
План заходів з національно-патріотичного 

виховання 

на  2016 – 2018 рік 
 

 

№ 

 

Назва заходу 

 

Термін 

виконання  

1 Проведення тижня правової освіти  Грудень 

II тиждень 

2 Проведення тижня національно-патріотичного виховання  Березень 

III тиждень 

3 Проведення місячника національної культури   Березень 

4 Проведення Уроків Мужності та милосердя  під девізом « 

Борімося – поборемо !» 

Постійно 

5 Заходи  до  -   утворення української армії ; 

- Соборності України; 

- Дня Гідності та Свободи   

- Дня Пам’яті Героїв Небесної Сотні 

14.10. 

22.01. 

22.01. 

20.02. 

6 Організація тематичних бібліотечних виставок з національно-

патріотичного виховання   

Постійно 

7 Організація  заходів  щодо збереження  народної культурної 

спадщини  України.  

Постійно 

8 Догляд за меморіальною дошкою на фасаді школи , встановленою  

на честь загиблого в АТО Чехуна О. 

Постійно 

9 Відвідування учнями  визначних  історичних пам’ятних місць 

української історії та культури. 

Постійно 

10 Екскурсії  до пам’ятних місць, пам’ятників та місць поховань 

загиблих захисників України у роки Другої світової війни та під 

час проведення антитерористичних операцій  на Сході України  

Постійно 

11 Активізація волонтерських  акцій та проектів  на підтримку 

українських захисників 

Постійно 

12 Участь у шкільних, районних та  міських масових заходах та 

конкурсах національно-патріотичного  спрямування  

Постійно 

13 Участь  у міській Спартакіаді та Всеукраїнській дитячо-юнацькій 

військово-патріотичній грі-випробовуванні 

За графіком 

14 Залучення військових офіцерів та воїнів АТО до виховного 

процесу  учнів школи 

Постійно 

15 Проведення тематичних заходів , присвячених героїчному  

захисту України  за територіальну цілісність та незалежність 

України із залученням до проведення  учасників бойових дій, 

ветеранів війни та членів сімей, полеглих бійців АТО  

Постійно 

16 Святкування Дня Збройних сил України  Щорічно   

17 Участь шкільної команди у фізкультурно-патріотичному 

фестивалі  

« Козацький гарт» 

За графіком  



18 Проведення заходів до Дня української писемності  Щорічно  

09 листопада 

19 Виховні заходи  про єдність та соборність України (Сходу та 

Заходу) 

Щорічно  

01 вересня 

20 Організація та проведення родинних проектів, виставок,  

тематичних конкурсів та творчих завдань з національно-

патріотичної тематики 

Постійно  

21 Проведення тематичних  єдиних годин спілкування з залученням 

волонтерів, бійців української армії та  учасників АТО   

Постійно 

22 Конкурси малюнків, написання листів  та виготовлення сувенірів  

і оберегів для учасників АТО  

 

 

Постійно  

23 Благодійні акції на допомогу Українській армії Постійно 

24 Зустрічі з волонтерами, бійцями української армії , учасниками 

АТО  та їх сім’ями 

Постійно  

25 Конкурси дитячої творчості «Слава українським військовим»,  

« У світі немає кращої країни, ніж  Україна» 

Постійно 

26 Проведення спортивних конкурсів та змагань, фізичний розвиток 

дітей 

Постійно 

27 Профорієнтаційна робота серед старшокласників на подальшу 

службу у Збройних силах України 

Постійно 

28 Робота методичних об’єднань класних керівників та вчителів 

фізичної  культури із питань національно-патріотичного 

виховання учнів 

Постійно  

29 Проведення заходів : 

- «Шевченківське слово»  

- «Свято рідної мови» 

 

Щорічно 

30 Участь у міських семінарах із питань національно-патріотичного 

виховання учнів 

Постійно  

31 Пропаганда  моральних уподобань  та патріотичних  вчинків 

серед учнівської молоді 

Постійно  

32 Широке висвітлення заходів з національно-патріотичного 

виховання у засобах  масової інформації 

Постійно  

 

 
 


