
  Додаток 

  до наказу  

                                                       Житомирської міської школи 

                                                                       хореографічного мистецтва «Сонечко» 

                                             від 23.06.2022 р. №22-о 

 

 

ЗАХОДИ  

Житомирської міської школи хореографічного мистецтва «Сонечко» 

щодо реалізації Концепції національно – патріотичного виховання 

в системі освіти України 

до 2025 року 
№п/п Назва заходу Термін виконання Відповідальні за виконання 

1.Створення  соціально – педагогічних умов для реалізації національно-патріотичного виховання 

1.1.  Проведення нарад при директорі щодо щодо реалізації 

Концепції національно – патріотичного виховання в 

системі освіти України до 2025 року 

 

Щорічно  Адміністрація школи 

1.2. Популяризувати та широко висвітлювати на нарадах, 

виховних годинах факти, що свідчать про колективну й 

індивідуальну боротьбу за незалежність України у ХХ 

столітті, перелічениху Законі України «Про правовий 

статус та вшанування пам'яті борців за незалежність 

України у ХХ столітті» 

 

щорічно 

Педагогічний колектив 

1.3. Здійснювати освітньо-просвітницьку роботу, яка 

передбачає відновлення історичної пам'яті про тривалі 

державницькі традиції України (Київська Русь, Велике 

Князівство Литовське, Військо Запорізьке, Гетьманщи, 

Військо Запорізьке, Гетьманщиа, діяльність Українських 

урядів 1917-1921роківі тощо) із включенням в репертуар 

ансамблю патріотичних номерів. 

постійно Учасники освітнього процесу 

1.4. Провести тижні правової освіти, спрямованих на 

розвиток в учнів почуття власної гідності, усвідомлення 

своїх прав і місця в суспільствві, можливості реалізації 

своїх прав у поєднанні з виконанням обов'язків 

постійно Адміністрація, педколектив 



1.5. Залучати учасників освітнього процесу до пошуку, 

охорони, збереження народної культурної спадщини 

України (пісні, легенди, перекази тощо) 

постійно Адміністрація, педколектив 

1.6. Брати участь у культурно-мистецьких заходах, що 

сприяють національно-патріотичному вихованню дітей 

та молоді. 

постійно Учасники освітнього процесу 

2. Зміст і форми національно-патріотичного виховання 

2.1. Використовувати методичні рекомендації з національно-

патріотичного виховання у позаурочній роботі 

Постійно Класні керівники, керівники 

гуртків 

2.2. Проводити: 

зустрічі з волонтерами, учасниками АТО, операції 

об'єднаних сил та війни, яку російська федерація 

розв'язала і веде проти України; 

майстер-класи за участю дітей та батьків з виготовлення 

сувенірів для бійців Збройних Сил України та об'єднаних 

сил; 

лекції-бесіди  

 

Постійно Класні керівники 

2.3.  Застосовувати в позаурочний час українські народні ігри 

з дітьми різних вікових категорій. 

Постійно Педагогічні працівники 

2.4. Проводити організаційно-масові заходи  патріотичного 

спрямування 

Постійно Педагогічні працівники 

2.5. Проводити екскурсії, походи, подорожі тощо з 

відвідуванням місць історичної та культурної спадщини 

Постійно Педагогічні працівники 

2.6. Проводити тематичні інформаційні години спілкування, 

години-роздуми, бесіди тощо. 

Постійно Педагогічні працівники 

2.7. Проводити виставки малюнків на патріотичну тематику Постійно Педагогічні працівники 

3. Організація інформаційно-просвітницької роботи у сфері національно-патріотичного виховання 

3.1. Забезпечити проведення тижня правової освіти, 

спрямованих на розвиток у дітей та молоді почуття 

власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця в 

суспільстві, можливостіреалізації своїх прав у поєднанні 

з виконанням обов'язків 

Постійно Адміністрація школи 



3.2. Проводити спеціальні заняття з відзначення Дня 

української писемності 

Щорічно до 9 

листопада 

Педагогічні працівники 

3.3. Залучати здобувачів освіти до участі у заходах «Вахта 

пам'яті Небесної Сотні» 

Постійно Педагогічні працівники, 

здобувачі освіти 

4. Військово-патріотичне виховання 

4.1. Обладнати приміщення для захисту відввійськових дій 

ШХМ «Сонечко» 

Постійно Адміністрація  

4.2. Проводити заходи з виховної роботи серед учнів старшої 

школи щодо їх готовності стати на захист незалежності й 

територіальної цілісності України та подальшої служби в 

ЗСУ 

Постійно Педагогічні працівники 

4.3. Проводити зі здобувачами освіти на рівні школи  

безстрокові акції «Ми разом», спрямовані на допомогу 

військовим, їхнім дітям та родинам; підтримку медичних 

працівників і волонтерів, які працюють в зоні бойових 

дій. 

Постійно  Учасники освітнього процесу 

4.4. Проводити тематичні заходи, присвячені героїчним 

подвигам українських воїнів,т боротьбі за територіальну 

цілісність і незалежність України 

- до Дня пам'яті Героїв Крут; 

- до Дня Героїв Небесної Сотні; 

- до Дня українського добровольця; 

- до Дня захисника України; 

- до Дня Гідності і Свободи 

Постійно Педагогічні працівники 

4.5. Проводити зустрічі із особами, які перебували у полоні 

на тимчасово окупованих територіях, у рамках акції 

«Бранці Кремля» 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 Педагогічні працівники 

 


