
Про стан реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді  

у навчальних закладах Московського району  
У період становлення України як суверенної держави, відродження духовності 

суспільства проблема національно-патріотичного виховання дітей набуває особливої 

актуальності. В таких умовах школа виконує роль фундаменту, на якому будується вся 

система патріотичного виховання школярів, формування у них любові до рідного 

краю, України, історичної пам’яті, духовності, національного характеру.  

Зміст виховання школярів містить в собі взаємопов’язану діяльність адміністрації 

школи, психологічної служби, вчителів і учнів, спрямовану на засвоєння системи 

громадянських знань, формування і розвитку громадянських почуттів і відповідних їм 

рис поведінки, а саме: любові до Батьківщини, відданості й активної праці на благо 

Вітчизни, примноження традицій свого народу, бережливого ставлення до історичних 

пам’яток, традицій, звичаїв рідної України, прагнення до зміцнення честі та гідності 

своєї держави. 

 
Нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як 

почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що Україна 

має древню і величну культуру та історію, досвід державницького життя, які 

виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді. Вони 

уже ввійшли до освітнього і загально-виховного простору, але нинішні суспільні 

процеси вимагають їх переосмислення, яке відкриває нові можливості для освітньої 

сфери. 

У навчальних закладах Московського району міста Харкова створена і  ефективно 

діє виховна система національно-патріотичного виховання молоді, яка спрямована на 

реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641. 
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Організаційно-методичний супровід 

Організаційно-методичний супровід здійснюється працівниками управління 

освіти та методичного центру. Так, 21.05.2015 року під час наради заступників 

директорів з виховної роботи присутніх ознайомлено з Концепцією національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, розміщеною на сайті МОНУ, повторно – з 

наказом  Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 року №1232 «Про 

затвердження Плану заходів щодо  посилення національно-патріотичного виховання 

дітей та учнівської молоді», листом МОНУ від 27.11.2014 № 1/9-614 «Про методичні 

рекомендації з патріотичного виховання».  

15.06.2015 року керівникам навчальних закладів всіх типів і форм власності 

надіслано (вих. № 2232/01-36/15) для детального вивчення та забезпечення виконання 

наказ Міністерства освіти і науки України від 28.05.2015 №582 «Про схвалення 

Концепції національно-патріотичного виховання молоді», рекомендовано врахувати 

вимоги Концепції при розробці річного плану роботи на 2015/2016 навчальний рік. 

18.06.2015 року керівникам навчальних закладів всіх типів і форм власності 

надіслано (вих. № 2283/01-36/15) для детального вивчення та забезпечення виконання 

наказ Міністерства освіти і науки 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», доручено провести ознайомлення з цим 

наказом працівників закладу, врахувати вимоги наказу при розробці річного плану 

роботи на 2015/2016 навчальний рік. 

Під час серпневої педагогічної конференції на секційних засіданнях заступників 

директорів з навчально-виховної роботи та вчителів-предметників розглянуто 

повторно питання «Ознайомлення з 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». 

17.09.2015 під час  наради заступників директорів з виховної роботи (протокол № 

6) розглянуто питання «Про нормативно-правове і методичне забезпечення здійснення 

виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 н.р., в тому числі 

наголошено на необхідності продовження реалізації у 2015/2016 навчальному році 
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Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від  16.06.2015 № 641, наказу 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, яким 

затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України», надано доручення організувати роботу  упродовж 

2015/2016 н.р. щодо виконання Концепції національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, яким 

затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України», активізувати роботу з національно-патріотичного 

виховання школярів. 

 

 
 

19.11.2015 року на нараді заступників директорів з виховної роботи (протокол 

№8) обговорено наступні питання: 

1. З досвіду роботи шкільного самоврядування в ЗОШ №42. 

2. Про ознайомлення з Указом Президента України від 13.11.2015 №635/2015 «Про 

заходи у зв'язку з Днем пам'яті жертв голодоморів». 

3. Про ознайомлення з Указом Президента України від 09.11.2015 №633/2015 «Про 

відзначення у 2015 році Дня Гідності та Свободи». 

18.02.2016 року під час наради заступників директорів з виховної роботи 

(протокол №2) було розглянуто наступні питання: 

1. Про ознайомлення з презентацією головного спеціаліста Департаменту науки і 

освіти ХОДА Чепурної О.О. «Про підсумки роботи з національно-патріотичного 

виховання учнів у навчальних закладах у 2015 році та завдання щодо реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді у 2016 році», 

методиста науково-методичного педагогічного  центру Департаменту освіти 

Харківської міської ради Полякової І.В. «Аналіз підсумків конкурсу-огляду куточків 

державної та національної символіки в загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних 

навчальних закладах м. Харкова», з досвідом роботи Харківської ЗОШ №62 з 

національно-патріотичного виховання – переможця міського конкурсу. 
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2. Про досвід роботи ЗОШ №56 з національно-патріотичного виховання (доповідач  

Єригіна Т.С., заступник директора з ВР ЗОШ №56). 

3. Про досвід роботи ЗОШ №98 з національно-патріотичного виховання: 

загальношкільний проект з патріотичного виховання «Герої сьогодення» (доповідач  

Вахтерова Н.А., заступник директора з ВР ЗОШ №98). 

На засіданні Колегії районного управління освіти (протокол від 15.03.2016 №1) 

обговорено питання щодо впровадження Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 

від 16.06.2015 № 641. 

17.03.2016 року на нараді заступників директорів з виховної роботи (протокол 

№3) було розглянуто наступні питання: 

1. Про досвід роботи ЗОШ №19 щодо організації співпраці з первинною ветеранською 

організацією №101. 

2. Про роботу шкільних дитячих громадських організацій. 

3. Про планування проведення в навчальних закладах заходів до 30-річниці аварії на 

ЧАЕС.   

8. Про реалізацію рішень Колегії районного управління освіти від 15.03.2016 №1 щодо 

впровадження Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641. 

21.04.2016 року на нараді заступників директорів з виховної роботи (протокол 

№4) обговорено наступні питання: 

1. Про підготовку навчальних закладів до святкування Дня Пам’яті і примирення і Дня 

Перемоги над нацизмом у Європі в рамках тижня національно-патріотичного 

виховання – «Тижня пам’яті».  

2. Про підсумки оперативного контролю за станом роботи з національно-

патріотичного виховання учнів  у загальноосвітніх навчальних закладах міста Харкова. 

3. Про ознайомлення з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 

№ 177-р «Про затвердження плану заходів, пов’язаних з 30-ми роковинами 

Чорнобильської катастрофи». 

19.05.2016 року на нараді заступників директорів з виховної роботи (протокол 

№5) розглянуто наступні питання: 

1. Про підсумки проведення районного конкурсу «Прапороносці». 

2. Про планування роботи літніх мовних таборів. 

Протягом 2015/2016 н.р. питання покращення національно-патріотичного 

виховання школярів розглянуто на засіданнях педагогічних рад у кожному 

загальноосвітньому навчальному закладі. 

З метою створення нормативно-правового підґрунтя, інформаційно-методичного 

забезпечення для здійснення національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

створено інформаційний ресурс, присвячений цій тематиці: на сайті районного 

управління освіти в розділі «Виховна робота» створено вкладку «Національно-

патріотичне виховання дітей та молоді», зміст якої постійно оновлюється новими 

нормативними документами з питань національно-патріотичного виховання та 

відомостями про новини.  
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Подібні сторінки створено на сайтах навчальних закладів. 

 

При організації та проведенні роботи з педагогічними працівниками 

враховуються положення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді. 

На базі загальноосвітніх навчальних закладів проводяться семінари педагогічних 

працівників, які направлені на реалізацію Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді: 

13.10.2015 «Виховання громадянської 

позиції особистості формами та методами 

козацької педагогіки» (педагоги-

організатори, ХЗОШ №122) 
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26.11.2015 «Використання виховних 

можливостей українознавчого аспекту 

під час навчальних занять з хімії для 

поліпшення національно-патріотичного 

виховання учнів» (вчителі хімії, ХЗОШ 

№124) 

04.12.2015 «Підвищення рівня 

інформаційної культури сучасного учня – 

важлива складова роботи шкільної 

бібліотеки, що має великі виховні 

можливості українознавчого аспекту» 

(шкільні бібліотекарі, ХЛ №141) 

 

 

10.12.2015 «Організаційні аспекти 

функціонування шкільного 

самоврядування у взаємозв’язку 

компонентів «Я - людина», «Людина 

серед людей», «Людина – громадянин-

патріот в суспільстві» (педагоги-

організатори, ХЗОШ №111) 

17.12.2015 «Роль класного керівника у 

формуванні  культури почуттів, основ 

національної та громадянської свідомості 

школярів» (класні керівники, ХЗОШ 

№142) 
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18.02.2016 «Удосконалення професійної 

діяльності вчителів щодо використання 

національної культури (народні 

перекази, легенди, оповіді, загадки, 

пісні, думки, прислів’я, прикмети) в 

умовах реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді» (вчителі біології та 

природознавства, ХЗОШ №140) 

22.01.2016 «Розвиток національно-

патріотичних якостей учнів під час 

навчально-виховного процесу», на якому 

розглянуто шляхи реалізації методичних 

рекомендацій щодо національно-

патріотичного виховання у 

загальноосвітніх навчальних закладах 

(заступники директорів з навчально-

виховної роботи, ХЗОШ №25) 

 
 

 29.01.2016 «Урок як пріоритетна форма 

навчально-виховного процесу, 

спрямована на виховання у школярів 

почуття патріотизму» (вчителі 

математики, ХСШ №156) 

 

19.02.2016 «Застосування сучасних 

інноваційних технологій як найбільш 

ефективних засобів формування почуття 

патріотизму при навчанні біології та 

природознавства» (вчителі біології та 

природознавства, ХЗОШ №123) 
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 23.02.2016 «Використання можливостей 

дитячо-юнацьких об’єднань в реалізації 

заходів Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді» (директори ЗНЗ, ХЗОШ №139) 

 

02.03.16 «Національно-патріотичне 

виховання учнів як універсальний засіб 

формування духовного світу особистості, 

прилучення до культурних надбань 

українського народу і людства» 

(педагогічна майстерня класних 

керівників, ХЗОШ №103) 

 

 

 

12.03.16 «Формування іміджу шкільної 

бібліотеки в системі реалізації 

національно-патріотичного 

виховання»(шкільні бібліотекарі, ХЗОШ 

№111) 

07.04.16 «Утвердження в свідомості та 

почуттях особистості школяра 

патріотичних цінностей в умовах 

реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання» (школа 

класного керівника, ХЗОШ №25) 
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29.04.16 «Реалізація особистісно-

орієнтованого та творчого підходів до 

організації виховного процесу в школі в 

умовах реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання» 

(класні керівники, ХЗОШ №140) 

12.05.16 - «Національно-патріотичне 

виховання як частина духовного розвитку 

громадянина України» (заступники 

директорів з виховної роботи, ХЗОШ 

№142) 

 

 

12.05.16 «Формування національної 

свідомості учнів засобами 

народознавства» (педагогічна майстерня 

класних керівників, ХСШ №156) 

19.05.16 «Естетичне виховання учнів в 

позаурочний час в умовах реалізації 

Концепції національно-патріотичного 

виховання» (методична студія педагогів-

організаторів, ХЗОШ №123) 
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Семінари директорів, заступників директорів з НВР, педагогів-організаторів були 

проведені із залученням фахівців культури, ВНЗ, громадських організацій з метою 

покращення якості проведення позашкільних виховних заходів класними керівниками, 

вчителями, шкільною адміністрацією. Під час районних семінарів розглянуто питання 

щодо сучасних методів і технологій національно-патріотичного виховання школярів. 

Семінари та засідання методичних об’єднань практичних психологів та 

соціальних педагогів проводяться з метою формування у дітей та молоді: 

 свідомого ставлення до власного здоров’я; 

 відповідального батьківства; 

 звички до власної безпеки; 

 толерантного ставлення до звичаїв та традицій як українців так і представників 

різних національностей. 

Вчителями інформатики на уроках розглянуто питання щодо безпеки дітей в 

інформаційному просторі. 

 

Районний конкурс «Учитель року-2016», який є 

першим етапом Всеукраїнського конкурсу і проводиться 

на виконання Указу Президента України №489 від 29 

червня 1995  «Про Всеукраїнський конкурс «Учитель 

року», відповідної постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 серпня 1995 №638 «Про затвердження 

Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року» 

(зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету 

Міністрів України від 14.09.2005 року №900), рішення Харківського міськвиконкому 

від 11.01.1995 №17 «Про запровадження системи професійних конкурсів  серед різних 

категорій  педагогів установ освіти міста», п.п. 4.2.1, 4.2.2. Комплексної програми 

розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки, затвердженої рішенням 2 сесії 

Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 №47/10, наказів Міністерства 

освіти і науки України від 24.09.2015 №969 «Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року-2016», Департаменту освіти Харківської міської ради від 

24.10.2014 №183 та управління освіти адміністрації Московського району Харківської 

міської ради від 13.10.2015 №137 «Про проведення у Московському районі І 

(районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016»,  виявляє підтримку 

творчо працюючих педагогів, підвищує їхню професійну компетентність, популяризує 

педагогічні здобутки. 

 

 

У 2016 році у номінації «Захист Вітчизни» взяли 

участь 6 педагогів. Переможцем районного етапу 

визначено вчителя Місевру М.С. ХЗОШ №98, який 

представляв Московський район на міському конкурсі. 
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Учитель історії ХЗОШ №139 Середа 

О.Б. став переможцем районного, міського та 

обласного етапів Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року-2016». 

 

 

 

 

Реалізація заходів Концепції 

Відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243  «Про основні 

орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» 

виховання учнів у навчальних закладах здійснюється в контексті громадянської і 

загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на 

свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства і 

держави. 

З метою забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і 

відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, 

збереження та шанування національної пам’яті, формування ціннісного ставлення 

особистості до суспільства і держави, ціннісного ставлення до людей проведено: 

- січень 2015 року – заходи до Дня Соборності України. 

 
- лютий 2015 року – Місячник правових знань. 
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- 14-15 лютого 2015 року проведено заходи до річниці виводу військ з Афганістану 

із запрошенням учасників бойових дій у цій країні. Так в ЗОШ №58 – 14.02.2015 – 

спільно з міською радою ветеранів Афганістану організовано зустрічі з учнями 10, 11 

класів, в ЗОШ №128 - 15.02.2015 - спільно з «Союзом ветеранів Афганістану» - уроки 

мужності, присвячені річниці виводу військ з Афганістану. 

- 21.02.2015 року – заходи до Міжнародного дня рідної мови. 

- березень 2015 року – заходи до річниці з дня народження Т.Г.Шевченка. 

- в березні 2015 року - з метою морального та естетичного розвитку школярів, 

соціальної підтримки дітей з багатодітних родин управлінням освіти адміністрації 

Московського району Харківської міської ради спільно з Комітетом у справах сім’ї, 

молоді та спорту по Московському району проведено районний етап міського 

конкурсу «Моя сім’я – моє багатство» на честь святкування Міжнародного жіночого 

дня. 

 
  

- 31.03.2015 року учнівський колектив екологічної просвіти «ЕВЛЬ» ХЗОШ №122 

посів ІІІ місце в  ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу «Земля – наш спільний 

дім» з виступом щодо проблем екології нашого міста. 
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- 21 квітня 2015 року за сприяння Московської районної ради ветеранів та 

підтримки управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської 

ради у школі №19 відбулося засідання «круглого столу» за темою "70-річчя Перемоги 

над нацизмом у Європі". Захід пройшов під гаслом: "1939-1945. Пам'ятаємо! 

Перемагаємо!". У роботі «круглого столу» взяли участь депутат Харківської міської 

ради Кудінов А.С., заступник голови Московської районної ради ветеранів Медник 

Г.Я., голова координаційної ради ветеранської організації мікрорайону "Центральний" 

Московського району Неведрова Г. Ф., головний спеціаліст адміністрації 

Московського району Харківської міської ради Дейнеко А.О., голови первинних 

ветеранських організацій мікрорайону "Центральний", ветерани Другої світової війни, 

директори шкіл Московського району, учні школи. 

  

  

 

 На виконання Указу Президента від 

24.03.2015 №169/2015 "Про заходи з 

відзначення у 2015 році 70-ї річниці 

Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї 

річниці завершення Другої світової війни" 

активізовано роботу, спрямовану на 

формування у молодіжному середовищі 

шанобливого ставлення і поваги до 

ветеранів війни та нинішніх захисників Вітчизни. Зокрема, організовано й проведено 

у навчальних закладах урочисті лінійки, уроки мужності («Мужність і відвага крізь 

покоління», «Про минуле серце пам’ять зберігає»), інформаційні години, лекції, 
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бесіди, тематичні уроки («Наша вулиця носить ім’я героя війни», «Війна у спогадах 

учасників бойових дій»), вечори, науково-практичні конференції, засідання "круглих 

столів" («Порозуміння заради майбутнього України», 

«Збережемо пам’ять про подвиг»), виставки книг, 

історичних документів, інші тематичні заходи, присвячені 

70-й річниці Перемоги над нацизмом у Європі.  

До проведення заходів залучено ветеранів війни, 

«дітей війни», представників первинних ветеранських 

організацій, воїнів з АТО тощо. У ЗОШ №№ 97, 103, 122 

оновлено експозиції музеїв бойової слави матеріалами, що 

висвітлюють подвиги воїнів, які нині боронять Україну. На території гімназії №43 

впорядковано пам’ятник захисникам України у роки Другої 

світової війни (місце поховання воїнів). Учні школи №64 разом 

з ветеранами та дітьми війни брали участь в урочистому 

покладанні квітів до пам’ятника загиблим під час Другої 

Світової війні в парку 40-річчя Перемоги, учні школи №8 - до 

меморіальної дошки Герою Радянського Союзу І.І.Фісановичу, 

розташованої неподалік від закладу.  

 

Організовано демонстрацію 

фільмів, фотоматеріалів, документів, 

присвячених героїчному минулому та 

сьогоденню, пошукову діяльність з 

дослідження історії визвольної 

боротьби українського народу, 

невідомих сторінок історії та сучасних 

подій в Україні.  

 

 

 

 

 

 

Проведено конкурси учнівських робіт 

«Ордени і медалі моєї родини», «Герої живуть 

серед нас», «Доля моєї родини в історії Другої 

світової війни», «Одна родина у двох війнах», 

«Вдячні нащадки пам’ятають» тощо; 

конкурси малюнків та плакатів «Життя заради 

України: нам є чим пишатися», «Нехай завжди 

буде сонце!», «Земля – наш спільний дім», 

«Хай буде мир на всій Землі», «Маки пам’яті», 

організовано відповідні виставки.  
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Школярі району брали участь у міському конкурсі учнівських проектів «Харків – 

місто перспектив», 28.04.2015 в рамках фестивалю шкільних дитячо-юнацьких 
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громадських організацій «Діти Харкова – за мир!» представники учнівського 

самоврядування району - в акції «Стрічка миру».  

Учні відвідали екскурсії за маршрутами «Харків у роки Другої світової війни», 

«Меморіали Харкова (Лісопарк)».  

  

 
У шкільних бібліотеках створено постійно діючі експозиції, виставки книг та 

історичних документів під гаслом «Герої не вмирають», «Подвиг не має забуття» тощо. 

З нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у 

Європі 8 травня 2015 року проведено акції єднання та пам’яті «Квітка пам’яті» 

(виготовлення червоних маків як офіційного символу пам’яті про тих, хто загинув під 

час Другої світової війни, символу відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня 

Перемоги), урочисті лінійки «1939 – 1945. Пам’ятаємо! Перемагаємо!» із вшанування 

хвилиною мовчання пам'яті загиблих воїнів Другої світової війни, учасників АТО. 
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- У межах Всеукраїнської акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти» в навчальних 

закладах проведено заходи: в обласній акції «Слобожанські дзвони Перемоги» 

перемогли учні ЗОШ №111, СЮТ. 

- На виконання протоколу наради Віце-прем’єра України Сича О.М. від 07.08.2014 

«Щодо героїзації осіб, які віддали життя за Україну, та вшанування їх пам’яті» у 

навчальних закладах району проводились заходи, рекомендовані Українським 

інститутом національної пам’яті щодо вшанування пам’яті осіб, які віддали життя за 

незалежність України. Інформація про проведення щомісячно надавалась до 

Департаменту освіти Харківської міської ради. 

- 1-17 травня 2015 року, на виконання заходів Комплексної програми розвитку 

освіти м. Харкова на 2011-2015 роки, керуючись Положенням про Всеукраїнську 

військово-спортивну гру «Патріот», затвердженим спільним наказом Міністерства 

освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства України у справах 

сім’ї, дітей та молоді від 05.04.2004 №274/112/10, з метою перевірки рівня 

підготовленості молоді до служби у Збройних Силах України, ефективності навчання 

школярів за програмою предмета «Захист Вітчизни», рівня організаційної, методичної 
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та практичної роботи з допризовною молоддю у загальноосвітніх навчальних закладах 

м.Харкова відбулася військово-спортивна гра «Патріот».  

 

До складу збірної команди 

Московського району увійшли учні ЗОШ 

№№ 58, 84, 140, 98, 128, 138, 142, 56. Команда 

Московського району посіла 4 місце. 

Допомогу в підготовці команди надавав 

президент Міжнародної федерації військово-

спортивного багатоборства   Зайцев С.В. 
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- 18.05.2015 в навчальних 

закладах Московського району 

проведено єдиний урок пам’яті, 

присвячений вшануванню 71-ї 

річниці початку депортації 

кримських татар та представників 

інших народів з території Криму - 

Дню боротьби за права кримсько-

татарського народу, а також 

організовано виставки в шкільних 

бібліотеках - відповідної 

тематики. 
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- 22 травня 2015 року відбувся ІІІ етап обласних щорічних спортивних змагань 

«Спорт протягом життя» серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів Харківської 

області з фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів «Козацький гарт». 

Московський район на фестивалі представляла команда ЗНЗ №143, яка посіла 4 місце. 

  

 

- 4 червня 2015 року в ЗОШ №103 

проведено святкове вшанування 

ветерана Другої світової війни 

Золотковського М.А. з нагоди його 

90-річного ювілею за участю 

заступника голови АМР ХМР 

Новікова С.С., представників 

районної ветеранської організації, 

учнів школи. 
 

 

 

 

- 11 червня 2015 року в Харкові на 

майдані Конституції відбулась акція 

“Євроавтобус: Об’єднаємо Україну”, в якій 

взяли участь члени Євроклубу “Step by Step” 

ХСШ №156. Під час акції проходили 

фотовиставки “Україна: лихо втрати та надії” 

(про гуманітарну допомогу від ЄС) та 

“Євросушка”, майстер клас з малювання на 

воді “ЄС. Твори в Україні”, та селфі флешмоб 

“#Europabus”. Також можна було отримати 

інформацію про різні аспекти життя в ЄС, 

працювала вулична бібліотека з обміну книжок. Проводились різні вікторини та 

конкурси на знання фактів про ЄС, переможці яких отримали цінні подарунки. 

Євроклубівці взяли участь у всіх заходах, дали інтерв’ю харківським ЗМІ, мали 

можливість поспілкуватись з віце-консулом Республіки Польща в Харківській області 

паном Яном Здоновським. 
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- У червні 2015 року команда ХГ №23 брала участь в обласному етапі 

всеукраїнської гри «Сокіл» (Джура»). 

- У серпні 2015 року проведено заходи до Дня Прапора та річниці визволення 

Харкова від німецько-фашистських загарбників. Так, 18 серпня 2015 року на міському 

цвинтарі №3 керівники загальноосвітніх навчальних закладів району на чолі з 

начальником районного управління освіти Гресь О.В. брали участь в урочистому 

відкритті меморіальних стел 183 героям, загиблим під час Другої Світової війни, та 

покладанні квітів з нагоди річниці визволення міста Харкова; 24.08.2015 брали участь 

у заходах до річниці незалежності України. 

  

  
 

- 1 вересня 2015 року в усіх загальноосвітніх навчальних закладах Московського 

району проведено Перший урок, спрямований на реалізацію Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і 

науки України від 16.06.2015 №641. 
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- У вересні 2015 року спільно з представниками ветеранських організацій 

проведено заходи до Дня партизанської слави. 

 
- У вересні-жовтні 2015 року за дорученням Адміністрації Московського району 

Харківської міської ради  згідно з Указом Президента України від 28.10.2014 № 

829/2014 "Про встановлення відзнаки Президента України - медалі "70 років 

визволення України від фашистських загарбників" проведено роботу щодо вручення 

396 ветеранам Другої світової війни, учасникам бойових дій, інвалідам війни, 

колишнім в’язням концтаборів пам'ятної медалі "70 років визволення України від 

фашистських загарбників", згідно з Указом Президента України від 10.10.2014 № 

765/2014 "Питання нагородження відзнакою Президента України - пам'ятною медаллю 

"25 років виведення військ з Афганістану" -  вручення 1206 воїнам-афганцям пам'ятної 

медалі "25 років виведення військ з Афганістану". Деяка частина відзнак Президента 

України була вручена в загальноосвітніх навчальних закладах в урочистій обстановці, 

в тому числі депутатами Харківської міської ради (10.10.2015 – ЗОШ №58), в спілці 

ветеранів Московського району – ЗОШ №19 - 24.09.2015 року. Інші медалі, зважаючи 

на похилий вік і стан здоров’я нагороджуваних, були рознесені та урочисто вручені по 

домівках.  

- У жовтні 2015 року із запрошенням представників ветеранських організацій 

проведено заходи до Дня людини похилого віку, в закладах існує волонтерський рух – 

допомога ветеранам. 
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- У жовтні 2015 року на виконання Указу Президента України від 23.08.2015 № 

497 «Про відзначення у 2015 році Дня захисника України», з метою вшанування 

мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, 

військових традицій і звитяг українського народу, сприяння подальшому зміцненню 

патріотичного духу в суспільстві до Дня захисника України проведено Всеукраїнську 

молодіжну та дитячу акцію «Напиши листа захиснику України». 

  
 

9-13 жовтня 2015 року проведено посвіту в козачата в ЗОШ №122 спільно зі 

«Спілкою козачого відродження», конкурси «Нащадки козацької слави» до Дня 

захисника України в усіх школах, в тому числі із запрошенням представників 

Інституту українського козацтва при ХНПУ ім. Г.С.Сковороди в ХСШ №33, ЗОШ 

№56, «Благовіст», учасників бойових дій в АТО. 
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- У листопаді 2015 року на виконання Указу Президента України від 13.11.2015 

№635 “Про заходи у зв’язку з Днем пам’яті жертв голодоморів” у загальноосвітніх 

навчальних закладах Московського району проведено заходи до Дня пам’яті жертв 

Голодомору із запрошенням представників ветеранських організацій. Інформацію про 

виховний захід в ЗОШ №19 розміщено на шпальтах обласної газети «Слово ветерана». 
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- У листопаді 2015 року на виконання Указу Президента України від 9 листопада 

2015 року № 633/2015 «Про відзначення у 2015 році Дня Гідності та Свободи», з метою 

відзначення у 2015 році річниць початку доленосних для України подій Помаранчевої 

революції та Революції Гідності, віддання належної шани громадянському подвигу, 

вшанування патріотизму і мужності людей, які виступили на захист демократичних 

цінностей, відстояли національні інтереси і європейський вибір нашої держави, в 

загальноосвітніх навчальних закладах проведено (19-20 листопада) відповідні заходи: 

тематичні виставки в шкільних бібліотеках, зустрічі з воїнами АТО, виховні години, 

присвячені революційним подіям 2014 року та Революції Гідності, її учасникам та 

значенню цих подій у розвитку громадянського суспільства, та інші заходи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Протягом листопада-грудня 2015 року в ЗОШ №42 відбулися зустрічі з 

волонтерами та пораненими в зоні АТО бійцями (в/ч 3306, волонтерська кімната), з 

представниками благодійного товариства «Відкриваючи серця», організовано за 
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сприяння волонтерів збір продуктів для воїнів АТО. Аналогічні заходи проведено в 

СШ №156, ЗОШ №№ 139, 58. 

  
 

- У листопаді 2015 року відбулися свята з відзначення Дня української писемності 

та мови. 

 
 

- у грудні 2015 року – заходи в рамках Всеукраїнського тижня права. 
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- 6 грудня 2015 року проведено заходи до Дня Збройних Сил України: виховні 

години, зустрічі з воїнами АТО, конкурси строю і військової пісні тощо.  

 

 
 

- 4-6 грудня 2015 року у школах району з нагоди святкування Дня збройних сил 

України серед учнів 9-10-х класів відбулися шкільні інтелектуально-спортивні 

конкурси «Козацькі розваги», «Нумо, хлопці!».  
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- 18 – 22 січня 2016 року з метою виховання в учнів почуття патріотизму і гордості 

за свою державу, на виконання Указу Президента України від 30 грудня 2015 року 

№731 «Про відзначення у 2016 році Дня Соборності України» в загальноосвітніх 

навчальних закладах Московського району проведено відповідні заходи: організовано 

виставки малюнків «Наша країна – Україна», виступи лекторських груп «Історія нашої 

країни», проведено концерти «Співуча Україна», Урок Соборності «Єднання заради 

Незалежності» та інші тематичні заходи. 
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- лютий 2016 року – Місячник правових знань. 
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- в лютому 2016 року з нагоди чергової 

річниці виведення військ з Афганістану в 

загальноосвітніх навчальних закладах 

проведено відповідні виховні заходи. Так, 

18 лютого 2016 року учні ХЗОШ №19 були 

запрошені до Музею афганської війни, де 

проходили урочисті збори ветеранів та 

учасників бойових дій в Афганістані та в 

зоні АТО, присвячені річниці виводу 

радянських військ з Афганістану. Під час 

заходу учні разом з директором школи 

спілкувалися з воїнами-патріотами, 

ветеранами та учасниками бойових дій. 
 

- на виконання листа Міністерства 

освіти і науки України від 05.02.2016 № 

1/9-66 «Про вшанування подвигів 

учасників Революції гідності й увічнення 

пам’яті Героїв Небесної Сотні» в 

загальноосвітніх навчальних закладах 

проведено відповідні заходи. 

 

 

 

 

 

    
 

- з метою вшанування подвигу кримчан, які в 2014 році стали на захист української 

державності та цілісності нашої країни, поширення правдивої інформації про участь 

мешканців Кримського півострову в обороні своєї землі від агресора 26 лютого 2016 

року в ЗНЗ пройшли уроки до Дня початку кримського супротиву.  

 

- з 9 по 12 березня 2016 року проведено в загальноосвітніх навчальних закладах 

Московського району заходи в рамках Тижня національно-патріотичного виховання - 

«Шевченківського тижня»,  присвяченого великому Кобзарю: тематичні уроки та 

виховні години, конкурси читців віршів видатного поета, вікторини, святкові концерти 

української пісні, конкурси малюнків та стіннівок, виставки у шкільних бібліотеках 

тощо. 
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- В квітні 2016 року на виконання Указу Президента України від 14.12.2015 

№702/2015 «Про заходи у зв'язку з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №177-р «Про затвердження 
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плану заходів, пов’язаних з 30-ми роковинами Чорнобильської катастрофи» в 

загальноосвітніх навчальних закладах Московського району проведено відповідні 

заходи: в шкільних бібліотеках організовано виставки книг, фотографій та інших 

матеріалів відповідної тематики, проводяться виховні години, уроки пам’яті, хвилини 

мовчання в пам'ять про загиблих під час ліквідації аварії на ЧАЕС. Так, в ЗОШ №139 

22.04.2016 року проведено зустріч учнів з представниками районної чорнобильської 

організації «Союз Чорнобиль Україна» – ліквідаторами аварії на ЧАЕС. 

  
 

 

 
 

25 квітня 2016 року начальник управління освіти Гресь О.В. разом із керівництвом 

району, освітянами, ліквідаторами аварії, ветеранами, учнями  брала участь у 

траурному мітингу, присвяченому вшануванню пам’яті загиблих та постраждалих під 

час аварії на Чорнобильській АЕС в 1986 році. 
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Школярі Московського району брали участь в урочистому покладанні квітів до 

пам’ятника ліквідаторам аварії на ЧАЕС. 
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На підставі наказу районного управління освіти від 07.04.2016 №68, з метою реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затвердженої 

наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641, гідного вшанування 

подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, посилення уваги 

суспільства до проблем подолання наслідків цієї техногенної катастрофи, розвитку 

дитячої творчості та активності школярів організовано і проведено в квітні 2016 року 

районний конкурс учнівських малюнків і плакатів «Мій біль – Чорнобиль», 

переможцями визначено учнів ЗНЗ №№ 56, 144, 25, 123, 167, 142, 111, «Благовіст». 
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- На виконання районного Плану заходів з відзначення у 2016 році в навчальних 

закладах Московського району м. Харкова 

Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги 

над нацизмом у Європі в рамках тижня 

національно-патріотичного виховання –  

«Тижня пам’яті» (з 4 по 10 травня 2016 

року), напередодні Дня пам’яті та 

примирення, Дня перемоги над нацизмом, 

з метою належного відзначення мужності 

та героїзму переможців нацизму у Другій 

світовій війні, видатного внеску 

українського народу в перемогу 

антигітлерівської коаліції, вшанування пам'яті жертв Другої світової війни, посилення 

державної підтримки ветеранів війни, учасників українського визвольного руху цього 

періоду, жертв нацистських переслідувань, а також виховання у молоді почуття 

патріотизму, національної гідності, готовності до захисту своєї держави, шанобливого 

ставлення до старшого покоління в кожній  школі пройшли урочисті заходи для 

ветеранів, учнів, батьків, вчителів. Так, на виконання Указу Президента України від 

08.04.2016 року № 130 «Про відзначення у 2016 році Дня пам’яті та примирення і 71-ї 

річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», листа Міністерства освіти і 

науки України від 28.04.2016 № 1/9-212 «Про відзначення Дня пам’яті та примирення». 

з метою гідного вшанування подвигу Українського народу в Другій світовій війні, його 

вагомого внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції; засвідчення поваги до всіх 

борців проти нацизму; увічнення пам’яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних 

злочинів, депортацій та злочинів проти людяності, відповідно до Закону України “Про 

увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років” 

організовано й проведено у навчальних закладах урочисті лінійки, уроки мужності, 

виховні години, лекції, бесіди, тематичні уроки, зустрічі з ветеранами війни та 

учасниками антитерористичної операції, урочисті покладання квітів, привітання 

мешканців мікрорайонів тощо. 

На заходах патріотичної спрямованості в закладах обов’язково учні вшановують 

пам'ять воїнів, які загинули під час антитерористичної операції на сході України. Так, 

6 травня 2016 року під час проведення урочистого заходу для ветеранів ІІ Світової 

Війни, дітей війни, ветеранів афганської війни та воїнів АТО хвилиною мовчання 

вшанували пам'ять загиблих, читали вірші, дивились відео подій цих війн.  
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З нагоди відзначення Дня пам’яті та 

примирення і Дня Перемоги над 

нацизмом у Європі в травні 2016 року 

проведено акцію «Квітка пам’яті» 

(виготовлення червоних маків як 

офіційного символу пам’яті про тих, хто 

загинув під час Другої світової війни, 

символу відзначення Дня пам’яті та 

примирення і Дня Перемоги). 

 

 

З нагоди відзначення Дня пам’яті та 

примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні школярі 

поклали квіти до меморіальних дошок та пам’ятників загиблим і привітали на дому 

ветеранів Другої Світової війни. 
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6 та 9 травня 2016 року освітяни на чолі з керівниками району та ветеранами брали 

участь в урочистому покладанні квітні в нагоди Дня пам’яті і примирення і Дня 

Перемоги над нацизмом у Європі. 
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- в травні 2016 року відбулися ХІІ фінальні змагання 

військово-спортивної гри «Патріот», організаторами 

якої виступають Департамент освіти Харківської міської 

ради та Всеукраїнська федерація військово-спортивних 

багатоборств. Військово-спортивна гра «Патріот» 

проводиться згідно з Положенням, затвердженим 

спільним наказом Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства оборони України, Міністерства України у 

справах сім’ї, дітей та молоді від 05.04.2004 

№274/112/10, з метою перевірки рівня підготовленості 

молоді до служби у Збройних Силах України, 

ефективності навчання школярів за програмою предмета 

«Захист Вітчизни», рівня організаційної, методичної та 

практичної роботи з допризовною молоддю у 

загальноосвітніх навчальних закладах м.Харкова. 

У грі, метою якої є популяризація здорового способу життя, підвищення інтересу 

до служби у Збройних Силах України, розвиток необхідних фізичних, морально-

психологічних і вольових якостей у допризовної молоді, на ряду з набуттям 

практичних навичок, формуються ціннісні орієнтири, побудовані на шані та любові до 

Вітчизни. 

У ході гри відбулися змагання з показових виступів, стрільби, стройової та 

теоретичної підготовки, продемонстровано виконання нормативів з тактичної 

підготовки та навичок подолання перешкод в ході тактико-спеціальної гри. 

За підсумками двох днів змагань збірна Московського району у складі учнів ЗНЗ 

№23,42,98,128,139,141,142,143,144 нагороджена Кубком за І місце. 
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Проводяться заходи до Дня інваліда (03.12.2015), до Міжнародного дня 

толерантності (16.11.2015). 

У закладах активовано волонтерський рух – допомога ветеранам, проведено акції 

по збору одягу та канцтоварів для дітей із зони АТО, які прибули на навчання до 

Харкова, учні брали участь в акціях «Формула турботи». 

За ініціативою міської та районної Батьківських рад і сприяння управління освіти 

з листопада 2015 року проведено акцію «Допоможемо разом» по збору кришечок від 

пластикових пляшок для виробництва протезів для бійців АТО, в якій брали участь 

загальноосвітні та дошкільні навчальні заклади району. 
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З метою реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді в навчальних закладах району систематично проводяться відповідні заходи. 
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Прищеплюється любов до української мови через спеціально організовані уроки: 

«Свято рідної мови», «Мужай, прекрасна наша мово», «Шевченківське слово». 

Класними керівниками проводиться цикл бесід, спрямованих на розкриття традицій 

української культури, ознайомлення дітей з фольклором (традиції, ігри та ін.).  

  
 

 



53 

 

Практикується проведення виховних годин у формі зустрічей з волонтерами, 

учасниками АТО, постановок українських народних та сучасних казок, майстер-класів 

за участю дітей та батьків з виготовлення сувенірів для бійців української армії.  

 

  
 

Проводяться в закладах конкурси малюнків «Моя Україна» тощо. 

 

 
 

Організовуються виставки творчих робіт школярів. 
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На виконання Указу Президента України «Про відзначення 25 річниці 

незалежності України» від 03.12.2015 №675 протягом 2016 року проводяться тижні 

історії під загальноукраїнським гаслом «Незалежність. Від 1991-го – назавжди» та інші 

заходи з використанням Методичних рекомендацій, розроблених Українським 

інститутом національної пам’яті (лист. Міністерства освіти України від 24.03.2016 

№1/3-148). 

  
Так, в КЗ «ХСШ №3» проведено дні української культури, в рамках яких з 16 по 18 

лютого відбувся фестиваль української творчості серед 5-11 класів. Всі класи 

підготували яскраві виступи: учні декламували українські вірші, співали пісні (в тому 

числі власно написані), виконували українські народні танці, грали на музичних 

інструментах, взяли участь у конкурсі тематичних плакатів. Вчителі української мови 

та літератури розробили цікаві вікторини для дітей на українську тематику. 
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Розробляються за участю учнів на сайтах шкіл сторінки «Моє місто», «Мій рідний 

край» тощо. 

В травні 2016 року проведено районний фотоконкурс «Моя Україна». 
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Виставки українських вишиванок організовані у ЗОШ №№ 

97, 141, ляльок-мотанок, виготовлених школярами - у ЗОШ №№ 

122, 97. 

Під час весняних канікул школярі району відвідали 

фестиваль «Салтівська весна», який пройшов на базі ХМПДЮТ 

під патронатом народного депутата України Д.В.Святаша, у 

межах заходу діти відвідали майстер-класи по виготовленню 

ляльок-мотанок, розпису пасхальних яєць тощо.  

19 травня 2016 року проведено День української вишиванки. 

 
 

Однією з цікавих форм співпраці з районною ветеранською організацією в 

рамках патріотичного виховання молоді є проведення на базі ЗНЗ районних Днів 

ветерана: на прохання голови Московської ради Харківської міської організації 

ветеранів України Медніка Г.Я., за сприяння районного управління освіти вже шостий 

рік поспіль на базі шкіл району щомісяця проводяться Дні ветерана. Так, у 2015 році 

було організовано районні Дні ветерана із запрошенням членів районної ветеранської 

організації на базі ЗОШ №№ 84, 124, 111, 144, 140, 8, 43, 64, 138, у 2016 – на базі ЗОШ 

№№ 139, 142, 143, 98, 56. 
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ЗОШ №103 співпрацює з Радою ветеранів 7 Механізованого корпусу,  музей якого 

розташовано в школі, та Харківським обласним комітетом Міжнародного українського 

союзу учасників Другої світової війни, ЗОШ №31 – з Радою ветеранів 25 Гвардійської 

стрілецької дивізії, музей якої також розміщено в школі, первинною ветеранською 

організацією №111, НВК №8 – з первинними ветеранськими організаціями №103 та 

№104, ЗОШ №128 – з первинною ветеранською організацією №108 «Юбілейна», ЗОШ 

№64 – з первинною ветеранською організацією №174, ЗОШ №123 – з первинною 

ветеранською організацією №173, ЗОШ №140 – з первинною ветеранською 

організацією №119 «Тюльпан», ЗОШ №84 - з первинною ветеранською організацією 

№179, ЗОШ №25, гімназія №23, ліцей №141 – з районною радою ветеранів, ЗОШ №122 

- первинною ветеранською організацією №117,  ЗОШ №124 – з первинною 

ветеранською організацією №176А, ЗОШ №138 – з первинною ветеранською 

організацією №107, ЗОШ №56 – з первинною ветеранською організацією №113, ЗОШ 

№139 - з первинною ветеранською організацією №112, гімназія №43 – з радою 

ветеранів прикордонних військ, ЗОШ №143 – з первинною ветеранською організацією 

№178, ЗОШ №58 – з первинною ветеранською організацією  №171, СШ №33 – 

первинною ветеранською організацією №101Г, ЗОШ №42 – з первинною 
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ветеранською організацією №118, СШ №156 – первинною ветеранською організацією  

№184, гімназія №144 – з первинною ветеранською організацією №120, ЗОШ №30 – з 

первинними ветеранськими організаціями №101/5 і 101/4, координаційною радою м/р 

«Центральний». Треба відзначити плідну співпрацю ЗОШ №19 з первинною 

ветеранською організацією №101, яку очолює полковник ПДВ у відставці Хохлюк В.І. 

Проводяться спільні заходи з патріотичного виховання молоді, ветерани є учасниками 

всіх загальношкільних свят. Інформація про проведену роботу систематично 

висвітлюється на шпальтах обласної газети «Слово ветерана».  

На базі ЗОШ №97 діє ветеранський клуб «Добрі надії». Заступник директора з 

виховної роботи ЗОШ №97 Бондаренко Л.М. є головою комісії з культурно-масової 

роботи Харківської обласної організації ветеранів України (постанова від 09.12.2015 

№3) та входить до складу її Ради.  

21 березня на базі Харківської ЗОШ №97 відбувся пленум президії Харківської 

обласної організації ветеранів України. Були присутні голова ХООВУ Гриневич В.С., 

голова ХМОВУ Касяненко Н.П., представники ветеранських організацій районів міста 

Харкова та Харківської області. Ветерани ознайомилися з роботою шкільного 

музейного комплексу "Перемога", зустрілися з учнями школи та членами шкільного 

самоврядування, яким подарували книгу "Працівники тилу і діти війни - Великій 

Перемозі!». Проведений захід сприяв патріотичному вихованню молоді. 

 
Гімназія №43 співпрацює з Радою ветеранів прикордонних військ (щомісячно 

проводилися практичні заняття «Все цікаве про службу прикордонних військ» – всього 

10 занять). НВК №8 співпрацює з громадською організацією – спілкою ветеранів-

підводників ВМФ Московського району м.Харкова. В ЗОШ №30 06.05.2015 проведено 

зустріч учнів школи з представниками Харківської обласної організації борців 

антифашистського опору та колишніх в’язнів фашистських концтаборів. 

Навчальні заклади співпрацюють з районним осередком «Товариства Червоного 

Хреста України» (найбільш плідно – ЗОШ №58), працівники якої проводять практичні 

навчання школярів навичкам надання першої медичної допомоги. 

В гімназії №43 організацією «Арт Холст» 11.02.2015 проведено презентацію 

«Мирне майбутнє». 

ЗОШ №56, ХСШ №33, «Благовіст» співпрацюють з Інститутом українського 

козацтва при ХНПУ ім. Г.С.Сковороди.  

У ХСШ №33 фондом «Забота» проведено лекцію «Скарби України». 
 

Учнівські турніри та конкурси в рамках впровадження 

Концепції національно-патріотичного виховання 
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Турнір юних правознавців 

У міському етапі ХІІІ Всеукраїнського турніру юних правознавців для учнів 9-

11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, який відбувся на базі ХГ № 152, 

Московський район був представлений 2 збірними командами: командою «23+3» та 

командою ХГ №144. На підставі протоколів та висновків журі команда «23+3» посіла 

ІІ місце, команда ХГ№144  отримала Диплом учасника. В особистій першості 

Дипломом ІІ ступеня відзначена Сорокопуд Настя (ХГ №23). 

У фінальному етапі Всеукраїнського турніру юних правознавців, який проходив 

в м. Іллічівськ,  команда «23+3» отримала Диплом учасника. 

Учень ХГ №144 Ільченко Владислав входив до складу збірної команди м. 

Харкова «Юнісеф», яка посіла ІІІ місце у ХІІІ Всеукраїнському турнірі юних 

правознавців.  Ільченко Владислав нагороджений грамотою за перемогу у номінації 

«Врівноваженість турніру». 
 

Конкурс знавців української мови 

Школярі Московського району щорічно беруть участь у міському конкурсі 

знавців української мови. Результативність участі учнів Московського району у ІХ 

міському конкурсі знавців української мови представлено в таблиці:  
№ 

з/п 
ПІ учня 

Навчальний 

заклад 
Клас 

Місце, номінації  

(місто) 

1 Кулик Тетяна НВК № 8 8 І місце 

2 Лавренова Дар’я ХСШ №3 11 ІІ місце 

3 Зайцева Марія ХЗОШ № 64 9 ІІІ місце 

4 Нгуєн Фионг Ань НВК № 8 11 Номінація «За мовну досконалість» 

22 січня 2016 року, у День Соборності України, відбулось урочисте нагородження 

учнів-переможців ІХ міського конкурсу знавців української мови та VІІІ міського 

конкурсу знавців російської мови. Нагороди та цінні подарунки отримали 78 учнів 

навчальних закладів міста, які посіли І, ІІ, ІІІ місця та отримали перемоги в номінаціях. 

Серед нагороджених 10 учнів навчальних закладів Московського району – ЗНЗ №№ 3, 

8,.  42. 43. 64, 139, 143. 

 
 

VІ Міжнародний мовно-літературний конкурс  учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 



60 

 

Переможцями обласного етапу VІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу  

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, який щорічно проводиться 

серед школярів, у 2015 році визнані: 

- І місце - Симоненко Марія (Харківська гімназія №144, 4 клас); 

- ІІ місце - Акіменко Анастасія (Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№142, 6 клас); 

- ІІІ місце - Рикова Катерина (Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№156, 11 клас). 
 

ХVІ  Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика 

Переможцями обласного етапу ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика, який щорічно проводиться серед школярів, у 2015 році визнані: 

- ІІ місце - Абу Еслех Діана (Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№ 123, 9 клас); 

- ІІІ місце - Гладченко Маргарита (Харківська гімназія № 23, 10 клас). 
 

Конкурс «Мій родовід» 

В 2015 році на розгляд журі районного (відбіркового) етапу конкурсу «Мій 

родовід» представлено більше 70 робіт учнів навчальних закладів району. До складу 

журі ввійшли кращі вчителі української мови, представники батьківської 

громадськості та учні-переможці ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт.  

Переможцями визнано учнів, роботи яких набрали найбільшу кількість балів, а 

саме: 

у номінації «Родовід моєї сім’ї»: 

І місце – Некрасова Людмила, учениця 11 класу ХГ №23; 

 Нестеренко Артем, учень 10 класу ХГ №43 

ІІ місце – Вакуленко Діана, учениця 11 класу ХЗОШ №103; 

 Адаменко Антуанелла, учениця ХГ №23; 

ІІІ місце – Бабаєв Антон, учень 11 класу ХЗОШ №31; 

 Чернявська Єлизавета, учениця 8 класу ХЗОШ №42. 

у номінації «Ордени та медалі моєї родини»: 

І місце – Зянчурін Кирило, учень 9 класу ХЗОШ №124, 

 Бєлан Микита, учень 8 класу ХЗОШ №31, 

 Довбенко Анастасія, учениці 8 класу ХЗОШ 3124, 

ІІ місце – Третьякова Катерина, учениця 10 класу ХЗОШ №25,  

ІІІ місце – Борзенко Маргарита, учениця 9 класу ХЗОШ №123, 

 Кожушна Діана, учениця 8 класу ХЗОШ №139. 

у номінація «Герої живуть серед нас»: 

І місце – Дмітрієв Святослав, учень 10 класу ХЗОШ №140, 

 Янголенко Андрій, учень 9 класу ХЗОШ №167, 

ІІ місце – Чумаченко Георгій, учень 8 класу ХЗОШ №58, 

 Майстренко Анастасія, учениця ХЗОШ №103, 

ІІІ місце – Семеней Поліна, учениця ХГ №23, 

 Криворучко Марія, учениця ХЗОШ №124. 

За підсумками міського конкурсу 4 учні стали переможцями, а саме: в номінації 

«Родовід моєї сім’ї» Некрасова Людмила, учениця 8-А класу Харківської гімназії № 23 
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Харківської міської ради Харківської області (ІІ місце); в номінації «Герої живуть 

серед нас» Янголенко Андрій, учень 9-В класу Харківської загальноосвітньої школи 

№ 167 (І місце); в номінації «Ордени та медалі моєї родини» Зянчурін Кирило, учень 

9-А класу Харківської загальноосвітньої школи № 124 (ІІ місце) та Бєлан Микита, 

учень 8-Б класу Харківської загальноосвітньої школи № 31 (ІІІ місце). 

В  2016 році  міський конкурс творчо-пошукових робіт «Мій родовід» проходив 

у трьох номінаціях: «Родовід моєї сім’ї», «Героїка сьогодення України в історії моєї 

родини», «Герої Чорнобиля поруч». На конкурс були подані 6 робіт переможців 

районного етапу, з них 5 – отримали нагороди: 

- Коваленко Валерія, учениця 7-Б класу Харківського ліцею 

№141 Харківської міської ради Харківської області, 

переможець в номінації «Герої Чорнобиля поруч» (диплом І 

ступеня); 

- Голубовська Таїсія, учениця 9-Б класу Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІступенів №138 Харківської 

міської ради Харківської області, переможець конкурсу в 

номінації «Родовід моєї сім’ї» (диплом ІІ ступеня); 

- Забродська Тетяна, учениця 7-А класу Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №139 Харківської 

міської ради Харківської області, переможець в номінації «Героїка сьогодення України 

в історії моєї родини» (диплом ІІІ ступеня); 

- Сидорова Владислава, учениця 9-А класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №139 Харківської міської ради Харківської області, нагороджена 

заохочувальним дипломом за перемогу в номінації «За збереження зв’язків поколінь»; 

- Вербицька Дар’я, учениця 11-А класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №122 Харківської міської ради Харківської області, нагороджена 

заохочувальним дипломом за перемогу в номінації «Чорнобиль не має минулого часу». 

Роботи переможців наповнені гордістю за своїх рідних, які захищали та захищають 

мирне майбутнє свого народу. 
 

Конкурс-захист МАН 

Значну роль у вихованні національно-патріотичних почуттів старшокласників 

відіграє діяльність Малої академії наук України. Так у 2015/2016 році кількість учнів-

учасників конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 

наук України збільшилась на 2%. Традиційно висока участь учнів 9-11 класів у роботі 

секцій «Українська література», «Українська мова», «Правознавство», «Історія 

України» та «Історичне краєзнавство». 

Зміст учнівських науково-дослідницьких робіт у секціях «Фольклористика», 

«Мистецтвознавство», «Археологія», «Історичне краєзнавство», «Етнологія», 

«Кліматологія та метеорологія», «Гідрологія» базується на місцевому матеріалі.  

Переможці  ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2015/2016 навчальному році: 

- Задорожна Дарина. Учениця 11 класу Харківського ліцею №141 –ІІ місце, секція 

«Історія України»; 

- - Вербицька Дар’я, учениця 11 класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №122 – ІІІ місце, секція «Історія України»; 
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- Долгінцева Раміна, учениця 10 класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №64 – ІІІ місце, секція «Історія України»; 

- Козлова Ганна, учениця 11 класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №25 – ІІ місце, секція «Історичне краєзнавство»; 

- Надьон Анастасія, учениця 10 класу Харківської гімназії №43 – ІІ місце, секція 

«Історичне краєзнавство»; 

- Кіріл’єва Анастасія, учениця 11 класу Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №143 – ІІІ місце, секція «Правознавство»; 

- Сащенко Марія, учениця 11 класу Харківської спеціалізованої школи №156 – ІІІ 

місце, секція «Правознавство»; 

- Дмітрієв Святослав, учень 11 класу  Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №140 – І місце, секція «Кліматологія та метеорологія». 

Учень ЗОШ №140 Дмітрієв Святослав – переможець ІІІ (фінального) етапу 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук 

України у 2015/2016 навчальному році - І місце, секція «Кліматологія та 

метеорологія». 

 

Військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура») 

Учні загальноосвітніх навчальних закладів беруть участь у військово-

патріотичній грі «Сокіл» («Джура»). 

Всеукраїнська військово-патріотична виховна система «Джура» із залученням 

ігрових форм проводиться з урахуванням віку: 

-  «Котигорошко»-  молодша вікова група; 

-  «Джура» -  середня вікова група; 

-  «Сокіл» -  старша вікова група; 

-  «Хортинг» для учнів навчальних закладів з посиленою військовою та 

фізичною підготовкою. 

У 2015 та 2016 роках в обласному етапі брала участь команда ХГ №23. 
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Школярі загальноосвітніх навчальних та позашкільних закладів району беруть 

участь у Всеукраїнських організаційно-масових заходах патріотичного спрямування за 

такими напрямами: 

- дослідницько-експериментальний: Всеукраїнська науково-технічна виставка-

конкурс молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України» (8-11 кл.); 

Міжнародна науково-практична конференція учнів-членів Малої академії наук 

«Україна – очима молодих» (8-11 кл.). 

- науково-технічний: Всеукраїнська виставка-конкурс науково-технічної 

творчості «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» (1-11 кл.); 

- туристсько-краєзнавчий: Всеукраїнська історико-географічна експедиція 

«Історія міст і сіл України» (1-11 кл.). 
 

Виховання поваги до державних символів України 
Забезпечується наповнення інформаційного контенту (сайти) та приміщень 

навчальних закладів позитивною інформацією щодо привабливості образу України, 

державних символів, поваги до них, підтримки бажання жити й працювати в Україні, 

цінності національної спадщини, спрямованих на формування історичної пам’яті.  

 
 

У закладах забезпечено розміщення державної символіки, в кожному шкільному 

кабінеті розміщено куточки державної та національної символіки. 
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На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 16.04.2015 №1/9-200 

«Про проведення заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження 

Михайла Вербицького та 150-ї річниці першого публічного виконання національного 

гімну» в загальноосвітніх навчальних закладах Московського району проведено 

відповідні заходи. 

 
 



65 

 

 
 

Так, 11 червня 2015 року серед вихованців пришкільного табору «Ромашка» ХСШ 

№3 (загін - 5-их класів) проведено конкурс на краще виконання національного гімну 

України. Вихованців 3 загону ознайомлено з творчої спадщиною Михайла 

Вербицького, історією створення національного гімну. 1 

 

 
06.06.2015 року в пришкільному таборі відпочинку «Бригантина» ХЗОШ №111 

було проведено «флеш-моб» для вихованців 1-4 загонів під назвою «Шануймо 

українські символи» з нагоди 200-річчя від народження М. Вербицького та 150-ї 

річниці першого публічного виконання національного гімну. В «флеш-мобі» брали 

участь 89 дітей, вони створили слово «Україна» і фігуру серця та знаходилися 

нерухомими під час виконання Гімну.  

 



66 

 

Проведений у листопаді-грудні 2015 

року конкурс-огляд куточків державної та 

національної символіки в дошкільних, 

загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладах, метою якого є 

прищеплення учням поваги до державних 

та національних символів України, 

сприяння формуванню в підростаючого 

покоління високої патріотичної 

свідомості, громадянської гідності, 

впевненості в майбутньому своєї держави, 

готовності до виконання громадянського 

та конституційного обов’язку, почуття 

вірності і любові до Батьківщини виявив 

переможців районного етапу, які брали 

участь у міському етапі конкурсу-огляду 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№167, дитячий навчальний заклад №363, 

дитячий навчальний заклад №366) та 

проблеми, які потребують вирішення на 

рівні навчальних закладів. 
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27.04.2016 року проведено районний конкурс «Прапороносці» з метою 

реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641, 

виховання у школярів поваги до державних символів України, формування 

громадянської компетентності особистості в сучасному суспільстві, національної 

свідомості та патріотизму, створення досвідчених груп прапороносців у кожному 

загальноосвітньому навчальному закладі. Журі, до складу якого увійшли представники 

управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради, 

Національної академії Національної гвардії України, Комітету ветеранів війни та 

військової служби Московської районної ради Харківської міської організації 

ветеранів України, Московського районного військового комісаріату міста Харкова, 
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визначило переможцями команди прапороносців ЗНЗ №№ 84, 124, 128, 138, 141, 58, 

139.  
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З метою виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 

№ 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної 

символіки в навчальних закладах України» управлінням освіти адміністрації 

Московського району Харківської міської ради проведено 17 травня 2016 року 
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майстер-клас офіцерів і курсантів Національної академії Національної гвардії України 

для вчителів предмету «Захист Вітчизни», вчителів фізичної культури, педагогів-

організаторів, заступників директорів з виховної роботи, членів команд прапороносців 

загальноосвітніх навчальних закладів Московського району та їх команд-супутників 

щодо теоретичної та практичної підготовки прапороносців для урочистого внесення 

Державного Прапору України під час проведення шкільних свят.  

  

  
 

Виконується державний Гімн та організовано урочисте внесення державного 

Прапора України під час свят Першого і Останнього дзвоника та під час проведення 

різноманітних урочистих зібрань, спортивних змагань, інших масових заходів.  
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Учнівське самоврядування 

 

Асоціація учнівського самоврядування 

Московського району «Нове покоління» не 

стоїть осторонь процесів, які відбуваються 

в суспільстві. Різноманітні заходи, в яких 

беруть участь шкільні організації 

учнівського самоврядування, реалізуються 

через проекти. 

 

 

 

У ході підготовки до акції «Діти 

Харкова - за мир!» виготовлено 32 стрічки миру. 28 квітня 2015 року відбулося урочисте 

відкриття «Фестивальної весни – 2015». У цьому році заходи «Фестивальної весни» були 

присвячені 70-річчю святкування Перемоги над нацизмом у Європі, 70-річчю закінчення 

Другої світової війни і пройшли під девізом «Діти Харкова – за мир!». Московський район 

представляли лідери учнівського самоврядування, які виготовили найкращі стрічки миру: 

ЗНЗ №№ 3, 25, 31, 33, 56, 98, 142, 144, 167, «Благовіст». 
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До традиційного відзначення Дня пам’яті Голодомору та політичних репресій 

проведено уроки вшанування пам’яті жертв Голодоморів, представники учнівського 

самоврядування підготували бесіди, презентації, музичні твори, невеличкі літературні 

монтажі.  

 
Районною організацією учнівського самоврядування «Нове покоління» було 

випущено три альманахи на патріотичну тематику: «Україна – єдина країна», «Ми – 

діти України», «Харків збирає друзів». Подібні альманахи випускаються щорічно. 
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У 2015 році, за ініціативою лідерів учнівського 

самоврядування і в рамках реалізації районного 

проекту «Формула турботи», в загальноосвітніх 

навчальних закладах Московського району 

проведено акції: 

 «Допоможи ближньому» - збір речей, 

канцелярських товарів, іграшок тощо для 

допомоги дітям і сім’ям, які прибули до ЗНЗ 

із зони АТО; 

 «Вітальна листівка» - оформлення і 

відправлення в зону АТО для воїнів 

вітальних листівок, листів, малюнків тощо; 

 «Даруємо тепло» - самостійне 

виготовлення шкарпеток для бійців, які 

перебувають у зоні АТО, до акції залучено 

батьківську громадськість; 

 «За мир в Новому році» - виготовлення сувенірів і 

святкових листівок, оформлення подарунків із 

солодощів для бійців, які перебувають у зоні АТО  і 

відправка через волонтерів. 

 

13 жовтня 2015 року на базі Харківської загальноосвітньої школи №122 відбувся 

міський семінар за темою «Виховання громадянської позиції особистості формами та 

методами козацької педагогіки». 
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Крім того, в загальноосвітніх навчальних закладах району проводяться виховні 

заходи, години спілкування, на яких висвітлюються події в країні і, зокрема, в зоні 

антитерористичної операції із запрошенням учасників подій.   

Учнівське самоврядування – дієвий елемент системи освіти Московського району 

міста Харкова. Завдання формування особистості, лідера, громадянина та патріота 

вирішуються за єдиною методологією в рамках міського проекту «Учнівське 

самоврядування» Комплексної програми розвитку освіти Харкова. На сьогодні 

діяльність учнівського самоврядування визначається не тільки вимогами та інтересами 

учнів, але і реаліями життя. Участь у розвитку сучасного суспільства робить діяльність 

дітей важливою, наповнюючи слова «українець», «харків'янин», «патріот» 

особистісним змістом та відповідальністю за долю міста та держави. Виконання цих 

завдань – тобто формування соціально активної особистості – нерозривно пов’язане з 

розвитком саме правової компетентності учнів, адже саме право є одним з головних 

чинників визначення місця особистості в суспільстві-соціумі. Виходячи з цієї логіки, 

саме «Правова корпорація», яку очолює в місті Харкові учениця ХГ № 23, відіграє 

надважливу роль у системі учнівського самоврядування.  

Лідери учнівського самоврядування – переможці численних конкурсів. 

Учень ХГ №144 Сінявін Владислав став переможцем міського конкурсу «Учень 

року-2015 в номінації «Лідер року». 

Учениця ХСШ №156 Хміль Анастасія стала переможцем міського конкурсу 

«Учень року-2016» в номінації «Лідер року». 
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Учениця 9-В класу ХЗОШ №167 Гарькавець 

Марина посіла ІІ місце в обласному конкурсі «Місцеве 

самоврядування — це ми» у номінації «Кращий 

індивідуальний письмовий твір на тему «Що таке 

місцеве самоврядування?» 

 

 

 

 

 

 

 

16 березня 2016 року на базі Палацу 

дитячої та юнацької творчості «Істок» в межах 

реалізації Концепції з національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, 

міського проекту «Учнівське самоврядування» 

відбулося відкриття «Фестивальної весни 

ХМОУС-2016» і виставка патріотичних 

сувенірів «Діти Харкова – захисникам 

Батьківщини». В заході взяли активну участь 

члени Асоціації «Нове покоління» 

Московського району. Учні-лідери 

загальноосвітніх навчальних закладів Московського району представили на виставку 

кращі поробки. У Всеукраїнському проекті «Діти миру» взяли участь ЗНЗ №№ 33, 43, 

56, 122, 142, 156.  
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Загін юних миротворців «Мрія» Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів  

№ 156 став переможцем міської миротворчої гри-квесту «Блакитний берет», яка 

відбулася 20 травня 2016 року на території культурно-ділового центру «Баварія» в 

рамках заходів фестивальної весни  Харківської міської організації учнівського 

самоврядування». Учасниками заходу стали команди юних миротворців всіх районів 

міста Харкова. Юні миротворці  взяли участь у висадці саджанців горобини,  пройшли 

зі стрічками миру по Алеї Миру.  
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 01.06.2016 року учні ЗНЗ №№ 156, 122, 167 Московського району брали участь в 

акції «Діти Харкова – за мир!», в рамках якої пройшов флеш-моб на площі Свободи. 

 

 

Школярі Московського району брали участь у 

загальноміському проекті, в рамках якого обладнано 

виставку з дитячих малюнків «Діти Харкова – за мир!» 

поблизу ХНАТОБу, з якою можуть ознайомитися всі 

мешканці міста і його гості. 

 

 

 

Вшанування героїв АТО 

На виконання постанови Верховної Ради України  від 12.05.2015 № 373-VIII 

«Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді», розпорядження Кабінету міністрів України від 23.09.2015 № 998-

р «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року», 

розпорядження Харківської обласної державної адміністрації від 30.11.2015 № 562 
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«Про затвердження плану заходів з увічнення пам’яті захисників України у 

Харківській області на період до 2020 року», листа Департаменту освіти Харківської 

міської ради від 18.12.2015  № 3407/02-20/15 «Про проведення заходів з увічнення 

пам’яті захисників України», з метою вшанування українських воїнів - учасників 

антитерористичної операції на Сході України, волонтерів та громадян, які зробили 

значний внесок у зміцнення обороноздатності України, виховання у дітей та молоді 

поваги до Українського Війська та правоохоронних органів, відповідального 

ставлення до обов’язку Захисника Вітчизни в районі здійснюється відповідна робота. 

 
 

В усіх загальноосвітніх навчальних закладах організовано проведення 

тематичних уроків, бесід, присвячених героїзму захисників України. 

 
 

В рамках роботи з виховання у школярів поваги до подвигу захисників 

України в навчальних закладах району проводиться багато заходів: заходи до дня 

визволення Харкова, до Дня незалежності України, до річниці визволення України, до 

Дня пам’яті жертв Голодомору, до Дня Збройних сил України, до Дня захисника 
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України, до Міжнародного дня рідної мови, до Дня пам’яті та примирення та Дня 

Перемоги над нацизмом, перший урок  за темою «Україна – єдина країна», виховний 

захід «Посвята в козачата» до Дня українського козацтва спільно (в ХСШ №№ 33, ЗОШ 

№56  – спільно з Окремим науково-освітнім центром українського козацтва ХНПУ ім. 

Г.С. Сковороди), всеукраїнський диктант, присвячений Дню української писемності і 

мови, Шевченківські свята. У шкільних бібліотеках та кабінетах історії діють 

тематичні виставки, що ілюструють становлення та розвиток українського 

державотворення, боротьбу України за незалежність. 

 
Школярі Московського району надають гуманітарну допомогу в міру своїх сил 

пораненим бійцям АТО. Так, 3 грудня 2015 року учні ЗОШ №103 відвідали військовий 

шпиталь міста Харкова, де проходять лікування хлопці-бійці, які захищали Україну в 

зоні антитерористичної операції. Учні привітали героїв із святом Збройних сил 

України, передавши їм листи та малюнки від молодших школярів. Спілкування 

проходило в дружній атмосфері. Учні дізналися багато цікавого з розповідей наших 

бійців про ті події, які відбуваються зараз в зоні АТО. 
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Учні ХЗОШ № 139 і ХСШ № 33 відгукнулися на пропозицію волонтерів взяти 

участь у благодійній акції «Відкриваючи серце». Подарунки волонтери передали 28 

грудня 2015 року учасникам бойових дій в АТО, які знаходилися на лікуванні у 

Харківському шпиталі. 
 

 
 

Пізніше,  22 березня 2016 року, учні 5-х класів ХЗОШ №97 відвідали військовий 

шпиталь міста Харкова, де проходять лікування поранені бійці АТО. Учнями та їх 

батьками було надано гуманітарну допомогу хлопцям, які знаходяться на лікуванні. 

Благодійна організація "Сестра милосердя" висловила щиру вдячність школярам за 

піклування та допомогу. Інші школи також залучаються до цієї акції. 
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На заходи патріотичної спрямованості в заклади запрошуються бійці АТО, учні 

вшановують пам'ять воїнів, які загинули під час антитерористичної операції на сході 

України. Так, на свято Останього двоника в ЗОШ №103 було запрошено Сергеєва 

Олександра Сергійовича, голову Спілки ветеранів АТО м.Харкова.  

  
 

Загальноосвітніми навчальними закладами проведено розшук загиблих в АТО 

випускників шкіл, а саме: 
ШБ, дата 

народження, 

військове 

звання 

Місце та дата 

загибелі воїна 

Навчальний заклад, 

що закінчив, або 

працював 

У навчальному закладі 

вшановано пам'ять 

(установлено стенд, 

меморіальну дошку, створено 

куточок Слави) 

У місті Харків 

вшановано пам'ять 

(названо вулицю, 

провулок, 

встановлено 

меморіальну дошку 

на будівлі, 

пам'ятник) 

Плоходько 

Руслан 

Володимиро

вич, 

14.01.1975,  

майор 

Донецька 

область під 

Слов'янськом, 

02.05.2014 

Харківська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів № 128 

Харківської 

міської ради. 

Вибув із 7-А класу 

ХЗОШ № 128 

20.04.1988 до 

Польської 

Народної 

Республіки,  

м. Легница. 

В школі №128 створено 

куточок слави «Герої не 

вмирають». 

Учні ЗОШ №128 взяли 

шефство над матір’ю 

Плоходька Руслана, 

привітали її з Днем пам’яті і 

примирення. 

 

Розпорядженням 

губернатора 

Райніна І.Л. від 

17.05.2016 № 181 

«Про 

перейменування 

об’єктів 

топоніміки м. 

Харкова» вул. 

Роберта Ейдемана 

перейменовано у 

вул. Руслана 

Плоходька 

Усенко 

Володимир 

Всеволодови

ч, солдат, 

24.06.1965 

Донецька 

область, м. 

Іловайськ, 

28.08.2014 

Харківська 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ 

ступенів № 56 

Харківської 

міської ради 

Харківської 

області. Закінчив 8 

класів у 1980 році 

Розглядається питання про 

встановлення меморіальної 

дошки за ініціативи 

народного депутата України 

Кобцева М.В. 

Примітка: Син загиблого 

навчається в 6-Б (перейшов 

до 7-го класу) ХЗОШ №97. З 

метою соціальної підтримки 

дитини управлінням освіти 

спільно з керівництвом ЗНЗ 

№97 було організовано його 

безкоштовне харчування за 

рахунок коштів фонду 

загального обов’язкового 
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навчання, дитину залучено 

до новорічних святкових 

заходів для дітей пільгового 

контингенту.  

Чередніченк

о-

Москаленко 

Сергій  

Юрійович 

03.02.1983 

Луганська 

область  

м. Артемівськ  

командир 

відділу 30 

аеромобільної 

бригади 

вогнеметникі

в. 

Загинув 

16.05.2015  

внаслідок 

вибуху 

снаряду 

Харківський ліцей 

№141  Харківської 

міської ради 

Харківської 

області. Вибув з 9-

го класу в 1997 

році до Монголії. 

У залі Громадянської освіти 

ліцею встановлено стенд, 

присвячений вшануванню 

пам’яті Чередніченко-

Москаленко С.Ю. 

В ліцеї вшановується  

пам’ть загиблого бійця 

проведенням урочистої 

лінійки (16.05.2016).  

Дитина загиблого буде 

відвідувати ДНЗ №375. 

 

Старший 

сержант 

Блінов 

Владислав 

Євгенійови

ч 30.04.1979 

р. – 

заступник 

командира 

взводу  4-ї 

механізован

ої роти 2-го 

механізован

ого 

батальйону 

92-ї окремої 

механізован

ої бригади.  

Загинув 5 

квітня 2015 

року. селище 

Щастя, 

Луганська 

обл. 

Харківська 

загальноосвітня 

школа І-Ш 

ступенів № 97 

Харківської 

міської ради 

Облаштовано  куточок слави 

«Герої не вмирають» у 

шкільному музейному 

комплексі «Перемога». 

За рішенням виконавчого 

комітету Харківської міської 

ради від 23.03.2016 буде 

встановлено меморіальну 

дошку на будівлі школи. 

Примітка: Син загиблого 

навчається в 6-Б (перейшов 

до 7-го класу) ХЗОШ №97. З 

метою соціальної підтримки 

дитини управлінням освіти 

спільно з керівництвом ЗНЗ 

№97 було організовано його 

безкоштовне харчування за 

рахунок коштів фонду 

загального обов’язкового 

навчання, дитину залучено 

до новорічних святкових 

заходів для дітей пільгового 

контингенту. 

 

Крім того, учениця 2-го класу (перейшла до 3-го) ХСШ №156 є донькою 

Литвиненка Юрія Юрійовича, лейтенанта, 28.09.1979 р.н., нагородженого орденом 

Богдана Хмельницького III ст., який загинув у м. Дзержинськ Донецької області 

16.12.2015 року. З метою соціальної підтримки дитини управлінням освіти спільно з 

керівництвом ЗНЗ №156 було організовано її безкоштовне 2-разове харчування за 

рахунок коштів фонду загального обов’язкового навчання, залучено до відвідування 

ГПД. Зі слів матері загиблого, бабусі дівчинки, яка є викладачем ХНПУ ім. 

Г.С.Сковороди, в цьому закладі відкрито меморіальну дошку на честь її сина, 

випускника цього ВНЗ. 

В ЗОШ №111 навчається ще одна дитина, батько якої загинув в АТО –  

хлопчик закінчив 2 клас. З метою соціальної підтримки дитини управлінням освіти 
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спільно з керівництвом ЗНЗ №111 було організовано його безкоштовне 2-разове 

харчування за рахунок коштів фонду загального обов’язкового навчання, залучено до 

відвідування ГПД, новорічних свят для дітей пільгового контингенту тощо. 

Крім того, під час святкування зустрічі Нового 2016 року, Різдвяних свят та 

відпочинку дітей у дні зимових шкільних канікул: 

- 26.12.2015 року 64 дитини учасників АТО з числа учнів 1-7 класів брали 

участь у міській новорічній ялинці під патронатом Харківського міського голови 

Г.А.Кернеса в Харківському національному академічному театрі опери та балету ім. 

М.Лисенка,   

- 27 грудня 2015 року 31 вихованець ДНЗ району, батьки яких є учасниками 

АТО, відвідав святкову новорічну виставу в ХМПДЮТ за сприяння депутата 

Харківської обласної ради Боровської С.В., де малюки отримали солодкі новорічні 

подарунки від народного депутата України Д.В.Святаша,  

- 15 дітей учасників АТО з числа учнів 8-11 класів отримали додатково солодкі 

новорічні подарунки. 
 

Євроклуби 

 З метою євроінтеграції в ЗНЗ створено Євроклуби. В планах роботи Євроклубів 

відображено питання щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 

З 14 квітня 2016 року по 24 квітня 2016 року відбулася подорож групи учнів та 

вчителів ХСШ №156 до міста Краків 

(Республіка Польща). Це вже друга зустріч 

учасників тристороннього шкільного обміну 

в межах роботи шкільного Євроклубу “Step 

by Step”.  

Проект має на меті налагодження 

співпраці між учнями шкіл Німеччини (м. 

Ведемарк), Польщі (м. Краків) та України (м. 

Харків) у межах партнерської угоди, а також 

міжкультурний обмін досвідом та думками 

щодо минулого, теперішнього та майбутнього. В проекті беруть участь учні 10-х класів 

та вчителі англійської та німецької мов з кожної країни.  

Темою проекту є Голокост, саме тому велика частина подорожі була присвячена 

вивченню життя та історії єврейського народу в Кракові. Було проведено декілька 

майстерень, під час яких євроклубівці дізнались про долі  людей, що вижили в 

концтаборі Аушвіц-Біркенау - одному з найбільших концтаборів, що існував з кінця 

травня 1940 до кінця 1945 року біля міста Освенцим. Після цього учні відвідали 

концтабір.  
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Крім того, учасники проекту відвідали школу, де навчаються польські партнери 

(Niepubliczne Gimnazjum i Liceum im. M. Reja w Krakowie). Для учнів, майбутніх 

студентів, було проведено презентацію та заняття з вивчення польської мови в 

найстарішому університеті Кракова.  

 

Гурткова робота 

Серед напрямів гурткової роботи в школах чільне місце 

посідають гуртки військово-патріотичного напрямку (111 

гуртків – 2243 учня): найбільш цікаві - «Юний стрілець», 

«Влучний стрілець», «Юний командир», «Захисник 

Батьківщини» - є в кожному навчальному закладі, окрім ЗНЗ 

№№ 33, 177 (школи І ступеню). 
 

 

 

 

 

 

Шкільні бібліотеки: їх роль у національно-патріотичному вихованні 

З 01 по 31 жовтня 2015 року ІІ Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек 

проводився під гаслом «Виховуємо громадянина – патріота України». В рамках 

місячника фонди бібліотек укомплектовано літературою, спрямованою на  

національно-патріотичне виховання дітей та молоді, проведено виставки фото- та 

архівних документів, що ілюструють становлення та розвиток української держави. 

Участь у Всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек для закладів Московського 

району є традиційною. 

Проводяться бібліотечні уроки з національно-патріотичного виховання. 

 
Здійснюється робота по створенню на електронних носіях тематичних добірок 

українських літературних і музичних творів національно-патріотичної тематики. 

Постійно готуються персональні книжкові виставки, присвячені видатним подіям в 

історії України і творчості видатних українських інтелектуалів і політичних діячів, які 

спричинилися до організації боротьби за незалежність, становлення і розвиток 
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української державності. Так, в лютому 2016 року організовано тематичні виставки 

"Дочка Прометея" до 145-ї річниці від дня народження Лесі Українки. 

 
Щорічно в березні в рамках Місячника творчої майстерності шкільних 

бібліотекарів проводяться заходи, присвячені пам’яті видатного Кобзаря – 

Т.Г.Шевченка. 

 

 
 

Бібліотекарями навчальних закладів Московського району продовжується робота 

по підготовці науково-допоміжного бібліографічного покажчика «Національно-

патріотичне виховання дітей та молоді». 

 

4 грудня 2015 року на базі ХЛ №141 відбувся районний семінар шкільних 

бібліотекарів за темою «Підвищення рівня інформаційної культури сучасного учня – 

важлива складова роботи шкільної бібліотеки, що має великі виховні можливості 

українознавчого аспекту». 
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11 березня на базі ЗНЗ № 111 відбувся районний семінар шкільних бібліотекарів 

за темою «Формування іміджу шкільної бібліотеки в системі реалізації національно-

патріотичного виховання». В рамках семінару було проведено інтегрований урок з 

української літератури та основ бібліотечних знань «Друкар книжок небачених», 

літературно-етнографічний проект «Віночок українських оберегів», літературна 

сторінка до 75-річчя з дня народження Г.Т. Чубач. 
 

 
 

  
 

Методичні розробки вчителів району та бібліотекарів ЗНЗ №№ 111, 167 з 

національно-патріотичного виховання друкуються в педагогічній пресі. Досвід роботи 

ЗНЗ №№ 56, 98 розміщено на сайті РУО для ознайомлення освітян. 

Бібліотекарі ЗОШ №№ 111, 167 беруть участь в засіданні творчої групи на базі 

КВНЗ «ХАНО» з розробки методичного збірника для шкільних бібліотекарів з 

національно-патріотичного виховання учнів. 
 

Шкільні музеї 

Музей є важливим засобом навчально-виховної роботи, формування всебічно 

освіченої особистості, виховання патріотів українського народу. Метою діяльності 

музеїв має бути сприяння у дітей та учнів патріотизму, формуванню у учнів 

патріотизму, формування національної самосвідомості та високих моральних якостей 

громадянина України. 

У Московському районі активно працюють 11 шкільних музеїв, з них: 

8 військово-історичного профілю: 

 

 

Музей 15-ї Харківсько-Празької 

стрілецької дивізії у ХГ№23 

 

 

 

 

 

Музейний комплекс «Перемога»  

у ХЗОШ №97 
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Військово-історичний музей 

ХЗОШ №103 

 

 

 

 

 

Музей «Бойовий шлях183-ї стрілкової 

дивізії» у ХЗОШ №122 

 

 

 

 

 

Музей афганської війни  

у ХЗОШ №138 

 

 

 

 

 

 

Музей Харківського дитячо-юнацького 

клубу моряків 
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Музей Бойової слави у ХЗОШ №25 

 

 

 

 

 

 

Музей Бойової Слави 25-ї дивізії імені 

В.І.Чапаєва у ХЗОШ №31 

 

2 історичного профілю: 

 

 

 

Музей історії Харківської 

загальноосвітньої школи №64 

 

 

 

 

 

 

Музей історії Харківської 

загальноосвітньої школи №111 
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1 історико-етнографічного профілю: 

 

 

 

 

Історико-етнографічний музей Хліба  

у ХЛ №141 

 

 

За підсумками міського конкурсу–огляду шкільних музеїв загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів у 2015 році визнано переможцем в номінації 

«Кращий етнографічно-краєзнавчий музей» і нагороджено дипломом І ступеня «Музей 

Хліба» Харківського ліцею 

№ 141 Харківської міської 

ради Харківської області. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слід зазначити, що переможцями міського конкурсу–огляду шкільних музеїв 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів у різні роки були музеї : 

в 2015 – Музей Хліба в ХЛ №141, 

в 2014 - Музей Бойової Слави 25-ї дивізії імені В.І.Чапаєва ХЗОШ №31; 

в 2013 - Музей Бойової Слави183-ї Харківської дивізії у ХЗОШ №122; 

в 2012 - Музей Харківського дитячо-юнацького клубу моряків; 

в 2011 - Музейний комплекс «Перемога» у ХЗОШ №97. 

В музеях при навчальних закладах ХЗОШ № 

31, 103, 122 створено постійно діючі стенди з 

фотоматеріалами, що відображають події збройної 

боротьби Українського народу за територіальну 

цілісність нашої країни, участь випускників 

навчальних закладів в антитерористичній операції. 

Так, в ЗОШ №103, де створено військово-історичний 

музей, присвячений подіям на Майдані та в зоні 

АТО, проводяться екскурсії, тематичні уроки та 

виховні години для учнів за темою: «Герої Небесної Сотні», «Подвиг героїв АТО». 
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Ознайомлення з пам’ятками  української історії та культури 

Налагоджена системна екскурсійна діяльність дітей та учнівської молоді, 

відвідування визначних історичних місць та ознайомлення з пам’ятками  української 

історії та культури: з метою ознайомлення школярів з цікавими куточками нашої 

країни, прищеплення любові до рідного краю проводяться екскурсії для учнів шкіл в 

різні регіони України, до Харківського історичного музею тощо.  
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Так, в червні 2016 року  учні ЗОШ №64 відвідали Західну Україну, 

ознайомилися з її історією та побутом населення, піднялися з прапором нашої країни 

на найвищу точку України – гору Говерла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота дошкільних навчальних закладів  

з національно-патріотичного виховання малюків 

Відповідно до Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

листа Міністерства освіти і науки України від 20.05.15 № 1/9-249 «Щодо організації 

освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» 

одним з пріоритетних змістових напрямів роботи дошкільних навчальних закладів 

району було визначено національно-патріотичне виховання.  

Питання національно-патріотичного виховання дітей розглядалися на секційних 

засіданнях серпневої конференції. Управлінням освіти були заплановані та проведені 
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у листопаді 2015 року методичні об’єднання для вихователів усіх вікових груп за 

темою «Виховання патріотизму, толерантності у дітей дошкільного віку шляхом 

прилучення їх до народознавства».  

Колективи дошкільних навчальних закладів району приймали активну участь у 

всеукраїнських та міських конкурсах: 

1. З метою активізації освітньої роботи дошкільних навчальних закладів з 

патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку з 1 червня до 1 вересня 

поточного року в режимі он-лайн проводився фестиваль-огляд матеріалів з досвіду 

роботи вихователів за темою «Україна – рідний край» на освітньому порталі 

«Педагогічна преса». Колективи двох дошкільних навчальних закладів Московського 

району – дошкільного навчального закладу № 28 та дошкільного навчального закладу 

№ 363 – приймали участь у цьому фестивалі-огляді. 

 

 
 

2. На виконання Указу Президента України «Про заходи щодо поліпшення 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді» від 12.06.2015 № 334, заходів 

Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки, наказу 

Департаменту освіти Харківської міської ради від 03.11.2015 №227 «Про проведення 

міського конкурсу-огляду куточків державної та національної символіки в 

дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах» та з метою 

поширення кращого досвіду національно-патріотичного виховання в навчальних 

закладах району, виховання любові та пошани до державної символіки, ритуалів 

суверенної України, формування ціннісного ставлення особистості до Батьківщини, 

держави, нації у листопаді-грудні 2015 року проводився І (районний) етап Конкурсу-
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огляду куточків державної та національної символіки. У конкурсі брали участь всі 

дошкільні навчальні заклади району.  

 
Переможці районного етапу – два дошкільних навчальних заклади – прийняли 

участь у ІІ етапі міського конкурсу. За підсумками міського конкурсу Дошкільний 

навчальний заклад № 366 був визнаний переможцем конкурсу-огляду серед 

дошкільних навчальних закладів та нагороджений дипломом ІІ ступеня; дошкільний 

навчальний заклад № 363 визнаний переможцем у номінації «За створення виховного 

середовища, що сприяє залученню дітей та молоді до національних традицій». 

Національно-патріотичне виховання дітей у дошкільних навчальних закладах 

здійснюється комплексно – через навчальний процес, виховну роботу, співпрацю з 

родиною.  

  

  
 

Для педагогів у закладах проводились методичні заходи відповідної тематики: 

педагогічні ради, семінари, круглі столи, консультації, взаємоперегляди занять. 
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В методичних кабінетах дошкільних навчальних закладів зібрано нормативно-

правові документи з питань громадянського виховання, програми, навчальні посібники 

з українського народознавства, науково-методичну та художню літературу, методичні 

розробки, конспекти занять, сценарії свят та розваг; демонстраційно-ілюстративний, 

довідковий матеріал. 

 

 
 

Для формування у дітей національної свідомості в усіх групах дошкільних 

навчальних закладів обладнано куточки національно-патріотичного спрямування. 

Експозиції куточків містять незмінні та змінні елементи, періодичні експозиції та 

дидактичні матеріали. 
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Під час навчально-виховної роботи вихователі вдало поєднують такі форми 

роботи з дітьми, як ознайомлення дітей з явищами суспільного життя, народознавство 

із засобами мистецтва, практичною діяльність дітей (праця, спостереження, ігри, 

творча діяльність тощо). 
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Неабияке значення для виховання свідомого громадянина є прищеплення 

шанобливого ставлення до героїв війни, ветеранів, до пам'яті про тих, хто загинув, 

захищаючи Вітчизну; поваги до воїнів-захисників кордонів Батьківщини.  

Педагогами систематично плануються та проводяться тематичні екскурсії дітей 

до видатних місць, організовуються виставки дитячих робіт з даної тематики, 

відзначаються визначні свята: День захисника Вітчизни, Різдвяні свята, день 

Соборності України, День пам’яті та примирення, День Перемоги над нацизмом у 

Європі тощо. 

Так, у дошкільних навчальних закладах району протягом 5-6 травня 2016 року 

відбулися Ранки пам’яті та вшанування, присвячені героям-визволителям України в 

роки Другої світової війни. Для участі у цих урочистих заходах до дошкільних 

навчальних закладів були запрошені ветерани Другої світової війни, діти війни, 

учасники АТО. Педагоги дошкільних навчальних закладів разом з дітьми підготували 

концертні номери, вітальні листівки, квітки маку - символ відзначення Дня пам’яті та 

примирення і Дня Перемоги, живі квіти, які вручили запрошеним гостям. У старших 

групах проводились заняття за темами: «Україна пам’ятає подвиги солдат», «Наша 

вулиця носить ім’я героя війни», «Герої не вмирають, вони живуть вічно», «Ніхто не 

забутий, ніщо не забуте». 
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Діти з батьками, ветеранами та вихователями брали участь у покладанні квітів до 

меморіалу слави, братських поховань захисників України у Другій світовій війні, 

обелісків, Вічного вогню. 
 

 

  
Вихователі проводять просвітницьку роботу серед батьків щодо розкриття 

проблеми виховання патріотичних почуттів дітей у сім’ї під час батьківських зборів, 

днів відкритих дверей, лекцій та консультацій. 

Інформація про заходи з національно-патріотичного виховання висвітлюється на 

сайтах дошкільних навчальних закладів. 

 

Таким чином, в Московському районі налагоджено системну роботу з 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, вшанування пам’яті воїнів-

випускників, воїнів-земляків, які загинули під час АТО на сході України, соціальної 

підтримки дітей, батьки яких захищають Україну або загинули в АТО.  


