
Додаток  

                                                                                                                до наказу № ____ 

                                                                                                                  від «__»____2015 

План заходів  

щодо реалізації Концепції національно-патріотичного  

виховання дітей та молоді у школі на 2015-2016 навчальний рік 
 

№№ 

з/п 

Назва заходу Строк 

виконання 
Відповідальні за виконання 

1 Створення організаційних наказів по школі («Про організацію 

виховної роботи», «Про використання державної символіки» тощо), 

які регламентують національно-патріотичний напрямок виховної 

роботи 

Вересень 

2015 

Шиян О.В., заступник 

директора з виховної роботи. 

2 Передбачити впровадження Концепції національно-патріотичного  

виховання дітей та молоді при складання Плану розвитку школи на 

2016-2020 роки 

Серпень-

листопад  

2015 р. 

Члени адміністрації школи 

3 Популяризація на конференціях, круглих столах і широко 

висвітлювати у засобах масової інформації факти і події, що свідчать 

про колективну й індивідуальну боротьбу за незалежність України у 

ХХ столітті, перелічених у Законі України «Про правовий статус та 

вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті» 

(№ 25-38-1 від 7.04.2015 р.) 

Постійно Класні керівники1-9, 11 класів;  

Бєлов О.Ю.,учитель історії та 

правознавства 

 

4 Проведення тижнів правової освіти та національно-патріотичного 

виховання, спрямованих на розвиток у дітей та молоді почуття 

власної гідності, усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві, 

можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків 

із застосуванням рекомендацій Українського інституту національної 

пам’яті  

Постійно Шиян О.В., заступник 

директора з виховної роботи;  

Бєлов О.Ю.,учитель історії та 

правознавства; класні 

керівники 1-9, 11 класів 

5 Проведення спеціальних уроків, конкурсів, фестивалів тощо з 

відзначення Дня української писемності та мови 

9 

листопада 

2015 року 

Шиян О.В., заступник 

директора з виховної роботи;  

Стрижченко О.С., Жданюк-

Зальотова О.О., Горіна Г.М., 

учителі-філологи; класні 
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керівники 1-9, 11 класів 

6 На «День знань» проводити лекції, бесіди, виховні заходи з метою 

утвердження у свідомості молоді переконань про єдність і соборність 

України (Сходу і Заходу) 

Щорічно 

1 вересня  

 

Шиян О.В., заступник 

директора з виховної роботи; 

класні керівники  

7 Проведення заходів в межах Всеукраїнського місячника  у рамках 

проведення міжнародного місячника шкільної бібліотеки «Виховуємо 

громадянина – патріота України» 

Щорічно з 

2015 р.  

Рахвальська А.Ф., бібліотекар 

школи 

8 Залучення учнів та педагогічний колектив до пошуку, охорони, 

збереження народної культурної спадщини України (пісні, легенди, 

перекази тощо) 

Постійно Шиян О.В., заступник 

директора з виховної роботи; 

класні керівники 

9 Практикувати 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 

Постійно Шиян О.В., заступник 

директора з виховної роботи;  

Логвіненко В.Ю., педагог-

організатор; класні керівники 

10 

 

Проводити конкурси малюнків, оберегів, організовувати написання 

листів бійцям АТО 

Постійно Шиян О.В., заступник 

директора з виховної роботи;  

Логвіненко В.Ю., педагог-

організатор; класні керівники 

11 Прищеплювати любов до української мови через спеціально 

організовані уроки: «Свято рідної мови», «Мужай, прекрасна наша 

мово», «Шевченківське слово» 

Постійно Учителі початкової школи; 

 Стрижченко О.С., Жданюк-

Зальотова О.О., Горіна Г.М., 

учителі-філологи 

12 Використовувати на заняттях фізичної культури українські народні 

ігри, зокрема, «Високий дуб», «Чаклун», «Хлібчик» та ін. 

Постійно Свінченко О.В.,  

Логвіненко В.Ю., учителі 

фізкультури 

13 Проводити цикл бесід, спрямованих на розкриття традицій 

української культури, ознайомлення дітей з фольклором (традиції, 

ігри та ін.) 

Постійно Класні керівники 

14 Проводити конкурси дитячої зображувальної творчості «Слава 

українським військовим», «У світі немає кращої країни, ніж 

В межах 

відповідних 

тематичних 

Шиян О.В., заступник 

директора з виховної роботи;  
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Україна», «Планета дружби» місячників Логвіненко В.Ю., педагог-

організатор; Сидоренко О.М., 

учитель образотворчого 

мистецтва 

15 Прийняття участі у заході для дітей-переселенців із зони АТО 

«Пізнай свою історію – вона єднає» 

ІІ квартал  

2016 р. 

Шиян О.В., заступник 

директора з виховної роботи;  

Бєлов О.Ю.,учитель історії та 

правознавства; класні 

керівники 1-9, 11 класів 

16 Активізувати профорієнтаційну роботу серед старшокласників на 

подальшу службу в Збройних силах України шляхом проведення 

конкурсів, вікторин, змагань тощо 

Постійно Шиян О.В., заступник 

директора з виховної роботи;  

Бєлов О.Ю.,учитель історії та 

правознавства; класні 

керівники 8-9, 11 класів 

17 Налагодити зв'язок з військовою частиною (екскурсії до музеїв 

військових частин, спільні заходи патріотичного спрямування); 

активізувати зв’язки і спільну профорієнтаційну діяльність шкіл та 

військових ВНЗ (юний правознавець, десантник, рятівник, розвідник, 

снайпер, поліцейський, прикордонник, радист) (1-11 кл.) 

Постійно  Шиян О.В., заступник 

директора з виховної роботи;  

Бєлов О.Ю.,учитель історії та 

правознавства; класні 

керівники 1-9, 11 класів 

18 Залучати офіцерів військових частин, воїнів АТО до проведення 

навчальних занять у школах із військової підготовки 

Постійно  Члени адміністрації школи 

19 Проведення з дітьми та учнівською молоддю на рівні закладу 

безстрокових акцій: «Ми разом», спрямованих на допомогу 

пораненим військовим (1-11 кл.); благодійної акції «З вірою в серці», 

спрямованої на підтримку захисників нашої країни, їхніх дітей та 

родин, медичних працівників і волонтерів, які працюють в зоні АТО 

(1-11 кл.); мітингу-реквієму на вшанування Героїв Небесної Сотні (1-

11 кл.); зустрічей з воїнами-учасниками АТО «В родинному колі» (1-

11 кл.)  

Постійно Шиян О.В., заступник 

директора з виховної роботи;  

Логвіненко В.Ю., педагог-

організатор; 

класні керівники 1-9, 11 класів 

20 Залучати учнів до участі у «Вахті пам'яті Небесної сотні» Постійно Шиян О.В., заступник 

директора з виховної роботи;  
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Логвіненко В.Ю., педагог-

організатор; 

класні керівники 1-9, 11 класів 

21 Проводити тематичні заходи, присвячені героїчним подвигам 

українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і 

незалежність України: 

 до утворення Української Повстанської Армії (14.10.1942 р.); 

 до дня Соборності України; 

 до святкування дня Гідності та Свободи 

Щорічно –  

 

 

14.10 

22.01 

22.11 

Шиян О.В., заступник 

директора з виховної роботи;  

Логвіненко В.Ю., педагог-

організатор; 

класні керівники 1-9, 11 класів 

22 Організовувати перегляд та обговорення учнями вітчизняних 

художніх і документальних фільмів: 

 «Між Гітлером і Сталіним. Україна в ІІ Світовій війні», 2002 рік, 

авт. – Святослав Новицький; 

 «Війна – український рахунок», 2002 рік, авт. – Сергій 

Буковський; 

 «Війна без переможців» 2003 рік, авт. – Ігор Чижов; 

 «ОУН-УПА: війна на два фронти», 2006 рік, авт. – Андрій 

Санченко; 

 «УПА. Третя сила», 2007 рік, авт. – Сергій Братішко, Віталій 

Загоруйко; 

 «1377 спалених заживо», 2009 рік, авт. – Іван Кравчишин; 

 «Поводир», 2014 рік, авт. – О.Г.Санін тощо 

Постійно Шиян О.В., заступник 

директора з виховної роботи;  

Бєлов О.Ю.,учитель історії та 

правознавства; класні 

керівники 1-9, 11 класів 

23 Проводити раз на рік фестивалі патріотичної пісні; святкування Дня 

Примирення, Дня Збройних Сил України, Дня призовника, захисника 

Вітчизни, відзначення дня пам'яті Героїв Крут  

Постійно Шиян О.В., заступник 

директора з виховної роботи;   

Логвіненко В.Ю., педагог-

організатор; 

Бєлов О.Ю.,учитель історії та 

правознавства; класні 

керівники 1-9, 11 класів 

24 Під час організації і діяльності літніх таборів зосереджувати роботу 

на змаганнях з військово-прикладних видів спорту, участі у 

Постійно Шиян О.В., заступник 

директора з виховної роботи;   



 5 

військово-патріотичній грі «Сокіл»» («Джура») тощо Логвіненко В.Ю., педагог-

організатор; начальник 

пришкільного табору 

25 Продовжити функціонування та розвиток на базі школи дитячої 

громадської організації «Школа джур» 

Постійно Шиян О.В., заступник 

директора з виховної роботи;  

Бєлов О.Ю.,учитель історії та 

правознавства; класні 

керівники 1-9, 11 класів 

26 Організувати за участю учнів створення в соціальних мережах 

національно-патріотичних сторінок «Моє місто», «Моє село», «Мій 

рідний край» тощо 

Постійно Шиян О.В., заступник 

директора з виховної роботи;   

Логвіненко В.Ю., педагог-

організатор; начальник 

пришкільного табору 

27 Приділяти особливу увагу національно-патріотичному аспекту 

виховання на всіх етапах навчально-виховного процесу 

Постійно Усі педагогічні працівники 

школи 
 

 

 

 

 

 

Заступник директора 

з виховної роботи                                                                                                                                                     О.В. Шиян 

 
 


