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 У роботі з дітьми треба завжди пам’ятати, що поганих дітей немає, треба 

знайти ключик до їхнього внутрішнього світу. 

 Сучасні діти... Які вони? 

 Питання про мету виховання - питання про те, якою повинна бути 

людина майбутнього. Якими ж головними рисами характеризується 

громадянин сучасної України як ідеал нової людини і, отже, як ідеал 

виховання? 

 Найголовніша риса такої людини - її всебічний розвиток, що охоплює всі 

істотні та нерозривно пов'язані між собою людські властивості: 

інтелектуальні, моральні, трудові, фізичні, естетичні (в їх найвищому 

вираженні). Держава передбачає забезпечення повного добробуту і вільного 

всебічного розвитку всіх членів суспільства через вільний розвиток кожного 

громадянина Батьківщини: розширення реальних можливостей для 

застосування громадянами своїх творчих сил, здібностей і обдаровань, для 

всебічного розвитку особи. 

 Сучасні діти України прагнуть бути освіченими, кваліфікованими, 

дисциплінованими, політично розвиненими та відданими Батьківщині. 

 



 Наш педагогічний колектив працює на засадах гуманної педагогіки, 
впроваджує особистісно орієнтовані технології, шукає резерви 
підвищення ефективності навчально - виховного процесу. 

 Тому педагоги нашої школи поставили перед собою та учнівським 
колективом ряд завдань та працюють над їх вирішенням:  

 Перше, виховання поваги до національних символів, Конституції 
держави, законодавства, державних символів - Герба, Прапора, Гімну.  

 Друге, виховання в учнівської молоді національної самосвідомості, 
осмислення моральних та культурних цінностей, історії, системи вчинків, 
які мотивуються любов'ю, вірою, волею, усвідомленням відповідальності.  

 Третє, вивчення та пропагування історії України, українського 
козацтва, звичаїв та пропагування історичної та культурного надбання 
попередніх поколінь українців; значущість та покращення військово-
патріотичного виховання молоді, формування готовності до захисту 
Вітчизни.  

 Четверте, виховання поваги та любові до державної мови. Знання 
рідної мови сприяє формуванню учня-громадянина, патріота України.  

 П’яте, формування моральних якостей особистості, культуру 
поведінки, виховувати бережливе ставлення до природи, розвивати 
мотивацію до праці.  

 



Нормативно-правова база програми 

національно-патріотичного виховання учнів 

 Конституція України 

 Закон України «Про освіту» 

 Стратегія «Національно-патріотичного виховання дітей і молоді на 2016-2020 

роки» затверджена Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 

580 

 Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про 

затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді» 

 Щорічний план виховної роботи школи 

 Накази МОНУ та рекомендації Запорізької обласної державної адміністрації, 

Департаменту освіти і науки ОДА, міського управління МВС України в 

Запорізькій області 

 Пропозиції центральних, місцевих органів виконавчої влади та молодіжних 

громадських організацій з метою захисту національних інтересів держави, 

утвердження патріотизму, моральності та формування загальнолюдських 

цінностей молоді 





В основу програми покладено ідею 

української державності,  

побудови громадянського суспільства, 

виховання патріотизму, моральності, 

загальнолюдських цінностей у молоді.  

МЕТА ПРОГРАМИ: виховання молодої людини  - 
патріота України, готового самовіддано розбудовувати 
її як суверенну, демократичну, правову і соціальну 
державу, виявляти національну гідність, бути готовим 
до захисту Вітчизни, 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 





Основні завдання програми 
 виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки; 

 утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і 
поваги до культурного та історичного минулого України 

 усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її 
патріотичною відповідальністю   

 сприяння набуттю молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в 
процесах державотворення, уміння визначати форми та способи своєї участі в 
життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними інститутами, 
органами влади, спроможності дотримуватись законів та захищати права людини, 
готовності взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно 
до демократичних принципів  

 формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;  

 утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського суспільства  

 культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, свободи, 
справедливості, доброти, чесності, обережного ставлення до природи;  

 формування мовної культури; 

 спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, аморальності, 
сепаратизму, шовінізму, фашизму 





Принципи національно-патріотичного 

виховання 
 принцип національної спрямованості - формування національної 

самосвідомості, виховання любові до рідної землі, українського народу, 
шанобливого ставлення до його культури  

 принцип самоактивності й саморегуляції - розвиток у учнів громадянської 
позиції особистості, формування почуття відповідальності критичності й 
самокритичності до прийняття рішень  

 принцип полікультурності - передбачає інтегрованість української культури 
в європейський та світовий простір, спроможність сприймати українську 
культуру як невід’ємну складову культури загальнолюдської  

 принцип соціальної відповідності - обумовлює потребу узгодження змісту і 
методів патріотичного виховання з реальною соціальною ситуацією, 
виховання молоді у готовності до захисту Вітчизни та ефективного 
розв’язання життєвих проблем  

 принцип історичної і соціальної пам’яті - спрямований на збереження 
духовно-моральної і культурно-історичної спадщини українців  

 принцип міжпоколінної наступності - зберігає для нащадків зразки 
української культури, етнокультури народів, що живуть в Україні 





Напрями програми 

Формування національної самосвідомості  

 Інтелектуально-духовне виховання  

 Морально-етичне виховання  

 Громадянсько-правове виховання  

 Естетичне виховання  

 Екологічне виховання  

 Фізичне виховання та утвердження здорового 

способу життя 



Формування національної 

самосвідомості 
 формування в учнях поваги та любові до Батьківщини, її традицій, звичаїв, 

досягнень шляхом проведення тематичних виховних заходів  

 максимальне сприяння вивченню учнями державної мови та досконалому її 

володінню через залучення до участі в предметних олімпіадах, Днях української 

мови та писемності тощо  

 приділення особливої уваги патріотичним аспектам  при вивченні дисциплін 

суспільно-гуманітарного та українознавчого циклів  

     (особливо таких, як історія України, всесвітня історія,  

     українська мова) 

 формування в учнях любові до свого рідного краю  

     шляхом організації екскурсійних днів з  

     відвідуванням музеїв і пам’ятних місць м. Запоріжжя,  

     Запорізької області  



Інтелектуально-духовне виховання  

 розвиток пізнавального інтересу, творчої активності, 

мислення  

 виховання потреби самостійно здобувати знання та 

готовності до застосування знань 

 виховання здатності формувати та відстоювати 

власну позицію  

 проведення заходів з  

   інформаційної безпеки 



Морально-етичне виховання  

 формування почуття власної гідності, честі, свободи, рівності, працелюбності, 

самодисципліни, людяності та доброти  

 залучення Шкільного самоврядування до формування моральної культури 

особистості, засвоєння моральних норм, принципів, категорій, ідеалів 

суспільства на рівні власних переконань  

 формування у учнів чіткого переконання, що висока моральність – це завжди 

єдність слова i діла, чесність та порядність, сумлінне виконання людиною 

громадянських обов’язків 

 організація бесід на моральну тематику 

 дотримання правил внутрішнього розпорядку навчального закладу 

 розвиток у учнів готовності приймати нестандартні рішення  

 виховання учня як інтелігентної особистості, що має високий рівень культури 

спілкування та поведінки, ерудиції, критичного мислення, прогресивних 

поглядів та переконань, толерантності та поважного ставлення до людей іншої 

національності та інших поглядів та переконань 



Громадянсько-правове виховання 
 прищеплення поваги до прав і свобод людини та громадянина 

 виховання поваги до Конституції, Законів України, державних 

символів України 

 виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством; 

 формування політичної та правової культури особистості 

 створення атмосфери вимогливості  

щодо сумлінного виконання учнями  

своїх обов’язків, дотримання положень 

i правил внутрішнього розпорядку  

навчального закладу. 

 





Естетичне  виховання 
 формування у молоді естетичних поглядів, смаків, які ґрунтуються на 

українських народних традиціях та кращих надбаннях світової культури 

 вироблення вмінь примножувати культурно-мистецькі надбання народу, 

відчувати й відтворювати прекрасне у повсякденному житті 

 залучення учнів до участі в гуртках, заходах, що проводяться в закладі, 

відвідування театрів, виставок, музеїв, зустрiчi з діячами літератури й 

мистецтва, читання художньої літератури та поезії, слухання музики 

 виховання культури поведінки та спілкування, що пов’язане з сукупністю 

набутих і встановлених морально-естетичних та соціально значущих 

якостей особистості, які проявляються в повсякденному житті вмінні 

співіснувати з іншими людьми 

 формування у учнів таких якостей, як гуманність, толерантність, уміння 

передбачати морально-психологічні наслідки своєї поведінки, здатність до 

компромісів 





Екологічне виховання 
 засвоєння наукових знань про взаємозв’язок природи, суспільства і людської діяльності; 

 розуміння багатогранної цінності природи для суспільства в цілому і кожної людини 

зокрема; 

 оволодіння нормами правильної поведінки в природному середовищі; 

 розвиток потреби спілкування з природою; 

 активізація діяльності щодо охорони й поліпшення навколишнього  

     середовища. 



Фізичне виховання та утвердження 

здорового способу життя 

 виховання відповідального ставлення до власного здоров’я 

 формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання 

негативним звичкам, роз’яснення шкідливості вживання алкогольних 

напоїв i наркотичних речовин, тютюнових виробів, проведення 

профілактичних заходів щодо попередження різноманітних 

захворювань 

 залучення учнів школи в роботі дитячо-юнацької спортивної школи 

‘СПАС’ на базі закладу 

 формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в учнів 

через традиційні Дні здоров’я, екскурсії, «Малі олімпійські ігри», 

«Першість з футболу», «Юні інспектори дорожнього руху» 

 створення умов для психологічного комфорту учнів, доступність і 

можливість постійного зв’язку з психологічною службою закладу 






