

03.11 Провести опитування серед учнів «Чи знаєш 

ти свої права?» Брейн - ринг між учнями 9-11 

класів на правову тематику «Конституція в 

моєму житті» 

Комісія «Прес-

центр» Комісія 

«Захист прав 

дитини»                                                              

04.11 70 років  (1943)  визволення Києва від 

німецько-фашистських загарбників: тематичні 

класні години, інформаційна лінійка 

Комісія 

Дозвілля» 

Комісія «Захист 

прав дитини» 

05.11 Оформлення стіннівки «Бережи мене, мій 

законе» 

Комісія «Захист 

прав дитини» 

Дискусія «Що значить бути патріотом 

сьогодення» 

 Класні 

керівники 

06.11 День Преподобного Нестора - Літописця 

Київського. День української писемності та 

 Комісія 

«Знання» 
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мови (09 листопада): 

- тематична лінійка; 

- конкурс шкільних поетів-початківців 

«Вишнева моя Україна»; 

- участь у Міжнародному конкурсі знавців  

рідної мови ім. Петра Яцика. 

Тематичні класні години 

  Комісія «Прес-

центр» Комісія            

«Національне 

відродження» 

  Класні 

керівники 

 Учителі - 

предметники 

Тиждень правової освіти (09.11-13.11) 

09.11-

13.11 

Круглий стіл «Вивчаємо та реалізовуємо свої 

права» 

Бесіди про негативний вплив тютюнопаління  

на організм людини (До Міжнародного дня 

відмови від паління), «Щоб не втратити 

найдорожче…» 

Випуск стінгазет на тему прав та обов'язків 

дітей 

Районний етап виставки-конкурсу дитячого 

малюнка «Право очима дітей» 

Класні 

керівники 

10.11-

13.11 

- Години спілкування «Калейдоскоп права», 

«Захищеність прав людини у правовій 

державі», «Ти мусиш гідно жити», «Злочин і 

кара» 

 

Класні 

керівники 

11.11 До Міжнародного  дня непаління. Зустріч із 

районним  лікарем-наркологом. 

Зустрічі із представниками соціальних служб 

для молоді, кримінальної міліції 

Педагог-

організатор 

Соціальний 

педагог 

12.11 Турнір ерудитів і знавців законів Комісія«Знання» 
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13.11 

  

До Міжнародного дня толерантності. День 

толерантності в гімназії: 

- Акція «Молоді люди управляють 

конфліктом»; 

- Семінар «Молодіжні культури. Моє 

ставлення до них»; 

- Бесіда «Толерантність. Людська 

доброта» (про повагу до старших, 

однолітків, про толерантне ставлення до 

соціально незахищених людей) 

Вивчення громадської думки про необхідність 

дотримання чистоти свого подвір’я, вулиці 

Бесіда: «Ввічливість – окраса людської душі» 

Комісія 

«Дисципліна і 

порядок» 

Комісія «Прес-

центр» 

 

 

 

 

 

Класні 

керівники 

Тиждень вивчення законів  (16.11-20.11) 

16.11-17.11 Випуск стінгазети «Закони нашої держави» 

Випуск газети «Кондуїт» №2 

Комісія «Прес-

центр» 

18.11 Конкурс на кращого знавця законів (9-11 

класи) (До Всесвітнього дня прав дітей 20 

листопада) 

Комісії «Захист 

прав дитини», 

«Знання» 

19.11 Всесвітній день дитини. Виставка книжок 

«Бережи мене, мій законе» 

Бібліотекар 

20.11 Тематична лінійка до Дня гідності та 

свободи (21.11) 

Тренінгове заняття «Права і обов’язки 

дітей» 

Педагог-

організатор 

 «Національне 

відродження» 

Тиждень пам’яті жертв голодомору та політичних репресій (23.11-27.11) 

23.11-27.11 Урок пам'яті «Допоки пам'ять в серці не 

згасає» щодо трагічних подій на Україні під 

час Голодомору 1932-1933 років 

До Дня пам`яті жертв голодомору та 

Класні 

керівники. 

Комісія 

«Національне 
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політичних репресій. Класні години. 

Лінійка – реквієм «Минуле стукає у наші 

серця». Перегляд документальних фільмів 

відродження» 

27.11 

 

Всесвітній день інформації. Проведення 

цікавих інформативних хвилинок 

Класні 

керівники 

Комісія «Прес-

центр» 

 

Грудень 

Місячник українознавства  

«Я, родина, Україна» 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І 

ДЕРЖАВИ 

Мета: Виховувати школярів у дусі пізнання, збереження і розвитку 

національних традицій, плекати інтелектуально розвинену, духовно багату, 

цілісну особистість; формувати в учнів національну свідомість, історичну 

пам`ять, національний характер, світогляд, гуманістичні ідеї. 

Девіз: «Хто вміє віночок вити, той уміє життя любити». 

Дата Захід Відповідальний 

Тиждень військово-патріотичного виховання ( 30.11-4.12) 

30.11-04.12   

Конкурсна програма «Козаки 2015» для 

учнів 10-11 класів 

Спортивні змагання для учнів 5-9  класів 

«Нумо, хлопці» 

Зустріч із працівниками військкомату, 

воїнами АТО 

Комісія 

«Дозвілля» 

 Комісія «Прес-

центр» Комісія 

«Національне 

відродження» 

 

01.12-04.12 Участь у районному етапі мистецько-

патріотичного конкурсу «Афганська війна 

очима дітей» 

Класні 

керівники 

Комісія 



43 
 

Участь у Всеукраїнських конкурсах 

«Український сувенір»,  «Новорічна 

композиція» 

Участь у районному етапі виставки 

конкурсу декоративно ужиткового 

мистецтва  

«Скарби рідного краю» 

Районний етап Всеукраїнського конкурсу 

«Ліси для нащадків» 

«Дозвілля» 

Комісія «Добрі 

справи» 

01.12-18.12 Участь у районному етапі Всеукраїнської 

виставки-конкурсу образотворчого та 

декоративно-ужиткового мистецтва «Знай і 

люби свій край» 

Комісія «Прес-

центр» Комісія 

«Добрі справи» 

01.12-25.12 Проведення просвітницької роботи серед 

учнівської молоді «Допоможемо 

ровесникам у складних життєвих 

ситуаціях» 

Комісія «Добрі 

справи» Комісія 

«Національне 

відродження» 

01.12 До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. 

Профілактично-роз`яснювальна робота. 

Конкурс плакатів  і малюнків «Зупиніть 

СНІД!» Проведення тренінгів «Здоров’я – 

моя цінність» 

Дебати «Я захворів на СНІД. Як жити 

далі?" 

Круглий стіл «Зупинимо СНІД, поки він не 

зупинив нас» 

Класні 

керівники 

Соціальний 

педагог 

Комісія 

«Здоров’я» 

03.12 До Міжнародного дня інвалідів. Акція 

«Селище, де зручно всім» 

Комісія «Добрі 

справи» 

04.12  Виховні години на тему: «Борітеся – 

поборете!» 

Класні 

керівники 
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Тиждень громадянського виховання (07.12-11.12) 

07.12-11.12 Участь у районному етапі Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості 

«Об'єднаймося ж, брати мої!» 

Класні 

керівники 

Вчителі - 

предметники 

07.12-11.12   Власні проекти «Я – особистість», 

«Визначні особистості мого краю»,  

«Я – громадянин» 

Бесіди «Виховуємо громадянина – патріота 

України» 

Класні 

керівники 

Комісія 

«Знання» 

 

10.12 Міжнародний день захисту прав людини.   

Класні години   

«Права дитини у нашій державі» (за 

статтями Конвенції прав людини). 

Круглий стіл «Ми – українці!» 

Класні 

керівники 

Комісія 

«Знання» 

 

11.12 Андріївські вечорниці  «Дозвілля» 

Тиждень українського народознавства (14.12-18.12) 

14.12-18.12 Тиждень українського  народознавства (за 

окремим планом) 

Родинне свято в 5 класі (класний керівник – 

Мотузко С.Б.) 

Проведення екскурсій з метою вивчення 

природи, історії, культури рідного краю; 

відвідування музеїв 

Акція «Збережи криницю край села» 

Класні 

керівники 

Комісія 

«Національне 

відродження» 

Комісія 

«Дозвілля» 

14.12 

 

Зустріч із ліквідаторами аварії на 

Чорнобильській АЕС: «Відлуння 

Чорнобильської трагедії» (До дня  

ушанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС) 

Комісія 

«Національне 

відродження» 

«Дозвілля» 
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18.12 Свято «Хто, хто Миколая любить…»   «Дозвілля» 

14.12-18.12 Інструктаж про безпечне святкування 

різдвяно-новорічних свят 

Класні 

керівники 

Тиждень новорічних свят (21.12-25.12) 

21.12-25.12 Операція «Новорічні турботи». Робота 

трудової фабрики «Новорічні прикраси». 

Участь у районній виставці – конкурсі 

«Новорічний подарунок» 

Комісія «Добрі 

справи» 

Комісія 

«Дозвілля» 

23.12   Конкурс новорічних газет  Комісія «Прес-

центр» 

24.12-25.12 Проведення новорічних свят по класах 

Проведення інструктажу з правил 

протипожежної безпеки під час проведення 

новорічних свят. Проведення інструктажів 

по попередженню дитячого травматизму: 

«Як запобігти обмороженню», «Обережно: 

ожеледиця» 

Бесіди про безпечну поведінку на канікулах 

Класні 

керівники 

Комісія 

«Дозвілля» 

Комісія «Прес-

центр» 
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Січень 

Місячник інтелектуального виховання 

 «Око бачить далеко, а розум - ще далі» 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ 

Мета: формувати допитливість, інтерес до різних галузей знань, розвивати 

увагу, пам`ять, пізнавальні здібності, спонукати до самоосвіти, розширювати 

кругозір учнів. 

Девіз: «Мудрим ніхто не родився, а навчився». 

Дата Захід Відповідальний 

26.12-10.01 Різдвяні канікули (проведення за окремим 

планом) 

Комісія 

«Дозвілля» 

Тиждень пожежної безпеки (11.01-15.01) 

11.01-15.01  Конкурс малюнка «Пам’ятай про 101» Комісія 

«Дозвілля» 

11.01-15.01 

 

Бесіди з протипожежної безпеки: 

- - виховні години «Пожежна безпека в 

побуті»; 

- гра «Вивчаємо, знаємо, перемагаємо»; 

- бесіда  «Героями не народжуються, ними 

стають» 

Класні керівники 

11.01-15.01 

 

Участь у районному етапі Всеукраїнської 

експедиції «Історія міст і сіл України» 

  

  

Класні керівники 

Комісія  

 «Національне 

відродження» 

  

11.01-15.01 

 

Участь у районному етапі обласного 

конкурсу плакатів «Безпека – це життя» 

Комісія «Прес-

центр» 

11.01-15.01 Проведення інформаційно-просвітницької 

роботи «І знову – алкоголь…» 

Комісія«Здоров’я» 

Класні керівники 

Тиждень української державності (18.01-22.01) 
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18.01-22.01 До Дня соборності України: 

- Тематична лінійка « Соборність 

України – основа державності» 

- історичний брейн - ринг між учнями 

10-11 класів; 

- тематична політінформація “Моя 

Україна – вільна держава, я з нею 

пов’язую долю свою”; 

- перегляд документального фільму; 

- заочна мандрівка «Україна – мила 

серцю сторона» 

Класні керівники 

Комісія «Знання» 

Комісія 

«Дозвілля» 

Комісія 

«Національне 

відродження» 

Педагог-

організатор 

Тиждень найрозумніших (25.01-29.01) 

25.01-29.01 Відбіркові інтелектуальні ігри. Заключна 

інтелектуальна гра «Найрозумніший» 

Комісія «Знання» 

26.01 

 

День критики. Інтерв’ю з гімназистами Комісія «Прес-

центр» 

29.01 

30.01 

  День пам`яті героїв Крут.  Лінійка-

реквієм. Перегляд документального 

фільму 

Участь у районному етапі  

Всеукраїнського гуманітарного конкурсу 

«Космічні фантазії» 

 Комісії 

«Національне 

відродження», 

  «Прес-центр», 

  «Знання" 
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Лютий 

Місячник естетичного виховання 

«Симфонія краси» 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО МИСТЕЦТВА 

Мета: розвивати художньо-естетичну освіченість та вихованість школярів, 

формувати художньо-естетичну культуру засобами національних 

культурологічних надбань, сприяти забезпеченню функціонування української 

мови як державної у всіх напрямках роботи, розвиток уявлень про зовнішню і 

внутрішню красу людини. 

Девіз: «Що внутрішня, що зовнішня краса тобі дарована, людино». 

Дата Захід Відповідальний 

Тиждень гуманістичного виховання (01.02-05.02) 

01.02-05.02 Форми проведення тижня: аукціон  

«Продаємо шкідливі звички», дебати 

«Посієш звичку – пожнеш характер», 

«Здоров'я втратиш – все втратиш», бесіди 

«Ти в громадському місці», «Культура 

стосунків між людьми», «Вмій дорожити 

мудрістю старших», цикл «Як себе вести в 

громадських місцях – театрі, музеї, на 

екскурсії, концерті, виставці тощо», 

дискусії «Світ старшокласника. Що ми 

знаємо про нього», проблемні столи «Не 

все те, що приємно тобі, приємно іншим», 

«Культура поведінки підлітка. Як її 

виховувати», рольова гра 

«Комунікабельність – запорука мого 

успіху», диспут «Марні розваги – марні 

сподівання», «Невизнаний авторитет – чи 

дійсно я розумію самого себе», тренінг 

Класні 

керівники 

Комісія 

«Дисципліни і 

порядку» 

Комісія «Прес-

центр» 

Комісія «Добрі 

справи» 

Рада парламенту 
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«Вчимось думати позитивно», «Допустив 

нетактовність – умій вибачитись», класні 

години «Вчитель і учень – етика відносин», 

«Дбай про своє ім'я», «Біля входу до 

пекла», «Перший підсумок життя», 

ситуаційні практикуми «Міжособистісні 

стосунки треба плекати і берегти», 

оформлення інформаційної вітрини «Як 

протидіяти шкідливим звичкам», лекції 

«Головна норма поведінки – повага до 

Людини»,  усний журнал «Легка дорога 

нікуди не веде», вікторини «Стандарти 

споживання», класні збори «Роль 

спілкування у встановленні довірливих 

стосунків між учнем, учителем, батьками» 

тощо 

01.02-05.02 

 

Круглий стіл «Чи важливо бути 

гуманістично вихованою особистістю» 

Бесіди «Що гірше: жорстокість чи 

байдужість?», «Людина – це те, що вона 

віддає іншим» 

Участь у районному етапі Всеукраїнського 

юнацького фестивалю «В об’єктиві 

натураліста» 

Районний етап Всеукраїнської виставки-

конкурсу образотворчого та декоративно-

ужиткового «Знай і люби свій край» 

Випуск газети «Кондуїт» №3 

Класні 

керівники 

Комісія «Прес-

центр» 

Комісія «Добрі 

справи» 

Комісія 

«Національне 

відродження» 

05.02 Власні проекти «Поспішай творити добро», 

«Волонтери – люди доброї волі», 

Комісія 

«Знання» 
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«Милосердя і доброта – людства два крила» 

Проведення конкурсу на кращий щоденник 

і зошит 

Класні 

керівники 

Тиждень іноземних мов (08.02-12.02) 

08.02-12.02 Заходи по проведенню тижня іноземних 

мов (за окремим планом) 

Вчителі - 

предметники 

10.02 

 

Дискусія на тему «Бути Чи не бути 

громадянином України»  

Класні 

керівники 

Комісія 

«Національне 

відродження» 

12.02 Вечір відпочинку до дня Святого 

Валентина. Гра « Хто зверху?» 

Педагог-

організатор 

Комісія 

«Дозвілля» 

Тиждень рідної мови (15.02-19.02) 

15.02-19.02 

15.02 

Святкування тижня рідної мови (за 

окремим планом) 

День пам'яті воїнів-інтернаціоналістів 

Захід «Зустріч поколінь» з воїнами-

інтернаціоналістами 

Учителі - 

предметники 

Комісія 

«Знання» 

16.02-19.02 

  

  

Участь у районному етапі Всеукраїнської 

акції «Годівничка» 

Конкурс творчих робіт «Я став лідером, 

тому що…» 

Комісія 

«Дозвілля», 

  «Добрі 

справи», 

  «Прес-центр» 

17.02 День спонтанного прояву доброти Комісія «Добрі 

справи» 

18.02 Зустріч з працівниками соціальних служб Комісія  «Прес-

центр» 
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19.02 

 

Лінійка-реквієм до Дня Героїв Небесної 

Сотні 

 Конкурс малюнків за прочитаними 

творами 

 Комісія 

«Національне 

відродження» 

Комісія  «Прес-

центр» 

21.02 Міжнародний день рідної мови Вчителі 

предметники 

Тиждень зустрічі (22.02-26.02)  

26.02 Вечір зустрічі з випускниками Педагог-

організатор 

Комісія 

«Дозвілля» 

24.02-26.02 Проведення акції «Молоді люди 

управляють конфліктом» 

Комісія «Захист 

прав дітей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

 

 

 

 

Березень 

Місячник родинного виховання 

 «Тепло сімейного вогнища» 

 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО РОДИНИ, СІМ’Ї, ЛЮДЕЙ  

Мета: залучити батьків, усіх дорослих членів родини у виховний процес як 

рівноправних учасників, формувати педагогічну культуру сучасної сім`ї та 

допомога батькам у їхній психолого-педагогічній самостійності, розвиток 

інтересу до традицій свого народу, своєї родини. 

Девіз: «Без сім’ї нема щастя на землі». 

Дата Захід Відповідальний 

Тиждень пошанування жінки (29.02- 04.03) 

04.03 Святковий концерт з нагоди 8 Березня  «ЇЇ 

величність – жінка» 

Комісія 

«Дозвілля» 

03.03-04.03 Виставка-конкурс стіннівок, присвячена 

творчості  Т. Шевченка 

Комісія «Прес-

центр» 

02.03-04.03 Бесіди про необхідність загартування 

організму 

Класні керівники 

01.03-04.03 Відзначення Шевченківських днів (за 

окремим планом) 

Комісія 

«Національне 

відродження» 

Учителі  - 

предметники 

Тиждень сім’ї  та родинних традицій (07.03-11.03)  

07.03-11.03 Конкурс сімейних плакатів «Цінності моєї 

сім'ї» 

Класні керівники 

Комісія 
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Свято родинних традицій 

Практичне заняття з елементами тренінгу 

«Як створити міцну і щасливу сім'ю» 

Круглий стіл «Як виховати справжню 

людину» 

Конкурс малюнків учнів 1-4 класів «Хай 

завжди буде тато, хай завжди буде мама, 

хай завжди буду я!» 

 Бесіда за круглим столом «Сімейні 

реліквії» 

Фольклорне свято «Моя сім'я, моя родина в 

житті і долі України» 

Виставка творчих робіт «Захоплення моєї 

родини» 

«Національне 

відродження» 

Комісія 

«Дозвілля» 

Керівник гуртка 

«Українське 

народознавство» 

В.О.Висовень 

Комісія 

«Дозвілля» 

 

березень Районний збір лідерів учнівського 

самоврядування 

  

Тиждень  профорієнтації  (14.03-18.03) 

 

14.03-17.03  

Бесіди за круглим столом: «Формула 

вибору професії : можу + хочу + треба», 

«Освiта — шлях до майбутньої професії », 

«Як не помилитись у виборі професій», 

«Твій вибір – життєвий успіх», «Сучасні 

вимоги, до фахівців», «Риси та якості 

майбутнього фахівця», «У світі професій», 

«Професії нашого часу», «Мої здібності. Як 

обрати професію» 

Класні керівники 

Соціальний 

педагог 

Шкільний 

психолог 

16.03  Зустріч з працівниками центру зайнятості 

«Ярмарка професій» 

Класні керівники 

Комісія «Прес-

центр» 

18.03 Конкурс малюнка «Коли я виросту…» ( для  Класні керівники 
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учнів 1-4 класів) 

Власний проект «Шлях до майбутнього», 

«Перші кроки до професії»(для учнів 5-

11кл.) 

Соціальний 

педагог 

 Комісія 

«Дозвілля» 

 Тиждень учнів (21.03-25.03) 

21.03-24.03 

 

  Зустріч дирекції НВК з учнівськими 

активами класів 

Анкетування учнів: «Що я зробив, коли б 

став директором гімназії» 

Рада парламенту 

22.03 Свято зустрічі весни 5 клас, класний 

керівник 

21.03-20.03 Конкурс «Учень року» 

Бесіди про льодостав, безпечну поведінку 

на дорозі 

Класні керівники 

Комісія «Знання» 

25.03  День учнівського самоврядування 

Складання плану на весняні канікули. 

Проведення відповідного інструктажу учнів 

з техніки безпеки та правил поведінки 

напередодні канікул 

Комісія 

«Дозвілля» 

Комісія 

«Національне 

відродження» 

Класні керівники 
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Квітень 

Місячник довкілля 

 «Земля - наш спільний дім» 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ 

Мета. Екологічне виховання дітей та молоді передбачає формування в них 

екологічної культури, усвідомлення себе  частиною природи, почуття 

відповідальності за останню як національне багатство, основу життя на Землі, 

залучення вихованців до активної екологічної діяльності, виховання в них 

нетерпимого ставлення до тих, хто завдає шкоди природі. 

Девіз: «Природа наша мати, треба її оберігати». 

 

Дата Захід Відповідальний 

Тиждень дружби  (04.04-08.04)   

04.03 Конкурс девізів про дружбу Комісія «Прес-

центр» 

05.04 Веселе  свято «Якого кольору дружба» Комісія 

«Дозвілля» 

06.04 «Заспіваймо разом!» Пісенні перерви Комісія 

«Дозвілля» 

06.04-08.04 Свято дружби в класах Старости класів 

07.04. День здоров’я в НВК (за окремим планом) Комісія 

«Здоров’я» 

08.04 Конкурс стіннівок про дружбу Комісія «Прес-

центр» 

Тиждень безпеки життя (11.04-15.04) 

11.04-15.04 Організація та проведення заходів з 

вивчення правил дорожнього руху (за 

окремим планом) 

Класні керівники 



56 
 

14.04  Зустріч із працівниками МНС Класні керівники 

15.04 Конкурс  малюнків до Дня космонавтики Прес-центр 

Тиждень екології (18.04-22.04) 

18.04-22.04 З метою відзначення Всеукраїнського 

тижня охорони навколишнього середовища 

та святкування Дня довкілля і Дня Землі: 

- провести години спілкування на теми: 

«Природа – наш рідний дім», «Ліс – наше 

багатство», «Рослини – символи України», 

«Ми – твої друзі, природо», «Коли природа 

хворіє», зустрічі-бесіди з господарями 

кімнатних тваринок, акваріумів, пташок; 

- провести трудові десанти на подвір`ї НВК; 

- допомога ветеранам, вчителям-

пенсіонерам у благоустрої їхніх територій; 

- цільові екскурсії та прогулянки до лісу з 

метою спостереження за життям природи; 

- насадження дерев на території НВК; 

Випуск екологічного вісника «Знай, люби, 

бережи!» 

Класні керівники 

Комісія «Добрі 

справи» 

Комісія «Прес-

центр» 

 

22.04-24.04 

20.04-24.04  

  

Участь у районній акції в рамках 

Всеукраїнського тижня охорони 

навколишнього середовища, «День Землі», 

«День довкілля», «До чистих джерел», 

«Діти за гуманне ставлення до тварин» 

Участь у районному етапі Всеукраїнського 

конкурсу дитячої творчості «Безпека в 

житті – життя у безпеці» 

Участь у районному етапі Всеукраїнського 

конкурсу дитячого малюнка «Хліб очима 

Комісія «Добрі 

справи» 

Класні керівники 

Комісія 

«Здоров’я» 

Педагог-

організатор 

Класні керівники 

Комісія «Прес-

центр» 
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дітей» 

День безпеки руху спільно з управлінням 

ДПС ГУМВС України в Київській області 

Фотоконкурс «Краще подвір’я селища» 

18.04 Відзначення Всесвітнього дня пам’яток 

історії та культури. Звітна учнівська 

краєзнавча конференція 

Випуск газети «Кондуїт»№4 

  «Найкраще озеленення класної кімнати» 

Бліц-інтерв'ю «Чи задовольняє тебе 

екологічний стан території школи, села?» 

Комісія 

«Національне 

відродження» 

Комісія «Прес-

центр» 

Дні  праці та благоустрою(25.04-29.04) 

27.04 До дня пам’яті Чорнобильської трагедії: 

- хвилина інформаційного простору «На 

батьківщину повертаються журавлі… (про 

чорнобильську трагедію) 

- години спілкування «Чорний біль 

України»: 

- участь у благодійному  марафоні «Дзвони 

Чорнобиля»; 

- акція «Діти-дітям», присвячена трагедії на 

ЧАЕС  

Поетичні години «Поети сучасності про 

Чорнобиль» 

Комісія 

«Національне 

відродження» 

27.04-29.04 Проведення трудових десантів «Приберемо 

територію свого закладу» 

 Заходи в рамках акцій «День Землі», 

«Посади сад», «Парки для нащадків», 

«Зелений паросток майбутнього» 

Класні керівники 
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Травень 

Місячник національно-патріотичного виховання 

«Моя Батьківщина – Україна» 

ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО СУСПІЛЬСТВА І 

ДЕРЖАВИ 

Мета: привернути увагу учнів до життєвих проблем ветеранів війни, 

збереження історичної пам`яті народу, організувати шефську допомогу 

ветеранам, формувати інтерес до історії, традицій  і культури свого народу. 

Девіз:  «Моя Україна – вільна держава, я з нею пов’язую долю свою». 

Дата Захід Відповідальний 

Тиждень пам’яті (03.05-06.05) 

03.05-06.05 1. Провести класні години, уроки мужності, 

присвячені  Дню Перемоги 

2. Перегляд хронікально-документальних 

фільмів, художніх фільмів про події Другої 

світової війни та подій АТО 

3. Конкурс малюнків, плакатів «Діти проти 

війни», «Мирна Україна» 

4. Викладка книжок «Тих днів не змовкне 

слава» 

5. Кубок гімназії (легкоатлетичні змагання 

до Дня Перемоги) 

6. Екскурсії місцями бойової слави 

7. Операція «Ветеран живе поруч» 

8. Вшанування ветеранів ВВВ  та учасників 

АТО (виготовлення вітальних листівок) 

9. «Пам'ятаємо…» Фотовиставка про 

подвиги  героїв «Небесної сотні» 

Комісія 

«Національне 

відродження» 

Комісія 

«Дозвілля» 

Вчитель 

мистецтва 

Бібліотекар 

Комісія 

«Здоров`я» 

Комісія «Прес-

центр» 

06.05 Акція «Парад квітів біля школи» Комісія «Добрі 

справи» 
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09.05 Участь у районному святі до Дня Перемоги Класні керівники 

Тиждень здоров'я (10.05-13.05) 

10.05 

11.05 

  Конкурс гімнастичних вправ для  ранкової  

зарядки «Дружу з гімнастикою» 

Випуск тематичної газети «Яскраві барви 

здоров'я» 

Свято скакалки і м'яча 

 Комісія 

«Здоров'я» 

Комісія 

«Здоров'я» 

Учитель 

фізкультури 

Комісія «Прес-

центр» 

12.05  Конкурс малюнків «Хочу бути здоровим», 

«Ліки від усіх хвороб» 

Конкурс «Мої правила здоров'я» 

Зустріч з лікарями «У країні Здоров'я» 

Комісія «Прес-

центр» 

Комісія 

«Здоров'я» 

13.05  Екскурсія «Природа – рідний дім» (для 

учнів 1-4 класів) 

Військово-патріотичні змагання «Сміливі, 

спритні, умілі» ( для учнів 5-11 класів) 

Комісія 

«Здоров'я» 

Учитель 

фізкультури 

Класні керівники 

травень Районна акція «Парад квітів біля школи», 

«Найкраще озеленення класної кімнати» 

Бліц-інтерв'ю «Чи задовольняє тебе 

екологічний стан території школи, села?» 

Класні керівники 

Комісія «Прес-

центр» 

10.05 

  

 День безпеки життєдіяльності спільно з 

головним  управлінням ДСНС України в 

Київській області Згурівського сектору 

Класні керівники 

 Комісія 

«Здоров'я» 

Тиждень полікультурної багатомовної особистості(16.05-20.05) 

19.05 Звітна учнівська конференція Рада парламенту 

16.05-20.05 Проведення тижня за окремим планом 

 Бесіда «Виховання особистості в 

Класні керівники 

Комісія 



60 
 

полікультурному суспільстві», «Хто я , хто 

ми?» 

Віртуальна подорож по карті 

Круглий стіл «Народ, як одна сім'я, хоч 

мова в них різна» 

«національне 

відродження» 

16.05-20.05 Бесіди з техніки безпеки на літніх 

канікулах. Проведення інструктажів: 

- про безпеку поведінки на дорогах; 

- про безпеку на воді; 

- про безпеку у походах, у лісі 

Класні керівники 

Тиждень дітей (23.05-27.05) 

23.05-25.05 Підготовка до участі в районному етапі 

військово-патріотичної спортивної 

 гри « Джура-Сокіл» 

 Рада парламенту 

25.05-27.05 Підготовка до Дня захисту дітей 

Конкурс малюнків на асфальті « Дитячі 

мрії» 

Комісія «Добрі 

справи» 

Комісія 

«Дозвілля» 

 25.05-27.05 Участь у районному етапі військово-

патріотичної спортивної гри « Джура-

Сокіл» 

   

Комісія 

«національне 

відродження» 

27.05 Свято Останнього дзвоника Педагог-

організатор 

Рада парламенту 

01.06 Святкування Міжнародного дня захисту 

дітей. Гімназійна каша 

 

Рада парламенту 
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Додаток В 

План роботи комісій 

 

Комісія «Національне відродження» 

Дата Захід 

Вересень 

14.09-18.09 Проведення тижня краєзнавчих досліджень (за планом) 

16.09  Організаційне засідання комісії. Вибори старости 

 21.09 - 25.09  Проведення тижня рідного краю 

25.09 Участь у святкуванні Дня району: свято квітів, конкурс 

малюнку на асфальті 

Жовтень 

05.10 - 09.10 Проведення тижня патріотичного виховання 

12.10 – 16.10 Проведення тижня «Люби, шануй,оберігай свій рідний край»  

14.10 День українського козацтва. День захисника України. День 

народження Згурівської гімназії. Посвята учнів 5 класу у 

гімназисти 

Листопад 

06.11 Відзначення Дня української писемності та мови 

23.11 – 27.11 Проведення тижня пам’яті жертв голодомору та політичних 

репресій. Лінійка-реквієм «Минуле стукає у наші серця» 

Грудень 

30.11 – 04.12 Проведення тижня військово-патріотичного виховання 

14.12 – 18.12 Проведення тижня українського народознавства (за окремим 

планом). Конкурс дитячого малюнка «Ми живемо в Україні» 

Січень 

11.01 – 15.01 Участь у районному етапі Всеукраїнської експедиції «Історія 

міст і сіл України». 

18.01 – 22.01 Проведення тижня української державності. 
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 До Дня соборності України: 

Тематична лінійка «Соборність України – основа 

державності»; 

історичний брейн - ринг між учнями 10-11 класів; 

тематична політінформація «Моя Україна – вільна держава, я з 

нею пов’язую долю свою»; 

заочна мандрівка «Україна – мила серцю сторона». 

29.01 День пам`яті героїв Крут.  Лінійка-реквієм «Вам вічна слава, 

вам вічна пам’ять…» 

 Перегляд документального фільму 

Лютий 

15.02 День пам’яті воїнів-інтернаціоналістів. Захід «Зустріч 

поколінь» з воїнами-інтернаціоналістами. 

Святкування стрітення. 

19.02 Лінійка-реквієм до Дня Героїв Небесної Сотні «У нашій 

пам’яті вони назавжди залишились» 

Березень 

01.03 – 04.03 Відзначення Шевченківських днів (за окремим планом) 

07.03 – 11.03 Проведення тижня сім’ї та родинних традицій 

Квітень 

27.04 До дня пам’яті Чорнобильської трагедії лінійка-реквієм 

«Мужність і біль Чорнобиля» 

Травень 

03.05 – 06.05 Проведення тижня пам’яті: 

1. Провести класні години, уроки мужності, присвячені  Дню 

Перемоги 

2. Перегляд хронікально-документальних фільмів, художніх 

фільмів про події Другої світової війни та подій АТО 

3. Конкурс малюнків, плакатів «Діти проти війни», «Мирна 

Україна» 
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4. Викладка книжок «Тих днів не змовкне слава» 

5. Кубок гімназії (легкоатлетичні змагання до Дня Перемоги) 

6. Екскурсії місцями бойової слави 

7. Операція «Ветеран живе поруч» 

8. Вшанування ветеранів ВВВ  та учасників АТО 

(виготовлення вітальних листівок) 

9. «Пам'ятаємо…» Фотовиставка про подвиги  героїв «Небесної 

сотні» 

17.05 До тижня полікультурної багатомовної особистості  круглий 

стіл «Народ, як одна сім’я, хоч мова в них різна»  

20.05  Підготовка і проведення звітної конференції 

25.05 – 27.05 Участь у районному етапі військово-патріотичної спортивної 

гри  «Сокіл»(«Джура») 

 

 

Комісія «Здоров’я» 

Дата Захід 

Вересень 

07.09 – 11.09 Проведення тижня здоров’я і безпеки життя 

07.09 Всесвітній день краси. Вікторина «Що я знаю про красу», 

«Краса і здоров'я» 

День спортивних звитяг «Молодь обирає здоров'я». Спортивні 

змагання між 

учнями 5-9 класів. 

Першість НВК по футболу між учнями 9-11 класів. 

11.09 Поповнення класних куточків  інформацією про безпечний рух 

дітей. 

Спортивні змагання «Рух – це життя». 

 Години спілкування «Здоров'я дітей - здоров'я нації» 

18.09 Конкурс стіннівок «Бути здоровим – це здорово!» 
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Жовтень 

05.10 Нащадки козацької слави. Спортивні змагання. Тренувальний 

збір команд гри «Сокіл» («Джура») 

12.10 16.10 Розучування з фізоргами нових динамічних пауз на уроках 

Листопад 

11.11 До Міжнародного дня непаління виставка плакатів «Ні – 

палінню!» 

Грудень 

30.11 – 04.11 Конкурсна програма «Козаки 2016» для учнів 10 – 11 класів. 

Спортивні змагання для учнів 5 – 9 класів «Нумо, хлопці» 

Січень 

11.01 – 15.01  Тиждень пожежної безпеки. Гра «Вивчаємо, знаємо, 

перемагаємо» 

11.01 – 15.01 Години спілкування з інформаційно-просвітницької роботи «І 

знову алкоголь…» 

Лютий 

01.02 – 05.02 До тижня гуманістичного виховання аукціон «Продаємо 

шкідливі звички», дебати «Посієш звичку – пожнеш характер», 

«Здоров’я втратиш – все втратиш» 

Березень 

 14.03 – 25.03 Організація спортивних ігор, веселих перерв на свіжому повітрі 

Квітень 

07.04 До Всесвітнього дня здоров’я. Весняна спартакіада 

Травень 

06.05 Кубок гімназії (легкоатлетичні змагання до дня Пам’яті та 

примирення) 

10.05 – 13.05 Проведення тижня здоров’я: 

- Конкурс гімнастичних вправ для ранкової зарядки 

«Дружу з гімнастикою»; 

- Випуск тематичної газети «Яскраві барви здоров’я»; 
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- Свято скакалки і м’яча; 

- Конкурс «Мої правила здоров’я»; 

- Військово-патріотичні змагання «Сміливі, спритні, умілі» 

(для учнів 5-11 кл.) 

 

Комісія «Прес-центр» 

Вересень 

03.09 Випуск загальногімназійного календаря пам’ятних дат і подій 

01.09 – 30.09 Участь у районному етапі обласного конкурсу фоторобіт 

«Неосяжна моя, Україно!» 

Участь у районному етапі заочного Всеукраїнського конкурсу 

робіт юних фотоаматорів «Моя Україно!» 

10.09 Виготовлення маршрутних листів «Мій шлях від школи і 

додому». Конкурс малюнків «Дорога – територія небезпеки» 

29.09 Випуск газети «Кондуїд» до Дня вчителя 

30.09 Попередні підсумки конкурсу «Галерея кімнатних рослин» 

Жовтень 

01.10 – 03.10 Організація випуску стінгазет до Дня вчителя 

02.10 До Дня художника. Персональна виставка малюнків «Тобі, 

Україно, наша творчість!»  

Святкування Дня вчителя: літературно-музичне свято «Цей 

день належить Вам по праву» (святковий концерт, випуск 

святкових листівок, стінгазет). 

06.10  Конкурс на краще озеленення класної кімнати. 

 Благодійна акція «Спільними зусиллями» 

07.10 Фотовиставка, присвячена подвигу українського народу під час 

АТО.  

Конкурс плакатів «Моя Згурівщина». 

12.10 Виставка-конкурс  фоторобіт «Заповідні та унікальні місця 

Згурівки». «Чарівний світ флори і фауни мого краю».  
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28.10 Відзначення Дня визволення України від німецько-

фашистських загарбників (28.10.1944р.), (випуск стінгазет, 

проведення інформаційних хвилинок) 

Листопад 

03.11 Провести опитування серед учнів «Чи знаєш ти свої права?» 

16.11 – 17.11 До тижня вивчення законів випуск стінгазети «Закони нашої 

держави». Випуск газети «Кондуїд» №2 

27.11 Всесвітній день інформації. Проведення цікавих інформаційних 

хвилинок 

Грудень 

23.12 Конкурс новорічних газет 

Січень 

11.01 – 15.01 Конкурс малюнка «Пам’ятай про 101» 

22.10 Випуск газети до дня Соборності 

Лютий 

01.02 – 05.02 Випуск газети «Кондуїд»№3 

Березень 

01.03 – 03.03 Випуск стіннівок до 8 Березня 

04.03 – 07.03 Виставка-конкурс стіннівок, присвячена творчості  Т.Шевченка 

07.03 -11.03 Випустити газету до Тижня сім’ї та родинних традицій 

14.03 Інформаційні підсумки проведення Дня самоврядування 

Квітень 

04.03 Конкурс девізів та стіннівок про дружбу 

15.04 Конкурс малюнків до дня космонавтики 

18.04 Випуск газети «Кондуїд»№4 

Бліц-інтерв’ю «Чи задовольняє тебе екологічний стан території, 

школи, селища?» 

20.04 Фотоконкурс «Краще подвір’я селища» 

29.04 Бліц-інтерв’ю «Як ти впливаєш на природу?» 

Фотоконкурс «Квіти – усмішка природи» 
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Комісія «Дозвілля» 

 

Дата Захід 

Вересень 

11.09 Виступ агітбригади щодо запобігання дорожньотранспортних 

випадків 

25.09 До Дня визволення Згурівки від німецько-фашистських 

загарбників перегляд хронікально-документального фільму 

Жовтень 

02.10 Святкування дня вчителя (святковий концерт) 

23.10 День Організації Об’єднаних Націй. Інформаційні хвилинки по 

класах 

Листопад 

04.12 Осінній бал для старшокласників 

11.04 Осінній бал для учнів 5-8 класів 

Грудень 

01.12 – 04.12 Участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу 

«Новорічний подарунок» 

11.12 Андріївські вечорниці 

14.12 Родинне свято в 5 класі 

18.12 Свято «Хто, хто Миколая любить» 

21.12 – 25.12  Проведення новорічних свят 

Січень 

26.12 – 10.01 Організація і проведення зимових канікул (за окремим планом) 

11.01 – 15.01 Конкурс агітбригад (присвячений тижню пожежної безпеки). 

Лютий 

12.02 Вечір відпочинку до дня Святого Валентина. Гра «Хто зверху» 

15.02 – 19.02 Святкування тижня рідної мови (за окремим планом) 

 Березень 
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04.03 Святковий концерт до 8 Березня 

01.03 – 11.04 Відзначення Шевченківських днів 

12.03 День учнівського самоврядування 

25.03 Складання плану на весняні канікули та їх проведення. 

Квітень 

04.04 – 08.04 Проведення тижня дружби 

06.04 «Заспіваймо разом!» Пісенні перерви 

Травень 

03.05 – 06.05 Проведення тижня пам’яті 

23.05 – 25.05 Участь у проведенні тижня дитини 

 

 Комісія «Захист прав дитини » 

Дата Захід 

Вересень 

01.09  Лінійка. Проголошення обов’язковим дотримання «Кодексу 

честі гімназиста» 

09.09  Організація шефської допомоги над учнями 1 – 4 класів 

Жовтень 

14.10  Повторення основних правових термінів. Ознайомлення з 

ними усіх гімназистів 

21.10  Вивчення і обговорення членами комісії Конвенції про права 

дитини 

21.10 Анкетування «Як часто мої права порушуються» 

Листопад 

02.11 – 13.11  Проведення тижнів правової освіти (за окремим планом) 

19.11  День дитини. Тренінгове заняття про права й обов’язки  дітей» 

Грудень 

10.12  Заходи до Міжнародного дня захисту людини (за окремим 

планом) 
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Січень 

19.01 – 21.01  Провести анкетування серед учнів 5 класу з метою виявлення 

«Зірок», лідерів, дітей самотніх чи відкинутих, 

комунікабельних, популярних у класі, товариських і, навпаки, 

тих, у кого є труднощі у спілкуванні. 

Лютий 

01.02 – 05.02  Участь у тижні гуманістичного виховання 

24.02 – 26.02 Проведення акції «Молоді люди управляють конфліктом» 

 Березень 

 07.03 – 11.03  Участь у тижні сім’ї та родинних традицій 

Квітень 

11.04  Конкурс-вікторина «Кращий знавець школи» 

Травень 

26.05  Підсумки роботи комісії. Звіт старости комісії 

01.06  Проведення Міжнародного Дня захисту дітей (за окремим 

планом) 

 

 Комісія «Дисципліна і порядок» 

Дата Захід 

Вересень 

02.09   Організація чергування в гімназії 

09.09  Допомога в організації шефської допомоги над учнями 1 – 4 

класів 

Жовтень 

01.10   Контроль за проведенням ранкової гімнастики 

19.10   Рейд-перевірка наявності щоденників у гімназистів та записів 

у них домашніх завдань. Лінійка. Підсумки рейду-перевірки.   

Листопад 

03.11   Контроль за відвідуванням учнями гімназії, учнівська форма 

13.11  До Міжнародного дня толерантності. День толерантності в 
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гімназії 

Грудень 

14.12   Рейд-перевірка «Збереження шкільних підручників» 

Січень 

15.01   Анкета-тест для вивчення моральної орієнтації учнів та 

визначення класу-переможця «Найкращий черговий клас» 

Лютий 

17.02   День ввічливості й культури 

Березень 

07.03  Рейд-перевірка дотримання учнями дисципліни 1 порядку в 

їдальні  

Квітень 

18.04  Рейд-перевірка стану підручників  

Травень 

11.05  Контроль за культурою зовнішнього вигляду.  

 

Комісія «Добрі справи» 

Дата Захід 

Вересень 

09.09    Організація книжкової виставки «Червоний, жовтий, 

зелений» 

21.09   Організація і проведення акцій «Живи, книго!», «Подаруй 

бібліотеці книгу» 

Жовтень 

01.10    Міжнародний день похилого віку. Вітання вчителям-

пенсіонерам, відвідування їх вдома 

Листопад 

19.11    Всесвітній день дитини. Допомога у організації виставки 

книжок 

Грудень 
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03.12    Міжнародний день інвалідів. Операція «Милосердя» 

(допомога дітям-інвалідам) 

Січень 

11.01 – 15.01      Допомога у проведенні конкурсу агітбригад (присвячений 

тижню пожежної безпеки) 

Лютий 

16.02 – 19.02    Участь районному етапі Всеукраїнської акції «Годівничка» 

 Березень 

12.03   День учнівського самоврядування 

Квітень 

 25.04 – 29.04    Проведення та участь в тижні праці та благоустрою 

Травень 

03.05   Операція «Ветеран живе поруч» 

30.05 Підготовка до святкування Міжнародного дня захисту дітей. 

 

 

 

Комісія «Знання» 

Дата Захід 

Вересень 

18.09     Брейн-ринг «Люби, вивчай свій рідний край» 

21.09    Збір матеріалів про талановитих людей Згурівщини 

Жовтень 

12.10 – 16.10     Участь у тижні «Люби, шануй, оберігай свій рідний край» 

Листопад 

06.11  До дня Преподобного Нестора-Літописця Київського, Дня 

української писемності та мови: тематична лінійка; конкурс 

шкільних поетів-початківців «Вишнева моя Україна»; участь у 

Міжнародному конкурсі знавців рідної мови ім. Петра Яцика 

12.11 Турнір ерудитів і знавців законів 
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18.11 Конкурс на кращого знавця законів (9-11 кл.) (до Всесвітнього 

дня прав дітей)  

Грудень 

 07.12 – 11.12 Участь у районному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» 

Виготовлення власних  «Я – особистість», «Я – громадянин» 

Січень 

11.01 – 15.01     Участь у районному етапі Всеукраїнської експедиції «Історія 

міст і сіл України»  

 25.01 – 29.01 Проведення та участь у тижні найрозумніших (за окремим 

планом) 

Лютий 

08.02 – 12.02     Участь та допомога в організації тижня іноземних мов (за 

окремим планом) 

15.02 – 19.02 Участь та допомога в організації тижня рідної мови (за 

окремим планом) 

 Березень 

12.03 Організація дня учнівського самоврядування 

 21.03 – 25.03     Проведення тижня учнів (за окремим планом) 

Квітень 

 11.04– 15.04    Допомога в організації та проведенні заходів з вивчення 

правил дорожнього руху (за окремим планом)  

Травень 

19.05    Звітна учнівська конференція 
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Додаток Г 

 

 

Загальношкільна лінійка до Дня Соборності України для учнів 5 – 

11класів 

 

 

«Навіки разом» 
 

 

 

 

Сценарій підготувала Лихацька Лариса Валеріївна -  

педагог – організатор 

Згурівського НВК «Гімназія ЗОШ – І ступеня» 

 

 

 

 

 

смт Згурівка 

2016 р. 
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«Навіки разом» 

Мета: виховувати нацiональну свiдомість учнiв i почуття людської гiдностi, 

вiдроджувати паросткiв духовностi, формувати риси громадянина Української 

держави; поглибллювати знання про iсторичний факт злуки українського 

народу, його значення; пробуджувати iнтерес до поглибленого вивчення iсторiї 

та культурних надбань українського народу; виховувати глибоку повагу та 

любов до Батькiвщини. 

Наочне оформлення: український вінок, вишиті рушники. 

Музичне оформлення: Державний Гімн України, метроном, відео «День 

Соборності», відео на пісню Тіни Кароль «Україна – це  ми». 

Обладнання: акустична система, мікрофон, телевізор, ноутбук. 

Ведуча: Всім доброго дня! Сьогодні ми зібралися на урочисте свято – День 

Соборності України, яке відзначається щороку 22 січня в день проголошення 

Акту воз’єднання Української народної Республіки та Західноукраїнської 

Народної Республіки, що відбулося у 1919 році. Саме цього дня Директорія 

Української Народної Республіки проголосила Злуку всіх українських земель в 

єдину Українську державу. 

Ведучий: Шановні присутні, урочиста лінійка, присвячена Дню Соборності 

України оголошується відкрито. 

Звучить гімн України 

Ведуча: Сьогодні День Соборності України, свято рідного краю, свято нашої 

держави. 

Ведучий: І ми пишаємось тим, що ми – українці, а наша Вітчизна – Україна – 

земля, дорога та мила серцю кожного із нас. 

Учень 1 

Любi, друзi! Хоч маленькi,  

Ми вже добре знаєм,  

Що звемося українцi  

Й українських предкiв маєм.  

Учень 2 
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Батько, мати, брат, сестричка  

І всi iншi члени роду,  

Всi належать до одного  

Українського народу. 

Учень 3 

Родитись українцем —  

Це велика Честь i слава. 

Рiдний край свiй полюбити 

Найважливiша справа. 

Учень 4 

В нiм пливуть глибокi рiки, 

І шумлять степи безкраї, 

Стрункi гори пнуться в хмари, 

Синьооке море грає. 

Учень 5 

Буйне збiжжя колосисте 

На врожайних росте рiллях. 

Є у надрах сiль i нафта, 

Вiск, залiзо i вугiлля. 

Учень 6 

Українцi й українки —  

Всi кохають до загину 

Славну землю батькiв своїх —  

Свою рiдну Україну! 

Ведуча: Соборність – це символ. Символ боротьби за волю. Порозуміння між 

людьми. І часточка надії і віри у майбутнє. 

Ведучий: Щороку 22 січня весь український народ із вдячністю згадує героїв, 

які боролися за об’єднання усіх національно-демократичних сил українства, хто 

словом і ділом намагався відродити незалежну Соборну Українську державу і 

хто й зараз в наш час продовжує відстоювати єдину Україну. 
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Ведуча: Пам’ятаймо про незліченні жертви наших співвітчизників, покладені 

на вівтар незалежності, соборності, державності. 

Ведучий: Пом’янемо всіх героїв, що полягли в боях за єдину, мирну Україну. 

Хвилина мовчання. Метроном 

Ведуча: Віримо, що територіальна цілісність України, скріплена кров’ю 

мільйонів незламних борців, навіки залишатиметься непорушною. Маємо бути 

свідомі того, що лише в єдності дій та соборності душ можемо досягти величної 

мети – побудови економічно й духовно багатої, вільної й демократичної 

України, якою пишатимуться наші нащадки. 

Ведучий: Слава Україні! Героям слава! 

Ведуча: Акт Злуки спирався на споконвічну мрію українського народу про 

незалежну, соборну національну державу. Він став могутнім виявом волі 

українців до етнічної й територіальної єдності, свідченням їхнього 

самоусвідомлення, важливою віхою процесу становлення політичної нації. 

Ведучий: Акт воз’єднання УНР та ЗУНР – історичний факт, який показав 

безсилля будь-яких спроб роз’єднати український народ, протиставити українця 

один одному. 

Ведуча: 22 січня 1918 року. У києві на майдані святої Софії зібралося багато 

люду. У церквах дзвонили дзвони, вулицями марширувало українське військо, 

грали оркестри, лопотіли на вітрі національні прапори. То було велике свято – 

Україна проголосила себе самостійною, вільною державою. 

Ведучий: Євген Петрушевич, український громадсько-політичний діяч, 

президент Західноукраїнської Народної Республіки, заявив: «По лінії з’єднання 

не було між нами двох гадок. Сьогоднішній крок піднесе нашого духа і 

скріпить наші сили. Від сьогоднішнього дня існує тільки одна Українська 

Народна Республіка. Нехай вона живе!» 

Ведуча: І через роки, в цей день 22 січня 1990 року мільйони людей стануть у 

живий ланцюг від Києва до Львова відзначити День Соборності. Погляньте, як 

це було. 

Відео «День Соборності» 
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 Ведучий: День Соборності – це нагадування про те, що сила нашої держави – в 

єдності українських земель. «Де єдність – там сила». 

Учень 7 

Ми дуже любим весь наш край, 

І любим Україну, 

Її лани, зелений гай, 

В саду — рясну калину. 

Там соловейко навесні 

Співає між гілками, 

Та й ми співаємо пісні — 

Змагається він з нами! 

Учень 8 

Рік за роком іде, рік за роком мина. 

Вже не раз і у власній державі 

Ми ставали в ланцюг, і не наша вина, 

Що були в ньому ланки іржаві. 

Не для скептиків злих, не для зайд-волоцюг 

Міцно стиснувши серце до серця, 

Ми укотре з'єднаємо руки в ланцюг. 

Може він хоч тепер не порветься! 

Учень 9 

Велична і свята, моя ти Україно, 

Лише тобі карать нас і судить. 

Нам берегти тебе, Соборну і єдину, 

І нам твою історію творить. 

Ведуча: Україна… Її майбутнє в руках молоді. Від нас залежить, якою буде 

наша держава! А  держава, як і родина, має бути дружною, сильною, здоровою, 

щасливою. 

Ведучий: Сьогодні Україна, як ніколи потребує єдності й соборності всього 

українського народу. «Національна єдність – запорука державності України». 
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Учень 10 

Любіть Україну, як сонце, любіть,  

як вітер, і трави, і води…  

В годину щасливу і в радості мить,  

любіть у годину негоди. 

Любіть Україну у сні й наяву,  

вишневу свою Україну,  

красу її, вічно живу і нову,  

і мову її солов'їну.  

Для нас вона в світі єдина, одна  

в просторів солодкому чарі…  

Вона у зірках, і у вербах вона,  

і в кожному серця ударі. 

 Учень 11 

Юначе! Хай буде для неї твій сміх,  

і сльози, і все до загину…  

Не можна любити народів других,  

коли ти не любиш Вкраїну!.. 

Дівчино! Як небо її голубе,  

люби її кожну хвилину.  

Коханий любить не захоче тебе,  

коли ти не любиш Вкраїну… 

Любіть у труді, у коханні, у бою,  

як пісню, що лине зорею…  

Всім серцем любіть Україну свою —  

і вічні ми будемо з нею! 

Ведуча: В цей святковий день сердечно бажаємо вам міцного здоров’я, щастя, 

добра, миру, злагоди і глибокої віри у гідне майбутнє України!  

Ведучий: Урочиста лінійка, присвячена Дню Соборності України оголошується 

закритою!  
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Звучить гімн України 



80 
 

Використані інтернет-джерела 

 

1. День соборності України 2013 [Електронний ресурс] // You Tube. – Режим 

доступу : http://www.youtube.com/watch?v=PRz-2rp9npk.   

2.     Що означає для українців День соборності? [Електронний ресурс] // 

Главком. – Режим доступу : http://glavcom.ua/articles/5960.html  

3.     22 січня – День соборності України [Електронний ресурс] // Всеукраїнське 

громадське об’єднання «Успішна Україна». – Режим доступу : 

http://uspishnaukraina.com.ua/index.php?lang=uk&theme=news&item_id=1763. –   

 4.     Привітання з Днем Соборності України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://sms.xsms.com.ua/congrat/day_of_ukraine/.   

 5.    Виховна година «22 січня – День Соборності України» [Електронний 

ресурс] // Класна оцінка. – Режим доступу : 

http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/vikhovna-godina-22-sichnya--den-sobornosti-

ukrayin.html.   

 6.      Велика Злука УНР і ЗУНР 22.01.1919 [Електронний ресурс] // You Tube. – 

Режим доступу : http://www.youtube.com/watch?v=NjwXvb93X5I. – Назва з 

екрана. – (Дата звернення 26.10.2015). 

7. Велика Злука українців УНР і ЗУНР. 1919 р. [Електронний ресурс] // You 

Tube. – Режим доступу : http://www.youtube.com/watch?v=7tAoXIBO4Uc.   

 

 

http://glavcom.ua/articles/5960.html
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Додаток Д 

 

 

Загальношкільна лінійка-реквієм до Дня пам’яті Героїв Крут 

 

 

«ВАМ ВІЧНА СЛАВА,  

 

 ВАМ ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ…» 
 

 

 

Сценарій підготувала Лихацька Лариса Валеріївна - 

педагог – організатор 

Згурівського НВК «Гімназія ЗОШ – І ступеня» 

 

 

 

 

 

 

 

смт Згурівка 

2016 р. 
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Мета: розширити знання учнів про трагічні події січня 1918 року під Крутами; 

на прикладі подвигу однолітків формувати й розвивати мотивацію, спрямовану 

на підготовку до захисту Вітчизни; виховувати почуття патріотизму, поваги до 

історичного минулого українського народу, борців за  незалежність України. 

Наочне оформлення: український вінок, вишиті рушники, квіти. 

Музичне оформлення: Державний Гімн України, метроном,   відео про Крути, 

відео про Україну. 

Обладнання: акустична система, мікрофон, телевізор, ноутбук,  прапор, герб 

України. 

На екрані телевізора слова:  

І слава їх встає не вмерши, 

Ятрить крізь відстані і час. 

Було їх триста. Триста перший – 

І ти, 

І я, 

І кожен з нас. 

                                                    Петро Шкрабюк 

На сцену виходять ведучі, учні-читці.  

Ведучий 1:  28 січня ми відзначаємо річницю бою під Крутами. Що спільного 

між  юними  українськими захисниками і тими, хто захищає нашу країну, зі 

зброєю в руках, на Сході сьогодні? І ті, і інші – Герої. 

Ведучий 2:   Герої вони тому, що свідомо жертвували найголовнішим, що в них 

було – своїм життям. Чому агресія ворога захлинулася? Тому що вони  готові 

були вмирати за свою країну. Вони прекрасно розуміли, який вибір роблять. 

Ніхто з них не аналізував, не прораховував – вони просто жертвували.   

Ведучий 3:  Лінійка, присвячена пам’яті Героїв Крут, оголошується відкритою. 

Звучить гімн України 

Ведучий 4:   

І знов, у котрий це вже раз, 

Зійшлися ми в одній родині, 
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Щоб пом’януть той славетний  час, 

Коли в офіру Батьківщині 

Себе принесли кращі з нас. 

Нема любові понад ту, 

Що окропила кров’ю Крути, 

І ту гарячу кров святу 

Повік Вкраїні не забути.  

Ведучий 1:  Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України, спить в знаних і 

безіменних могилах, розкиданих по рідній і чужій землі, - присвячується. 

Ведучий 2:  Тим, хто в розквіті своїх духовних і фізичних сил, віддали 

молодість і найдорожче, що є в кожного із нас, - життя, - присвячується. 

Ведучий 3:  Тим героям, що впали в страшному бою під Крутами, - 

присвячується. 

Ведучий 4:  Вшануймо пам’ять про них хвилиною мовчання. 

Хвилина  мовчання, метроном 

Ведучий 1: Давайте згадаємо, чому ми щорічно говоримо про день 29 січня 

1918 року. 

 Ведучий 2: 22 січня 1918 року був  проголошений IV універсал Центральної 

Ради. У ньому зазначалося: «…віднині Українська Народна Республіка стає 

самостійною, ні від кого не залежною, вільною, суверенною Державою 

Українського Народу». 

Ведучий 3:    Проголошення самостійної України не сподобалось Москві. І 

тому 30-тисячне військо більшовиків рушило на Київ. Перегородили їм шлях 

300 юнаків – патріотів  молодої незалежної України. 

 Ведучий 4:  Бій під Кру́тами  відбувся 29 січня 1918 року на 

залізничній станції Крути під селищем Крути та поблизу села Пам'ятне, за 

130 кілометрів на північний схід від Києва. Цей бій тривав 5 годин між 4-

тисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова та загоном з київських 

студентів.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1918
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8_(%D0%9D%D1%96%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B5_(%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B7%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B9%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Ведучий 1:  Там з жорстоким ворогом,  у боротьбу стали юнаки, які ніколи не 

тримали в руках зброї – студенти Українського народного університету, 

Київського університету Святого Володимира та учні гімназії імені Кирило-

Мефодіївського братства.  Їх було триста. І вони поклали голови за волю та 

незалежність України, за Українську Народну Республіку. 

Ведучий 2:  П‘ять годин безперестанку студенти стримували наступ 

більшовиків на Київ, втрачаючи молоді життя,  під градом куль і гранат. У 

результаті  бою  загинули 260  молодих  українських патріотів,  35 – потрапили 

в полон, із них - 28 закатовані та 7 поранені.  

 Ведучий 3:  Наступного дня  їх   побитих і змордованих, повели на розстріл. 

Але і тоді вони  не зреклися України. Один із гімназистів, учень 7-го класу 

Григорій Пипський, заспівав “Ще не вмерла Україна…" і  його підтримали інші 

полонені.Та ворожі постріли назавжди обірвали нескорені юнацькі голоси.  

 Ведучий 4:  Після розстрілу місцевим жителям деякий час забороняли ховати 

тіла померлих. Через декілька днів місцеві селяни вночі позабирали тіла 

хлопців із поля й поховали у сусідньому селі.  

 Ведучий 1: Перепоховання загиблих у бою під Крутами відбулося 19 березня   

1918 року   У  Києві на  високому дніпровському березі, неподалік могили 

першого українського князя Аскольда.. Ховали велично… Так постала друга, 

крім Тарасової, свята могила над Дніпром.  

Перегляд відеокліпу про Крути 

Учень 1 

Зловісна ніч – її не позабути! 

Пливла над полем, студеніла мла… 

Лягла студенська юнь у бою за Крути, 

За Україну у снігах лягла!.. 

Учень 2 

Над Крутами сніг. І пронизливий вітер 

У січні ридає, голосить, гуде; 

Шукає могили, де воїни-діти 
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На вічнім спочинку. Немає ніде. 

Ведучий 2:  Трагічна загибель студентів під Крутами стала символом 

патріотизму і жертовності у боротьбі за незалежну Україну. 

На цю трагічну подію того ж 1918 року відгукнувся віршем молодий Павло 

Тичина.   

 Учень 3 

На Аскольдовій могилі 

Поховали їх — 

Тридцять мучнів-українців, 

Славних молодих... 

Учень 4 

На Аскольдовій могилі 

Український цвіт! — 

По кривавій по дорозі 

Нам  іти у світ. 

Учень 5 

На кого посміла знятись 

Зрадника рука? 

Квітне сонце, — грає  вітер 

І Дніпро-ріка... 

Учень 6 

На кого завзявся  Каїн? 

Боже, покарай! 

Понад все  вони  любили 

Свій  коханий  край. 

Учень 7 

Вмерли в Новім Заповіті 

З славою святих. 

На Аскольдовій  Могилі 

Поховали їх. 
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Ведучий 3: У 1934 році могили героїв на Аскольдовому цвинтарі були зрівняні 

із землею. І лише у 1991 році ентузіасти із Спілки української молоді 

встановили на станції  Крути березовий хрест із терновим вінком. А у 1996 році 

з’явився земляний пагорб Слави та меморіальна дошка.  25 серпня 2006 року 

відкрито  меморіал  Героям Крут. 

 Учень 8 

Жертовний Хрест під Крутами стоїть, 

Людською пам’яттю приречений стояти. 

Холодний вітер з верховіть 

Цілує хрест, як сина мати. 

Учень 9 

Це поле обробляв сівач, 

Щоб колосилось буйне жито, 

Тепер на нім трагедії печать, 

Це поле рясно кровію полите. 

Учень 10 

Тут України юнь свята 

За Україну полягла в страшну годину, 

Тут розпинали не Христа, 

Тут вбили юну Україну. 

Учень 11 

Тут юних 300 полягло 

За честь, за волю, Україну, 

Щоб вільно, радісно жилось 

На цій землі онуку й сину. 

  

Ведучий 4.   95 років тому 300  юнаків  пішло в безсмертя. Нехай пам’ять про 

наших героїв, які загинули під Крутами, буде вічною. І нехай їхня смерть буде 

для нас прикладом, як треба любити свою Батьківщину. 
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 Ведучий 1: Будьте ж певні, дорогі герої, ви загинули не марно. Золотаво-

блакитні знамена, які застигли у ваших  очах, коли ви падали на землю, стали 

державними символами  і навіки залишилися для нас найбільшою святинею. 

Учень 12 

О, Боже наш добрий, 

З високого неба! 

Молитву сьогодні 

Заносим до Тебе. 

Учень 13 

За тих, що боролись 

При станції Крути, 

За нашу Державу 

Із ворогом лютим. 

Учень 14 

Що в битві цій впали 

В цю зиму криваву… 

Прийми їх до Себе 

Прийми в Свою славу! 

Учень 15 

А нам від цих Триста, 

О, Боже, благає 

Любові дай вчитись 

До рідного краю. 

Перегляд  відеокліпу  про Україну 

Учень 16 

 Любіть Україну, як вірні сини, 

Віддати життя їй готові, 

Як юні сини, що життя віддали 

Під Крутами всі, як Герої… 
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Ведучий 2:  Лінійка, присвячена 97-й річниці бою під Крутами, оголошується 

закритою. 

Звучить Державний Гімн України 

Ведучий 3:  Дякуємо всім за увагу. 
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Використані джерела 

 

Позакласні заходи з історії / Автор-упорядник Ф.Л. Левітас. – Х.: Вид. гр. 

«Основа», 2004. – 160 с. 

Новітня історія України. Частина перша. 1914-1939. Підручник для 10 класу. – 

К.: Генеза, 2011 – 352 с. 

Сергійчук В., Гаврилюк Я. Героїка трагедії Крут. – К.: Городенський, 2004. 

http://www.osvita-horodok.lviv.ua 

http://shkola-4.org.ua/3/4/26--ponad-krutami-vichnist-u-surmi-surmit.html 

http://osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/21456 

http://uareferat.com/ukr/details/22041 

 

 

 

                     

http://shkola-4.org.ua/3/4/26--ponad-krutami-vichnist-u-surmi-surmit.html
http://osvita.ua/school/lessons_summary/outschool/21456


Додаток Е 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарій проведення лінійки – реквієму, приуроченій вшануванню 

пам’яті Небесної сотні для учнів 5-11 класів 

 

 
 

«У нашій пам’яті вони 

назавжди залишились» 
 

 

 

Сценарій підготувала Лихацька Лариса Валеріївна -  

педагог – організатор 

Згурівського НВК «Гімназія ЗОШ – І ступеня» 

 

 

 

 

 

смт Згурівка 

2016 р. 
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Мета: вшанувати пам'ять героїв Небесної сотні, формувати в учнів 

усвідомлення громадянської ідентичності, розуміння єдності й цілісності 

України, як національної ідеї розвитку вільної, незалежної, демократичної та 

заможної держави; сприяти формуванню історичної пам’яті;  прищеплювати 

любов до Батьківщини, виховувати патріотичну свідомість та усвідомлення 

національності,  розвивати бажання стати гідними громадянами України , 

виховувати  шанобливе ставлення до Героїв Небесної сотні, воїнів, загиблих у 

боротьбі за свободу та цілісність України. 

Наочне оформлення: український вінок, вишиті рушники, квіти, фотовиставка  

«Події, що змінили історію…». 

Музичне оформлення: Державний Гімн України, метроном,  «Мелодія» 

М.Скорика, відео «Зима, що нас змінила». 

Обладнання: акустична система, мікрофон, телевізор, ноутбук, стіна пам’яті 

Небесної сотні, прапор, герб України, стенд. 

На фоні «Мелодії» М.Скорика 

 Ведучий 1: Доброго дня шановні вчителі, учні! Указом Президента України 

Петра Порошенка встановлене щорічне відзначення 20 лютого Дня Героїв 

Небесної Сотні – на знак вшанування відваги, сили духу і стійкості громадян, 

які віддали своє життя під час Революції гідності (в листопаді 2013 року – 

лютому 2014 року), захищаючи ідеали демократії, відстоюючи права і свободи 

людини, європейське майбутнє України.  

Ведучий 2: Сьогодні ми зібрались, щоб у глибокій скорботі низько схилити 

голови перед пам’яттю Героїв Небесної Сотні, які боролися  і віддали своє 

життя за честь, правду та гідність рідної України. Ми з вами добре пам’ятаємо  

події, які відбувались на Майдані в столиці.  Події, які дали поштовх до дій по 

всій території держави. Це був надзвичайно важкий іспит для країни, коли 

український народ, вже в сучасний період новітньої історії боротьби за 

утвердження Української державності, продемонстрував свою європейськість, 

гідність і прагнення до свободи. 

 Ведучий 3: Давайте згадаємо, як все починалось. 
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Ведучий 4: 21 листопада 2013 року студенти Києва вийшли на Майдан 

Незалежності.  Це була   мирна акція молоді з гаслами: «Україна – це Європа», 

«Ми – вільні», «Ми хочемо в ЄС». Кількість активістів зростала з дня в день. 

 Ведучий 1:  Далі – непідписання урядом угоди про асоціацію. 

 Ведучий 2: Потім – покалічені людські тіла та серця, Михайлівський Собор, 

Майдан залитий кров’ю, барикади, шини. Революція гідності. 

Ведучий 3: Шоковані замахом на основоположні права і свободи людини та 

побиттям мирних студентів, сотні тисяч українців вийшли на Майдан 

Незалежності, вимагаючи покарання винних у побитті студентів та відставки 

злочинної влади. Після двох місяців мирних протестів підтримка 

мітингувальників зростала. 

Ведучий 4: 22 січня страшна звістка з майдану облетіла весь світ. Зранку на 

Євромайдані під час штурму снайпер застрелив мешканця Дніпропетровська 

вірменина Сергія Нігояна. 

Ведучий 1: Згодом стало відомо про ще одного вбитого – білоруса Михайла 

Жизневського. 

Ведучий 2: У суботу від важких поранень, отриманих 22 січня на вул. 

Грушевського під час зіткнень з міліцією, після кількох перенесених операцій і 

не виходячи з коми, в київській лікарні помер 45-річний Роман Сеник. 

Ведучий 3: 22 січня у лісосмузі поблизу Борисполя знайшли мертвим 

викраденого і замордованого невідомими львів’янина Юрія Вербицького. 

Ведучий 4: Вони стали першими з Небесної сотні, хто поліг на Грушевського, 

пожертвувавши собою  як заради тих, хто відстоював на Майдані власну 

гідність, так і задля гідного майбутнього кожного українця.   

Ведучий 1: Замість того,  щоб мирно врегулювати ситуацію, 18 лютого тодішня 

влада на чолі з президентом Януковичем віддала злочинний наказ застосувати 

зброю і зробити «зачистку» Майдану, застосовуючи водомети, 

бронетранспортери і вогнепальну зброю. На очах у всього світу влада 

розстрілювала свій народ. Майдан оточили з усіх боків, взяли у щільне кільце. 
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Та люди не здавалися. Співали Гімн. Зі сцени лунали молитви, патріотичні 

пісні. 

Ведучий 2: Проти мирних мітингувальників кинули Внутрішні війська, 

спецпідрозділ «Беркут», на дахах будинків розмістили снайперів. В один день 

тисячі мирних людей стали солдатами свого народу. Вони йшли голіруч проти 

озброєних вишколених беркутівців. 

Ведучий 3:  А у них під ногами зривалися світло-шумові гранати, довкола 

свистіли кулі.  Бійці   «Беркуту» застосували спецзасоби, декого розстрілювали 

впритул, захоплювали і добивали поранених. На що мітингувальники 

«відповіли камінням, бруківкою, яку розбирали прямо з-під ніг, петардами, та 

«коктейлями Молотова». 

Ведучий 4: Із засобів оборони у мітингувальників були тільки саморобні 

дерев’яні щити,  дерев’яні палиці, барикади, створені з підручних матеріалів,  

та палаючі автомобільні шини і  їдкий дим, що густою хмарою оповив серце 

України – Київ… 

Ведучий 1: Тисячі поранених і майже 100 людей було вбито снайперами та 

бійцями спецпідрозділів міліції. Серед них – науковці, викладачі, студенти, 

вчителі, художники, архітектори, театральні режисери, громадські активісти. 

Кров цих людей стала вироком для злочинної диктатури. 

Ведучий 2: Усі герої Небесної сотні були простими людьми – не депутатами, 

не політиками, не начальниками. У вирішальний час не змогли байдуже сидіти 

біля телевізора й дивитися на те, що коїться на вулицях столиці. Вони не 

думали про те, що можуть загинути. Вони лише знали, що так як є - так далі 

бути в Україні не може. 

Відео «Зима, що нас змінила»  

Ведучий 3:  «Небесна Сотня» своїм життям викупила свободу для мільйонів 

українців і дала шанс збудувати нову демократичну правову державу. 

Безсмертні душі вбитих і закатованих відійшли у небеса, але вони вічно 

житимуть в народній пам’яті і наших серцях, бо «Герої - не вмирають!»   
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Ведучий 4: По країні уже з’явилися вулиці та площі, названі на честь героїв 

Майдану. Тисячі людей ідуть на Майдан віддати шану Героям Небесної Сотні, 

запалюють свічки і  кладуть квіти.   

 Ведучий 1: Хвилиною Пам’яті, хвилиною мовчання  вшануємо вічну пам’ять 

тих, хто віддав своє життя,  відстоюючи ідеали миру, добра, справедливості.  В 

глибокій скорботі згадаємо тих, хто  загинув за нашу Україну, її мир і спокій, 

пом’янемо всіх героїв, що полягли під час Революції Гідності та війни на сході.  

Хвилина мовчання. Метроном 

Ведучий 2: Революція Гідності не тільки сколихнула країну хвилею нечуваного 

патріотизму, а й показала важливість національної  ідеї. Нині саме за неї триває 

боротьба, і те, наскільки ця боротьба буде успішною, залежить від кожного з 

нас. Наше суспільство здобуло право на зміни, яке маємо сприймати не як 

дарунок, а як обов’язок діяти, працювати для гідного життя. Для кожного з нас 

 настав час усвідомити себе повноцінним господарем  своєї держави – 

вимогливим, як до влади, так і до себе. 

Ведучий 3: Україна заплатила високу ціну за свій європейський вибір на 

Майдані і продовжує платити у війні на Донбасі, яку розв’язала російська 

влада, взявши курс на знищення української державності. Ця ціна показує нам, 

що ми здобуваємо щось безцінне, що не вимірюється безвізовим режимом чи 

зоною вільної торгівлі. Ми відвойовуємо власну розтоптану гідність, Богом нам 

дану і свідчимо про неї світові. 

 Учень  1 

Небесна сотня – то в серцях вогонь 

Він гаряче палав за Україну. 

Віднині тихим співом заспокой 

Ти, земле рідная, свою дитину. 

 Учень  2 

Пташиним співом, шелестом трави 

Блакитним небом, золотим колоссям 

Останній раз, як мати пригорни 
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Чоло високе в обранку волосся. 

 Учень  3 

Небесній сотні шана й молитви 

За чисті душі, що злетіли в небо. 

Їм шлях високий, Боже, освяти, 

І в мирі, Господи, прийми до себе.  

 Ведучий 4: Кожного ранку, переступаючи поріг школи,  нас зустрічають 

усміхнені обличчя та світлі очі героїв небесної соті, що вдивляються в кожного 

з нас… Так будьмо ж гідними великої слави героїв України! Слава Україні! –

 Героям Слава! 

Звучить гімн України 

Ведучий  1: Ми всім бажаємо миру, добра, світлих днів і нехай вам щастить. 

Дякуємо за увагу!  
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Використані Інтернет-джерела: 

1. Режим доступу http://kazkar.info/ua/gero_ne_vmirayut/6/ 

2. http://erudyt.net/vixovni-zaxodi/materialy-vidznachennya-podij-na-

evromajdani/patriotychnyj-stsenarij-rekvijem-prysvyachenyj-heroyam-

nebesnoji-sotni-yaki-zahynuly-v-lyutomu-2014-roku-v-kyjevi.html 

3. http://academia.in.ua/?q=node/2510 

4. http://www.yrok.net.ua/load/vikhovna_robota/nacionalne_vikhovannja/geroji_

ne_vmirajut_rekviem_prisvjachenij_gerojam_nebesnoji_sotni/165-1-0-3926 
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http://erudyt.net/vixovni-zaxodi/materialy-vidznachennya-podij-na-evromajdani/patriotychnyj-stsenarij-rekvijem-prysvyachenyj-heroyam-nebesnoji-sotni-yaki-zahynuly-v-lyutomu-2014-roku-v-kyjevi.html
http://erudyt.net/vixovni-zaxodi/materialy-vidznachennya-podij-na-evromajdani/patriotychnyj-stsenarij-rekvijem-prysvyachenyj-heroyam-nebesnoji-sotni-yaki-zahynuly-v-lyutomu-2014-roku-v-kyjevi.html
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Додаток Є 

 Структура учнівського самоврядування 
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Додаток Ж. Фотоматеріали 

 

Зустріч з О.М.Зозулею 

 

Збір коштів для воїнів АТО в рамках акції «Діти Київщини – воїнам АТО» 
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Урочиста лінійка, присвячена передачі прапора воїнів 72 бригади учням 

Безуглівської школи 

 

Зустріч з добровольцем АТО Драєм В.В.   
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Шевченківські дні в Згурівському НВК 

 

 

При передачі матеріальної допомоги учаснику АТО Драю В.В., зібраної учнями 

8 класу 
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Стінгазета до Дня пам’яті та примирення 

  

Ярмарка-продаж солодощів в рамках акції «Діти Київщини – воїнам АТО» 
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Плетіння маскувальних сіток для потреб воїнам АТО 

 

 

Заходи в рамках акції «День Землі» 
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Виконання гімназистами гімну України під час лінійки-реквієму до «Дня Крут» 

 

Родинне свято в учнів 5 класу 
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Новорічний концерт 

 

Перемога команди КВК «7 кадрів» в районному конкурсі «Обери майбутнє» 
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Участь в обласному конкурсі «Обери майбутнє» 

 

 

Лінійка-реквієм приурочена  вшануванню пам’яті Небесної сотні  


