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Концепція  

національно-патріотичного виховання учнів  

Денишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені В.Г. Бондарчука 

на період 2016-2020 н.р. 

Шкільна Концепція національно-патріотичного виховання дітей та учнів  

рекомендована для використання у практичній діяльності Денишівської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів імені В.Г. Бондарчука з метою удосконалення системи національно-

патріотичного виховання учнів. 

 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Становлення української державності, побудова громадянського суспільства, 

інтеграція України у світове та європейське співтовариство передбачають 

орієнтацію на Людину, її духовну культуру й визначають основні напрями 

виховної роботи з молоддю та модернізації навчально-виховного процесу. 

Ідеалом виховання виступає різнобічно та гармонійно розвинений 

національно свідомий, високоосвічений, життєво компетентний громадянин, 

здатний до саморозвитку та самовдосконалення. 

Головною домінантою національно-патріотичного виховання молоді є 

формування у особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та 

самої себе, активної за формою та моральної, за змістом, життєвої позиції. 

В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею 

розвитку української державності як консолідуючий чинник розвитку суспільства 

й нації в цілому. Форми й методи виховання базуються на українських народних 

традиціях, кращих надбаннях національної та світової педагогіки й психології. 

Сьогодні сформоване соціальне замовлення на ефективні виховні системи й 

технології. Зростає увага до виховання засобами музеїв, театральної педагогіки, 

дитячого та юнацького спорту. Створюються реальні умови для прояву творчих 

здібностей молодих людей. Сучасна молодь добре інформована щодо процесів в 



різних сферах науки, техніки, соціального життя; динамічно оволодіває сучасними 

комунікаційними технологіями. 

Усе це створює сприятливі умови для розвитку національно-патріотичного 

виховання як пріоритетної сфери соціального життя країни, підвищення його 

статусу та розвитку потенціалу, досягнення якісно нових результатів у духовно-

моральному, патріотичному, трудовому, художньо-естетичному, екологічному 

вихованні підростаючого покоління. 

    

1. Мета  Концепції національно-патріотичного виховання учнів 

Мета Концепції національно-патріотичного виховання полягає у створенні 

методологічних засад для системної і цілеспрямованої діяльності навчального 

закладу 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. 

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного 

процесу підростаючого покоління, головною метою якого є набуття молодими 

громадянами соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і 

конституційних обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, 

досягнення високої культури взаємин, формування особистісних рис громадянина 

Української держави, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, 

інтелектуальної, правової, трудової, екологічної культури. 

Здійснення системного національно-патріотичного виховання є однією з 

головних складових національної безпеки України.  

Національно-патріотичне виховання формується на прикладах історії 

становлення Української державності, українського козацтва, героїки визвольного 

руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і спорту. 



2. Завдання Концепції національно-патріотичного виховання 

учнів 

Національно-патріотичне виховання включає в себе соціальні, цільові, 

функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі 

покоління, пронизує всі сторони життя: соціальну-економічну, політичну, духовну, 

правову, педагогічну, спирається на освіту, культуру, науку, історію, державу, 

право. 

Це передбачає визначення і реалізацію першочергових і перспективних 

заходів, спрямованих на формування громадсько активної життєвої позиції 

молодих громадян, психологічної готовності до добровільного вступу на державну, 

військову службу та зразкове виконання службових обов'язків. 

Концепція передбачає створення цілісної системи національно-патріотичного 

виховання дітей та учнів 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 — Герба, Прапора, Гімну України та 

історичних святинь; 

 сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування  

духовних та культурних надбань українського народу;  

 формування мовної культури, оволодіння та вживання української 

мови як духовного коду нації; 

 формування духовних цінностей українського патріота: почуття 

патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, 

його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за 

минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та 

кращих зразків культурної спадщини; 

 відновлення і вшанування національної пам’яті; 



 утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі 

українського війська в українській історій, спадкоємності розвитку 

Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і 

її громадян від княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ 

Української народної республіки, Української повстанської армії до 

часів незалежності;  

 формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання 

громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання 

національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу 

і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби; 

 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; 

 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. 

 

3. Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання 

учнів 

 
План  

заходів, спрямованих на реалізацію Концепції національно-патріотичного 
виховання молоді у Денишівській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені .Г. Бондарчука 

  

№

 п/п 

Виховні завдання,заходи Термін Відповідальні 

Виховання правової культури, поваги до Конституції України, 

Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та 

історичних святинь 

1.  Проведення в навчальному закладі  

правової освіти та виховання,  

направлені на розвиток у школярів  

почуття власної гідності, усвідомлення  

своїх прав і місця в суспільстві, можливості  

реалізації своїх прав у поєднанні з 

виконанням 

 обов’язків. 

Упродовж 

року 

Заступник директора 

з НВР Мельник Г.С., 

Педагог-організатор; 

Учителі-предметники 

2.  Проведення  заходів за темою:  

«Мої права і  обовобов’язки  

за Конституцією України» 

Упродовж 

року 

 

Заступник директора 

з НВР Мельник Г.С., 

Педагог-організатор; 

Класні керівники; 

Учитель 

правознавства 

3.  Проведення заходів, направлених 

 на формування в учнів  

соціально – політичної 

 компетентності, національної 

свідомості, виховання 

 почуття патріотизму, любові й пошани 

 

Упродовж    

     року 

Заступник директора 

з НВР Мельник Г.С., 

Педагог-організатор; 

Класні керівники 



 до державних символів та ритуалів 

 суверенної України. 

4.  Проведення урочистого вручення  

документів учням(випускники 9 та 11 класів) 

 

Травень, 

червень 

2016р. 

Заступник директора 

з НВР Мельник Г.С., 

Педагог-організатор; 

Класні керівники 

 

5.  Організація та проведення конкурсу  

художніх учнівських робіт 

 «Символи України», спрямованого  

на виховання шанобливого ставлення  

до Герба, Прапора, Гімну України, 

 іншої загальнодержавної  

та регіональної символіки. 

Вересень  

2016 р.  

Заступник директора 

з НВР Мельник Г.С., 

Педагог-організатор; 

 

Формування мовної культури, оволодіння та вживання 

української мови як духовного коду нації 

1.  Забезпечення додержання норм  

статті 10 Конституції України  

та законодавства про мови.  

Утвердження пріоритету української мови 

 як державної 

Упродовж 

року 

 

Заступник директора 

з НВР Мельник Г.С., 

учителі-

предметники,  

 

 

2.  Забезпечення участі школярів 

 у Міжнародному конкурсі  

знавців української мови  ім. Петра Яцика 

Жовтень, 

листопад 

Голова 

МО 

Ховзун Г.Б. 

3.  Забезпечення проведення шкільного 

 етапу конкурсу учнівської  

творчості відповідно до  

Указу Президента України 

 «Про Всеукраїнський конкурс 

 учнівської творчості»,  

присвяченого Шевченківським дням 

 під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої» 

 

 

Голова 

МО 

Ховзун Г.Б. 

4.  Організація та проведення конкурсу  

читців поезій відомих українських поетів 

Упродовж  

року 

 

Голова 

МО 

Ховзун Г.Б. 

 

5.  Забезпечення участі учнів  

в інтерактивних конкурсах 

 патріотичного спрямування 

Упродовж  

року 

 

Заступник 

директора 

з НВР 

Юхимець Г.М. 

 

Формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, 



національної свідомості, любові до українського народу, його історії, 

Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах 

героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини; 

відновлення і вшанування національної пам’яті 

1.  Сприяння створенню в освітньому 

 середовищі  цілісної системи  

виховної роботи на засадах 

 духовних цінностей українського народу 

Упродовж 

року 

Директор школи 

Вербило Л.В., 

заступник 

директора з 

НВР 

Мельник Г.С. 

2.  Здійснення інноваційної діяльності 

 з питань національно-патріотичного  

виховання на базі навчального закладу 

Упродовж 

року 

Директор школи 

Вербило Л.В., 

заступник 

директора з 

НВР 

Мельник Г.С. 

3.  Забезпечення вивчення та узагальнення  

досвіду окремих вчителів 

 з питань національно-патріотичного 

виховання учнівської молоді 

Упродовж 

року 

Заступник 

директора з 

НВР 

Мельник Г.С. 

4.  Підготовка та проведення круглого столу 

 на тему: «Організація заходів, спрямованих  

на утвердження патріотизму 

 та національної свідомості молоді»  

листопад 

2016 року 

 

Заступник 

директора з 

НВР 

Мельник Г.С. 

5.  Організація та проведення заходів 

 з відзначення ювілейних,  

історичних, пам’ятних дат,  

знаменних подій в житті громади, 

 всього українського народу 

листопад 

2016 року 

 

 

Заступник 

директора з 

НВР 

Мельник Г.С., 

педагоги- 

організатори 

6.  Організація участі школярів 

 у виховних заходах: 

-  Дня Соборності України 

-  Дня пам’яті героїв Крут 

- Міжнародного дня рідної мови  

-  День захисника Вітчизни 

- Дні пам’яті Тараса Шевченка 

- Дня пам’яток історії та культури 

- Дня Перемоги 

-  Дня Європи 

  

 

22 січня  

29 січня 

21 лютого 

23 лютого 

10 березня   

18 квітня 

9 травня 

третя 

субота травня 

Заступник директора 

НВР 

Мельник Г.С., 

педагоги- 

організатори, 

класні керівники 

1-9, 11 класів 



 

- Дня Матері  

 

- Міжнародного дня сім’ї  

- Дня слов’янської писемності та 

культури 

 

- Дня Конституції України 

- Дня Державного Прапора України 

- Дня Незалежності України   

- Дня українського козацтва 

-  Дня української писемності і мови 

- Дня пам’яті жертв Голодоморів 

   в Україні  

та інших 

 

друга 

неділя травня 

 

15 травня 

24 травня 

 

28 червня 

23 серпня 

24 серпня 

14 жовтня 

9 листопада 

26 листопада 

7.  Проведення виховних заходів, 

 направлених на відновлення  

та збереження традицій та звичаїв  

українського народу, вивчення  

його історичної та культурно спадщини 

Упродовж  

року 

Заступник директора 

НВР 

Мельник Г.С., 

педагоги- 

організатори, 

класні керівники 

1-9, 11 класів, 

учителі історії 

 

8.  Продовження впровадження курсу 

 «Основи християнської етики »  

Упродовж  

року 

 

Директор школи 

Вербило Л.В., 

 

 

9.  Забезпечення формування в дітей  

знань про Україну як 

 основного чинника  

національно - патріотичного виховання 

Упродовж 

 року 

 

 

Директор школи 

Вербило Л.В., 

Заступник директора 

НВР 

Мельник Г.С., 

педагоги- 

організатори, 

класні керівники 

1-9, 11 класів, 

учителі історії 

10.  Проведення заходів, направлених   Заступник директора 



на підвищення моральності дій школярів,  

рівня їх толерантності щодо 

 представників інших етносів,  

націй, релігійних конфесій 

Упродовж  

року 

 

 

НВР 

Мельник Г.С., 

педагоги- 

організатори, 

класні керівники 

1-9, 11 класів, 

учителі історії, 

психолог 

11.  Розширення можливостей  

туристсько-краєзнавчої роботи:  

участь у Всеукраїнській  

експедиції учнівської молоді  

«Моя Батьківщина – Україна»,  

«Історія міст і сіл України»,  

Всеукраїнській молодіжній  

акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти»  

та інших  

 

Упродовж 

року 

Заступник директора 

НВР 

Мельник Г.С., 

педагоги- 

організатори, 

учителі  

географії 

та історії 

12.  Сприяння активізації серед учнівської  

молоді інформаційної роботи  

з популяризації національної історії 

 та культури шляхом ознайомлення  

з об’єктами історичної та культурної  

спадщини України 

Упродовж  

року 

 

Заступник директора 

НВР 

Мельник Г.С., 

педагоги- 

організатори, 

учителі географії 

та історії 

13.  Залучення учнівської молоді  

до вивчення історії, культури 

українського народу, пропагування  

здобутків національної духовної  

спадщини шляхом проведення 

 акцій, фестивалів, конкурсів. 

 

Упродовж  

року 

 

Заступник директора 

НВР 

Мельник Г.С., 

педагоги- 

організатори, 

класні керівники 

1-9, 11 класів 

 

14.  Створення та оновлення  

куточків патріотичного виховання, 

 куточка символіки 

 

Упродовж 

 року 

 

 

Заступник директора 

НВР 

Мельник Г.С., 

педагоги- 

організатори, 

класні керівники 

1-9, 11 класів 

15.  Забезпечення співпраці з  

місцевою громадою щодо 

 організації проведення заходів 

 до Дня Перемоги та інших пам’ятних дат 

Листопад, 

травень 

 

Заступник директора 

НВР 

Мельник Г.С., 

педагоги- 

організатори 

Утвердження в свідомості громадян об’єктивної оцінки ролі  



українського війська в українській історії, спадкоємності розвитку Збройних Сил 

 у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від  

княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ Української  

народної республіки, Січових стрільців, Української повстанської армії до часів 

незалежності 

1.  Проведення олімпіад, конкурсів, вікторин  

з питань ролі Збройних Сил  

у відстоюванні ідеалів свободи 

 та державності України, її громадян 

 від княжої доби до часів незалежності 

Упродовж   року 

 

Заступник директора 

НВР 

Мельник Г.С., 

педагоги- 

організатори 

 

Формування психологічної та фізичної готовності молоді до  

виконання громадянського та конституційного обов’язку щодо відстоювання 

національних 

інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток 

мотивації молоді до державної та військової служби 

1.  Проведення військово-спортивної  

гри «Сокіл» 

 

Квітень Заступник директора 

НВР 

Мельник Г.С., 

педагоги- 

організатори, 

учитель захисту 

Вітчизни 

Василевський М.Л. 

 

 

Відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили 

військово-патріотичного виховання молоді 

1.  Участь учнівської молоді у заходах  

громади, присвячених  

Дню українського козацтва 

Жовтень  

2016р. р. 

Заступник директора 

НВР 

Мельник Г.С., 

педагоги- 

організатори, 

учитель захисту 

Вітчизни 

Василевський М.Л. 

2.  Організація проведення до дня  

Українського козацтва  благодійної ярмарки 

 

Жовтень  

2016 р. 

 

Заступник директора 

НВР 

Мельник Г.С., 

педагоги- 

організатори, 

класні керівники 

1-9, 11 класів 

Забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей 



похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими потребами 

1.  Удосконалення системи  

родинного виховання, 

 формування відповідального батьківства 

Упродовж 

року 

 

 

Заступник директора 

НВР 

Мельник Г.С., 

класні керівники 

1-9, 11 класів 

2.  Проведення заходів, спрямованих  

на формування світогляду  

солідарності поколінь, любові до матері 

 і батька, поваги до свого роду 

Упродовж  

року 

 

 

Заступник директора 

НВР 

Мельник Г.С., 

класні керівники 

1-9, 11 класів 

3.  Організація та проведення 

 заходів, спрямованих на оволодіння  

батьками сучасними педагогічними  

знаннями й уміннями 

Упродовж  

року 

 

 

Заступник директора 

НВР 

Мельник Г.С., 

психолог 

4.  Проведення в навчальних закладах  

свят, спортивних змагань,  

екскурсій, екологічних заходів 

 за участю учнів, їх батьків, 

 бабусь та дідусів, відзначення Дня матері 

 

Упродовж 

року 

 

 

Заступник директора 

НВР 

Мельник Г.С., 

класні керівники 

1-9, 11 класів, 

учитель фізкультури 

Василевський М.Л. 

5.  Підтримка та розвиток волонтерського 

 руху, залучення школярів до  

посильної допомоги людям  

похилого віку, інвалідам 

Упродовж  

року 

 

Заступник директора 

НВР 

Мельник Г.С., 

педагоги- 

організатори, 

класні керівники 

        1-9, 11 класів 

6.  Організація участі школярів  

у благодійних акціях різних рівнів  

Упродовж  

року 

 

Заступник директора 

НВР 

Мельник Г.С., 

педагоги- 

організатори, 

класні керівники 

        1-9, 11 класів 

7.  Організація роботи загонів милосердя  

та волонтерських загонів 

 (відвідування самотніх ветеранів,  

надання їм посильної допомоги,  

виготовлення листівок та  

привітання ветеранів зі святами). 

Упродовж  

року 

 

 

 Заступник директора 

НВР 

Мельник Г.С., 

педагоги- 

організатори, 

учнівське 

самоврядування 

 



8.  Організація виставок-ярмарок  

виробів, виготовлених дітьми на заняттях 

 в гуртках, студіях та інших творчих 

об’єднаннях образотворчого,  

декоративно - ужиткового мистецтва 

 та народних ремесел, направлених 

 на виховання у дітей доброчинності 

 та милосердя 

 

Упродовж  

року 

 

Заступник директора 

НВР 

Мельник Г.С., 

педагоги- 

організатори, 

учнівське 

самоврядування,  

керівники  

гуртків 

Створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, 

високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина, 

а відтак, держави 

1.  Сприяння підвищенню 

 професійної кваліфікації  

педагогів з питань  

національно - патріотичного  

виховання, соціального становлення  

та розвитку молоді 

Упродовж 

 року 

Директор школи 

Вербило Л.В., 

Заступник директора 

НВР 

Мельник Г.С. 

Сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я 

1.  Організація та проведення  

заходів, направлених на збереження  

та зміцнення здоров’я учнівської  

молоді, формування у школярів  

свідомої мотивації здорового способу життя, 

навичок дбайливого ставлення до власного 

здоров’я та життя 

Упродовж 

 року 

 

 

Директор школи 

Вербило Л.В., 

Заступник директора 

НВР 

      Мельник Г.С., 

учитель фізкультури 

Василевський М.Л. 

2.  Сприяння участі учнівської молоді 

 в інноваційних 

 просвітницько-оздоровчих 

 програмах: «Рівний - рівному»,  

«Школа проти СНІД» , «АСЕТ» 

Упродовж 

 року 

 

 

Директор школи 

Вербило Л.В., 

Заступник директора 

НВР 

      Мельник Г.С., 

 

 

3.  Проведення  фестивалю-конкурсу  

«Молодь обирає здоров’я». 

Упродовж 

року 

 

Заступник директора 

НВР 

      Мельник Г.С., 

педагоги- 

організатори 

4.  Забезпечення проведення 

 змістовної екологічної та 

 природоохоронної роботи, 

 направленої на практичну діяльність 

 у довкіллі кожного з учнів. 

 

Упродовж 

року 

 

Заступник директора 

НВР 

      Мельник Г.С., 

педагоги- 

організатори, 

центр «Еколог» 



5.  Сприяння підвищенню ролі  

фізичної культури і спорту у 

 зміцненні здоров’я школярів,  

їх гармонійному розвитку, підготовки  

до праці та захисту Вітчизни 

Упродовж 

року 

 

 

Заступник директора 

з НВР 

Мельник Г.С., 

педагоги- 

організатори, 

учитель захисту 

Вітчизни 

Василевський М.Л. 

6.  Проведення  спортивних  

змагань, Олімпійського тижня,  

місячника  

військово-патріотичного виховання 

 

Упродовж 

 року 

Заступник директора 

з НВР 

Мельник Г.С., 

педагоги- 

організатори, 

учитель захисту      

Вітчизни та 

фізкультури 

Василевський М.Л. 

7.  Проведення  змагань з різних 

 видів спорту, забезпечення участі  

кращих команд в зональних та  

обласних змаганнях 

Упродовж 

 року 

 

Заступник директора 

НВР 

      Мельник Г.С., 

учитель фізкультури 

Василевський М.Л. 

 

8.  Забезпечення роботи мовного  

літнього табору «Лінгволенд» 

 

Червень 2016 

року 

Директор школи 

Вербило Л.В., 

Заступник директора 

НВР 

      Мельник Г.С., 

учителі іноземної 

мови Місюра Т.В., 

Козак Л.В., 

Курносова Я.О. 

 

9.  Забезпечення розвитку  

соціально-психологічної служби,  

що забезпечує 

 психолого-педагогічний супровід  

усіх учасників 

навчально-виховного процесу,  

захист їхнього психічного,  

фізичного, соціального і духовного  

здоров’я, процес соціалізації учнів 

 у навчально-виховній діяльності 

Упродовж  

року 

 

 

Директор школи 

Вербило Л.В., 

психолог школи 

Бараболюк А.В. 

Сприяння задоволенню естетичних та культурних потреб особистості 

1.  Розвиток позакласної роботи як  Директор школи 



 важливої складової 

 духовного,  

національного виховання, 

 популяризації серед дітей та  

юнацтва традиційної культури, 

 відродження багатовікового 

 досвіду українського народу, 

 його традицій, фольклору,  

календарної обрядовості 

Упродовж 

 року 

 

 

 

Вербило Л.В., 

заступник директора 

НВР 

      Мельник Г.С., 

 

2.  Сприяння удосконаленню  

системи підтримки і заохочення 

 на місцевому рівні творчо  

обдарованих дітей, дитячих 

 художніх колективів 

- переможців шкільних, обласних, 

всеукраїнських і міжнародних 

конкурсів, змагань, фестивалів, а 

також педагогічних працівників, які їх 

підготували 

Упродовж 

 року 

 

Директор школи 

Вербило Л.В., 

 

 

3.  Організація та проведення  

традиційних мистецьких заходів:  

огляду-конкурсу дитячої художньої 

творчості; фестиваль талановитої молоді; 

фотовиставки 

 

Упродовж  

року 

 

Заступник директора 

з НВР 

Мельник Г.С., 

педагоги- 

організатори, 

 

Забезпечення реалізація заходів Концепції 

1.  Організація роботи постійно  

діючого семінару для координації  роботи 

 у межах Концепції 

 

Упродовж  

року 

 

Заступник директора 

з НВР 

Мельник Г.С. 

 

 

 

 
 
 


