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писала: «В житті кожної шляхетної людини має світити велика ясна зірка: 

щаслива доля рідного народу».  

А великий педагог Василь Олександрович Сухомлинський 

стверджував: «Любов до Батьківщини починається із захоплення красою того, 

що бачить перед собою дитина, чим вона милується, в що вкладає частинку 

своєї душі». 

Патріотичне почуття за своєю природою багатогранне, воно об’єднує всі 

сторони особистості: моральну, трудову, розумову, естетичну, а також фізичний 

розвиток і передбачає вплив на кожну із сторін для отримання єдиного результату. 

З давніх-давен славилась Україна розмаїттям народних свят, звичаїв та 

обрядів. Наші діди і прадіди берегли їх, передавали з роду в рід, з покоління в 

покоління для того, щоб нащадки ніколи не забували своє коріння, свій родовід, 

історію свого народу. Та, на жаль, ми все більше пересвідчуємося, що багато чого 

втрачено, загублено, забуто. 

Через багато тисячоліть повертаються до нас забуті звичаї, обряди, бо в них – 

щедра, багата, дотепна і мудра душа народу. 

Що треба робити, щоб не пересихала цілюще джерело мудрості наших 

прабатьків? Як зробити так, щоб наші діти не змаліли духовно, щоб не виростали, 

як оте перекотиполе, без роду і племені, байдужими до рідної землі, до краю, до 

свого коріння, щоб вміли берегти кращі традиції минулого? 

Педагогічний колектив Денишівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені В.Г. 

Бондагчука переконаний, що завдання виховного процесу - це є передача молодому 

поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, його 

соціального досвіду, його національної ментальності, своєрідності, світобачення і 

на цій основі – формування особистих рис громадянина України: духовності, 

моральна, правова, трудова, екологічна, художньо-естетична та релігійна культура, 

розвиток індивідуальних здібностей і талантів учня. 



Сьогодні виховання громадянина-патріота - цілеспрямований, систематичний 

процес, мета якого – утвердження свідомості нації, народу, етнічної культури, 

мовної єдності, кращих рис характеру громадянина України. 

В основі виховного процесу школи лежить система виховних відносин, що 

забезпечує взаємодію педагогів, батьків та учнів згідно з суспільно заданими 

цілями виховання – розквіт духовної сутності людини, яка має стати 

висококваліфікованим спеціалістом, займати чіткі національні, 

загальногосподарські позиції, бути активною у громадському житті, 

відповідальною за моральне становлення себе як особистості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основні напрями роботи з патріотичного виховання учнів 
 

 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 вучнів потреби до праці як першої життєвої необхідності, 

високої цінності й головного способу досягнення життєвого успіху 

 сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров’я, 

задоволення естетичних та культурних потреб особистості; 

 виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень, 

бездуховності, антигромадській діяльності. 

 

 

 

 

 



Акції пам’яті 
(урочисті лінійки, покладання квітів, вшанування 

ветеранів, уроки Мужності, зустрічі з учасниками бойових 
дій) 

 
 До дня вшанування Героїв Небесної сотні; 

 До Дня Гідності і Свободи України;  

 До Дня Захисника України; 

 До Дня Перемоги ("Пам'ять", "Ветеран живе поруч","Наша турбота 

пам'ятним місцям"); 

 До Дня пам’яті Крут;                       

 До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав; 

 До Дня вшанування жертв Голокосту; 

 До Дня Чорнобильської трагедії ("Дзвони Чорнобиля") 

 До Дня пам’яті жертв політичних репресій; 

 До Дня скорботи і вшанування пам’яті      жертв війни в Україні; 

 До Дня партизанської слави; 

 До Дня пам’яті жертв голодомору ("Запали свічку") 

 

Проектна діяльність 

 
 "Герой нашого часу – Кученко М.М."; 

 " Захист прав дитини під час військових дій" 

 "Наша допомога воїнам АТО"; 

 "Наш край у роки ІІ світової війни" ; 

 "Школа - наш рідний дім"; 

 "Моя родина - Україна"; 

 "Моє Полісся синьооке;" 

 "Сім'я і школа - єдина родина"; 

 «Залишайте своє серце відкритим»; 

 «Школа – соціокультурний центр села» 



 

 

Шевченківські літературні свята, 
конкурси 

 
 конкурс презентацій, віртуальних подорожей, 

міні-проектів про Шевченка; 

 конкурс читців поезії Т. Шевченка; 

 випуск авторських буклетів, брошур, газет по творчості Кобзаря учнів 

школи; 

 літературно-мистецькі вечори, зустрічі, поетичні кав'ярні, присвячені 

творчості Т. Шевченка; 

 засідання поетичного клубу "Берегиня"; 

 участь у Всеукраїнських Шевченківських конкурсах 

 

Волонтерська діяльність 

 

 благодійні фестивалі та  ярмарки із передачою коштів 

для воїнів АТО та дітей Сходу; 

 упорядкування братських  могил, обелісків, які 

знаходяться на території села;  

 відвідування ветеранів ВВв, учасників бойових дій, учасників АТО; 

 відвідування дітей з розумовими та фізичними вадами у мікрорайоні 

школи; 

 співпраця з дитячим реабілітаційним центром у селі Дениші; 

 

 

 

 

 



 

Проведення заходів відзначення дат діячів 

вітчизняної науки та культури 

 тиджень мистецтва; 

 декада української мови та літератури; 

 День слов’янської писемності; 

 цикл заходів, присвячених відзначенню Міжнародного дня рідної мови; 

 виховні години до річниць видатних діячів історії та культури 

 

 

Шкільні тематичні виставки образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва 

 "Моя барвиста Україна"; 

 "Таланти нашої родини"; 

 "У кожній дитині є сонце"; 

 "Знай і люби свій край"; 

 "Рідній школі - моя турбота та любов"; 

 «Великодній кошик» 

 виставки майстринь нашого села 

 

Загальношкільні традиційні заходи 

 Фестиваль "Козацький куліш"; 

 Тиждень соборності; 

 конкурс з українознавства "Патріот" 

 флешмоб «Пісенна Україна»; 

 екскурсії та походи місцями  слави рідного краю; 

 фестиваль родинної творчості "Співуча родина"; 

 участь у грі «Джура»; 

  концерт солдатської пісні до Дня Перемоги; 



 

 

 


