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Вступ 

Патріотичне виховання – це сфера 

духовного життя, яка проникає в усе, що 

пізнає, робить, до чого прагне, що любить 

і ненавидить людина, яка формується. 

В. О. Сухомлинський. 

 

Ураховуючи суспільно – політичну ситуацію, що склалася в 

Україні, одним із пріоритетних напрямків виховної роботи 

Нововолинської гімназії є національно – патріотичне та військово – 

патріотичне виховання.  

Саме набуті в школі особистісні компетенції, а також знання, 

вміння і навички значною мірою визначають особливості практичної, 

громадянської та професійної діяльності людини.  

Педагогічний колектив Нововолинської гімназії у своїй роботі 

керується  

1. Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580/2015 

«Про Стратегію з національно – патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016 – 2020 роки». 

2. Розпорядженням  Кабінету Міністрів України 

від  07.12.2016 №954-р «Про затвердження плану заходів щодо 

популяризації державних символів України, виховання поваги до 

них у суспільстві». 

3. Розпорядженням  Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 

898-р «Про затвердження плану заходів  щодо національно – 

патріотичного виховання молоді на 2017 рік». 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249596502
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249596502
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249596502
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249596502
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249552786
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249552786
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249552786
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4. Протоколом наради  Кабінету Міністрів України від 18.09.2014 

«Щодо питань національно-патріотичного виховання учнівської 

молоді». 

5. Наказом  МОН України від 16.06.2015 №641 «Про затвердження 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 

Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо 

національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх 

навчальних закладах». 

6. Наказом  Міністерства освіти і науки України від 

27.10.2014 №1232 «Про затвердження плану заходів 

щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді. 

7. Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

31 жовтня 2011 року №1243 «Про Основні орієнтири виховання 

учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». 

8. Листом Міністерства освіти  і науки України від 08.05.2015 №1/9-

235 «Щодо відвідування музеїв та навчально – тематичних 

екскурсій». 

9. Листом  Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 №1/9-

614 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання». 

10. Листом  Міністерства освіти і науки України від 27.07.2017 року  

1/9-413 «Про деякі питання щодо організації виховної роботи у 

навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році». 

 

Мета, завдання, принципи патріотичного виховання 

Нововолинської гімназії.  

Метою патріотичного виховання є становлення громадянина – 

патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверену, 

незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, і забезпечувати її 

http://kristti.com.ua/upload/file/-new-/kabinets/fizra_dp/%D0%9A%D0%9C%D0%A3_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%9D%D0%B0%D1%86.%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80.%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20.doc
http://kristti.com.ua/upload/file/-new-/kabinets/fizra_dp/%D0%9A%D0%9C%D0%A3_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%9D%D0%B0%D1%86.%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80.%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20.doc
http://kristti.com.ua/upload/file/-new-/kabinets/fizra_dp/%D0%9A%D0%9C%D0%A3_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%D0%9D%D0%B0%D1%86.%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80.%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20.doc
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2016/03/nmon_16062015_641.zip
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2016/03/nmon_16062015_641.zip
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2016/03/nmon_16062015_641.zip
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2016/03/nmon_16062015_641.zip
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2016/03/nmon_16062015_641.zip
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2016/03/nmon_16062015_641.zip
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2014/11_14/nmo-1232-2014.doc
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2014/11_14/nmo-1232-2014.doc
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2014/11_14/nmo-1232-2014.doc
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2014/11_14/nmo-1232-2014.doc
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2015/06_2015/l-mon-2015-235.doc
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2015/06_2015/l-mon-2015-235.doc
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2015/06_2015/l-mon-2015-235.doc
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2014/11_14/1_9-614-14.doc
http://www.kyiv-oblosvita.gov.ua/images/banners/2014/11_14/1_9-614-14.doc
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національну безпеку, знати свої права і обов’язки, цивілізовано 

відстоювати їх, сприяти єднанню українського народу, громадянському 

миру і злагоді в суспільстві; яка конкретизується через систему таких 

виховних завдань: 

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних 

цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного 

минулого України; 

- виховання поваги до Конституції України, Законів України, 

державної символіки; 

- підвищення престижу військової служби як виду державної 

служби, а звідси культивування ставлення до солдата як до 

державного службовця; 

- визнання й забезпечення в реальному житті прав дитини як 

найвищої цінності держави і суспільства; 

- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, 

правами людини та її патріотичною відповідальністю; 

- сприяння набуттю дітьми та учнівською молоддю 

патріотичного досвіду на основі готовності до участі в 

6олекційн 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 6олекц на себе відповідальність, здатності 

розв’язувати конфлікти відповідно до демократичних 

принципів;  

- формування етнічної та національної самосвідомості, любові до 

рідної землі, держави, родини, народу; визнання духовної 

єдності населення усіх регіонів України, спільності його 

культурної спадщини та майбутнього; 
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- 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, бережного ставлення до 

природи; 

- формування мовної культури, оволодіння і вживання 

української мови як духовного коду нації; 

- спонукання зростаючої особистості до активної протидії 

аморальності, правопорушенням, шовінізму, фашизму.  

(Бех І.Д., Чорна К.І. «Програма патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді» // zmpershotravneve-

gymnasium.edu.kh.ua/.../1.14.%20Програма%20патріотичного) 

 

Модель національно – патріотичного виховання учнів 

Нововолинської гімназії  

 Напрями національно  - патріотичного виховання:  

ДУХОВНО-

ЕТИЧНИЙ 

КУЛЬТУРНО-

ІСТОРИЧНИЙ 

ГРОМАДЯНСЬКО 

–ПРАВОВИЙ   

ВІЙСЬКОВО-

ПАТРІОТИЧНИЙ 

 

Духовно – етичний   напрям –  це формування ціннісного  

ставлення  учнів:  

- до родини;  до себе; до  людей,  що  виявляється  у   моральній  

активності   особистості,  прояві  відповідальності,  чесності,  

гідності,  совісті ,  толерантності,  делікатності,  тактовності;  

до малої батьківщини;  до релігії. 

Культурно – історичний  напрям –  це  формування  ціннісного  

ставлення  учнів:  

- до історії; до мистецтва;  культурної  спадщини рідного краю.  
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Громадянсько – правовий напрям –  це  формування  ціннісного  

ставлення  учнів:  

- до  суспільства   і   держави ,  що  виявляється  в  усвідомленні   

особистості  своїх  прав   і обов ’ язків,  свідомому   ставленні  

до  законів  та   державної  влади,  готовності  допомогти  

іншим ;  до національних   символів; до праці.  

Військово – патріотичний напрям –  це формування  ціннісного  

ставлення  учнів:  

- до свого фізичного,  психічного  « Я»;  до  свого  народу ,  до  

Батьківщини,  що  виявляється  у   готовності   відстояти  її  

незалежність,  служити  їй  і  захищати. 

ДУХОВНО-

ЕТИЧНИЙ 

КУЛЬТУРНО-

ІСТОРИЧНИЙ 

ГРОМАДЯНСЬКО 

–ПРАВОВИЙ   

ВІЙСЬКОВО-

ПАТРІОТИЧНИЙ 

1.Родинне  

виховання  

2.Утвердження   

моральності 

3.Формування  

толерантного   

ставлення до  

людей  

4.Виховання любові  

до рідної  мови 

1.Краєзнавча  робота  

2.Ознайомлення з  

народними   

звичаями   та   

традиціями   

3.Вшанування  

пам ’ яті визначних  

діячів науки,  

культури, історії  та   

мистецтва   

 4.Робота   

літературної студії, 

гуртка «Історичне 

краєзнавство»; 

гуртки національно 

– патріотичного 

спрямування.  

 

1.Використання   

державної 

символіки  

2.Співпраця з    

правоохоронними    

органами,  

юстицією,  

громадськими   

організаціями,   

органами  місцевого   

самоврядування   

 3.Волонтерська 

діяльність   

4.Діяльність органів   

учнівського  

самоврядування   

5.Профорієнтаційна 

робота 

1.Викладання  

предмета  «Захист   

Вітчизни» та 

позакласна робота 

з предмета. 

2.Формування  

здорового способу  

життя  

3.Участь у грі 

«Джура», у міській 

спартакіаді 

допризовної 

молоді.  

4.Змагання   з  

військово-

прикладних видів  

спорту. 

5.Робота зали 

«Забута 

спадщина», 

історичної зали. 

6. Уроки  

мужності  

7.Зустрічі з  

учасниками  

бойових  дій 
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Форми виховної роботи:  

1. Інформаційно – масові  (дискусії, конференції,  вікторини,  вечори  

створення книг,  альманахів  тощо).  

2. Діяльнісно – практичні (пошукові групи,  екскурсії, фестивалі, 

свята).  

3. Інтегративні  ( волонтерський клуб «Пегас»  ,  гуртки  «Історичне 

краєзнавство», «Джура», «Школа безпеки»,  літературна студія). 

4. Індивідуальні  (доручення,  творчі  завдання ,  звіти, проекти 

тощо).  

5. Наочні  (літературна зала «Забута спадщина»,  дитяча художня 

галерея, зала історії, куточок патріотичного виховання, 

приурочений АТО, виставки   учнівської творчості,  книжкові  

виставки,  тематичні стенди). 
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  Доброчинна діяльність учнів гімназії як вияв патріотизму 

 У  гімназії створено умови для волонтерської діяльності всіх 

учасників освітнього процесу – учнів, педагогів, батьків. Цей напрямок 

роботи сприяє формуванню в дітей моральних якостей, встановленню 

соціальних зв’язків із громадськістю, розширення світогляду 

громадянина України. Учнівське самоврядування ініціює проведення 

заходів на підтримку воїнів Збройних сил України, дітей – переселенців 

зі Сходу, дітей та ветеранів   Другої світової війни. З цією метою 

щорічно з 2014 року у школі проводиться благочинний ярмарок, діти 

вітають зі святами героїв, дарують їм квіти, малюнки.  
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         Учні взяли участь у 

Всеукраїнській акції «Лис солдату», 

міських, шкільних  акціях «Допоможи 

воїну АТО», «Подаруй дитині зі 

Сходу книжку українською мовою». 

 

На фото учні 4-А та 4-Б класу  

під час акцій. 

        Малюнки на тему  «Хай 

запанує мир на нашій рідній 

Україні» та продукти були 

харчування відправлені бійцям в 

АТО. 

У школі налагоджено 

співпрацю з міським центром 

допомоги військовослужбовцям.  

Діти з великим бажанням підтримати 

воїнів плели маскувальні сітки, 

передавали на Схід теплі речі, 

продукти харчування. 
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Традиційним на уроках трудового навчання (вчитель Малєва Т.Я.)  

і в позаурочний час стало проведення майстер – класів із виготовлення 

вітальних листівок напередодні  Дня захисника України. Юні майстрині 

з любов’ю й завзяттям приступали до роботи, самостійно, творчо 

розробляли ескізи та сюжети майбутніх виробів. Дівчатка мріють, що 

їхніми руками буде зігріте серце воїна  -захисника України на Сході. У 

тих словах, віршах, побажаннях, що на листівках – найсокровенніше, 

найважливіше: «ПОВЕРТАЙСЯ ЖИВИМ!!!».  

 

Листівки були подаровані учасникам АТО, які відвідують захід 

«Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не переможе мій народ», 

який відбувається в стінах нашого освітнього закладу  13 жовтня, а 

решта передана волонтерам  міста для відправлення на передову.  

Дівчатка мріють, що їхніми руками буде зігріте серце воїна – захисника 

України на Сході. 
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 Окрім того, учні шанобливо ставляться і до ветеранів Другої 

Світової війни. Щороку напередодні 9 травня школярі 4-А та 4-Б класів 

(класні керівники Войтович І.Г., 

Поплавська М.В.) відвідують Сватка 

Миколу Захаровича. 

Діти дарують ветерану усмішки, весняні квіти. Обіцяють прийти у 

наступному році. 

 

 До проведення благочинних акцій долучається шкільний 

волонтерський загін «Пегас». Робота волонтерів поєднує в собі силу 
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благодійної діяльності, розум доброчинців, вічність чуйного серця і 

сяйво в очах людей, котрим змогли допомогти.  

 

Учні вірять у світле майбутнє, тому докладають максимальних 

зусиль, щоб навколишній світ наповнився любов’ю, адже співчутливість  

та небайдужість може врятувати чиєсь життя.  

Звіт про проведену роботу подано в таблиці. 

Назва К- сть  Що зроблено 

Благодійний ярмарок 607 Зібрані кошти  (600 грн.) перераховано  

у Волинське відділення дитячого фонду 

 України та використано для встановлення  

пам’ятної дошки – учневі гімназії, який  

загинув в АТО – Демчуку Вадиму 

«Напиши листа святому 

Миколаю» 

25 6 учнів вітали зі Святим Миколаєм  

соціально – незахищених дітей міста 

Нововолинська 

Міська акція «Святий 

Миколай іде до дітей – 

сиріт» 

6 6 учнів вітали зі Святим Миколаєм  

соціально – незахищених дітей міста 

Нововолинська 

Телерадіомарафон 

«Поспішаймо робити 

добро» 

602 Зібрані кошти  (600 грн.) перераховано  

у Волинське відділення дитячого фонду 

України 

Акція «Замість букету – 

допоможи учневі ЗОШ №5 

Погребському Давидові, 

який лікується від 

онкологічного 

захворювання 

700 

(учні, 

вчителі, 

батьки) 

Зібрано 7066 грн і передано родині  

Погребських на лікування сина 
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Туристсько – краєзнавча робота  як невід’ємна складова  

національно-патріотичного виховання  

Важливе місце в системі національно – патріотичного виховання  

належить краєзнавству. 

Узагальнення знань, закріплення навичок  відбувається під час 

екскурсій та подорожей по рідному краю. А зібраний під час їх 

проведення матеріал  оформлюється і використовується для написання 

пошуково – дослідницьких та науково – дослідницьких робіт у Малій 

академії наук. Великий виховний у системі національно  - патріотичного 

виховання школярів мають Всеукраїнські історико – географічні та 

історико – етнографічні  експедиції  учнівської та студентської молоді.  

У Положенні  про проведення Всеукраїнської експедиції 

учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 14.06.2010 року № 561) 

зазначено, що вдосконалення патріотичного та громадянського 

виховання підростаючого покоління здійснюється на традиціях і звичаях 

народу України, формується  гармонійно розвинена  особистість  

шляхом залучення молоді до активної діяльності з вивчення історичної 

та культурної спадщини, історії рідного краю, учні ознайомлюються  з 

географічними, етнографічними, культурними та історичними 

заповідниками, пам’ятками та об’єктами заповідного фонду. 

Аналіз участі учнівської молоді в туристсько – краєзнавчих 

експедиціях (умовні позначення:  у – учасник, л – лауреат,  п –

переможець) подано в таблиці. 

Навчальний 

рік  

Клас  Експедиція  Місто  Область  Украї-

на  

 

2007-2008  7-А  

7-Б  

 «Краса і біль 

Волині»  

п  п   Дацюк В.Г.  

Уманець О.Є.  

2008-2009  6-А  

 6-Б  

 «Волинь 

вишивана»  

у    Ступчик З.Р. 

Решетовська 

В.П.  

 8-А   «Краса і біль п  п   Дацюк В.Г.,  
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8-Б  Волині»  Уманець О.Є.  

2009-2010  11   «Волинь 

вишивана»  

п  п  п  Сахацька Л.Р.  

2010-2011  10-А   «Надбужжя – 

гомін віків»  

п    Поплавська 

М.В.  

 Гур-

ток  

«Історія міст і  

сіл Волині»  

у    Журавель О.М.  

2011-2012  9-Б  «Історія міст і 

сіл Волині »  

у    Комісарчук 

В.В.  

 Гур-

ток  

 «Історія міст і 

сіл Волині»  

п  у   Журавель О.М.  

2012-2013  8-А  

 8-Б  

9  

«Історія міст і 

сіл Волині»  

п  

(3)  

у  

(3)  

 Чапюк О.М. 

Савюк Л.П.,  

Уманець Є.А  

2013-2014  8-Б  «Моя 

Батьківщина – 

Україна»  

п  п  у  Малєва Т.Я.  

 7-А  

8-А  

«Історія міст і 

сіл Волині»  

п  у   Комісарчук 

В.В.  

Бабяк С.О.  

 9-А  «Історія міст і 

сіл Волині»  

п  у   Чапюк О.М.  

2014-2015  9  «Моя 

Батьківщина – 

Україна»  

п  л   Бик О.Г.  

 6-А  

6-Б  

«Історія міст і 

сіл Волині»  

п  у   Захарчук Є.К.  

Кулик С.Й.  

2015-2016 Гур-

ток 

«Моя 

Батьківщина – 

Україна» 

П У  Бик О.Г. 

2016-2017 Гур-

ток 

«Моя 

Батьківщина – 

Україна» 

П У  Кот О.Г. 

 

 Під час дослідження місцевості  учні мають можливість 

ознайомитися з історією об’єкта, поспілкуватися з очевидцями.  А потім 

розповісти про це на виховних заходах.  
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                        На фото учасники історико – географічної експедиції «Історія міст і сіл  

                        Волині» - «Родинне гніздо Хрестителя Русі у Будятичах» (керівник 

                        Уманець Є.А.). 

Подорожі по рідному краю – важливий чинник для виховання 

патріотичних якостей.  Щорічно здійснюється комплекс заходів щодо 

залучення учнів 1-11 класів  до туристичних подорожей.  Відповідно до 

проведеного моніторингу за 2008 – 2017 навчальні роки  проведено  31 

екскурсію по Волинській області для 1086 учнів, 79 екскурсій  за межі 

Волинської області для 1751 учнів. Усього -  101 екскурсійних поїздок 

для 2837 учнів.  

 

 Зразок проведення моніторингу. Екскурсії  (2016-2017 н.р.) 

№ 

з/п 

Напрям маршруту Кількість 

екскурсій 

Трива-

лість 

К-сть 

учасників 

Клас Класний керівник 

 По області - - -   

1. м.Нововолинськ – 

м.Луцьк  

5 1 день 53 

19 

36 

16 

25 

3-А, 3-Б 

2-В 

1-А 

1-Б 

2-А 

Войтович І.Г. 

Поплавська М.В. 

Тодераш О.В. 

Власюк О.А. 

Остапюк В.І. 

Книжатко І.О. 

 Усього: 5  149   

 За межі області:      
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1. Місто 

Нововолинськ – 

місто Львів 

3 1 день 

 

 

49 

34 

41 

3-А, 3-Б 

4-А 

5-А. 5-Б 

Войтович І.Г. 

Поплавська М.В. 

Махонько С.А. 

Решетовська 

В.П. 

Ковальчук Т.М 

 

2 Місто 

Нововолинськ – 

місто Рівне 

1 1 день 35 2-А Редько С.М. 

3 М.Нововолинськ – 

м.  Кременець – 

Подільський – 

Хотин 

1 2 дні 16 11 Кот О.Г. 

 Усього: 4  175   

 Усього: 10  324   

Нововолинський краєзнавчий музей -  центр краєзнавчої роботи у 

місті. Відвідування та ознайомлення з його фондом формує в дітей  

громадянську позицію та патріотизм.  

 

Учні гімназії у міському краєзнавчому 

музеї. 

 Окрім того, гімназисти щороку беруть участь і в інших конкурсах 

краєзнавчого спрямування, науково – дослідницькій роботі. Успішно в 

цьому напрямку працює Дацюк В.Г., учитель історії. 

Аналіз участі учнівської молоді конкурсах подано в таблиці: 

Навчальний 

рік  

Клас  Конкурс  Результат  Керівник  

2007-2008  Експедиційний 

загін 8-11 

класів  

«Реабілітовані 

історією. Волинська 

Область. Книга 

скорботи України. 

Волинська область».  

Переможець 

обласного 

конкурсу  

Дацюк 

В.Г.,учитель 

історії,  Уманець 

О.Є., учитель 

математики  
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2013-2014  Бадзюнь 

Ольга, 

Дудкевич 

Вікторія, учні 

9-Б класу  

 «Історико – 

краєзнавчі 

дослідження «Доля 

моєї родини в період 

Другої світової 

війни»  

Учасники 

обласного  

(1 переможець)  

Дацюк В.Г., 

учитель історії 

2014-2015  Мазко 

Анастасія, 

учениця 10 

класу  

 «А ми тую славу 

збережемо», 

присвячений 70-й 

річниці перемоги 

над нацизмом у 

Європі в роки Другої 

світової війни  

Переможець 

обласного 

конкурсу  

Дацюк В.Г., 

учитель історії 

 Вовк Вікторія, 

учениця 11 

класу  

ХІY Всеукраїнський 

конкурс учнівської 

творчості, 

присвячений 

Шевченківським 

дням, номінація 

«Історія України і 

державотворення».  

Посіла ІІ місце у 

ІІІ (обласному) 

етапі  

Дацюк В.Г., 

учитель історії 

2015 – 2016 Марчук 

Андрій, учень 

11 класу 

ХV Всеукраїнський 

конкурс учнівської 

творчості під гаслом 

«Об’єднайтеся ж, 

брати мої!» у 

номінації “Історія 

України і 

державотворення” 

Переможець ІІ 

(міського) етапу 

(І місце) та  ІІІ 

(обласного) 

етапу   

Дацюк В.Г., 

учитель історії 

 Марчук 

Андрій, учень 

11 класу 

ІХ Міжнародний 

конкурс з 

українознавства для 

учнів 8–11 класів 

Лауреатом (ІІ 

місце) 

Дацюк В.Г., 

учитель історії 

2016 – 2017 Гладун 

Єлизавета, 

учениця 10 

класу 

ХVІ Всеукраїнського 

конкурсу учнівської 

творчості під гаслом 

«Об’єднайтеся ж, 

брати мої!» 

І (міський етап) 

ІІІ (обласний 

етап) 

Дацюк В.Г., 

учитель історії 

 

Патріотичне виховання засобами музичного та образотворчого 

мистецтва 

В. Сухомлинський писав  щодо впливу творів образотворчого 

мистецтва на виховання громадянина – патріота, бо «Мистецтво – 
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величезна сила, здатна пробуджувати почуття гордості за людину. 

Треба, щоб це почуття пробуджувалося й міцніло у зв’язку з 

патріотичними ідеями, суть яких розкривається в художніх образах». 

Українська земля дає можливість педагогічному колективу 

розвивати патріотичні почуття вихованців з великою потужністю. 

Спадщина від фольклору до авторських творів дає можливість учителю 

розвивати і стимулювати творчі нахили учнів, формувати їхній художній 

смак, систему естетичних оцінок та переконань, збагачувати внутрішній 

духовний світ та давати поштовх розвиткові потенціалу особистості 

школяра. 

У процесі вивчення театрального мистецтва, хореографії, 

образотворчого мистецтва, музики в учнів формуються цінності. 

Побачене, сприйняте, побачене – ефективний засіб виховання 

громадянської позиції. (Див.: Наталія Майборода. ПАТРІОТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА ВИХОВАНЦІВ СІЛЬСЬКИХ 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИХ КОМПЛЕКСІВ У КОНТЕКСТІ ІДЕЙ ВАСИЛЯ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧА СУХОМЛИНСЬКОГО irbis-nbuv.gov.ua/cgi-

bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?...2..). 

 

У гімназії працює зразковий хоровий колектив (керівник Чапюк 

О.М.), зразковий танцювальний ансамбль «Барвінок» (керівник Галичук 

О.А.).  

Учні 9 – 10 класів (2016 – 2017 н.р.) – учасники міського конкурсу 

інсценізації драматичних творів українських та зарубіжних 
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письменників «Увесь світ  - театр» (керівник Комісарчук В.В., учитель 

зарубіжної літератури).  

У школі працює літературна студія «Грона калинове», постійно діє 

«Дитяча картинна галерея», виставка учнівських робіт на основі 

фольклорних мотивів із солоного тіста.  

Учні беруть активну участь у міських конкурсах, фестивалях, є 

учасниками і переможцями обласних. 

 

 

 

 

 

 

Фото. Виступ зразкового танцювального ансамблю «Барвінок». 
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Фото. Студія «Гроно калинове»      Фото. Фольклорний колектив  «Дивосвіт» . 

У січні 2016, 2017 років у Нововолинському центрі дитячої та 

юнацької творчості відбувається міський конкурс колядок і щедрівок 

«Ой, радуйся, земле», в якому бере участь фольклорний колектив школи 

– «Дивосвіт», який здобув І місце (2016 рік), у тому ж році  - в 

обласному конкурсі, який проходив у м. Ковелі; та  ІІ місце (2017 рік)  

   

Фото. Учасники фольклорного колективу «Дивосвіт». 

  У  жовтні 2016, 2017 року  у Нововолинському центрі дитячої та 

юнацької творчості відбувається міський фестиваль повстанської, 

стрілецької, козацької, патріотичної пісні -  «Пісенна подорож 

«Повстанські ночі». Саме напередодні свята «Дня Захисника України», 

Покрови Пресвятої Богородиці та українського козацтва для воїнів УПА, 

учасників АТО  лунали слова подяки та найщиріші  привітання від  

колективів загальноосвітніх  шкіл міста. Учні гімназії Карпусь Даниїл та 

Дубенюк Богдана подарували присутнім повстанську пісню «Нас не там 
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весна зустріла» (2016 рік), Ковальчук Назар та Федорчук Єремія, 

подарували присутнім пісню «Ми – козаки» (2017 рік). 

 

 

І у гімназії традиційно проходить фестиваль патріотичної пісні, 

інсценізації української народної пісні, виставка фотоколажів «Україна – 

єдина країна».. 

 

 

Гордістю школи є Попович Тетяна, яка в 2014 році брала участь у 

Всеукраїнському конкурсі читців, присвяченого 200 – річчю від дня 

народження Т.Г.Шевченка, і здобула третє місце. 
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 Пишаємося випускницею – Кулик Оксана, яку сколихнули події 

осені 2014 року. Під час виховного заходу «Україна понад усе»  учні ще 

раз  поринули у події, які 

відбувалися на центральній площі 

столиці. Євромайдан сколихнув 

усіх.  

Кулик Оксана прочитала 

власний вірш «Майдан», а 

однокласники виконали реп під 

цей твір. Використовуючи мережу 

Інтернет, на сайті гімназії був розміщений вірш учениці. А через деякий 

час отримали листа зі  Швеції з подякою за дозвіл виконати його у в 

м.Стокгольм біля королівського палацу (додаток ).                                                        

Саме учні гімназії вперше із західного регіону України у 2015 році                                                    

взяли участь ХV конференція для старшокласників «Модель ООН. 

Україна. Кривий Ріг, 2015». Тема учнівської відкритої конференції 

старшокласників - «Безпечний світ — наша спільна відповідальність». 

Привітали учасників конференції Вікторія Андрієвська, координатор зі 

зв`язків з громадськістю та медіа Представництва ООН в Україні.  
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Учні працювали у комітетах із 

прав дитини («Вдосконалення 

діяльності ООН в реалізації 

міжнародно-правових зобов’язань в 

сфері захисту прав дитини»), з 

охорони здоров’я («Консолідація 

зусиль міжнародної спільноти у 

протистоянні з новими викликами 

часу (малярія, туберкульоз)», із питань розброєння та національної 

(міжнародної) безпеки  («Пошук шляхів підвищення ефективності 

миротворчої діяльності ООН») та з економічних і фінансових питань 

(«Міжнародна співпраця у сфері інформаційної безпеки»). Учні 

розглянули  актуальні питання з інформаційної безпеки та захисту прав 

дітей та реалізації міжнародних зобов`язань в сфері захисту прав 

дитини, пошуку шляхів підвищення ефективності миротворчої 

діяльності ООН.  Також для учасників організовано було ділові ігри, 

міні театральна постанова, екскурсія по місту та пленарне засідання 

Генеральної асамблеї. 

Під час проведення тематичних заходів старшокласники отримали 

навички комунікації, взаємодії,  аргументування та доведення власної 

думки, вміння виробити спільну позицію, що безумовно допоможе 

учням у подальшому дорослому житті  

(Інтернет посилання  

http://kzimc.at.ua/publ/zagalna_serednja_osvita/gromadjanska_osvita/khv_konfere

ncija_dlja_starshoklasnikiv_model_oon_ukrajina_krivij_rig_2015/5-1-0-1403 

 

 

Учні гімназії щороку беруть участь в обласному конкурсі 

малюнків у техніках живопис, графіка, комп’ютерна графіка на 

військово-патріотичну тематику, який має на меті виховання у 

http://kzimc.at.ua/publ/zagalna_serednja_osvita/gromadjanska_osvita/khv_konferencija_dlja_starshoklasnikiv_model_oon_ukrajina_krivij_rig_2015/5-1-0-1403
http://kzimc.at.ua/publ/zagalna_serednja_osvita/gromadjanska_osvita/khv_konferencija_dlja_starshoklasnikiv_model_oon_ukrajina_krivij_rig_2015/5-1-0-1403
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підростаючого покоління духу патріотизму, любові до свого народу, до 

Батьківщини.  

ІІІ місце (2016 – 2017 навчальний рік) – 

Цісар Анна, учениця 8-А класу, за роботу 

«На решті території без опадів».  

І місце (2017 – 2018 навчальний рік) 

– Шишко Марія, учениця 9 класу, за 

роботу  «Тобі дано життя, не руйнуй його» 

(в номінації «живопис»);  

І місце  -Майструк Єлизавета, учениця 9 

класу, за роботу «Все буде добре – 4.5.0, 

ця ніч минула – 4.5.0…» (в номінації 

«графіка»). 

 Проте найважливіше для учнів – зустрічі з учасниками бойових 

дій. Наприклад. 29 січня… Ця дата нерозривно пов’язана зі словом  - 

Крути. Тому саме цього дня щорічно в Нововолинській гімназії учитель 

історії Валентина Дацюк  проводить виховний захід – урок  - реквієм 

«Волі народної дзвін». Щоб зрозуміти, що діялося у ті далекі часи – 

варто поринути в 

історію.  Учні 

розповідають про 

події під станцією 

Крути, що 

відбувалися у січні 

1918 року. Поетичні 

рядки, вдало підібрані 

пісні, а також слайди 

про жахливий бій, які змінювалися один за одним, – дають нам повну 

картину того часу. Виступали також ветерани УПА: Іван Пона, Зосим 
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Колбун, Микола Лукашук, Ярослав Яремчук, Іван Макарусь, Тетяна 

Віхровська. Їм важко було говорити про кривавий час, важко згадувати.  

Із метою національно – патріотичного виховання 12.10.2017 року у 

Нововолинській гімназії відбувся виховний захід під гаслом «Народ мій 

є, народ мій завжди буде…», приурочений святу Покрови, Дню 

захисника України та українського козацтва.  

На зустріч із гімназистами завітали:  Якубчак Степан Михайлович – воїн 

УПА, член Нововолинського братства вояків ОУН-УПА ім. Клима 

Савура; Демчук Володимир Вікторович – голова громадської організації 

«Незламні нововолинці», батько загиблого кіборга Демчука Вадима, 

учня Нововолинської гімназії (ЗОШ №8); Волохатий Олександр 

Васильович – воїн АТО. 

 

Вкотре учні мали можливість переконатися, що складною є доля 

нашої держави. По ній топталися орди татар, пазурами роздирали її тіло 

ляхи і москалі, над нею свистіли гостродзьобі стріли, чорною смертю 

дихали гармати, вирували нескінченні битви за її честь і свободу. 

Загалом, за невеликий проміжок часу гімназисти можуть пишатися 

тим, що першого вересня 2014 року  на освітньому порталі «Педагогічна 

преса» за сприяння Міністерства освіти і науки України відбувся 

онлайн-урок на тему: «Україна – єдина країна».  Участь у прямій 

трансляції уроку єдності взяли чотири навчальні заклади  Полтавської, 

Житомирської, Миколаївської та Волинської  областей.  Наш край  
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представили  учні 3-В, 6-А та 10 класів Нововолинської гімназії.    

Учні мали можливість зустрітися з іншими учасниками бойових 

дій. Під час позакласного заходу «Тепло долонь і серце я Україні милій 

віддаю» - з Олександром Каліщуком.  

 

       Олександр Каліщук був зворушений розповіддю про себе, сказав, що 

навіть він вже дещо призабув зі свого життя, а йому на цьому святі 

пригадали. Розповів про життя в таборі, за що його було засуджено. 

Згадав також, як навчився швидко грати на баяні. Зіграв свою пісню, 

виконав гімн України, який придумав сам, а мелодію залишив  

сучасного гімну. Давав настанови молодому поколінню як прожити без 

поганих звичок і так довго – як він сам.     

 Окрім того, гімназисти зустрічалися з воїнами – афганцями, 

ветеранами Другої Світової війни, учасниками Кінгірського повстання. 
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Військово – патріотичне виховання 

У Нововолинській гімназії військово – патріотичне виховання 

молоді є невід’ємною частиною патріотичного виховання та 

здійснюється не лише на уроках Захисту Вітчизни, а й під позакласної 

роботи. Успішно в  цьому напрямку працює Поліщук В.М.,  учитель 

історії та предмета «Захист Вітчизни». 

У 2014 році  команда стрільців юнаків – старшокласників здобула 

ІІ місце в міських змаганнях із кульової стрільби пневматичною 

гвинтівкою, а Вадим Дроздов виборов І індивідуальне місце кращого 

снайпера міста. (Відеоролик можна переглянути за посиланням – 

https://www.youtube.com/watch?v=a35_HAwgPlQ ). 

На завершальному етапі вивчення предмета Захист Вітчизни 

юнаки 11-х класів проходять триденні НПЗ (навчально-польові збори), 

під час яких відпрацьовують теоретичний матеріал практичними 

заняттями. У 2015 році до таких зборів був залучений воїн АТОшник і 

спілкування з ним допомогло юнакам більш детально закріпити поняття 

тактичної та вогневої підготовки. 

 

 

6 грудня 2015 року для гімназії видався сумним, адже на фасаді 

школи було встановлено та відкрито меморіальну дошку загиблому 

герою, воїну кіборгу, випускнику  закладу – Вадиму Демчуку. 

https://www.youtube.com/watch?v=a35_HAwgPlQ
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В урочистостях взяли участь міський голова Віктор Сапожніков, 

 військові побратими Героя, його рідні та близькі,  працівники 

 Нововолинського об’єднаного військового комісаріату, учні,  педагоги 

навчального закладу. 

Своїми спогадами про  вихованця поділився начальник управління 

освіти Микола Остапюк, пригадуючи  запитання Вадима  та   інших його 

однокласників   про  службу в Афганістані.  Очільник освіти запевнив, 

що приклад Вадима – гідний наслідування. Він наголосив, що з метою 

вшанування пам’яті загиблих Героїв у школах міста проводиться 

пошукова робота, учні плетуть маскувальні сітки, у школах проходять 

благодійні акції, кошти від яких  йдуть на допомогу бійцям АТО. 

З великою гордістю за свого учня і з глибоким сумом   розповіла 

 класний керівник Ніна Вовчук  про те, яким чесним, трудолюбивим та 

доброзичливим у спілкуванні був Вадим. 

Зворушливими були  виступи  однокласника  Вадима Віктора 

Вознюка та його побратима Віталія Пясецького, які підкреслили, що 

Вадим віддав  своє життя за краще майбутнє для кожного із нас.  На 

його прикладі  виховуватимуться нові покоління патріотів. Хлопці у 

синіх беретах подарували гімназистам прапор 80-ї аеромобільної 

бригади із надписом: «Ніхто, крім нас». 
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Батько  Вадима  Володимир  Іванович подякував міській владі, 

адміністрації гімназії, педагогам і школярам   за увагу   до сина, за те, що 

 прийшли віддати йому шану . 

Священики місцевої Свято–Михайлівської церкви отці Михайло та 

Олексій освятили меморіальну дошку та відслужили панахиду за 

полеглим бійцем. Живі квіти лягли до його портрета. Учні  запалили 

свічі пам`яті. (Повідомлення http://www.novovolynsk-

rada.gov.ua/index.php/misto/novyny/2476-u-miskii-himnazii-vidkryly-

memorialshu-doshku-heroiu.html  сайт Нововолинської міської ради. 

Відеоролик -   https://www.youtube.com/watch?v=WQVuFzuV9MI ). 

Уже другий рік поспіль у  нашому місті відбувається огляд –

конкурс груп прапороносців старшокласників загальноосвітніх шкіл 

міста під гаслом: «Наш стяг – пшениця у степах, під голубим склепінням 

неба». Цю подію було присвячується пам’яті героям «Небесної сотні».  

У 2016 році наша група здобула І місце, а в 2017 – ІІІ місце.  

 

http://www.novovolynsk-rada.gov.ua/index.php/misto/novyny/2476-u-miskii-himnazii-vidkryly-memorialshu-doshku-heroiu.html
http://www.novovolynsk-rada.gov.ua/index.php/misto/novyny/2476-u-miskii-himnazii-vidkryly-memorialshu-doshku-heroiu.html
http://www.novovolynsk-rada.gov.ua/index.php/misto/novyny/2476-u-miskii-himnazii-vidkryly-memorialshu-doshku-heroiu.html
https://www.youtube.com/watch?v=WQVuFzuV9MI
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Цю подію було присвячено пам’яті героям «Небесної сотні», коли 

гордо розвівалося синьо  - жовте знамено на Майдані під час Революції 

Гідності, промовляючи всьому світу: «Є у світі Україна». 

Тато Даші Мазурик, учениці 6-Б класу, військовослужбовець 

реактивної батареї 14 механізованої бригади, нині виконує захисну 

місію в АТО, передав колективу гімназії прапор України.  

 

 

 

Особливість цього знамена в тому, що розписане та розмальоване 

було воїнами там, на сході, там під пострілами, там під «градами»… 

«Від особового складу 1-ї реактивної батареї та особисто від мене, 

прийміть цей символ перемоги та відваги!» - Роман Мазурик. 

 Важливе значення для реалізації військово – патріотичного 

виховання має і проектна діяльність, створення відеороликів. 

Якубчак Микола як учень гімназії зацікавився історією УПА, 

оскільки його дідусь – учасник УПА. Як наслідок був створений 

відеоролик, який представили Всеукраїнський конкурс мультимедійних 

проектів «Врятувати від забуття». 

У 2016 році старшокласники здобули (Яна Гайневич) ІІІ місце в 

обласному інтернет  - конкурсі дитячих відеороликів на військово-

патріотичну тематику (керівник Кот О.Г.. учитель історії) 

31 січня 2017 р. учні 10-11 класів Нововолинської гімназії, спільно 

з учителями Захисту Вітчизни Віктором Поліщуком та основ здоров’я 
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Олександром Биштою, долучилися до всесвітньої акції, дружньо 

відтиснувшись 22 рази.  

 

Кожен юнак пообіцяв ще три тижні продовжувати аналогічним 

чином тренувати свої м’язи, вдосконалювати дух та тіло. (Відеоролик 

можна переглянути за посиланням  – 

https://www.youtube.com/watch?v=q8mRHuxHfaU ) 

У травні 2017 в нашому місті вперше відбувся етап гри «Джура». 

Всі вісім козачат нашого рою «Нащадки козаків» старалися з усіх сил і, 

здалося, що перемога в наших руках, але останнє випробування 

«Пластун» розставило всі крапки над «і», втішаємося третім місцем.  

 

 Важливе значення і для формування військово – патріотичного 

виховання має драматизація. На сцені гімназії старшокласники показали 

виставу за твором Бориса Васильєва «А зорі тут тихі», який розповідає 

https://www.youtube.com/watch?v=q8mRHuxHfaU
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про долю п’яти  дівчат – зенітниць і їх командира під час Великої 

Вітчизняної війни.   

 
 

 

 

Методичний супровід реалізації нормативно – правових 

документів із патріотичного виховання. 

Національно – патріотичне виховання в гімназії реалізується 

системою виховних заходів як на уроках, так і в позаурочний час. 

Реалізація сучасної моделі особистості випускника, якому притаманні 

почуття патріотизму та національної самосвідомості, регламентовано 

власним  підходом  педагогічного колективу освітнього закладу. 

Планування національно – патріотичного виховання 

простежується у всіх структурах: річному плані роботи школи, 

виховному плані, планах роботи класних керівників 1- 11 класів, 

педагога – організатора, циклових предметних комісіях. 

Окремо створений план заходів із національно – патріотичного 

виховання, який спрямований на розкриття мети, положень і завдань 

«Концепції національно-патріотичного виховання молоді», прийнятої на 

засіданні Колегії Міністерства освіти і науки України 26.03.2015 року; 

на виконання Указу Президента України від 13.10.2015 року №580/2015 

«Про стратегію національно – патріотичного виховання дітей та молоді 

на 2015 – 2020 роки ).  



36 
 

 
 

Традиційно в жовтні, січні в гімназії проходять заходи в рамках 

місячників національно – патріотичного виховання. 

У 2014 році творча група педагогів узяли участь виставці 

дидактичних і методичних матеріалів «Творчі сходинки педагогів 

Волині», представивши збірку сценаріїв «Виховання в учнів ціннісного 

ставлення до суспільства і держави через призму виховного процесу в 

навчальному закладі». Робота була відзначена і на міському, і на 

обласному рівнях.  

Питання національно – патріотичного виховання розглядалося на 

нарадах при директору,  на засіданні методичної комісії класних 

керівників, на педагогічних радах. 

Класні керівники практикували у своїй роботі взаємовідвідування 

виховних заходів із метою запозичення кращого досвіду для реалізації 

програми з наступним аналізом. На засіданні методичної комісії класних 

керівників розглядалися питання «Формування у школярів високої 

громадської активності та національної свідомості» (принцип 

національної спрямованості); «Система роботи класного керівника з 

регулювання та корегування міжособистісних стосунків в учнівському 

колективі» (акмеологічний принцип) (2013-2014 н.р.);  «Система роботи 

класного керівника з регулювання та коректування міжособистісних 

стосунків в учнівських колективах» (акмеологічний  принцип та 

принцип суб’єкт – суб’єктної взаємодії). 

В школі відпрацьовано систему проведення моніторингового 

дослідження сформованих в учнів систему ставлень – ціннісне 

ставлення до суспільства і держави. Працює учнівська республіка 

«Перспектива». 

При плануванні та проведенні заходів враховується шкільна 

бібліотека, у якій облаштовано тематичні полички – «На все життя 

поранені війною», «Найважце слово в пам’яті – війна», «Стояли за 
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правду, за всю Україну»; куточок пам’яті, літературну залу «Забута 

спадщина», залу історії, кабінет предмету «Захист Вітчизни».  

 

Моніторинг організації виховної діяльності в школі. 

 

 Педагоги гімназії постійно працюють над пошуком інноваційних  шляхів  

становлення  школи, яка б  створювала  сприятливі  умови для  розвитку й 

саморозвитку  особистості як  проектувальника свого  життя, освоєння  

учнями життєвої  компетентності.  

Сучасний зміст виховання  в Україні складає науково 37олекційної37 

система загальнокультурних цінностей, що характеризують її ставлення до 

суспільства й держави, до інших людей, до себе, праці, природи, мистецтва. 

Система цінностей і якостей особистості розвивається і виявляється через її 

власне ставлення.  

        Оцінюючи результати виховання через категорію «особистісне 

зростання» школяра,  можна зазначити наступні об’єкт та предмет 

моніторингу якості виховної роботи.  

Творчою групою школи в рамках проведення моніторинга  

результативності виховної роботи  колективу школи  розроблено критерії   

рівня вихованості учнів та підібрано діагностичний інструментарій за 

ціннісними ставленнями.  

Діагностика сформованих ціннісних ставлень учнів ______________________________ 

класу 

№ 

з/п 

П І учня Ціннісне 

ставлення 

до себе 

Ціннісне 

ставлення 

до 

культури і 

мистецтва 

Ціннісне 

ставлення 

до 

суспільства 

і держави 

Ціннісне 

ставлення 

до сім’ї, 

людей 

Ціннісне 

ставлення 

до праці 

Ціннісне 

ставлення 

до 

природи 
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Узагальнення результатів  діагностик подаються у вигляді  таблиць,  

діаграм. При виявленні учнів із низьким рівнем вихованості  на засідання 

циклової комісії класних керівників  розглядається  питання корекції виховних 

дій, ефективного застосування тих чи інших форм виховної роботи щодо 

таких учнів, класу.  Класний керівник  готує  відповідні рекомендації батькам 

та вчителям – предметникам, визначає перспективи подальшого розвитку 

учнів. По тому як  змінюються  рівні вихованості і навчання дітей можна 

робити висновки про якість освітньої роботи школи.  

 

Додаток  

 

 

 

НОВОВОЛИНСЬКА ГІМНАЗІЯ 
НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 

        05.10.2016                      м.Нововолинськ                                 № 256 

  

Про проведення моніторингового 

дослідження рівня вихованості  

учнів 1-11 класів Нововолинської  гімназії 

у 2016 – 2017 навчальному році 

 

 На виконання річного плану роботи Нововолинської гімназії 

на 2016 – 2017 навчальний рік, відповідно до програми «Основні 

орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, 
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молоді і спорту України від 31.10.2011 року № 1243, з метою визначення 

рівня вихованості учнів 1-11 класів  

Н А К А З У Ю: 

1. Заступнику директора з виховної роботи Гапонюк С. М.: 

1.1. До 10.10.2016 року організувати проведення в школі 

моніторингового  дослідження на визначення рівня вихованості учнів 1-

11 класів за напрямами: 

- ціннісне ставлення до себе (виявляється у формуванні у 

дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції; ведення здорового 

способу життя; готовності та здатності до самовдосконалення); 

- ціннісне ставлення до праці (виявляється у ставлення дітей 

та учнівської молоді до праці як однієї з важливих життєвих потреб, що 

визначають ставлення до трудової діяльності загалом: працьовитість, 

відповідальність, бережливість, уміння раціонально розподіляти 

робочий час); 

- ціннісне ставлення до суспільної діяльності, громадських 

обов’язків, держави (виявляється у патріотизмі, правосвідомості, 

політичній культурі та культурі міжетнічних відносин); 

- ціннісне ставлення до людей – товаришів, дорослих, батьків 

(виявляється у моральній активності особистості, проявів 

відповідальності, чесності, справедливості, милосердя, толерантності, 

доброзичливості, готовності допомогти іншим, ввічливості,); 

- ціннісне ставлення до природи (виявляється в усвідомленні 

функцій природи в житті людини; почутті особистої причетності до 

збереження природних багатств, активній участі у практичних 

природоохоронних заходах: здійсненні природоохоронної діяльності з 

власної ініціативи); 

- ціннісне ставлення до культури, мистецтва, творчої 

діяльності (виявляється в процесі естетичного виховання, широкому 
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спектрі естетичних почуттів; особистість прагне та вміє здійснювати 

творчу діяльність у мистецькій сфері). 

1.2. До 25.12.2016 року проаналізувати результати 

моніторингового дослідження рівня вихованості учнів 1-11 класів та 

підвести підсумки. 

2. Класним керівникам 1-11 класів до 20.12.2016 року провести 

оцінювання рівня вихованості учнів за визначеними напрямками та 

підвести підсумок сформованих в учнів ціннісних ставлень до себе, до 

суспільства і держави, до природи, до праці, до культури і мистецтва, 

ставлення до людей – товаришів, дорослих, батьків; результати 

проведеного дослідження подати заступнику директора з виховної 

роботи Гапонюк С. М. 

3. Відповідальність та контроль за проведенням 

моніторингового дослідження вихованості учнів 1-11 класів покласти на 

заступника директора з виховної роботи Гапонюк С. М. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор                                                 Л. В. Шиян 

 

 

 

НОВОВОЛИНСЬКА ГІМНАЗІЯ 

НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ  

НАКАЗ 

     27.12.2016                      м. Нововолинськ                            № 321 

 

Про підсумки моніторингового 

дослідження рівня вихованості  
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учнів 1-11 класів   

 

      На виконання наказу Нововолинській гімназії від 05.10.2016 

року № 256 «Про проведення моніторингового дослідження рівня 

вихованості учнів 1-11 класів у 2016 – 2017 навчальному році», річного 

плану роботи гімназії  на 2016 – 2017 навчальний рік, протягом жовтня – 

грудня з метою соціально-педагогічного супроводу навчально – 

виховного процесу проведено моніторингове  дослідження на 

визначення рівня сформованості в учнів 1-11 класів виховних досягнень, 

що характеризують цінності і ставлення особистості до  себе, до 

суспільства і держави, до праці, до людей, до культури і мистецтва, до 

природи. 

У процесі вирішення поставленої мети був створений та 

застосований інструментарій – комплекс модифікованих до проблеми 

дослідження соціально – психолого – педагогічних діагностичних 

методик: класні керівники 1-11 класів оцінювали  виховні досягнення 

учнів із урахуванням вікових, індивідуальних та психолого – 

педагогічних особливостей відповідно до критеріїв і вимог, 

передбачених програмою «Основні орієнтири виховання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів України» (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 31.10.2011 року №1243 «Про Основні 

орієнтири виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

України») шляхом спостереження, аналізу участі учнів у різних формах 

творчої та суспільно корисної діяльності: пізнавальної, оздоровчої, 

трудової, художньо-естетичної, спортивної, пропагандистської, ігрової, 

культурної, рекреаційної, екологічної, які організовуються у 

позаурочний час. 

Підведено підсумки рівня вихованості,  визначено коефіцієнт рівня 

виховних досягнень школярів   за критеріями, які в комплексі 

характеризують рівень вихованості кожного учня, учнів класу, вікових 
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категорій -   учнів  1-4 класів (початкова школа), 5-9 класів (основна 

школа),   10-11 класів (старша школа).  

 Оцінювання здійснювалося в п’ятибальній системі: 5 балів – 

високий рівень, 4 бали – достатній рівень, 3 бали – середній рівень, 2 

бали – низький рівень. 

Усього  моніторинговим дослідженням  було охоплено 617 учнів. 

Із них 315 учнів 1- 4 класів, 254 учня  - 5-9 класів, 48 учнів – 10-11 класів  

(додаток 1, 2, 3). 

   За отриманими результатами встановлено, що на високому рівні 

сформовані цінності і ставлення в 234 учнів (74%) 1-4 класів (початкова 

школа)  до суспільства і держави, в 204 учнів (57%)  - до природи, в 193 

учнів (61%) – до людей, в 178 учнів (56%) – до культури і мистецтва, в 

174 учнів (55%) – до себе та до праці; на достатньому рівні – в 118 учнів 

(37%) – до праці, в 107 учнів (34%) – до природи, в 105 учнів (33%) – 

культури і мистецтва, в 98 учнів (31%) – до людей, в 91 учня (29%) – до 

себе, в 78 учнів (25%) – до суспільства і держави; на середньому рівні -  

в 44 учнів 914%) – до себе, в 31 учня (10%) – до культури і мистецтва, в 

21 учня (7%) – до праці, в 20 учнів (6%) – до людей, в 4 учнів (9%) – до 

природи, в 3 учнів (1%) – до суспільства і держави; на низькому рівні – в 

6 учнів (2%)  - до себе, в 4 учнів (2%) – до людей, в 2 учнів (1%) – до 

праці, в 1 учня (1%)  - до культури і мистецтва. 

            Проаналізувавши результати моніторингового дослідження 

учнів 5-9 класів (основна школа),  з’ясовано, що на високому рівні 

сформовані цінності і ставлення в 195 учнів (77%) до суспільства і 

держави, в 163 учнів (64%) – до людей та до природи, в 148 учнів (58%) 

– до культури і мистецтва, в 135 учнів (53%) – до праці, в 120 учнів 

(47%) – до себе; на достатньому рівні – в 101 учня (38%) – до себе, в 92 

учнів (36%) – до праці, в 81 учня (32%) – до культури і мистецтва, в 80 

учнів (31%) – до природи, в 79 учнів (30%) – до людей, у 52 учнів (21%) 

– до суспільства і держави; на середньому рівні – в 30 учнів (12%) – до 
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себе, в 25 учнів (10%) – до праці, в 21 учня (8%) – до культури і 

мистецтва, в 12 учнів (5%) – до людей, в 11учнів (4%) -  до природи, в 5 

учнів (2%) – до суспільства і держави; на низькому рівні – в 4 учнів (3%) 

– до культури і мистецтва, в 3 учнів (2%) – до себе, в 2 учнів (1%) – до 

праці. 

       За отриманими результатами встановлено, що  на високому 

рівні в учнів 10-11 класів (старша школа) сформовані цінності і 

ставлення в 40 учнів (83%) – до суспільства і держави, в 24 учнів (50%) – 

до праці, людей,  природи,  культури і мистецтва, в 23 учнів (48%) – до 

себе; на достатньому рівні – 24 учнів (50%) – до природи, культури і 

мистецтва, в 15 учнів (31%) – до себе, в 13 учнів (27%) – до праці, 

людей, у 8 учнів (17%) – суспільства і держави; на середньому рівні – в 

11 учнів (23%) – до людей, праці, в 9 учнів (19%) – до себе; на низькому 

рівні – в 1 учня (2%) – до себе.  

Таким чином, високий рівень вихованості зафіксований в учнів 1-4 

класів (початкова школа) до суспільства і держави, людей, в учнів 5-9 

класів (основна школа) – до суспільства і держави, людей та природи; в 

учнів 10-11 класів (старша школа) – до суспільства і держави.  

Найвищий відсоток середнього рівня вихованості виявлено в учнів  

10-11 класів (старша школа) – до людей, праці, себе. 

Відповідно до визначеного коефіцієнту вихованості потребує 

вдосконалення робота над формуванням в учнів 1-4 класів (початкова 

школа) та  в учнів 5-9 класів (основна школа)  цінностей  і ставлень  до 

праці, себе, культури і мистецтва; в учнів 10 – 11 класів (старша школа) 

– до праці, себе, людей. 

Виходячи з вищесказаного,  

Н А К А З У Ю:  

1. Керівникам циклових (предметних) комісій учителів 

початкових класів  Махонько С.А. та класних керівників 5-11 класів 

Дацюк В.Г. до 01.02.2017  року на засіданнях комісій проаналізувати 
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результати моніторингового дослідження рівня вихованості учнів 1-4 

класів (початкова школа), учнів 5-9 класів (основна школа), учнів 10-11 

класів (старша школа) та  визначити шляхи проведення відповідної 

44олекційної роботи на підвищення в учнів 1-4 класів (початкова школа) 

та  в учнів 5-9 класів (основна школа)  цінностей і ставлень  до  себе, 

праці, культури і мистецтва; в учнів 10-11 класів (старша школа) -  до 

праці, себе, людей.    

3. Класним керівникам 1-11 класів до 01.05.2017 року провести 

додаткові  корекційно – виховні заходи для формування в учнів  

загальновизначених цінностей та якостей  із використанням сучасних 

педагогічних технологій. 

4.  Заступнику директора з виховної роботи Гапонюк С.М. 1 раз на 

рік із метою попередження зниження виховних досягнень учнів 

проводити моніторингове дослідження рівня вихованості учнів 1-11 

класів відповідно до програми «Основні орієнтири виховання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів України». 

 5. Відповідальність та контроль за виконанням наказу покласти на 

заступника директора з виховної роботи Гапонюк С. М.   

Директор                                                       Л. В. Шиян 

Додаток 1 

до наказу Нововолинської гімназії 

від 27.12.2016 року №321 

 

Рівень вихованості за ціннісними ставленнями  

 

 (початкова  школа, 315 учнів)  

 

 

Ціннісне ставлення до суспільства і держави 

 
Клас К-сть 

учнів 

Високий 

рівень 

(5 балів) 

Достатній 

рівень 

(4 бали) 

Середній 

рівень 

(3 бали) 

Низький 

рівень 

(2 бали) 

1-А 36 36 - - - 

1-Б 35 31 4 - - 
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2-А 28 28 - - - 

2-Б 26 8 18 - - 

2-В 26 9 17 - - 

3-А 31 23 8 - - 

3-Б 27 21 6 - - 

3-В 20 13 7 - - 

4-А 35 35 -  - 

4-Б 27 12 13 2 - 

4-В 24 18 5 1 - 

1-4  315 234 78 3 - 

 
 

(основна  школа, 254 учні)  
 

Ціннісне ставлення до суспільства і держави 
 

Клас К-сть 

учнів 

Високий 

рівень 

(5 балів) 

Достатній 

рівень 

(4 бали) 

Середній 

рівень 

(3 бали) 

Низький 

рівень 

(2 бали) 

5-А 32 32 - - - 

5-Б 33 33 - - - 

6-А 20 11 9 - - 

6-Б 27 23 4 - - 

7-А 28 13 10 5 - 

7-Б 31 17 14 - - 

8-А 20 16 4 - - 

8-Б 22 14 8 - - 

9-А 20 20 - - - 

9-Б 21 16 5 - - 

5-9 254 195 54 5 - 

 

 (старша  школа, 48 учнів)  

Ціннісне ставлення до себе  
 

 

Ціннісне ставлення до суспільства і держави 
 

Клас К-сть 

учнів 

Високий 

рівень 

(5 балів) 

Достатній 

рівень 

(4 бали) 

Середній 

рівень 

(3 бали) 

Низький 

рівень 

(2 бали) 

10 23 17 8 - - 

11 25 23 - - - 

10-

11 

48 40 8 - - 
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Додаток 2 

до наказу Нововолинської гімназії 

від 27.12.2016 року № 321  

 

 

Коефіцієнт рівня вихованості учнів за ціннісними ставленнями  

(початкова  школа, 315 учнів)  

 

                                         (основна  школа, 254 учні)  

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Змістові лінії Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 
Коефіцієнт 

Вихованості 

  К-сть 

учнів 

% К-сть 

учнів 

% К-сть 

учнів 

% К-сть 

учнів 

%  

1 Ціннісне ставлення до 

себе 
174 55 91 29 44 14 6 2 0,87 

2 Ціннісне ставлення до 

праці 
174 55 118 37 21 7 2 1 0,89 

3 Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 
234 74 78 25 3 1 - - 0,95 

4 Ціннісне ставлення до 

людей 
193 61 98 31 20 6 4 2 0,90 

5 Ціннісне ставлення до 

природи 
204 57 107 34 4 9 - - 0,93 

6 Ціннісне ставлення до 

культури і мистецтва 
178 56 105 33 31 10 1 1 0,89 

№ 

з/п 

Змістові лінії Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 
Коефіцієнт 

вихованості 

  К-сть 

учнів 

% К-сть 

учнів 

% К-сть 

учнів 

% К-сть 

учнів 

%  

1 Ціннісне ставлення до 

себе 
120 47 101 38 30 12 3 3 0,87 

2 Ціннісне ставлення до 

праці 
135 53 92 36 25 10 2 1 0,88 

3 Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 
195 77 54 21 5 2 - - 0,96 

4 Ціннісне ставлення до 

людей 
163 64 79 31 12 5 - - 0,92 

5 Ціннісне ставлення до 

природи 
163 64 80 32 11 4 - - 0,92 

6 Ціннісне ставлення до 

культури і мистецтва 
148 58 81 32 21 8 4 2 0,83 
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(старша  школа, 48 учнів) 

( 
 

 

Додаток 3 

до наказу Нововолинської гімназії 

від 27.12.2016 року № 321 

 

Рівень вихованості за ціннісними ставленнями у % 

 (початкова школа, 315 учнів)  

 

 

55 55 

74 

61 57 56 

29 
37 

25 
31 34 33 

14 
7 

1 
6 9 10 

2 1 0 2 0 1 

До себе До праці До 
суспільства і 

держави 

До людей До природи До 
мистецтва 

Рівень  вихованості 

(початкова школа, 315 учнів)  

високий достатній середній низький 

№ 

з/п 

Змістові лінії Високий 

рівень 

Достатній 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 
Коефіцієнт 

вихованості 

  К-сть 

учнів 

% К-сть 

учнів 

% К-сть 

учнів 

% К-сть 

учнів 

%  

1 Ціннісне ставлення до 

себе 
23 48 15 31 9 19 1 2 0,85 

2 Ціннісне ставлення до 

праці 
24 50 13 27 11 23 - - 0,85 

3 Ціннісне ставлення до 

суспільства і держави 
40 83 8 17 - - - - 0,97 

4 Ціннісне ставлення до 

людей 
24 50 13 27 11 13   0,85 

5 Ціннісне ставлення до 

природи 
24 50 24 50 - - - - 0,90 

6 Ціннісне ставлення до 

культури і мистецтва 
24 50 24 50 - - - - 0,90 
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Рівень вихованості за ціннісними ставленнями у % 

 (основна школа, 254  учні)  

 

 

 

 

Рівень вихованості за ціннісними ставленнями у % 

 (старша  школа, 48 учнів)  

 

 

47 
53 

77 

64 64 
58 

38 36 

21 
31 32 32 

12 10 
2 5 4 8 

3 1 0 0 0 2 

До себе До праці До 
суспільства і 

держави 

До людей До природи До 
мистецтва 

Рівень  вихованості 

(основна школа, 254 учні)  

високий достатній середній низький 

48 50 

83 

50 50 50 

31 27 
17 

27 

50 50 

19 23 

0 

13 

0 0 2 0 0 0 0 0 

До себе До праці До 
суспільства і 

держави 

До людей До природи До 
мистецтва 

Рівень  вихованості 

(старша школа, 48 учнів)  

високий достатній середній низький 
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НОВОВОЛИНСЬКА ГІМНАЗІЯ  

НОВОВОЛИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 

НАКАЗ 
 

16.06.2017                            Нововолинськ                            № 145 
 

Про підсумки виховної роботи 

у 2016 - 2017 навчальному році 

 

Виховна робота в Нововолинській гімназії у 2016 - 2017 

навчальному році проводилася  відповідно до наказів Міністерства 

освіти і науки від 21.10.2011 року № 1243 «Про Основні орієнтири 

виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України», від 21.02.2013 року №176  «Про затвердження плану заходів 

щодо запобігання правопорушенням серед дітей, попередження 

жорстокого поводження з ними», загальнодержавної цільової програми 

ВІЛ – інфекції/СНІДу на 2014 – 2018 роки, затвердженої Законом 

України від 20.10.2014 року №1708-УП, розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 25.03.2015 року №514 – р із реалізації Стратегії 

державної  політики  щодо наркотиків на період до 2020 року,  

«Концепції національно - патріотичного виховання дітей і молоді», 

прийнятої на засіданні Колегії Міністерства освіти і науки України 26 

березня 2015 року, Стратегії національно – патріотичного виховання, 

листа Інституту модернізації змісту освіти від 25.07.2016 року №2.1/10-

1828 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи 

в навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році», річного плану 

роботи Нововолинської гімназії, наказу Нововолинської гімназії від 
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31.08.2016 року №195 «Про організацію виховної роботи у 2016 – 2017 

навчальному році». 

З метою організації виховної роботи  у вересні затверджені 

організаційні та практичні  заходи щодо реалізації вищезазначених 

програм. 

Виховна робота була спрямована на формування в учнів 

загальнолюдських цінностей відповідно до програми «Основні 

орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України» у контексті: «Ціннісне ставлення до себе», «Ціннісне 

ставлення до сім’ї, родини, людей», «Ціннісне ставлення до праці», 

«Ціннісне ставлення до природи», «Ціннісне ставлення до культури і 

мистецтва», «Ціннісне ставлення до суспільства і держави» та  

здійснювалася за напрямками: превентивне, громадянське, морально-

правове, національно-патріотичне, художньо-естетичне, екологічне, 

туристсько-краєзнавче, економічне та трудове, військове, фізичне 

виховання, формування здорового способу життя, робота з батьками та 

профорієнтаційна робота, соціальний захист вихованців, розвиток 

учнівського самоврядування. 

Педагогічний колектив гімназії працював над реалізацією 

виховної мети: «Формування громадянина, патріота; інтелектуально 

розвинену, духовно і морально зрілу особистість, готову протистояти 

асоціальним упливам, вправлятися з особистими проблемами, творити 

себе та оточуючий світ».  

На початку навчального року складено соціальні паспорти класів, 

школи, поновлено банк даних про дітей, які потребують соціального 

захисту,  У 2016-2017 навчальному році в гімназії  навчалося: дітей - 

інвалідів – 3 учнів; постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС – 

16; дітей із багатодітних сімей - 90; дітей із малозабезпечених сімей – 26, 

дітей - сиріт -2,  позбавлених батьківського піклування -3.  
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Протягом року здійснювався психолого – педагогічний супровід 

дітей – сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування.   

Для створення системи виховної роботи з  профілактики 

правопорушень, попередження проявів жорстокості і насильства, 

бездоглядності серед учнів у гімназії здійснювався комплекс заходів із 

реалізації проекту «Школа – толерантне середовище». 

Із березня 2017 року гімназія стала учасником п’ятого 

Всеукраїнського навчально-практичного курсу «Школа - територія прав 

людини», який  реалізується Українською Гельсінською спілкою з прав 

людини в рамках Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права 

людини» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку 

(USAID) в рамках проекту «Права людини в дії» та за підтримки офісу 

Уповноваженого Верховної ради України з прав людини. 

Працював наркологічний пост,  консультативний пункт  для учнів 

та їх батьків, батьківський всеобуч, лекторська група з числа учнів 

старшокласників; згідно плану проводилися засідання ради 

профілактики, заходи в рамках місячника здорового способу життя 

(жовтень, квітень), правового виховання (листопад, лютий), тижня права 

(грудень). 

Із метою запобігання в учнівському середовищі антиправних дій 

налагоджено співпрацю з правовими інституціями: працівниками 

кримінальної поліції у справах дітей Нововолинського міського відділу 

поліції,   службою в справах дітей, центром соціальних служб для дітей, 

сім’ї та молоді.   

Учні брали участь у конкурсах плакатів, малюнків, змаганнях, 

фестивалях на превентивну тематику як у шкільних, так і в міських. 

Для  формування в учнів навичок толерантного ставлення до ВІЛ – 

інфікованих і хворих на СНІД учні  10 класу були учасниками  міської  

акції «Молоде покоління обирає здорове майбутнє».  
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Продовжувалася робота учнів у гуртку за програмою Міністерства 

освіти і науки України, Академії педагогічних наук України ПРООН/ 

ЮНЕЙДС «Сприяння просвітницькій роботі «рівний - рівному» серед 

молоді України щодо здорового способу життя». Протягом року і на 

«годинах  психолога» Василевська І.Д. практикувала проведення 

тренінгових занять.  

Реалізовувалася система виховних заходів із національно - 

патріотичного, громадянського виховання: проведена зустрічі учнів із 

воїнами АТО,  представниками центру допомоги військовослужбовцям 

міста Нововолинська; (класний керівник 9 - Б класу Дацюк В.Г.), з 

ветераном Великої Вітчизняної війни (класні керівники 3-А, 3-Б класу 

Войтович І.Г., Поплавська М.В.); фестиваль патріотичної пісні, у якому 

взяли участь учні 5 – 11 класів. 

Група прапороносців  із числа учнів 9-10 класів узяла  участь у 

міському огляді – конкурсі «Наш стяг – пшениця у степах під голубим 

склепінням неба» і зайняла ІІІ місце (учитель Поліщук В.М.). 

Команда гімназистів зайняла  ІІІ місце в міській  Всеукраїнській  

дитячо – юнацькій грі  «Джура» (учителі Поліщук В.М., Галичук О.А., 

Дацюк В.Г., педагог – організатор Дмитрук І.М.). 

Із  метою формування екологічної культури учні взяли участь і 

зайняли ІІ місце в міському етапі Всеукраїнського конкурсу  агітбригад 

«Земля – наш спільний дім» (наказ управління освіти виконавчого 

комітету Нововолинської міської від 07.03.2017 року №94 «Про 

підсумки міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш 

спільний дім»). 120 учнів відвідали виставку–екскурсію «Морські 

чудеса». 

Із метою формування в учнів ціннісного ставлення до культури і 

мистецтва школярі мали змогу переглянути концерти за участю 

камерного ансамблю «Елегія» міста Нововолинська (7-11 класи), 

виставу Дрогобицького драматичного театру «Сватання на Гончарівці» 
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(7-11 класи), виставу театрально – концертної студії дітей із особливими 

потребами з Києва «Подорож у королівство трьох кольорів» (2-6 класи). 

Зразковий танцювальний ансамбль «Барвінок» (керівник Галичук 

О. А., вчитель хореографії), зразковий хоровий колектив (керівник 

Чапюк О. М.)  - учасники відбіркового і заключного етапів міського 

огляду – конкурсу художньої самодіяльності учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста.  Зразковий танцювальний ансамбль 

«Барвінок» - учасник обласного фестивалю флеш–мобів. 

Високою майстерністю відзначалися виступи зразкового  

танцювального ансамблю «Барвінок» (керівник Галичук О. А., вчитель 

хореографії), зразкового хорового колективу (керівник Чапюк О. М.), 

вокальної групи старшокласників (керівник Малєва Т. М.) під час 

відбіркового і заключного етапів міського огляду конкурсу художньої 

самодіяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста. 

Карпусь Даниїл, учень 9-Б класу, Дубенюк Богдана, учениця 11 

класу, - учасники міського фестивалю козацької, стрілецької, 

повстанської та сучасної патріотичної пісні «Пісенна подорож 

«Повстанської ночі» (керівник Чапюк О. М., учитель музики). 

Фольклорний колектив «Дивосвіт» (керівники Малєва Т. Я., 

концентмейстр, Чапюк О. М., учитель музики) – переможці (ІІ місце) 

міського конкурсу колядок і щедрівок «Ой, радуйся, земле» (наказ 

управління освіти виконавчого комітету Нововолинської міської від 

20.01.2017 року №33 «Про підсумки проведення міського конкурсу 

колядок і щедрівок «Ой, радуйся, земле»). 

Учні 9 – 10 класів – учасники міського конкурсу інсценізації 

драматичних творів українських та зарубіжних письменників «Весь світ  

- театр» (керівник Комісарчук В. В., учитель зарубіжної літератури). 

У березні проведено І (шкільний) етап конкурсу юних читців 

творів Тараса Шевченка серед учнів 1 – 4 класів.  Харів Дарина, учениця 
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3 – А класу, зайняла ІІ місце в ІІ (міському) конкурсі (учитель Войтович 

І. Г.). 

Корець Дарина, учениця 7-Б класу, - переможець (І місце, середня 

вікова група) міського огляду – конкурсу авторської поезії «Європейське 

сузір’я», присвяченого Дню Європи в Україні (керівник Степанюк М. І., 

вчитель української мови та літератури). 

Учні взяли участь у міському етапі Всеукраїнської виставки – 

конкурсу декоративно – ужиткового мистецтва, представивши вироби з 

бісеру, плетіння, вироби з природного матеріалу (керівники Малєва Т. 

Я., Тодераш О. В., Войтович І. Г.). 

Гонська Анастасія, учениця 7-А класу, - переможець, а Кловак 

Віктор, учень 5 – А класу, – учасник міського конкурсу різдвяно–

новорічної атрибутики «Святвечір» (керівник Уманець Є. А.). 

Протягом навчального року увага приділялася роботі з 

профорієнтації учнівської молоді. У рамках тижня «Ціннісне ставлення 

до праці» (березень) проведено заходи, які були спроектовані  на  

усвідомлення дітьми значення майбутньої професії та на спосіб її 

досягнення. Учні 9 – 10 класів зустрілися з працівниками міського 

центру зайнятості.  

Проводилися заходи з дорожньо–транспортного травматизму: 

місячник «Увага! Діти на дорозі» (вересень 2016 року); на першому 

поверсі продовжував функціонувати інформаційний стенд для учнів та 

батьків про безпеку на дорогах. 

Класними керівниками 1-11 класів проведено заходи з 

попередження дитячого травматизму. Увага зверталася на правильне 

користування побутовими приладами (електроприладами та 

газоприладами), правилам поведінки учнів у разі виникнення пожежі, 

правилам поведінки на воді, на льоду, в лісі, у разі виявлення 

вибуховонебезпечних приладів. Також проводилися інструктажі з 

безпеки життєдіяльності перед канікулами, під час екскурсій.  
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Протягом року в Нововолинській гімназії були проведені 

традиційні заходи: День Знань (відповідальна Гапонюк С. М., заступник 

директора з виховної роботи), День здоров’я (загальношкільний 

туристичний похід), День учителя (відповідальна Кот О. Г., класний 

керівник 1 класу), Іменини гімназії (відповідальні Гапонюк С. М., 

заступник директора з виховної роботи), заходи, приурочені 

Всесвітньому Дню прав людини, Новорічні ранки (відповідальна 

Дмитрук І. М., педагог–організатор ), Свято Останнього дзвоника,  

випускних вечорів для учнів 4, 9, 11 класів (відповідальні Гапонюк С. 

М., заступник директора з виховної роботи, Дмитрук І. М., педагог – 

організатор), заходи до Дня Європи (відповідальна Дмитрук І. М., 

педагог – організатор). 

До проведення виховної роботи долучалося учнівське 

самоврядування (відповідальна педагог – організатор Дмитрук І. М.). 

Проведення колективних творчих справ – один із  пріоритетних 

напрямків у його роботі. Учнівські колективи 5-11 класів  узяли активну 

участь у загальношкільних заходах: у виставці - фотоколаж «Україна – 

єдина країна», виставці осінніх композицій, конкурсі плакатів на 

превентивну тематику, фестивалі патріотичної пісні.  

Із метою формування активної  життєвої позиції  учнів, виявлення 

найбільш згуртованих і творчих класних колективів, підвищення 

ефективності  навчально - виховної роботи серед гімназистів, поведінки 

в урочний та позаурочний час, розвитку художньо - естетичних, 

інтелектуальних здібностей учнів у гімназії  протягом року серед 

учнівських колективів 5-11 класів проводився конкурс «Клас року - 

2017». За підсумками конкурсу перемогу здобули учні 9 - Б класу 

(класний керівник Дацюк В. Г.). 

Учні 1-11 класів брали участь у доброчинних акціях: благодійному 

ярмарку,  акціях  «Святий Миколай іде до дітей – сиріт», «Допоможи 

воїну АТО – не будь байдужим».  
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У гімназії налагоджена співпраця з громадськістю: 

Нововолинською міською організацією Товариства Червоного Хреста, 

Молодіжною громадською організацією «Перспектива», 

Нововолинським братством  вояків ОУН –УПА імені полковника Клима 

Савури, Громадською  організацією «Нововолинська спілка ветеранів 

АТО», Нововолинським благодійним фондом «Карітас-Волинь». 

Здійснювалася робота  з сім’ями учнів 1-11 класів. Правова освіта 

батьків - через проведення покласних батьківських зборів, 

загальношкільного всеобучу, засідання батьківських комітетів. Спільно з 

дирекцією школи, психологом, класними керівниками проводився 

патронаж сімей, у яких виховуються діти – сироти і діти, позбавлені 

батьківського піклування. Батьків або осіб, які їх заміняли, ознайомлено 

з психологічними дослідженнями, нормативними документами щодо їх 

відповідальності за виховання неповнолітніх; проводилося обстеження 

матеріально – побутових умов, складено відповідні акти.  

Використовувалися й інші форми роботи: сімейне консультування, 

анкетування,  консультаційні бесіди. Батьків залучено до проведення 

позакласних заходів, екскурсій, міських  спортивних змагань «Мама, 

тато, я – спортивна сім’я».  

 Класні керівники Книжатко І. О., Власюк О. А., Редько С. 

М., Остапюк В. І., Уманець Є. А., Солтис С. В., Решетовська В. П., 

Ковальчук Т. М. провели родинні свята. 

 Протягом року здійснювався методичний супровід виховної 

роботи. Відповідно до плану роботи проводилися засідання циклової 

(предметної) методичної комісії класних керівників (керівник Дацюк В. 

Г.).   

На засіданнях циклової (предметної) методичної комісії класних 

керівників були розглянуті питання: 

1. Форми та методи формування національної свідомості та 

патріотизму (протокол №2 від 13.10.2016 року). 
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2. Соціально – економічні тенденції розвитку суспільства і 

проблема профілактики правопорушень при проведенні виховної роботи 

з неповнолітніми (протокол №3 від 28.02.2017 року).  

3. Спільна робота школи, сім’ї, громадськості у становленні 

особистості школярів, підготовка їх до успіху в сучасних умовах 

(протокол №4 від 15.05.2017 року).  

На засіданнях педагогічних рад: 

1. Про результати роботи за цільовим проектом «Школа - 

толерантне середовище» (протокол №10 від 29.12.2016 року). 

2. Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

12.04.2000 року  № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і 

підлітків шкільного віку»  (протокол № 9 від 24.10.2016 року.) 

3. Про формування ключових компетентностей учнів у процесі 

виховної роботи (протокол № 3 від 31.03.2017 року). 

Протягом року вивчалася система роботи класного керівника 9 – А  

класу Уманець О. Є. з теми: «Розвиток творчого потенціалу учнів, 

реалізація їх нахилів і здібностей  та підготовка до успіху в сучасних  

умовах життя». 

У І семестрі на загальношкільному рівні проведено моніторингове 

дослідження вихованості учнів 1-11 класів на визначення рівня 

сформованості в школярів базових якостей, що характеризують цінності 

і ставлення особистості до  себе, до суспільства і держави, до праці, до 

людей, до культури і мистецтва, до природи.  

У квітні – травні 2017 року дирекцією вивчався стан реалізації 

програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України».  

Виходячи з вищесказаного, 

НАКАЗУЮ: 

1. Виховну роботу Нововолинської гімназії у 2016-2017 

навчальному році вважати задовільною. 
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2. Класним керівникам 1-11 класів до 01.09.2016 року  планах 

виховної роботи з учнівським колективом спланувати проведення 

виховних заходів, годин спілкування відповідно до програми «Основні 

орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України». 

3. Педагогу–організатору Дмитрук І. М. до 01.09.2017  року 

скласти план роботи учнівської республіки «Перспектива». 

4. Заступнику директора з виховної роботи Гапонюк С. М.: 

4.1.  До 25.08.2017  року розробити заходи з учнівським, 

педагогічним та батьківськими колективами щодо реалізації в гімназії у 

2017 – 2018 навчальному році Всеукраїнського навчально - практичного 

курсу «Школа - територія прав людини», який  реалізується 

Українською Гельсінською спілкою з прав людини в рамках 

Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» за 

підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках 

проекту «Права людини в дії» та за підтримки офісу Уповноваженого 

Верховної ради України з прав людини. 

4.2. До 29.08.2017 року підготувати доповідь на педагогічну раду 

«Підсумки виховної роботи за 2016 -2017  навчальний рік». 

4.3. До 29.08.2017 року скласти виховний план Нововолинської 

гімназії на 2017 - 2018 навчальний рік, враховуючи рекомендації МОН 

України щодо планування виховної роботи на 2017 - 2018 навчальний 

рік, враховуючи алгоритми діяльності педагога-організатора, класних 

керівників, бібліотекаря, практичного психолога щодо реалізації 

програми «Основні  орієнтири виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України». 

5. Відповідальність за виконання наказу покласти на 

заступника директора з виховної роботи Гапонюк С. М. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Директор                                     Л. В. Шиян 
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Додаток 

План 

заходів із патріотичного виховання 

Нововолинської гімназії на 2017-2018 навчальний рік 

(заходи спрямовані на розкриття мети, положень і завдань «Концепції національно-

патріотичного виховання молоді», прийнятої на засіданні Колегії Міністерства 

освіти і науки України 26.03.2015 року; на виконання Указу Президента України від 

13.10.2015 року №580/2015 «Про стратегію національно – патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2015 – 2020 роки ) 

 

№ 

з/п 

Завдання 

Концепції 
Зміст заходу Термін Виконавці 

1 Забезпечення 

сприятливих умов 

для самореалізації 

особистості в 

Україні відповідно 

до її інтересів та 

можливостей 

Створювати умови для 

рівного доступу до якісної 

освіти.  Вжити заходи для 

забезпечення організаційно-

правових засад діяльності 

школи, їх кадрового, 

навчально-методичного та 

матеріально-технічного 

забезпечення 

Протягом 

року 

Дирекція 

школи 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виховання правової 

культури, поваги 

до Конституції 

України, Законів 

України, державної 

символіки – Герба, 

Прапора, Гімну 

України та 

історичних святинь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечити розміщення 

державної символіки, 

виконання державного Гімну 

та підняття державного 

Прапора перед проведення 

урочистих зібрань, 

спортивних змагань, інших 

масових заходів 

Протягом 

року 

Заступник 

директора з 

ВР 

Гапонюк 

С.М.,  

педагог-

організатор 

Дмитрук 

І.М.  

Педагоги 

школи 

Провести  заходи правової 

освіти та виховання, 

направленої на розвиток у 

школярів почуття власної 

гідності, усвідомлення своїх 

прав і місця в суспільстві, 

можливості реалізації своїх 

прав у поєднанні з 

виконанням обов’язків. 

Протягом 

року 

відповідн

о до 

проекту 

«Школа – 

територія 

прав 

людини» 

Заступник 

директора з 

ВР 

Гапонюк 

С.М.,  

педагог-

організатор

Дмитрук 

І.М.. 

Класні 

керівники, 
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вчителі 

історії та 

правознавс

тва 

Провести цикл заходів у 

рамках тижня права, 

місячника правових знань 

Грудень  

Лютий  

 Заступник 

директора з 

ВР 

Гапонюк 

С.М.,  

педагог-

організатор 

Дмитрук 

І.М. 

Класні 

керівники, 

вчитель 

правознавс

тва 

3 Сприяння набуттю 

молоддю 

соціального 

досвіду, 

успадкування 

духовних та 

культурних 

надбань 

українського 

народу 

 

Провести серед учнівської  

молоді освітню, 

інформаційну роботу з 

вивчення, популяризації 

національної історії та 

культури  шляхом 

ознайомлення з об'єктами  

історичної та культурної 

спадщини України, області, 

міста, використовуючи 

активні форми роботи.  

Протягом 

року 

відповідн

о до свят 

Вчителі 

історії 

Дацюк 

В.Г., 

Остапюк 

В.Г., Кот 

О.Г.. 

4 Формування мовної 

культури, 

оволодіння та 

вживання 

української мови як 

духовного коду 

нації 

 

Провести творчі конкурси 

знавців української мови, 

літературні вечори; заходи 

від дня народження 

Т.Г.Шевченка 

Весерень 

– грудень  

Листопад 

– грудень 

Лютий – 

березень  

Вчителі 

української 

мови та 

літератури 

Забезпечити участь учнів у 

міських, обласних  етапах 

конкурсу учнівської 

творчості відповідно до 

Указу Президента України 

«Про Всеукраїнський 

конкурс учнівської 

творчості», присвяченого 

Шевченківським дням під 

гаслом «Об’єднаймося ж, 

За 

окремим 

планом 

Вчителі 

української 

мови та 

літератури, 

історії 
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брати мої». 

Забезпечити участь  учнів в 

конкурсі для школярів 

«Найкращий відгук на 

сучасну дитячу прозу». 

За 

окремим 

планом 

Вчителі 

української 

мови та 

літератури 

5 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 

Організувати роботу щодо 

залучення учнів до вивчення 

історичного минулого, 

культури українського 

народу, пропагування 

здобутків національної 

духовної спадщини шляхом  

проведення міських акцій, 

конкурсів патріотичного 

спрямування. 

Протягом 

року 

відповідн

о до 

планів 

міського 

методичн

ого 

кабінету 

Вчителі 

історії 

Дацюк 

В.Г., 

Остапюк 

В.Г., Кот 

О.Г.. 

Забезпечити проведення в 

школі зустрічей, вечорів 

пам'яті, творчих конкурсів і з 

метою пропагування та 

виховання дітей та 

учнівської молоді на кращих 

зразках героїчної історії 

країни, славних бойових і 

трудових традицій старшого 

покоління 

Жовтень 

Січень 

Лютий 

Травень 

Заступник 

директора з 

ВР 

Гапонюк 

С.М.,  

педагог-

організатор 

Дмитрук 

І.м. 

Педагоги 

школи 

Вчителі 

історії 

Дацюк 

В.Г., 

Остапюк 

В.Г., Кот 

О.Г.. 

Провестиінформаційну 

хвилинку   до річниці 

визволення України від 

фашистських загарбників 

 

Жовтень Вчителі 

історії 

Дацюк 

В.Г., Кот 

О.Г.. 

Забезпечити проведення у 

школі  заходів до Дня пам’яті 

жертв голодоморів і 

політичних репресій в 

Україні: мітингів-реквіємів із 

За 

окремими 

планами  

Заступник 

директора з 

В.Р. 

Класні 

керівники 
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загальнонаціональною 

хвилиною мовчання; 

покладання до пам’ятників, 

пам’ятних знаків, місць 

масових поховань жертв 

голодоморів траурних вінків 

та композицій із житніх і 

пшеничних колосків;  акції 

«Засвіти свічку!», устрічі 

учнівської молоді з 

учасниками АТО 

Вчителі 

історії 

Дацюк 

В.Г., Кот 

О.Г.. 

Поліщук 

В.Г. 

Забезпечити вивчення та 

узагальнення досвіду школи, 

окремих вчителів з питань 

національно-патріотичного 

виховання учнівської молоді. 

За планом 

роботи 

методичн

ої 

циклової 

комісії 

класних 

керівни-

ків  

Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

Гапонюк 

С.М. 

Голова 

методичної 

циклової 

комісії 

класних 

керівників 

Дацюк В.Г. 

Здійснювати екскурсійні 

поїзди по Україні 

Протягом 

року 

Класні 

керівники 

1-11 класів 

Забезпечити участь учнів у 

щорічних конкурсах на 

кращу творчу та науково-

дослідницьку, пошукову 

роботу  серед учнівської  

молоді з вивчення невідомих  

сторінок історії  та культури  

рідного краю, міста 

(фотографії, живопис, 

література, тематичні 

екскурсії), 

Постійно Заступник 

директора з 

виховної 

роботи 

Гапонюк 

С.М. 

Голова 

методичної 

циклової 

комісії 

класних 

керівників 

Дацюк В.Г. 

6 Відновлення і 

вшанування 

національної 

пам’яті 

У планах роботи школи 

передбачати заходи, 

відповідно до Календаря дат, 

рекомендованого 

До 01.09 Заступник 

директора з 

ВР 

Гапонюк 
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 Громадською радою з 

національно-патріотичного 

виховання при Міністерстві 

освіти і науки України  

С.М.,  

Класні 

керівники, 

вчитель 

правознавс

тва 

Організувати у бібліотеці 

школи тематичні експозиції 

до Дня захисника Вітчизни 

та до Дня Збройних Сил 

України 

Жовтень 

– грудень 

Бібліотекар 

Парчук З.П. 

 Забезпечувати участь у 

спартакіадах допризовної 

молоді  

За 

окремим 

планом 

Вчитель 

предмета 

«Захист 

Вітчизни», 

керівник 

гуртків 

військово – 

патріотичн

ого 

виховання 

Поліщук 

В.М. 

9 Відродження та 

розвиток 

українського 

козацтва як 

важливої 

громадської сили 

військово-

патріотичного 

виховання молоді 

 

Взяти участь у 

Всеукраїнській військово-

патріотичної гри «Джура»  

Відповід-

но до 

Положен

ня про 

проведен

ня ігор 

Вчитель 

предмета 

«Захист 

Вітчизни», 

керівник 

гуртків 

військово – 

патріотичн

ого 

виховання 

Поліщук 

В.М. 

10 Забезпечення 

духовної єдності 

поколінь, 

виховання поваги 

до батьків, людей 

похилого віку, 

турбота про 

молодших та 

людей з 

Здійснювати у школі як 

форму виховної роботи 

шефський патронат між 

учнями молодших та 

старших класів 

Протягом 

року  

Педагог-

організатор 

Дмитрук 

І.М. 

У планах роботи школи  

передбачати заходи з 

відзначення Дня Матері  

Травень Заступник 

директора з 

ВР 

Гапонюк 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CE4QFjAH&url=http%3A%2F%2Fiitzo.gov.ua%2Fpozashkilna-osvita%2Fvseukrajinska-vijskovo-patriotychna-sportyvna-hra-zirnytsya%2F&ei=_dq7Ur2dFcaNtAab4YCABQ&usg=AFQjCNGM4VJ7_C8qyRloKBdRyT_OS04ITA&sig2=1jqbV0L-_dl4p9-93HlPEQ&bvm=bv.58187178,d.Yms
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&ved=0CE4QFjAH&url=http%3A%2F%2Fiitzo.gov.ua%2Fpozashkilna-osvita%2Fvseukrajinska-vijskovo-patriotychna-sportyvna-hra-zirnytsya%2F&ei=_dq7Ur2dFcaNtAab4YCABQ&usg=AFQjCNGM4VJ7_C8qyRloKBdRyT_OS04ITA&sig2=1jqbV0L-_dl4p9-93HlPEQ&bvm=bv.58187178,d.Yms
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особливими 

потребами 

 

С.М. 

Класні 

керівники 

1-11 класів 

Забезпечення участі 

школярів у заходах 

Всеукраїнських благодійних  

проектах   

Жовтень 

– грудень  

Заступник 

директора з 

ВР 

Гапонюк 

С.М. 

Класні 

керівники 

1-11 класів  

Педагог-

організатор 

Дмитрук 

І.М. 

11 Консолідація 

діяльності органів 

державного 

управління та 

місцевого 

самоврядування, 

навчальних 

закладів, 

громадських 

організацій щодо 

національно-

патріотичного 

виховання 

Брати участь у спільних 

урочистих зібраннях, 

святкуваннях, спортивно-

масових заходах школи, 

відзначення дня міста 

За 

окремими 

планами  

Педагогіч-

ний 

колектив  

12 Сприяння 

діяльності установ, 

навчальних 

закладів, 

організацій клубів, 

та осередків 

громадської 

активності, 

спрямованих на 

патріотичне 

виховання молоді 

 

Забезпечити взаємозв’язок  із 

міськими 

управліннями,  службами, 

освітніми, культурно-

просвітницькими закладами, 

творчими спілками, 

громадськими організаціями 

з питань організації і 

підтримки різних форм 

дозвілля та зайнятості дітей і 

підлітків у позаурочний час 

Протягом 

року 

Педагогіч 

ний 

колектив 

Підтримувати  та сприяти  

розвитку учнівського 

самоврядування . 

Протягом 

року  

Педагогіч 

ний 

колектив 
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Підтримувати та сприяти 

розвитку державно-

громадського управління 

освітою; забезпечення 

координації спільної 

діяльності адміністрації 

школи, батьків та учнів 

Протягом 

року 

Педагогіч 

ний 

колектив 

Провести озеленення 

шкільних клумб 

Травень  Вчителі 

біології, 

трудового 

навчання, 

класні 

керівник 

 

14 

Створення умов для 

розвитку 

громадянської 

активності, 

професіоналізму, 

високої мотивації 

до праці як основи 

конкурентоспромо

жності 

громадянина, а 

відтак, держави 

У школі проводити 

різносторонню роботу щодо 

розвитку громадянської 

активності, професіоналізму, 

високої мотивації до праці 

учнівської молоді 

Протягом 

року 

Заступники 

директора, 

педагогіч 

ний 

колектив 

15 Сприяння розвитку 

фізичного, 

психічного та 

духовного здоров’я 

 

Забезпечувати участь учнів 

на всіх етапах масових 

заходів художньо-

естетичного, науково-

технічного, еколого-

натуралістичного, 

туристсько-краєзнавчого, 

національно-патріотичного, 

фізкультурно-оздоровчого, 

військового та спортивного 

напрямку 

Протягом 

року за 

окремими 

планами  

Заступники 

директора, 

педагогіч 

ний 

колектив 

Організовувати та проводити 

заходи, направлені 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 

Протягом 

року за 

окремими 

планами  

Вчителі 

фізичної 

культури, 

основ 

здоров’я 
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Сприяти  участі учнів та 

педагогів школи в 

інноваційних просвітницько-

оздоровчих превентивних 

програмах: «Рівний - 

рівному», «Майбутнє 

починається сьогодні», 

«Діалог», «Європейська 

мережа шкіл сприяння 

здоров’ю», «Школа проти 

СНІД», «Захисти себе від 

ВІЛ» тощо. 

Протягом 

року  

Заступники 

директора, 

Вчителі 

фізичної 

культури, 

основ 

здоров’я  

Забезпечити участь учнів  у 

міських спортивних 

змаганнях, 

забезпечення участі 

обласних та Всеукраїнських 

спортивних змаганнях та 

зборах. 

Протягом 

року  за 

окремими 

планами  

Вчителі 

фізиної 

культури 

16 Виховання 

здатності 

протидіяти проявам 

аморальності, 

правопорушень, 

бездуховності, 

антигромадської 

діяльності 

Забезпечити проведення 

комплексу заходів з 

профілактики 

правопорушень, 

бездоглядності та 

безпритульності серед дітей і 

підлітків. 

За планом 

виховної 

роботи 

гімназії  

Заступник 

директора з 

ВР 

Гапонюк 

С.М. 

 

 Проводити спільні заходи з 

органами учнівського та 

батьківського 

самоврядування щодо 

формування у дітей та 

молоді духовності, 

моральної культури,  

толерантної поведінки, 

уміння жити в 

громадянському суспільстві 

Протягом 

року за 

планом 

виховної 

роботи 

гімназії 

Заступник 

директора з 

ВР 

Гапонюк 

С.М. 

Класні 

керівники 

1-11 класів 
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Додаток  

 

Проект 

Тема. Дослідження сторінок Великої Вітчизняної війни за спогадами 

«дітей війни» Нововолинська. 

Учасники проекту: учні 9-11 класів Нововолинської гімназії 

Керівник проекту. Дацюк В.Г., учитель історії. 

База реалізації проекту: Нововолинська гімназія Нововолинської 

міської ради Волинської області 

Обгрунтування вибору проблеми:  

 історія війни до теперішнього часу вивчена ще не повністю; 

 не достатньо досліджено питання бачення війни різними за віком 

і поглядами людей; 

 у засобах масової інформації часто піднімається питання  

соціального захисту «дітей війни». 

Мета та завдання проекту:  

 дослідити сторінки війни за спогадами «дітей війни» 

Нововолинська; 

 з’ясувати кількість «дітей війни»  міста Нововолинська; 

 встановити, де вони проживали в роки війни; 

 описати їх спогади про той трагічний час; 

 показати, як події війни відбились на їхньому подальшому житті. 

Характеристика проекту: 

 За кінцевим результатом: практично-орієнтований. 

 За змістом: історичний. 

 За кількістю учасників: колективний. 

 За тривалістю: довготривалий. 

 За ступенем самостійності: дослідницький. 

 За характером контактів: змішаний 

Термін реалізації проекту: вересень - травень. 
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Прогнозований результат:  

 зібрати спогади «дітей війни « міста Нововолинська; 

 написати наукову роботу «Дослідження сторінок війни за 

спогадами «дітей війни» Нововолинська», 

 організувати проведення зустрічі з «дітьми війни» міста 

Нововолинська». 

Ресурси: 

 учитель історії, класні керівники 9-11 класів, учні 9-11 класів 

гімназії; 

 інформаційний доступ до бази даних міста Нововолинська; 

 матеріали періодичної преси; 

 Інтернет - ресурси. 

Потреби: 

Надання допомоги в узагальненні зібраних матеріалів для написання 

науково – дослідницької роботи.                                                                                       

Етапи та завдання реалізації проекту. 

№ Етапи 

роботи над 

проектом 

Завдання Зміст діяльності 

учнів 

Функції 

вчителя 

Термін 

1 Підготов-

чий 

Визначення мети 

та завдань 

проекту. 

Обгрунтування 

вибору 

проблеми. 

Пошук методик 

виконання 

проекту. 

Обговорення 

проблеми, яку 

треба дослідити. 

Визначення мети і 

завдань проекту. 

Вироблення 

методики 

дослідження 

питання. 

Заява задуму. 

Характеристик

а методики 

дослідження 

питання. 

Вересен

ь 

2 Організ-

ційний 

Виробити план 

дій. Створити 

творчі групи для 

виконання 

конкретних 

завдань. 

Створення 

творчих груп: 

«Дослідники», 

«Історики». 

Правознавці», 

«Нащадки 

переможців». 

Складання плану 

діяльності кожної 

Висловлює свої 

пропозиції. 

Надає 

допомогу у 

створенні 

творчих груп. 

Коректує плани 

роботи та 

завдання для 

Жовтень  
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групи. Розподіл 

обов’язків між 

членами групи. 

Вибір джерел 

інформації, 

методів аналізу 

інформації, 

формування 

уявлень про 

бажані 

результати. 

творчих груп. 

3 

 

Діяльніс-

ний 

Опрацювати 

інформаційні 

джерела. 

З’ясувати 

кількість «дітей 

війни» 

Нововолинська. 

Дослідити їх 

життєвий шлях. 

Вивчити 

соціальний 

статус.  

Група «Історики» 

збирає 

інформацію про 

події війни і 

участь у ній дітей 

. Визначає групи 

«дітей війни». 

«Дослідники» 

шляхом 

опитування, 

анкетуванням 

вивчають 

життєвий шлях « 

дітей війни» 

Нововолинська. 

«Правознавці» 

вивчають Закон 

України «Про 

соціальний захист 

дітей війни», 

нормативно- 

правові акти з 

даної проблеми. 

Група «Нащадки 

переможців» 

готує зустріч з 

«дітьми війни» 

Нововолинська, 

складає сценарій 

свята до Дня 

Перемоги. 

Спостерігає за 

роботою 

творчих груп. 

Допомагає у 

пошуку 

інформації, 

складанні 

анкети 

опитування 

«дітей війни». 

Надає 

консультації і 

поради членам 

творчих груп. 

Листопа

д-лютий 

4 Узагальню-

ючо-

підсумко-

Аналіз, обробка 

та узагальнення 

результатів 

Звіт творчих груп 

про виконану 

роботу. 

Спостереження 

за аналізом 

зібраної 

Квітень  
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вий роботи. Представлення 

кожною групою 

своїх 

напрацювань. 

Складання 

проектів 

презентацій. 

інформації. 

Корекція 

підсумкових 

матеріалів.  

Оцінка зусиль 

учнів, 

визначення 

якості їх звітів. 

5 Презента-

ція 

Провести 

презентацію 

проекту. 

Організувати 

зустріч з «дітьми 

війни» 

Нововолинська. 

Презентація 

наукової роботи 

«Дослідження 

сторінок Великої 

Вітчизняної війни 

за спогадами 

«дітей війни 

Нововолинська». 

Зустріч з «дітьми 

війни» міста 

Нововолинська. 

Збірка матеріалів 

«Дитинство 

обпалене 

війною». 

 

Надає 

допомогу у 

проведенні 

презентації. 

Сприяє  

проведенню 

зустрічі з 

«дітьми війни» 

Нововолинська 

Сприяє 

написанню і 

підготовці 

захисту 

наукової 

роботи. 

Травень  

 

 

Фото. Зустріч із  «дітьми війни» 

Зустріч із дітьми війни (допис із шкільної газети)     

У теплій невимушеній атмосфері звучали спогади, відверті історії  

«дітей війни» Хомюк Олени Дмитрівни та Волчук Ніни Іванівни. Учні 
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були вражені  спілкуванням із людьми, які на власні очі бачили жахіття 

війни. Вони із цікавістю  вислухали розповіді гостей. Атмосфері тих 

подій сприяли пісні, поезії  воєнних років, які прозвучали у виконанні 

школярів 8-Б та 10 класів.  

І на завершення – букети білих-білих хризантем для стражденних 

«маленьких воїнів», дітей війни, свідків Великої Вітчизняної. 

Додаток до проекту (зразок) Опитування Турової Марії 

1. Коли і де Ви народилися? Хто входив у склад вашої 

сім’ї? 

- Мене звати Турова Марія. Я народилася 1 січня 1936 

року у селі Пастирське Смілянського району Черкаської області. 

До складу моєї сім’ї входили: тато, мама, двоє братів, двоє сестер. 

Брат і сестра померли під час голоду.  

2. Де Ви перебували під час війни? 

- Під час війни я перебувала у своєму рідному селі. 

3. Які події воєнного часу Вам запам’яталися 

найбільше? 

- Я пам’ятаю, як ми сиділи у погребі, у кролячій ямі, 

тікали у ліс… усе було одним словом, все було розбито. Коли ми 

повернулися додому, не було ні вікон, ні дверей. Нічого... 

4. Як війна вплинула на Ваше майбутнє? 

- Я хворіла менше, але і це відобразилось на здоров’ї, а 

сестра померла, простудивши легені. 

5. Як склалося Ваше життя у нинішній час? 

-  Я пенсіонерка, чоловік помер у 32 роки, залишив трьох діток. 

З  другим чоловіком народили і виховали 4-у дитинку. З ним 

прожили 26 років. У  64 роки він помер. 
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Додаток 

 

Вірш Кулик Оксани «Майдан» 

Майдан 

Один лише крок залишився до мрії! 

Один лише погляд, що всіх нас з'єднав! 

На майдан! 

На майдан, мої сизокрилі! 

Бажання одне: щоб таки підписав... 

І повстали люди по цілій країні! 

І знову козацтвом запахло в містах. 

І потім колись дід розкаже дитині, 

Як спав у наметі з метою в устах. 

З метою сміливою, що в серці засіла. 

З надією ніжною, з запалом в очах! 

В майдані ця сила, що всіх нас змінила. 

Це ВОЛЯ, та для влади ми - жах! 

Ховайтесь, чортяки, ховайтесь! 

Ми йдем! 

Для нащадків виборюєм краще! 

Будь вона де, справедливість, - знайдем! 

Не повернеш назад напропаще. 



73 
 

 
 

Лист Кулик Оксані з міста Стокгольм 

 

 

Шановна панянко Оксано! 

 

Перш за все дозволь подякувати тобі за дозвіл виконати власний 

вірш «Євромайдан» на одному з наших мітингів в М.Стокгольм біля 

королівського палацу, 16 лютого цього року. Ми з великою радістю 

сприйняли повну перемогу спротиву владі на майдані Незалежності в 

Києві, який розпочався як «Євромайдан». Тобі особисто шлемо щирі 

вітання і всій Україні. 

 

Твій твір є актуальний і високохудожній. Переглядаючи сайт твоєї 

гімназії, стало зрозуміло, що ти ще школярка, але свідома громадянка 

держави Україна. Нам, українцям, що проживають за межами Батьківщини, 

дуже імпонує твоя патріотична життєва позиція. Хочеться подякувати твоїм 

вчителям за навчання такої талановитої учениці, а батькам твоїм, Оксано - 

низький уклін за виховання чудової дитини України. 

 

З повагою голова  

Союзу українок Скандинавії                                           Зоряна Кікцьо 

 

 м.Стокгольм 

березень 2014р. 
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Додаток 

 

Сценарій  «Народ мій є! Народ мій завжди буде.  Ніхто не подолає 

мій народ!» 

Мета.  Формування почуття патріотизму, любові до України, поваги до 

людей, які боролись за незалежність Української держави в минулому і в 

наш час захищають її соборність і незалежність. 

Хід заходу: 

Звучить Гімн України. 

Ведучий: Заради Щастя і свободи 

                 Заради гідності народу 

                 Заради честі України 

                 Вшановуємо синів країни. 

Ведуча:   Тих, хто в нерівному бою 

                 Свою Вітчизну захищали 

                 І кров за неї проливали 

Ведуча: Право покласти квіти до символічної могили УПА і  стели 

героїв    АТО надається учням гімназії 

       (Під звуки пісні «Білі лебеді» учні виносять квіти для покладання). 

Вчитель: Шановне товариство. Наш український народ має безліч свят, 

але лише 14 жовтня ми відзначаємо одночасно чотири події.  

Найдавніше з них - Свято  Богородиці, Свято Покрови. Вшановувати 

Діву Марію, як покровительку українців, стали ще в княжі часи, коли 

дружина князя Володимира,  візантійська принцеса  Анна , привезла до 

Києва  ікони Богородиці, які згодом стали чудотворними. Своєю 

покровителькою обрали Богородицю козаки.  І це друге свято-День 

Українського козацтва. В роки Другої світової війни за волю України 

боролася Українська Повстанська Армія. 14  жовтня - День її 

народження. Це третє свято, яке ми відзначаємо в цей день.  
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У цьому році, з метою вшанування мужності та героїзму 

захисників незалежності і територіальної цілісності України, президент 

України Петро Порошенко підписав акт про відзначення 14 жовтня 

свята - День Захисника Вітчизни. 

 (Протягом виступу йде перегляд слайдів, присвячених цим святам) 

(Зачитання указу президента). 

Ведуча: До нас на свято завітали учасники АТО і волонтери, тож 

привітаємо 

             Їх (представлення гостей). 

Ведуча: Від 1999 року ми відзначаємо День Українського козацтва. 

Козак в нашій уяві-це звитяжний воїн, що не розлучається з шаблею. 

Захисник Вітчизни, оборонець прав і віри, звичаїв та гідності кожного,  

хто жив під небом України  

Ведучий: У слово козак вкладають найбільші чесноти нашого народу. 

Козацтво в Україні виникло більше 500 років тому. 

Учні: 

Колись давно на Україні 

Жили у волі козаки. 

І землю рідну боронили 

І славу вічну ще з дідів. 

Служили добре, як і треба 

Душі козацькій і простій 

Молилися на небо Богу 

Та вірили в своїх людей 

 

Церква Покрови-козацька святиня 

Дух, а не камінь в ній був головним 

Матір Ісуса-Січі Берегиня  

Церква Покрови-не страх, а бажання 

Бути з царицею неба завжди, 
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Ліки давала вона від страждання 

 Віру кріпила в боях і нужді.  

 

В сиву сиву давнину 

Козаки йшли на війну 

Бо на рідну Україну 

Сунулися без упину 

Ляхи, турки та татари 

 

Москалі та яничари 

Щоб палить сади і хати 

Щоб людей в неволю брати. 

 

Козаки  скликають раду 

Не буде ворогу пощади 

Вірні коні рвуться в битву 

 

Крешуть іскри з-під копита. 

За чарівний спів дівочий 

За спокійні дні та ночі 

Шаблі весело дзвенять 

Вражі голови летять 

 

І на морі і в степах 

Наганяли вони страж 

Бо найкращі вояки- 

Запорозькі козаки. 

І не буде переводу 

 Українському народу 

Доки з глибини сторіч 
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Долина козацький клич. 

 

Козацька епоха-то є світла епоха, 

Коли українці орлами літали 

Нікого вони не боялись нітрохи 

Від них вороги у бою відступали 

Козацтво - то світла сторінка у книзі 

Що наші діди написали шаблями. 

Хоч кров’ю скропилась, полита сльозами, 

Та світлом Христовим засіяла над нами. 

  

І билось серце у козака, 

І вірила душа проста, 

У святість віри, і в удачу, 

І в те. Що збудеться вона 

Щаслива, вільна Україна, 

На відвойованій землі, 

З державністю і з куполами 

Братерством вічним і живим. 

(Під час читання віршів іде показ слайдів про козацтво). 

(Пісня з відео – «Їхали козаки»). 

Ведуча: У роки другої світової війни, славні нащадки козаків 

згуртувались в Українську Повстанську Армію. Днем її народження 

стало 14 жовтня 1942 року. 

Ведучий: Самовіддана боротьба вояків УПА назавжди залишиться в 

пам’яті народу. Вони боролися проти фашистів і більшовиків. У 1943 

році УПА проголосила гасло «Воля народу-воля людей». 

Учні : 

Згуртована патріотизмом 

Від комунізму і фашизму 
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УПА загонами міцними 

На захід стала України. 

На вірність Вкраїні вони присягали 

Народу, батьківській землі 

І зброю в руки тому тільки взяли 

Щоб честь захистити її. 

 

В холодних землянках минають їх ночі 

В боях, у навчанні минають їх дні 

Із ворогом бились  відважно,охоче 

Їх смерть не лякала в борні 

Здобути державу свою самостійну - 

Ось гасло. що гріло буття 

І честь не сплямити борця України, 

Віддать, якщо треба. й життя. 

Багато земля наковталася крові 

Тому стала й вільна вона 

І хай про УПА нині різне говорять 

Найвища була в них мета. 

За свій народ, за незалежність 

За неба і ланів безмежність. 

За прапор наш жовто-блакитний 

УПА стояла непохитно. 

(Відео про УПА, звучить гімн УПА «Червона калина») 

 

Ведучий: Боротьба багатьох поколінь українців увінчалась успіхом. 24 

серпня 1991 року Україна стала незалежною державою. 

 Сповнений надій на краще народ став будувати свою державу. 

Ведуча: Головна мета України - стати членом ЄС, долучитися до 

цивілізованих країн Європи. 
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 Та щлях до європейської інтеграції виявився тернистим. Політичне 

керівництво країни відійшло від законодавчо закріпленого курсу на 

європейську інтеграцію Наслідком цього стала «Революція Гідності», 

яка проходила з 21 листопада 2013 року до лютого 2014 року. 

22січня 2014 року – початок відліку «Небесної сотні» 

Учениця. 

А сотню вже зустріли небеса 

Летіли легко, хоч Майдан ридав 

І з кров’ю перемішалася сльоза… 

Й заплакав Бог, побачивши загін 

Спереду сотник-молодий,вродливий 

І юний хлопчик, в касці голубій 

І вчитель літній-сивий, сивий. 

Жовто-блакитний стяг покрив їх тіло 

Як крила Ангела,злітаючи назад 

Небесна сотня в вирій полетіла. 

Ведучий; Під тиском народу було зміщено керівництво країни. Якщо в 

столиці і в північних та західних регіонах нову київську владу, яка 

відновила курс на євроінтеграцію підтримало населення, то на 

південному сході почались протести Євромайдану. Тут утворились так 

звані ДНР і ЛНР. Розпочалась братовбивча війна. 

Учень 

Там на Сході люди гинуть 

І старі і молоді 

Дітлахи малі поволі 

Виживають у вогні 

Там зруйновані будинки 

Людські душі у пітьмі 

Там щодня літають гради 

Зранку, вдень і уночі. 



80 
 

 
 

Ведуча: Події останнього року стали для нас, хоча й неоголошеною, але 

справжньою війною, яка увійде в історію як Вітчизняна. 

Ведучий: «Боротьба за перемогу стала всенародним рухом, справою всіх 

і кожного»,- відмітив президент України Петро Порошенко. 

Учень 

 Ти чуєш, мамо, постріли гармати 

 Ти бачиш, мамо, в небі в’ється дим 

 Я у руках тримаю, мамо, автомат 

 Не хочу, мамо, помирати молодим 

          Скажи мені, не плач, ну як там батько 

          Він цим пишається, що в нього такий син? 

 «Каже – «вертайся», бо ти в мене один. 

 А як ти сам? Скажи мені, синочку 

          Чи ти здоровий, чи живий ти там? 

 Я тут в порядку. Мамо, у гарячій точці 

 День пережив і трохи вже поспав 

 Не згадуй лихом і чекайте там 

 Я повернусь, не бійся, кажу точно 

 Ми тут усі єдині – я не сам! 

Ведучий: Сьогодні у нас присутні воїни АТО, волонтери. Тож 

попросимо їх висловити свою думку про події на Сході. 

(Виступи воїнів АТО ) 

Звучить пісня у виконанні 8-Б класу «Не твоя війна» 

Ведуча: Є  люди. Що не жаліють свого життя і роблять все від них 

залежне, щоб допомогти нашим бійцям. Це волонтери. Сьогодні вони 

присутні серед нас. Тож надамо їм слово. 

 (Виступи волонтерів. Звучить пісня з відео «Нашим пацанам»). 

Ведучий: 13 квітня 2014 року в.о. президента України О. Турчинов 

заявив, що для того, щоб зупинити розгул тероризму в східних регіонах 
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України  РНБО розпочинає широкомасштабну антитерористичну 

операцію із залученням збройних сил України. 

 Він повідомив: «Ми робимо все, щоб уникнути людських жертв. 

Але ми готові дати відсіч всім спробам вторгнення, дестабілізації та 

терористичним діям із зброєю в руках… 

Ведуча: Ми не дамо Росії повторити кримський сценарій у східному 

регіоні. 

13 квітня 2014 року розпочалась АТО.  Її  мета – зупинити тероризм і 

сепаратизм. 

(Звучить пісня «Присягу двічі не дають» в супроводі відео.) 

Учні 

 Луганчани й донеччани 

          Наш український народ 

 Не дамо тебе ми скривдить 

 Двоголовому орлу 

 І в залежність від Росії 

 Україна не піде 

 Бо народ в країні вільний 

 Він свободу береже 

 І наступить та хвилина 

 Ми відродимо Донбас 

 І заквітне Україна 

 Зачаровуючи нас. 

Ведучий: Яскравим феноменом протистояння агресору стали 

добровольчі батальйони, першими з яких були «Донбас», «Азов», 

«Айдар», їх кількість весь час зростає. 

 Символом незалежності став Донецький аеропорт, оборона якого 

тривала з 26 травня 2014року до 22 січня 2015року – 242 дні. 
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Ведучий: Шановні наші захисники, прийміть від нас на згадку невеликі 

сувеніри, зроблені від щирого серця нашими гімназистами. 

 (Дарують воїнам листівки) 

Ведуча: Кращі з кращих захищають завжди Батьківщину. І багато з них 

віддають за наше щасливе майбутнє найдорожче – життя. 

 Станом на 6 вересня 2015 року внаслідок російського вторгнення в 

Україну на Донбасі загинуло 2610 українських військових. 

 Учні 

         Стукає в грудях біль проклятий 

 І ллються сльози без кінця 

 Як думаю, що ті солдати 

 Ідуть туди без вороття 

 Війна, війна,страшнії муки 

 Навіщо ти ввірвалась в дім 

 Всі радощі давно забуті 

          Лиш темнота і горе в нім  

Ведучий: Прошу вшанувати пам’ять полеглих героїв хвилиною 

мовчання 

 (Хвилина мовчання) 

Учениця 

 Героям, Боже, вбережи життя 

 Хай всі живі вертаються додому 

 Ніяка, щоб не плакала сім’я 

 І всі вклонялись отчому порогу. 

Учень 

Щоб всі сказали рідним «Ми прийшли» 

Живі, здорові, як і обіцяли, 

На землю мир і спокій принесли 

Ми Україну рідну визволяли 

Зроби, аби не було сліз 
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Дружин, батьків, дітей, наших коханих 

Ніхто щоб похоронку не приніс 

І щоб не було днів страшних, кривавих. 

(Пісня «Вертайтесь живими»). 

 

 

 

 

 

 

 


