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Це так, як дихати – 

любити Батьківщину. 

                        В. Сосюра 



• успадкування     духовних       надбань 

   українського  народу;  

• вивчення вікових традицій та героїчних 

сторінок історії українського народу та його 

Збройних сил;  

• виховання моральної відповідальності за все, 

що робиться на рідній землі, палке прагнення 

боротися за розквіт, велич і могутність 

Батьківщини, готовності її захищати; 

• утвердження принципів загальнолюдської 

моралі: правди, справедливості, милосердя, 

патріотизму та інших доброчинностей.  

 Мета національно - 

патріотичного виховання:  



Морально – психологічне забезпечення 

національно – патріотичного виховання 

– це формування позитивних установок: 
      Високе 

самопочуття 

громадянина 

України     Стійкий 

соціальний 

оптимізм 

    Впевненість  

     у єдності з 

Вітчизною 



Складові патріотичного виховання 

до народу до мови до історії 
до 

культури 

Любов 



Форми патріотичного виховання 

• Шкільні музеї 

• Просвітницькі години 

• Бесіди 

• Лекції 

• Розповіді 

• Екскурсії 

• Уроки  



 Акція “Пам’ятник.Могила.Обеліск”. 

Все на землі, все треба берегти – 

 

І птаха й звіра, і оту рослину, 

 

Не чванься тим, що цар природи 

ти – 

 

Бо врешті, ти його частинка. 

 

Друже мій, люби життя, 

 

Люби людей, природу, 

 

А кривду кинь у забуття, 

 

Як камінь в тиху воду. 
 



Проведення військово-патріотичної гри 

“Зірниця” 

 



Тематичні виховні години до Дня 

партизанської слави 

 



Лінійка присвячена роковинам 

трагедії Бабиного Яру 
 



Конкурс дитячого малюнка на асфальті 

“Мир за мир” 

 



Тиждень фізкультури 



Фото-виставка “Мій рідний 

край, моя земля” 

 



Бесіди до Дня українського 

козацтва 

 



Інсценізація української козацької 

пісні 



Бесіди до Дня визволення України 

від німецько-фашистських 

загарбників. 
 



Місячник шкільної бібліотеки 

“Виховуємо громадянина-

патріота України” 
 



Конкурс “Збережи природу рідного 

краю” 



Похід стежками рідного краю 

“Мальовничі куточки мого селища” 

 



Виставка літератури, присвячена 

подіям 1932-33рр.на Україні 

• Голодна смерть, напевно, 
найстрашніша. 
Вона повільна, довга і тяжка, 
Жахлива і пекельна, найлютіша, 
Бо зводить з розуму й така тривка... 
А це ж було... І ніде правди діти, 
Що заподіяли цю смерть більшовики. 
Дорослі мерли, старики і діти — 
Це геноцид кривавої руки. 



Проведення єдиної години спілкування 

“Моральні цінності могол народу. Традиції 

поваги, турботи, співчуття, допомоги людям”. 

 



День писемності та мови 

 



День Гідності та Свободи 



Конкурс української пісні 
• А пісня — це душа. З 

усіх потреб потреба. 
Лиш пісня в серці 
ширить межі неба. На 
крилах сонце сяйво їй 
лиша. Чим глибша пісня, 
тим ясніш душа. 
І. Драч 



Презентація вулиці “Моя 

маленька батьківщина” 



Уроки мужності, присвячені до 

Дня Збройних Сил України. 

 



Година спілкування “Моя країна 

моїми очима!” 



Бесіди про Всенароднодний 

референдум незалежності України. 

 



Конкурс-гра до Дня Захисника 

Вітчизни “Я Українець і цим 

пишаюсь” 



Конкурс “Нумо, хлопці” 



День вшанування ліквідаторів  

наслідків аварії на ЧАЕС 

 



Година спілкування “Видатні люди 

мого краю” 

 



День Соборності України 

 



   Українська історія – це боротьба  за волю і 
незалежність нашої держави. Битва під 
Крутами – один із великих прикладів 
героїзму і відданості своїй Батьківщині. 

 

Просвітницька година до Дня пам’яті героїв Крут 
“Понад все вони любили свій коханий край” 

 



Вшанування пам’яті воїнів-

інтернаціоналістів, що загинули в 

Афганістані  

  

На  кладовищі  в  ряд  могили 

Молодих  безвусих  солдат. 

Журно  віти  берізки  схилили 

Над  зірками,  що  стали  в  ряд. 

http://vapniarska-shkola1.in.ua/%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d1%96-%d0%b2%d0%be%d1%97%d0%bd%d1%96%d0%b2-%d1%96%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%96%d1%81/


Вшанування пам’яті  

НЕБЕСНОЇ СОТНІ 

 



Операція “З добрим ранком 

ветеран” 

 



Конкурс дитячих робіт  

“Світ моїх захоплень” 



    Виховання національно свідомої особистості, 

патріота своєї держави не можливе без любові  

до сина українського  народу  Т.Г.Шевченка 

Виховний захід  “Ми не забули тебе Тарасе” 



Бесіда до Дня визволення Вапнярки 

від німецько-фашистських 

загарбників 
 



Упорядкування матеріалів 

шкільного музею 

І.Д.Черняховського 



Упорядкування матеріалів шкільної 

кімнати народознавства  

“Червона калина” 



“Чорнобиль немає минулого” 

 



Участь у місячнику з 

благоустрою території школи, 

впорядкування Парку Пам’яті. 



Заходи до Дня примирення, 

присвячені пам’яті жертв Другої 

світової війни 
 



Бесіди та виховні години до 

Міжнародного Дня матері. 

 



Фестиваль патріотичної пісні до 

святкування Дня Перемоги 

 



Літературно-пізнавальний 

альманах “Дорога додому” 

 
 



Виховна година “Естетика побуту  

українців” 

 



Кривавими сльозами плаче неня  Україна, 

Де тихі зорі, ясні води й мова солов’їна, 

Де дух козацький вільний у небо рветься, 

Мільйон сердець гарячих щирих б’ється. 

  
 

 

 

 

   Ми вільні духом і серцем незалежні 

Чужинський чобіт топче край співучий, 
Зломить він прагне дух могучий. 
Та «Зась! - йому сказали українці,- 
Тут край свободи, а ви  в ньому – чужинці». 



Чужа вам думка вільна й незалежна, 

Та вабить зір ваш земля наша безмежна. 

Спиніться, нелюди, бо лихо з вами буде, 

Наруги над Вкраїною народ наш не забуде. 

  
 

 

Ми вільні духом і серцем незалежні, 
Цьому нас вчать степи наші безмежні. 
Ніколи наш народ не стане на коліна, 
Бо ми могутня нація, єдина! 

Вікторія Костюченко 



   Національний патріотизм 
передбачає насамперед історичну 
пам’ять. Пам’ятаймо , хто ми, 
чиїх батьків і будьмо великими 
Українцями! 

 

 


