
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Катеринівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

_________ Ю.Л. Шукалюков 

 

План заходів 

щодо реалізації освітнього проекту «ВИХОВНИЙ ПРОСТІР ХАРКІВЩИНИ» 

  по Катеринівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 

І напрям. Національно-патріотичне і громадянське виховання 

Зміст роботи Учасники Термін Відповідальні 

1. Організація роботи навчальних закладів щодо національно-патріотичного і громадянського виховання 

1.1. Проведення нарад при директорі, семінарів з питань 

національно-патріотичного виховання, учнівського 

самоврядування. 

Вчителі, лідери 

учнівського 

самоврядування 

Протягом 

терміну 

реалізації 

проекту 

Шукалюков Ю.Л. 

Лазаренко С.М. 

Кочергіна О.А. 

1.2. Засідання МО класних керівників з питань патріотичного 

і громадянського виховання: 

- впровадження інноваційних технологій у виховну 

діяльність закладу в умовах упровадження Концепції 

національно-патріотичного виховання, проекту «Виховний 

простір Харківщини»; 

- формування активної громадянської позиції особистості 

учня. Реалізація військово-патріотичного виховання в 

закладі; 

- підготовка і презентація проектів патріотичного виховання; 

- кодекс цінностей українського виховання. 

Члени 

методичного 

об’єднання 

класних 

керівників 

Протягом 

навчального 

року 

Лазаренко С.М. 

 

1.3. Вивчення спецкурсу «Харківщинознавство» у 8-9-х 

класах загальноосвітніх навчальних закладів. 

Учні 8-9 класів  Щорічно, 

протягом 

навчального 

року 

Крайник С.Л. 

2. Заходи, фестивалі, конкурси, свята, акції, змагання національно-патріотичного спрямування 



 

 

 

2.1. Участь у районному етапі дитячих та учнівських 

конкурсів, фестивалів, акцій, проектів тощо патріотичної 

спрямованості. 

Учні 5-11 класів Протягом  

навчального 

року 

Лазаренко С.М. 

Кочергіна О.А. 

2.2. Участь у І (районному) етапі Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

Учні 8-11 класів Червень 

2017-2018 років 

Крайник С.Л. 

Цяцька І.О. 

2.3. Участь у районних етапах дитячих та учнівських 

конкурсів: 

 районного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості; 

 районного етапу Міжнародного конкурсу з української 

мови ім. П.Яцика; 

 районного етапу Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка; 

 районного етапу обласного фестивалю ораторського 

мистецтва, та заходи, присвячені Дню української 

писемності та мови. 

Вчителі, учні 

школи 

Щорічно Архипова Л.І. 

Дейнеко О.І. 

2.4. Участь у районних та участь в обласних етапах 

всеукраїнських акцій та конкурсів: 

- Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах 

року»; 

- Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних 

фотоаматорів «Моя Україно!»; 

- Всеукраїнського конкурсу  «Парки – легені міст і 

сіл»; 

- Всеукраїнського конкурсу  «Український 

сувенір»; 

- Всеукраїнського конкурсу української народної 

Учні школи Щорічно Орлова І.М. 

Кочергіна О.А. 



 

 

 

іграшки; 

- Всеукраїнського конкурсу декоративно-

ужиткового та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій 

край»; 

- Всеукраїнського конкурсу з квітникарства  та 

ландшафтного дизайну  «Квітуча Україна»; 

- Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-

технічної творчості учнівської молоді «Наш пошук і 

творчість -  тобі, Україно!». 

2.5. Участь учнів в обласних етапах Всеукраїнських 

експедицій, конкурсів «Моя батьківщина – Україна». 

Учні школи Протягом 

терміну 

реалізації 

проекту 

Вчителі-предметники 

2.6. Участь у районних та участь в обласних конкурсах, 

фестивалях: 

- обласна виставка юних природоохоронців 

«Зимовий вернісаж»; 

- обласний відкритий фестиваль дитячої художньої 

творчості «Таланти третього тисячоліття»; 

- обласна виставка-конкурс писанкарства 

«Українська Великодня Писанка», «Різдвяна писанка»; 

- обласний вернісаж дитячої творчості до річниці 

Чорнобильської катастрофи. 

Учні школи Щорічно Лазаренко С.М. 

Кочергіна О.А. 

2.7. Участь у  засіданнях лідерів Харківської обласної ради 

старшокласників. 

Лідери 

учнівського 

самоврядування 

школи 

Щомісяця, 

протягом 

терміну 

реалізації 

Лазаренко С.М. 

Кочергіна О.А. 



 

 

 

проекту 

2.8. Участь у Всеукраїнській історико-краєзнавчий 

конференції учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій 

нарід…». 

Учні школи Січень  

2017-2018 років 

Крайник С.Л. 

2.9. Проведення в навчальних закладах «Всеукраїнського 

тижня права». 

Учні школи Грудень 

щорічно 

Крайник С.Л. 

2.10. Проведення заходів, присвячених пам’яті загиблих, які 

віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність 

України, проявили героїзм у бойових діях під час проведення 

АТО на сході України: тематичні бесіди та засідання 

«круглих столів» за темами: «Земляки – учасники АТО на 

сході України»,  «Мій рідний край, моя земля – моя історія 

жива», «Герої нашого часу»;  фотовиставки «Україна – 

більша за життя», «Тільки тим історія належить, хто за неї 

бореться й живе», «Часи не обирають»; встановлення 

меморіальних дощок, створення куточків та стендів Пам’яті 

тощо. 

Вчителі та учні 

школи 

Протягом 

терміну 

реалізації 

проекту 

Класні керівники 

 

2.11. Демонстрація фільму «Герої не вмирають». Учні школи Протягом 

терміну 

реалізації 

проекту 

Архипова Л.І. 

2.12. Участь у районних акціях «Напиши листа захиснику 

Батьківщини», «Повертайтеся живими», «Дякуємо за 

сонячний ранок». 

Учні школи Протягом 

терміну 

реалізації 

проекту 

Архипова Л.І. 

Дейнеко О.І. 

2.13. Участь у засіданні районної асоціації старшокласників 

«Стожари». 

Учні школи Протягом 

терміну 

Кочергіна О.А. 



 

 

 

 

  

реалізації 

проекту 

2.14. Зустрічі з учасниками АТО, ліквідаторами наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС, воїнами-афганцями, 

ветеранами Другої світової війни. 

Учні школи Протягом 

терміну 

реалізації 

проекту 

Лазаренко С.М. 

2.15. Співпраця з районною спілкою воїнів АТО. Учні школи Протягом 

терміну 

реалізації 

проекту 

Лазаренко С.М.   

Архипова Л.І. 

2.16. Участь у районних спортивно-масових заходах 

патріотичного спрямування. 

Учні школи Протягом 

терміну 

реалізації 

проекту 

Крайник С.Л. 

Цяцька І.О. 

3. Робота гуртків, просвітницька діяльність у навчальних закладах району 

3.1.  Залучення учнівської молоді до науково-дослідницької 

діяльності   МАН з історії України, церкви, козацтва, 

національних визвольних рухів у секціях відділень історії, 

філософії та суспільствознавства, наук про Землю. 

Вчителі та учні 

школи 
Протягом 

терміну 

реалізації 

проекту 

Вчителі-предметники 

3.2. Навчально-тематичні екскурсії до об’єктів історико-

культурної спадщини Слобожанщини, та в цілому України. 

Учні  школи Протягом 

терміну 

реалізації 

проекту 

Класні керівники 



 

 

 

ІІ напрям. Морально-духовне і гуманістичне виховання 

 

 

 

 

 

Зміст роботи Учасники Термін Відповідальні 

Організація роботи у навчальних закладах щодо морально-духовного та гуманістичного виховання 

2.1. Організація навчальних і краєзнавчих екскурсій, 

подорожей рідним краєм тощо. 

Учні 1-11 класів Протягом терміну 

реалізації проекту 

Класні керівники 

2.2. Організація та проведення семінарів, методичних 

студій з питань морально-духовного виховання. 

Вчителі школи Протягом терміну 

реалізації проекту 

Лазаренко С.М. 

Кочергіна О.А. 

2.3. Участь у районному етапі дитячих та учнівських 

конкурсів, фестивалів, акцій, проектів тощо 

морального спрямування. 

Учні 1-11 класів Протягом терміну 

реалізації проекту 

Лазаренко С.М. 

Кочергіна О.А. 

2.4. Організація і проведення районого етапу 

всеукраїнських конкурсів: 

- районний відбірковий етап Всеукраїнського 

юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста»; 

- районний етап Всеукраїнського конкурсу «Земля 

– наш спільний дім»; 

- районний етап виставки-конкурсу «Різдвяна 

писанка». 

Учні 1-11 класів Протягом терміну 

реалізації проекту 

Орлова І.М. 

Кочергіна О.А. 

2.5. Запровадження курсів духовно-морального 

спрямування, курсу «Православна культура 

Слобожанщини» у 5-11 класах. 

Учні 5-11 класів Щорічно, 

протягом 

навчального року 

Орлова І.М. 



 

 

 

ІІІ напрям. Правове, превентивне виховання, формування здорового способу життя 

Зміст роботи Учасники Термін Відповідальні 

3.1. Участь у районному етапі акції «Молодь за 

здоровий спосіб життя». 

Учні 5-11 класів Протягом терміну 

реалізації проекту 
Лазаренко С.М. 

Кочергіна О.А. 

3.2. Участь у районному етапі конкурсі дитячої 

творчості «Жива вода – Дельта». 

Учні 5-11 класів Протягом терміну 

реалізації проекту 
Орлова І.М. 

3.3. Участь у районному етапі Фестивалю-конкурсу 

«Молодь обирає здоров’я». 

Учні 5-11 класів Протягом терміну 

реалізації проекту 
Лазаренко С.М. 

Кочергіна О.А. 

3.4. Залучення до навчання в гуртках дітей пільгових 

категорій, дітей внутрішньо переміщених осіб. 

Учні школи Протягом терміну 

реалізації 

проекту 

Класні керівники 

3.5. Залучення учнівської молоді до науково-

дослідницької діяльності валеологічного та 

екологічного спрямування Малої академії наук 

України. 

Учні школи Протягом терміну 

реалізації 

проекту 

Орлова І.М. 

Лазаренко С.М. 

3.6. Організація заходів правової тематики; участь у 

«Всеукраїнському тижні права». 

Учні школи Протягом терміну 

реалізації проекту 

Крайник С.Л. 

3.7.Впровадження в навчальні заклади де працюють 

практичні психологи комплексно-цільовий проект 

«Конфлікти в освіті. Шкільна медіація». 

Вчителі та учні 

школи 

Протягом терміну 

реалізації проекту 

Чакубаш В.В. 

 

 

 


