
Патріотичне виховання  
в системі виховної роботи 

Руськокомарівської загальноосвітньої школи 

І–ІІІ ступенів  
           

                                 Підготувала: 
                            заступник директора з  

                                  виховної роботи 

                                  Рижак Марина Юріївна              
 



Виховний процес забезпечують: 

 Директор школи , 
 заступники директора з НВР  та ВР, 

  педагог-організатор, 
психолог школи, 

    39 вчителів – предметників, 
     17 класних керівників, 

       2 вихователів ГПД, 
бібліотекар  школи, 

      9 керівників гурткової роботи. 
 



Що таке патріотизм? 

В “Основних  орієнтирах виховання учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України ” 

зазначено: «Патріотизм виявляється в любові до 

Батьківщини, свого народу,  турботі про його благо, 

сприянні становленню й утвердженню України як 

суверенної, правової, демократичної, соціальної 

держави, готовності відстояти її незалежність, служити 

і захищати її, розділити свою долю з її долею,  

досконалому володінні українською мовою.» 

 

“ 



Це так, як дихати – 

любити Батьківщину. 

                        В. Сосюра 



Наказ Міністерства освіти і науки 
України від 16.06. 2015 р. №641 

 



Напрямки  виховної роботи: 

1. Національно – патріотичне виховання. 

2. Превентивне виховання. 

3. Фізичне виховання. 

4. Художньо – естетичне виховання. 

5.Розвиток знань, світогляду, екологічних 
умінь, навичок і культури засобами 
натуралістичної роботи. 

6. Готовність до дорослого, самостійного 
життя. Сімейне виховання. 

7. Професійна орієнтація. 

 



• 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:  



Складові патріотичного виховання:       

ЛЮБОВ 

до народу до мови до історії 
до 

культури 



Форми патріотичного             

виховання 

• Шкільний музей 

• Просвітницькі години 

• Бесіди 

• Лекції 

• Розповіді 

• Екскурсії 

• Уроки  



Від вересня до вересня 

Шкільна родина в нас талановита, 

Кипить, мов рій, від осені до літа, 

Концерти, акції і виховні години - 

Усе тут є для розвитку дитини. 

 

2016 – РІК 

ДЕРЖАВНОСТІ 

УКРАЇНИ. 

 ГАСЛО РОКУ : 

“Незалежність від 

1991- назавжди” 



     

     

Україно, ти у серці 

моєму одна! 

Виступ учнів школи  до 25 річниці Незалежності  України 

 



Свято першого дзвоника 

 вересень 2016р. 



Перший урок 
Формуванню у школярів ціннісного ставлення до Батьківщини, 

вихованню почуття національної гордості,формуванню 

ціннісного ставлення до держави, українського народу, його 

мови,розширенню знань учнів про державні та народні символи 

України сприяв перший урок  2016 року під гаслом : «Україна - 

наш спільний дім», « Від проголошення Незалежності  до 

нової України» 

 

Перший урок у 5-а класі 

 “ З Україною в серці”. Гулей Т.Ю. 



Перший урок 2016 р.  

Щоб у серці жила Батьківщина 

 9-Б клас, Чудакова  У.І. 



                     День партизанської слави 

З метою вшанування пам’яті синів і дочок України, які 

боролися за свободу народу в період Другої світової 

війни у лавах підпільно-партизанського руху, та 

шанобливого ставлення до ветеранів війни в  школі 

вчителем історії  Гурніш М.С. відновлено куточок 

партизанської слави в музеї, оновлено карту-схему по 

визволенню Закарпаття,  23 вересня 2016 року  

проведено тематичні уроки в 11-А,Б класах з історії 

підпільно-партизанського руху в роки Другої світової 

війни на тему «Наш край в 1939-1943 рр. 

Партизанський рух у Закарпатті». 

 

Керівником гуртка «Юні історики»  Терпак М.І. 22 

вересня 2016 року проведено заняття гуртка на тему 

«Партизанський рух у Закарпатті». Учнями 10-11-х 

класів написані реферати з даної теми. 

 

    Бібліотекар школи Лукач Н.Ю. оформила підбір 

історичних матеріалів з  Інтернету на 

тему:«Підпільний рух  у  Закарпатті в роки Другої 

світової війни». 



4 жовтня 2016 р в Руськокомарівській ЗОШ І-ІІІ ступенів  

відбулася зустріч школярів-старшокласників  з 

представниками Національної Академії державної 

прикордонної служби імені Богдана Хмельницького. До учнів 

приїхали: викладач кафедри англійської мови, кандидат 

педагогічних наук, підполковник Державної прикордонної 

служби України Янковець Андрій Володимирович та старший 

викладач кафедри німецької мови та другої іноземної мови , 

підполковник Державної прикордонної служби України Лімбах 

Федір Зігмундович.  



     Сучасна українська молодь успадкувала від своїх 

пращурів широту і велич душі козацької, щирої, доброї, 

готової допомогти нужденним у скрутну хвилину. 

 

Благодійний ярмарок “Подаруй надію на життя” 

Зібрані кошти передано на лікуванння Слов’янин О. 

 

Жовтень 2016р. 



     Відчути себе невід’ємними часточками 
великої історії своєї держави діти можуть 
тільки тоді, коли вони глибоко й детально 
вивчають історію рідного краю.  

     Конкурс плакатів” Закарпаття - мій рідний край” 
                  ( в рамках тижня природничих наук) 



12 жовтня 2016 року в Руськокомарівській ЗОШ 

 1-3 ст. відбулося змагання “Нумо, хлопці”  між 

командами хлопчиків 5-а і 5-б кл., яке було 

приурочено  Дню Захисника України. 

 Захід провели класні керівники Гулей Т.Ю., 

 Буксар Л.Ю. 



Змагання у розпалі… 



17 жовтня вчитель історії Гурніш М.С. провела разом з 
учнями 6-б та 11-б класів захід з національно-патріотичного 
виховання "Захисти і пригорни своїм Покровом", який також 

був приурочений Дню захисника Вітчизни.  



    Вічна слава солдату- герою і солдатові 
без нагород, хто загинув хоробро в бою, 

захищаючи рідний народ. 

     

28 жовтня – визволення України від 

німецько - фашистських загарбників 

 
Виставка літератури “ Шана за подвиг, вдячність  за 

мир” у бібліотеці школи. 

 



    Виховання національно свідомої особистості, 

патріота своєї держави не можливе без любові  

до рідного слова. 

Свято «Коштовний скарб народу» 

ПІДГОТУВАЛА  ПАЩЕНКО А.І.  

9 

9 листопада – День української писемності та мови 

 



   Вивчайте, любіть свою мову, як світлу 

Вітчизну любіть! 

Участь у Всеукраїнській 

народознавчій  грі “Соняшник” 

Участь у 

міжнародному 

мовному конкурсі 

ім.П. Яцика 

Участь у предметних 

олімпіадах з історії, 

української мови та 

літератури 



Районний конкурс дитячого  малюнку 
“ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ І СЬОГОДЕННЯ”  

   ВИ ПЕРЕМОГЛИ – МИ ПАМЯТАЄМО .  2 ЛИСТОПАДА 2016 

 



Стежками рідного краю 

Зміст поняття патріотизму 

включає в себе почуття 

прихильності до тих місць, де 

людина народилася і виросла. 

Під час екскурсій учні пізнають 

рідний край. 

 



Деренівська купіль – краса зовсім 
поряд… 



Подорожують учні 6-а, 7-а, б кл. 



Екскурсія до Львова 
учні 7-а кл. Класний керівник Гавріш Л.Ф. 



Щорічно, в четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам'яті 
жертв Голодомору. 

 Щохвилини з вересня 1932 року по липень 1933-го помирали щонайменше 
17 осіб, щогодини - більше 1000, щодня - понад 24 тисячі. За десять місяців 
Україна втратила майже чверть свого населення. В Голодомор, за оцінками 

дослідників, померло від 7 до 10 мільйонів чоловік. Голодне лихоліття 
найбільше вразило дітей. Третина всіх померлих від голоду - діти. 

 24 листопада 2016 року  класні керівники учнів 5-а і 5-б класу Гулей Т.Ю., 
 Буксар Л.Ю.провели  годину – реквієм «  З присвятою замордованим 

голодом». 



Урок – реквієм “ З присвятою замордованим 
голодом”у 5-а, 5-б кл. Гулей Т.Ю., Буксар Л.Ю. 

листопад 2016р. 

 

Книжкова виставка літератури про 

Голодомор. Бібліотекар Лукач Н.Ю. 



Відкрита виховна година у 9-а класі 
” Запали свічку”. Класний керівник 

Кохан І. 

 



   Українська історія – це боротьба  за волю і 
незалежність нашої держави.  

 
Урочиста загальношкільна лінійка - реквієм Пам'яті Небесної 

сотні "У нашій пам'яті вони назавжди залишились"., яка 

відбулася 19 лютого 2016 року (  підготувала заступник 

директора з виховної роботи Рижак М.Ю). 



Вечір пам’яті героїв Небесної сотні для 
учнів 5- 11 класів. 

 Підготували : Гулей Т.Ю.Рижак М.Ю. лютий 19. 2016р. 



У  рамках заходів, приурочених  другій річниці Майдану, заступник 
директора по виховній роботі Рижак М.Ю. та вчитель образотворчого 

мистецтва Буксар Л.Ю. виготовили стенд «Небесній сотні шана і молитви» 
 

 



Всесвітній день вишиванки – міжнародне свято. 

    Саме таке свято відбулося 19 травня 
2016 року в Руськокомарівській 
загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів.  

Всесвітній  день вишиванки 



Урочиста лінійка з нагоди свята 



МАМИНЕ СВЯТО У 2 КЛАСІ. 
Калянин М.О. 



В 5-х класах вчителька музичного мистецтва Гангур Вікторія 
Миколаївна провела позакласний захід «Україна вишивана». 

 

 



СВЯТО МИКОЛАЯ 19 ГРУДНЯ 2016 Р. 
1 КЛАС Місяйло Л.Ю., Конкус О.Ю. 

 



Матеріали з національно – 
патріотичного виховання для класних 
керівників, розроблені заступником 

директора з виховної роботи 
 Рижак М.Ю. 

И 



Державні символи України 
(стенди з державною символікою, вислови про Україну  

виготовили заступник директора з ВР та педагог - 
організатор) 



Життя , обпалене Афганом 
(куток пам’яті) 



 

 
НОВІ ЧАСИ – НОВІ ГЕРОЇ 



Голик Анатолій – випускник нашої 
школи учасник АТО 

Дата та місце народження: 17 жовтня 1994 р., смт. 

Середнє, Ужгородський район, Закарпатська 

область.  

 

Дата та місце загибелі: 27 січня 2015 р., м. 

Дебальцеве, Донецька область. 

Звання: Солдат. 

Посада: Стрілець. 

Підрозділ: 101-а окрема бригада охорони ГШ. 

Обставини загибелі: 27 січня 2015 р. під час виїзду, 

на двох БТР - 80, для знищення мінометного 

розрахунку, БТР-80 потрапив під перехресний вогонь 

та був уражений прямим пострілом з РПГ. Внаслідок 

чого загинув на місці. 

Сімейний стан: Залишились батьки та двоє братів. 

Місце поховання: с. Нижнє Солотвино, 

Ужгородський район, Закарпатська область. 

Указом Президента України № 282/2015 від 23 

травня 2015 року, "за особисту мужність і високий 

професіоналізм, виявлені у захисті державного 

суверенітету та територіальної цілісності України, 

вірність військовій присязі", нагороджений орденом 

«За мужність» III ступеня (посмертно). 



     

       
       

КУТОЧОК ПАМ’ЯТІ 

ГОЛИКА 

АНАТОЛІЯ 



Меморіальна дошка авторства Михайла Беленя встановлена в Нижньому 
Солотвині на 5-поверхівці, де жив Анатолій. 

 

  



  
 

 

 

 

    

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

6 квітня 2014 - 

початок війни на 

Сході України 



Шкільні акції на підтримку армії 

За підсумками Ужгородського районного методичного 

кабінету у 2015 -2016 н.р.  найактивнішу участь у 

волонтерській діяльності  серед шкіл Ужгородського району    

взяла Руськокомарівська загальноосвітня школа  

І – ІІІ ступенів 

 



26 вересня 2014 р. Благодійний 
ярмарок на підтримку солдат АТО 

ПОЧАТОК ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 



Акція” Продукти для учасників АТО” 
Гуманітарний вантаж доставлено волонтерами у 

 м. Дебальцево у 128 військову бригаду 1-3 грудня.2014р. 



Акція “ Напиши лист солдату” 
листопад 2014( Гулей.ТЮ., Буксар Л.Ю., Чудакова У.І.) 



Акція” Оберіг для 

солдата.”грудень 2014 

( Гулей Т.Ю., Буксар Л.Ю., Місяйло Л.Ю.) 



Благодійний концерт для воїнів АТО 
Зустріч відбулася 19 травня 2015 року  в  
Мукачівському військовому шпиталі,де 

проходять реабілітацію воїни АТО.  



Зустріч з  представниками  громадської 

організації “ Волонтерський рух  Закарпаття” 

 7 березня 2016 року  



Листи , малюнки солдатам АТО  
від учнів 5-х кл. 

2016р. 

 



Гуманітарна допомога для солдат 
АТО. Початок грудня 2016р. 

 



Маскувальна сітка, малюнки, листи, 
обереги для солдат 128 гірсько – 
піхотної бригади. Початок грудня 

2016р. 
 



Всеукраїнський тиждень права-
2016 

 
 

• З 8 по 12 грудня в нашій школі проходив 
тиждень «Права людини». 

•     В рамках тижня  учні підготували 
виставку малюнків  та плакатів на тему 
«Дитина має право на…», підбірку книг, 
кореспонденції, збірок законів. 

 



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

 

 


