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Національно-патріотичне

виховання

учнів

-

важлива

складова

формування свідомої розвиненої особистості, яка здатна переосмислити
уроки минулого, сприяти формуванню сучасного позитивного іміджу країни,
знати та вивчати історію свого краю.
Важливим у національно - патріотичному вихованні є формування
патріотичної самосвідомості, яка проявляється у ставленні особистості до
своєї нації, зацікавленні і повазі до історії українського народу, його традицій
та звичаїв, у шанобливому ставленні до національної спадщини народу,
прагненні примножити його славну історію та традиції.
Патріотизм є багатоаспектним поняттям, фундаментальною духовно моральною

якістю,

світоглядною

і

психологічною

характеристикою

особистості. Він базується на системі знань, почуттів, понять, переконань і
визначає ставлення

людини до себе , своєї родини, свого народу та

Батьківщини.
У патріотичному вихованні важливо правильно пов’язувати минуле і
сучасне нашої країни, утверджуючи наступність кращих традицій поколінь.
Як засвідчує практика, національно патріотичне виховання є ефективним,
якщо у навчальному закладі забезпечується систематичність засвоєння
культурно - історичних, морально - духовних знань та цінностей, глибоке
пізнання учнями національних традицій, звичаїв та оволодіння кращими
світовими духовними і культурними цінностями.
Наш навчальний заклад прагне стати для учнів осередком становлення
громадянина - патріота України, готового брати на себе відповідальність,
самовіддано розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну,

правову,.соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти
єдності української політичної нації та встановленню громадянського миру й
злагоди в суспільстві.
Виходячи із можливостей школи виховний процес був спрямований на
виконання наступних завдань:
•

формування

національно-патріотичної

свідомості

школярів,

їх

здатності аналізувати ситуацію у державі, розуміти своє значення та
роль у сьогоденні та майбутньому;
•

формування правової культури, прищеплення поваги до прав і свобод
людини і громадянина, Конституції, державних символів, правової
свідомості;

•

створення сприятливих умов для співробітництва вчителів, учнів та їх
батьків, як необхідної умови запобігання небажаних проявів поведінки
учнів;

•

створення умов для розвитку інноваційної особистості та творчої
самореалізації кожного учня;

•

формування здатності учнів до самореалізації у подальшому житті.
До виконання визначених завдань долучений весь колектив нашого

навчального закладу, і також ми прагнемо долучати до виховних заходів в
школі батьків учнів.
Чільне

місце

в

приміщенні

кожної

освітньої установи

займає

обладнаний осередок державної символіки. У системі позакласної виховної
роботи зі школярами передбачено заходи з використанням державної
символіки, розкриттям її змісту, історії виникнення та сучасного тлумачення,
на офіційному веб-сайті функціонує рубрика «Національно-патріотичне
виховання», в якій висвітлюється інформація про перебіг проведених заходів
та система роботи з означеного питання.
Навчальний

тиждень

розпочинається

з

загальношкільної

патріотичної лінійки та виконання Державного Гімну України.

При відзначенні національних свят та пам’ятних дат, зокрема Дня
захисника України, Дня Гідності і Свободи, Дня Збройних Сил України, Дня
Соборності України тощо, вчителі керуються методичними матеріалами
Українського інституту національної пам’яті. В межах виконання плану
виховної роботи було організовано семінари для педагогів «Майбутнє дітей
визначається сьогоденням», круглий стіл з учнями старшої школи «Ми
створюємо майбутнє своєї країни»; також проводилися військово-спортивні
змагання, фестивалі-конкурси патріотичної пісні, вшановували сучасних
героїв-захисників України та пам'ять загиблих за свободу, єдність та
незалежність Українського народу.
Тривалий час в школі працює гурток «ДЖУРА». Діти прийняли активну
участь в конкурсі «Патріот».

Колектив нашої школи впевнений , що навчальний заклад має
розвиватись і крокувати в ногу з поступом життя, шукати нові шляхи
оптимізації сучасного патріотичного виховання. Ми прагнемо забезпечити
своїм

вихованцям

можливості

розширення

особистісних

перспектив

відповідно до демократичних тенденцій розвитку суспільства. Проте,
потенціал

навчального

закладу

обмежується

матеріальними,

організаційними, технологічними та іншими суспільними обставинами.
Без любові до своєї Батьківщини, без утвердження патріотичної свідомості,
ідеї нації, як спільноти, об’єднаної історичною долею, державною мовою, без
визнання гідності людини й цінності людської особистості, як ключового
елемента права, годі сподіватись на динамічну трансформацію української
патріотичної молоді в суспільство.

