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                                                          НАКАЗ 

Від 14.09.2015  № 349 

 

Про впровадження заходів щодо реалізації 

Концепції національно-патріотичного  

виховання дітей та молоді в СШ №23 

 

 Керуючись Указом Президента України від 12.06.2015 № 334/2015 

«Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді», наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 

641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій щодо 

національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних 

закладах», спільним наказом Департаменту освіти і науки Запорізької 

обласної державної адміністрації, Департаменту культури, туризму, 

національностей та релігій Запорізької обласної державної адміністрації, 

управління молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної 

державної адміністрації від 13.07.2015 № 0402/172/323 «Про впровадження 

Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді», наказу управління освіти Мелітопольської міської ради 

Запорізької області від 01.09.2015 №532 «Про впровадження Заходів щодо 

реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді»,з 

метою забезпечення системної взаємодії державних органів з громадськістю, 

закладами системи освіти, культури та спорту, іншими соціальними 

інститутами у питаннях, пов’язаних із національно-патріотичним вихованням 

дітей та молоді 

 

НАКАЗУЮ: 

 

mailto:mel-school23@mail.ru


 

 1. Забезпечити впровадження Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді в СШ №23. 

 2. Призначити відповідальними за здійснення організаційно-

методичних заходів щодо підготовки, проведення шкільних та участі у 

міських масових заходах національно-патріотичного спрямування педагога-

організатора Струць О.В. 

3. Педагогу-організатору Струць О.В.: 

 3.1до 01.10.15 опрацювати та розробити заходи щодо Запорізької 

обласної концепції патріотичного виховання громадян та Обласної програми 

патріотичного виховання молоді з урахуванням існуючих державних 

нормативно-правових документів. Заходи повинні ґрунтуватися на 

принципах консолідації українського суспільства навколо процесів 

державотворення і традиціях боротьби за державність, незалежність та 

територіальну цілісність України; 

 3.2 інформувати про проведені заходи до 20 листопада та 20 травня 

щороку методичний кабінет в електронному та друкованому вигляді 

4. Класним керівникам 1-11 класів, педагогу-організатору Струць О.В. 

забезпечити: 

 4.1 організацію та проведення заходів, спрямованих на реалізацію 

національно-патріотичного виховання; 

 4.2 підтримку та сприяння впровадженню волонтерським проектам, 

іншої громадської діяльності та самоорганізації українських громадян, 

спрямованої на заохочення молоді до благодійних соціальних, 

інтелектуальних та творчих ініціатив і проектів на благо України; 

 4.3 створення умов для популяризації кращих здобутків національної 

культурної і духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного 

українського народу, підтримки професійної й аматорської творчості; 

 4.4 активне залучення до патріотичного виховання дітей та молоді 

учасників бойових дій на Сході України, членів сімей Героїв Небесної Сотні, 

бійців АТО та їхніх сімей, діячів сучасної культури, мистецтва, науки, 

спорту, які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію; 

 4.5 залучення молоді до участі у збереженні і підтримці єдності 

українського суспільства, у громадському русі задля громадянського миру і 

злагоди; 

 4.6 сприяння спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на 

утвердження здорового способу життя молодих громадян з урахуванням 

принципів національно-патріотичного виховання; 



 

 4.7 налагодження співпраці з військовими формуваннями України як 

мотивація готовності до вибору військових професій; 

 4.8 активізації виховної роботи з дітьми та молоддю засобами 

Всеукраїнської дитячої військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»); 

 4.9 висвітлюванню проведеної роботу у засобах масової інформації, на 

сайті школи для інформування громадськості щодо проведених заходів 

національно-патріотичного спрямування. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор школи                        О.В.Тюріна 

 

 
З наказом ознайомлені: 

 

Струць О.В. 

Аношина Н.В. 

Бахмет С.В. 

Бахтерєва Т.М. 

Бойко Є.А. 

Долга І.Я. 

Єлісєєва І.О. 

Захаркова А.О. 

Кацило Н.В. 

Кислиця Т.В. 

Коротун І.А. 

Лобач С.А. 

Марченко А.С. 

Поліщук Н.Б. 

Рибалко Т.В. 

Римаренко Н.О. 

Романюта Т.В. 

Сорокіна В.М. 

Фурман Н.С. 

Чувашова Л.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток  

до наказу по школі  

від 14.09.2015 № 349 

План заходів  

Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №23 

щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді  

2015-2016 н.р. 

 

№ Зміст Термін Відповідальний 

1. Удосконалення нормативно-правової бази національно-патріотичного виховання дітей і молоді 

1.1. Опрацювання та розробка заходів щодо реалізації Концепції національно – патріотичного 

виховання дітей і молоді у Мелітопольській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №23. 

Серпень  2015 Адміністрація 

1.2. Поновити банк методичної, педагогічної, інформаційної та фахової літератури з питань 

реалізації Концепції національно – патріотичного виховання дітей і молоді. 

Вересень 2015 Адміністрація 

1.3. Поповнити інформаційні стенди, виставки щодо реалізації Концепції національно – 

патріотичного виховання дітей і молоді. 

Вересень 2015 Адміністрація 

1.4. Скласти і затвердити план заходів щодо реалізації Концепції національно – патріотичного 

виховання дітей і молоді у Мелітопольській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №23. 

Вересень 2015 Струць О.В. 

 

1.5. Включити питання національно – патріотичної спрямованості у плани роботи і самоосвіти, 

підвищення педагогічної майстерності (ШМО вчителів – предметників, ШМО класних 

керівників, ШМО керівників гуртків, семінари, круглі столи, аукціон педагогічних ідей тощо) 

Вересень 2015 Адміністрація 

1.6. Поширення інформаційних матеріалів щодо  реалізації Концепції національно – патріотичного 

виховання дітей і молоді у Мелітопольській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №23. 

Постійно Адміністрація 

Керівники ШМО 

2. Створення соціально-педагогічних умов для реалізації національно-патріотичного виховання дітей і молоді 

2.1. Популяризувати на конференціях, круглих столах і широко висвітлювати у друкованих засобах, 

навчально-методичній літературі, особливо у підручниках з історії для усіх рівнів освіти, факти 

і події, що свідчать про колективну й індивідуальну боротьбу за незалежність України у ХХ 

столітті, перелічених у Законі України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за 

незалежність України у ХХ столітті» (№ 25-38-1 від 7.04.2015 р.) 

Постійно Адміністрація 

Педагогічний 

колектив школи 

2.2. Проводити науково-дослідницьку та освітньо-просвітницьку роботу, яка передбачає 

відновлення історичної пам’яті про тривалі державницькі традиції України (Київська Русь, 

Постійно Адміністрація 

Педагогічний 



 

Велике князівство Литовське, Військо Запорізьке, Гетьманщина, діяльність Українських урядів 

1917-1921 років, інші визвольні проекти), включно з проведенням фотовиставок, організацією 

музейних експозицій, проведенням дискусій, круглих столів із застосуванням регіональних 

традицій, свідчень усної історії національно-визвольної боротьби українського народу 

колектив школи 

2.3. Забезпечити проведення тижнів правової освіти та національно-патріотичного виховання, 

спрямованих на розвиток у дітей та молоді почуття власної гідності, усвідомлення своїх прав і 

місця у суспільстві, можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків із 

застосуванням рекомендацій Українського інституту національної пам’яті 

Постійно Струць О.В. 

Класні керівники 

Вчителі – 

предметники 

2.4. Організувати проведення тематичних тижнів,  уроків, конкурсів, фестивалів з відзначення Дня 

української писемності та мови 

Щороку  

Листопад 

Класні керівники 

Вчителі – 

предметники 

2.5. Комплектування  фонду бібліотекишколи літературою, спрямованою на  національно-

патріотичне виховання 

Постійно Кручинська С.В. 

2.6. Започаткувати проведення місячника шкільної бібліотеки «Виховуємо громадянина – патріота 

України» 

Щороку Кручинська С.В. 

2.7. Продовжити роботу у напрямку міжнародного співробітництва з гімназією м. Барановичи 

Білорусь. 

Протягом року Члени ШТГ 

2.8. Залучення шкільної спільноти (дітей, учнів, студентів, вчителів, випускників школи, батьків 

 Мешканців мікрорайону школи) до пошуку, охорони, збереження народної культурної 

спадщини України , створення нових традицій. 

Постійно Адміністрація 

Класні керівник 

Вчителі – 

предметники 

2.9. Активізація просвітницької діяльності щодо національно – патріотичного виховання дітей та 

молоді та поширення інформації про проведену роботу засобами співпраці з громадсько – 

активними закладами, співпраці з ЗМІ, поширення інформації у мережі Інтернет (офіційний 

сайт школи, сайт Фонду подяки випускників, блог «Класний керівник» тощо) 

Постійно Адміністрація 

Класні керівник 

Вчителі – 

предметники 

2.10. Продовження роботи добровільного волонтерського об’єднання учнів, вчителів, батьків та 

випускників школи 

Постійно Бахтерєва Т.М. 

 

2.11 Залучення до виховної роботи підростаючого покоління  представників військових 

спеціальностей, волонтерського руху, воїнів- захисників зони АТО 

Постійно Класні керівники 

2.12. Співпраця з громадським діячами – випускниками школи,активне залучення до патріотичного 

виховання дітей та молоді учасників бойових дій на Сході України, членів сімей Героїв 

Постійно Адміністрація 

Класні керівник 



 

Небесної Сотні, бійців АТО та їхніх сімей, діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, 

які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію у рамках національно – 

патріотичного виховання підростаючого покоління. 

Вчителі – 

предметники 

3. Зміст і форми національно-патріотичного виховання дітей і молоді 

(організація тематичних заходів до пам’ятних дат історії українського народу) 

3.1. Проведення 1 уроку Проведення першого уроку :   1-5 класи – «Немає кращої землі, ніж та,    що 

зветься краєм рідним»,  6-11 класи – «Пізнай свою історію – вона   єднає»  
01 вересня 2015 

 

Класні керівники 

 

3.2. День міста. Свято мікрорайону школи. Святковий концерт, виставка дитячих робіт «Улюблене 

місто», святковий благодійний ярмарок «Даруємо тепло дитячих сердець» 

ІІІ тиждень 

вересня 

Класні керівники 

Керівники гуртків 

3.3. Заходи історико – патріотичного напрямку: 

- Тиждень «Мелітополь – бойовий» (тематичні класні години, вшанування ветеранів ВВв 

школи та мікрорайону школи,участь у  мітингу біля могили Штевнєва,  створення 

тематичної виставки у бібліотеці школи , конкурс патріотичної пісні серед учнів 5-11 

класів, покладання квітів до меморіальної дошки залізничникам) 

- «Вахта Пам’яті» (тематичні класні години, вшанування ветеранів ВВв школи та 

мікрорайону школи,участь у  мітингу біля могили Штевнєва,  створення тематичної 

виставки у бібліотеці школи , конкурс патріотичної пісні серед учнів 5-11 класів, 

покладання квітів до меморіальної дошки залізничникам) 

- Вшанування випускників школи - гвардії – майора авіації Дьякова М.О. та воїна – 

інтернаціоналіста Передерій В., які загинули під час виконання державного завдання  

- День пам’яті жертв голодомору: літературно – музична композиція «Запалимо свічку» 

- Лінійка пам’яті «Герої Крут» 

- День Соборності України 

- День вшанування учасників бойових дій на території інших держав та річниці виведення 

війск колишнього СРСР із Республіки Афганістан: (тематичні класні години «Одвічна 

біль…», робота лекторської групи «Кроками історії», тематична виставка літератури у 

бібліотеці школи, урочисте покладання квітів до меморіальної дошки воїна – 

інтернаціоналіста, випускника школи Передерій В.) 

 

 

Жовтенгь 2015 

 

 

 

Травень 2016 

 

 

Протягом року 

 

Листопад 2015 

Січень 2016 

Січень 2016 

 

Лютий 2016 

 

 

 

Класні керівники 

Керівники гуртків 

3.4. Міжнародний день толерантності: 

 «Всі ми діти України» - тематична класна година 

Психологічні тренінги 

Засідання круглого столу «Толерантність – шлях до миру» 

ІІ-ІІІ тижні 2015 Класні керівники 

Практичний 

психолог школи 



 

3.5. Акція «16 днів проти насильства»:Тренінг «Захисти себе сам»,  тематичні класні години «Світ 

без насильства», виставка дитячих творчих робіт 

24.11-10.12.2015 Класні керівники 

Практичний 

психолог школи 

3.6. Заходи до Дня збройних сил України: зустріч з працівниками військових професій, спортивні 

змагання «Нумо, майбутні захисники», «Веселі козаки». 

Грудень 2015 Вчителі фізичного 

виховання 

3.7. Налагодити системну екскурсійну діяльність дітей та учнівської молоді, поїздки-обміни 

учнівських та студентських груп,  відвідування визначних історичних місць та ознайомлення з 

пам’ятками  української історії та культури.  

Протягом року Класні керівники  

Вчителі - 

предметники 

3.8. Розробити та провести тренінги для учнів старшої ланки: 

 з підвищення рівня політико-правові свідомості «Я і моє право»; 

 з формування навичок самоорганізації «Самі будуємо своє життя у рідній країні»; 

програми проведення класних виховних годин у формі особистісно-рольових ігор: «Комітет з 

розвитку громадянського суспільства», «Політична карусель», «Громадяни і політики» тощо 

Протягом року Практичний 

психолог школи 

3.9. Забезпечити роботу шкільного учнівського самоврядування «Планета дитинства» Протягом року Струць О.В. 

3.10. Продовження роботи добровільного волонтерського об’єднання учнів, вчителів, батьків та 

випускників школи 

  

4. Забезпечення позашкільного напрямку роботи національно – патріотичного виховання дітей і молоді  

4.1. Участь у  Всеукраїнських організаційно-масових заходів патріотичного спрямування за такими 

напрямами: 

- еколого-натуралістичний: 

• Всеукраїнський фестиваль «Українська паляниця»; 

• Всеукраїнський фестиваль «Україна - сад» (1-11 кл.); 

• Всеукраїнський конкурс з квітникарства і ландшафтного дизайну «Квітуча Україна» (1-

11 кл.). 

• Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об’єктиві натураліста» (8-11 кл.); 

- дослідницько-експериментальний: 

• Всеукраїнська науково-технічна виставка-конкурс молодіжних інноваційних проектів 

 «Майбутнє України» (8-11 кл.); 

• Міжнародна науково-практична конференція учнів-членів Малої академії наук «Україна  

очима молодих» (8-11 кл.). 

- науково-технічний: 

 

 

 

 

Протягом року 

 

 

 

 

Керівники гуртків 

 

Класні керівники 

 

Відповідальні за 

напрямки 

виховної роботи в 

школі 

 

Вчителі - 



 

• Всеукраїнська виставка-конкурс науково-технічної творчості «наш пошук і творчість –  

тобі, Україно!» (1-11 кл.); 

- художньо-естетичний:  
• Всеукраїнський пленер з ужиткового мистецтва  «таланти твої, Україно!» (5-11 кл.); 

• Всеукраїнська виставка-конкурс декоративно-ужиткового і  образотворчого мистецтва 

 «Знай і люби свій край» (5-11 кл.); 

- туристсько-краєзнавчий: 

• Всеукраїнська краєзнавча конференція учнівської молоді «Мій рідний край, моя земля  

очима сучасників» (8-11 кл.);  

• Всеукраїнська історико -краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, 

 свій народ…» (8-11 кл.); 

• Всеукраїнська історико-географічна експедиція «Історія міст і сіл України» (1-11 кл.); 

• Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина –  

Україна» (8-11 кл.);  

• Всеукраїнський конкурс туристсько-краєзнавчих експедицій «Мій рідний край» (8-11 кл);  

• Всеукраїнський збір лідерів учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних 

 закладів України (8-11 кл.) 

предметники 

5. Військово-патріотичне виховання дітей і молоді 

5.1. Оновити тематичні стенди для кабінету  військової підготовки з урахуванням найновіших видів 

зброї та воєнних стратегій 

Протягом року Кацило Г.В. 

5.2. Оновити кабінет військової підготовки  засобами і системами захисту (протигази, санітарне 

обладнання тощо) 

Протягом року Кацило Г.В. 

5.3. Активізувати профорієнтаційну роботу серед старшокласників на подальшу службу в Збройних 

силах України шляхом проведення конкурсів, вікторин, змагань тощо 

Протягом року Струць О.В. 

Кацило Г.В. 

5.4. Вчителю предмета «Захист Вітчизни»  забезпечити зв'язок з військовою  частиною  (екскурсії до 

музеїв військових частин, спільні заходи патріотичного спрямування); активізувати зв’язки і 

спільну профорієнтаційну діяльність школи  та військових ВНЗ (юний правознавець, десантник, 

рятівник, розвідник, снайпер, поліцейський, прикордонник, радист) (1-11 кл.) 

Протягом року Струць О.В. 

Кацило Г.В. 

5.5. Залучати офіцерів військових частин, воїнів АТО до проведення навчальних занять у школах із 

військової підготовки 

Протягом року Кацило Г.В. 

5.6. Проводити тематичні заходи, присвячені героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за 

територіальну цілісність і незалежність України: 

Щорічно –  

 

Струць О.В. 

Кацило Г.В. 



 

 до утворення Української Повстанської Армії (14.10.1942 р.); 

 до дня Соборності України; 

 до святкування дня Гідності та Свободи 

14.10 

22.01 

22.11 

5.7. Забезпечити організацію перегляду та обговорення учнями і студентами вітчизняних художніх і 

документальних фільмів: 

 «Між Гітлером і Сталіним. Україна в ІІ Світовій війні», 2002 рік, авт. – Святослав 

Новицький; 

 «Війна – український рахунок», 2002 рік, авт. – Сергій Буковський; 

 «Війна без переможців» 2003 рік, авт. – Ігор Чижов; 

 «ОУН-УПА: війна на два фронти», 2006 рік, авт. – Андрій Санченко; 

 «УПА. Третя сила», 2007 рік, авт. – Сергій Братішко, Віталій Загоруйко; 

 «1377 спалених заживо», 2009 рік, авт. – Іван Кравчишин; 

 «Поводир», 2014 рік, авт. – О.Г.Санін тощо 

 

 

Протягом року 

 

 

Струць О.В. 

Класні керівник 

Керівники гуртків 

Кацило Г.В. 

Вчителі – 

предметники 

5.8. Якісна підготовка та  участь гуртківців  у військово-патріотичній грі «Сокіл»» («Джура») тощо Протягом року Кацило Г.В. 

6. Інформаційно – комунікативне забезпечення 

6.1. Огляд нових надходжень матеріалів періодичного друку Постійно Педпрацівники 

6.2. Підбір літератури, відео тощо за запитами педагогів Постійно Струць О.В. 

6.3. Поповнення тематичних тек новими матеріалам  Постійно Вчителі  

6.4. Висвітлювання заходів національно – патріотичного напрямку у шкільній газеті «23 кв.м» Постійно Баранова Т.Г. 

6.5. Поширення досвіду роботи вчителів з питань національно – патріотичного виховання через 

активізацію роботи авторських сайтів, блогів у мережі Інтернет та співпрацю з представниками 

ЗМІ 

Постійно Модератори 

 

 

 

Директор СШ №23____________________О.В.Тюріна 


