
Запорізький навчально-виховний комплекс № 19

Звіт 

з національно-патріотичного 

виховання 



Мета

виховання громадянина-патріота, 
який володіє глибоким розумінням

громадянського обов’язку, готовий у 
будь-який час стати на захист

Батьківщини, прагнути до фізичного
вдосконалення.



Завдання
• формування  патріотизму, відповідальності за долю нації, держави;

• виховання розуміння високої цінності  українського   громадянства, 
внутрішньої потреби бути громадянином України;

• формування поваги до Конституції України, державної символіки:  
Герба, Прапора, Гімну України;

• збереження і продовження українських культурно–історичних

традицій;

• виховання шанобливого ставлення до рідних святинь, української 
мови, історії;

• формування національної свідомості, людської гідності, любові до 
рідної землі, родини, народу;

• формування соціальної активності;

• виховання правової культури особистості;

• формування  й  розвиток духовно-моральних і загальнолюдських 
цінностей;

• формування в  учнів потреби до праці як першої життєвої 
необхідності;

• виховання  здатності протидіяти   проявам  аморальності,   
правопорушень, бездуховності, антигромадській  діяльності.



Принципи патріотичного 

виховання

• принцип самоактивності й 

саморегуляції;

• принцип полікультурності;

•принцип соціальної відповідності;

• принцип історичної і соціальної

пам’яті ;

• принцип міжпоколінної наступності

• принцип національної 

спрямованості.



Акції пам’яті та державні свята

• до Дня Перемоги у ІІ світовій війні - травень

• до Дня пам’яті героїв Крут - січень

• до Дня захисника Вітчизни - жовтень 

• до Дня Чорнобильської трагедії - квітень

• до Дня пам’яті жертв політичних репресій -
травень

• до Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв 
війни в Україні - червень

• до Дня партизанської слави - жовтень

• до Дня пам’яті жертв Голодомору– листопад

• до Дня Гідності та Свободи – листопад

• до Дня вшанування жертв Голокосту – січень

• До Дня незалежності, Дня Конституції, Дня 
збройних сил України



Заходи до Дня Перемоги у ІІ світовій війні



Заходи до Дня Перемоги у ІІ світовій війні



День пам'яті 

героїв Крут



День захисника Вітчизни



День захисника Вітчизни



День Чорнобильської трагедії



День пам'яті жертв Голодомору



День соборності України



Заходи до Дня збройних сил України



Відкриття меморіальної дошки 

воїнам-інтернаціоналістам



Проектна діяльність
• «Борці за волю України» - протягом 

року

• «Державні традиції України» - протягом 
року

• «Нові імена у назвах вулиці нашого 
міста» - протягом року

• "Наш край у роки ІІ Світовій війні" –
жовтень, травень

• "Школа - наш рідний дім" - листопад

• "Моя країна - Україна" – листопад

• «Я люблю Запоріжжя» - жовтень

• «Мій родовід»; «Моя сім’я в історії 
рідного міста»; «Моє місто в історії моєї 
країни» та ін.





Проект 

“Борці за волю України”



Акція “З Україною в серці”



Мовно та літературознавчі 

заходи

• День Шевченко

• Участь у конкурсах ім. Шевченко та 
П.Яцика

• до Дня української писемності та мови -
листопад

• декада української мови та літератури

• День слов’янської писемності - травень

• виховні години до річниць видатних 
діячів української історії та культури –
за наказами







Тиждень української мови







Волонтерська діяльність

• співпраця з обласним військовим шпиталем;

• допомога інтернатам міста (збір іграшок, 
книжок, речей);

• участь у акціях допомоги учасникам АТО 

(конкурси «Лист солдату», «Ліки замість 
квітів», виготовлення сувенірів та ін.);

• допомога дітям із родин вимушених 
переселенців (збір речей, канцтоварів, 
іграшок);

• проведення благодійних концертів, аукціонів 
та ярмарок…



Акція “Серце до серця”





Акція “Ліки заміст квітів”





Співпраця з обласним військовим 

шпиталем



Благодійний Покровський ярмарок



Плетіння маскувальних сіток



Акція 

“Пасхальний кошик 

на передову”



Акція 

“Повертайтесь живими!”



• творчих робіт до Осінніх свят "Моя барвиста
Україна" - жовтень

• до Дня сім'ї - "Таланти нашої родини" – травень 

• "У кожній дитині є сонце" - червень

• взяти участь у Всеукраїнській виставці-конкурсі 
декоративно-ужиткового і  образотворчого мистецтва 
«Знай і люби свій край» - за наказом

• до Дня Перемоги - травень

• до Дня міста Запоріжжя – жовтень

• участь у шкільному етапі конкурсів «Таланти твої, 
Україно!», «Моя батьківщина - Україна» - за наказом

• проведення виставки “День Хортиці” – квітень

• організувати відвідування виставок народних 
майстрів, народних промислів – протягом року

Шкільні виставки образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва, екскурсії до художніх музеїв







Фізкультурно-оздоровчі та 

екскурсійно-туристичні заходи

• участь у конкурсі «Козацький гарт» - за наказом

• участь у дитячо-юнацькій військово-патріотичній 
грі «Сокіл» («Джура») – за наказом 

• розучування народних рухливих ігор «Високий 
дуб», «Чаклун», «Хлібчик» - протягом року

• екскурсії по природним та історичним пам’яткам 
України, Запорізького краю

• участь у Всеукраїнській туристсько-краєзнавчій 
експедиції «Моя Батьківщина – Україна»

• співпраця з громадською організацією “Молода 
Січ”





Відзначення українських 

традиційних  свят

• Св. Миколая

• Різдва Христова

• Пасхи

• Свята Покрови

• Масляної та ін.





Створення виховного 

середовища

• Куточки символіки у групах та 
класах

• Панно “Державні свята України”

• Плакати “Державні символи 
України”

• Куточки «Українська хата» та 
«Українська паляниця»

• Портрети історичних державних 
диячів









Дякуємо за увагу!


