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План заходів
з національно-патріотичного виховання у«інів
Шоломківського закладу загальної середньої освіти М И ступенів
на 2021 - 2022 навчальний рік
№
з/п

Заходи

Термін
проведення

Відповідальні

1.

Ознайомлення педагогічного колективу
школи з нормативно-правовою базою у
сфері патріотичного виховання

Постійно

Адміністрація
закладу

2.

Активізувати впровадження нових форм,
методів національно-патріотичного
виховання дітей та учнівської молоді

Протягом
року

Педагогічний
колектив

3.

3 метою сприяння набуттю молоддю
соціального досвіду, успадкування
духовних та культурних надбань
українського народу проводити серед
учнівської молоді освітню, інформаційну
роботу з вивчення, популяризації
національної історії та культури шляхом
ознайомлення з об'єктами історичної та
культурної спадщини Житомирської
області, міста, використовуючи активні
форми роботи.

Постійно

Класні
керівники,
вчителі
предметники

4.

Забезпечення вивчення та використання
державної символіки України у
навчально-освітньому процесі.

Постійно

Адміністрація
закладу, класні
керівники

5.

Проведення конкурсів, вікторин з питань
ролі Збройних сил у відстоюванні ідеалів
свободи та державності України та її
громадян від княжої доби до часів
незалежності.

Протягом
року

Вчителі історії

6.

Участь у всеукраїнській дитячо-юнацькій
військово-патріотичній грі «Джура»

відповідно
до плану
управління
освіти

Вчитель
предмету
«Захист
України»

7.

При відзначенні національних свят та
пам'ятних дат, зокрема Дня захисника
України, Дня Гідності і Свободи, Дня
Збройних Сил України, Дня Соборності

Згідно
плану

ЗДВР, класні
керівники,
вчителі історії,
правознавства та

України тощо, керуватися методичними
матеріалами; організовувати наукові
конференції, семінари, круглі столи;
проводити військово-спортивні змагання,
фестивалі-конкурси патріотичної пісні,
прози і поезії, творів образотворчого
мистецтва; відвідувати музеї бойової
слави; вшановувати сучасних героївзахисників України та пам'ять загиблих за
свободу, єдність та незалежність
українського народу.

учитель «Захисту
України»

8.

Вдосконалювати громадську ,
волонтерську діяльність, діяльність
учнівського самоврядування, активні
форми роботи: флешмоби, акції.

9.

Ознайомлювати батьків із сучасними
Згідно
психолого-педагогічними знаннями,
плану
використовувати активні методи:
тренінги, дискусії, дебати, аналіз
виховних ситуацій, які сприяють
усвідомленню батьками ролі сім'ї у
вихованні дітей, формуванні патріотичних
почуттів та готовності служити своїми
знаннями, працею Україні.

Постійно

Педагогорганізатор

Класні
керівники,
практичний
психолог

10. Оформлення в шкільній бібліотеці
виставок друкованих видань до
календарних державних свят і подій

згідно
календаря
подій

Шкільний
бібліотекар

11. Проведення конкурсів плакатів,
мультимедійних презентацій, буклетів на
патріотичну тематику

Згідно
плану

Класні
керівники,
вчитель
інформатики

12. Організація і проведення патріотичних
благодійних акцій «Армія потребує твоєї
підтримки»

Протягом
року

Учнівське
самоврядування,
класні керівники,
педагогорганізатор

13. Спланувати та проводити протягом року
цикл Уроків Мужності

Протягом
року

Класні керівники

14. Організація та проведення спартакіади
серед допризовної молоді з військовоприкладних видів спорту

Згідно
плану

Вчитель
предмету
«Захист
України»

15. Організація та проведення приписки

Листопад

Вчитель

юнаків школи до призовної дільниці ТЦК
та СП

предмету
«Захист
України», ЗДВР

16. З метою формування у вихованців
Протягом
патріотичних цінностей, переконань і
року
поваги до культурного та історичного
минулого України, виховання поваги до
Конституції України, Законів України,
державної символіки провести виховні
години та бесіди, уроки пам'яті: «Моя
рідна Україна», «Знати і поважати Герб
своєї Вітчизни, її прапор і гімн», «Наша
вітчизна - Україна», «Державна символіка
Батьківщини», «Твої права і обов'язки»,
«Що таке воля», «Рід, родина, рідня»,
«Патріотизм - нагальна потреба України»,
«Велика ціна визволення України» тощо

ЗДВР, класні
керівники 1 -11-х
класів

17. Долучитися до благодійної акції
«Допомога дітям сходу України»

Протягом
року

Учнівське
самоврядування,
педагогорганізатор

18. Винести питання «Національнопатріотичне виховання» на батьківські
збори, м/к класних керівників

Згідно
графіку

Класні керівники
1-11 -х класів,
керівник м/к

19. День Соборності та Свободи України (за
окремим планом)

21 січня

Класні керівники
1-11 -х класів,
вчителі історії

20. Конкурс дитячих малюнків «Мій біль Афганістан»

лютий

Класні керівники
4-11-х класів,
вчитель
образотворчого
мистецтва

21. Виховні години, присвячені Дню
вшанування учасників бойових дій в
Афганістані та на території інших держав

15 лютого

Класні керівники
1-11 -х класів,
ЗДВР, педагогорганізатор

22. Міжнародний день рідної мови

21 лютого

Вчителі
української мови
та літератури

23. Виховні години, присвячені воїнам
захисникам АТО, Небесної Сотні

Лютий

Класні керівники
1-11 -х класів

24. Дні вшанування пам'яті українського
поета Т.Г.Шевченка

09.0310.03.2022

Вчителі
української мови
та літератури

25. Конкурс плакатів «Шевченківська поезія» Березень

Вчителі
української мови
та літератури

26. Міжнародний день рідної Землі

22.04.2022

Класні керівники
1-11 -х класів

27. Виховні години, приурочені річниці
катастрофи на Чорнобильській АЕС

26.04.2022

Класні керівники
1-11 -х класів

28. Бесіда «Юнакам про військову службу в
українській армії»

Квітень

Вчитель
предмету
«Захист
України»

29. Тиждень пам'яті

Травень

ЗДВР

30. Міжнародні дні пам'яті та скорботи за
загиблими під час Другої світової війни.
Участь у заходах з відзначення річниці
Перемоги над нацизмом в Європі та
річниці завершення Другої світової війни

05.05.10.05.2022

Класні керівники
1-11 -х класів,
вчителі історії,
ЗДВР

31. Міжнародний день родини «Сім'я,
родина, рід, які слова святі, вони потрібні
кожному в житті!»

16.05.2022

Класні керівники
1-11 -х класів

32. Участь у заходах до Дня Конституції
України

28.06.2022

Адміністрація
закладу, вчителі

33. День державного прапора України

Серпень

Педагогорганізатор,
ЗДВР

34. Участь у заходах до Дня Незалежності
України

Серпень

Адміністрація
закладу, вчителі

35. Конкурс малюнків «Миру в Україні
бути!»

Вересень

Класні керівники
1-11 -х класів

36. Книжкова виставка «Моя країна Україна!»

Постійно

Шкільний
бібліотекар

37. Тиждень українського козацтва (за
окремим планом)

Жовтень

Вчителі
фізкультури,
ЗДВР, педагогорганізатор

38. День захисника України та українського

13.10.2021

Вчитель

фізкультури,
класні керівники
1-11 -х класів,
ЗДВР

козацтва. Спортивні змагання «Козацький
гарт», виховні години (згідно плану)

39. День визволення Овруччини від
німецьких загарбників

17.11.2021

Класні керівники
1-11 -х класів,
ЗДВР

40. Виховні години, присвячені Дню Гідності
та Свободи

19.11.2021

Класні керівники
1-11 -х класів

41. Виховні години до Дня пам'яті жертв
26.11.2021
голодоморів. Всеукраїнська акція «Засвіти
свічку»

Класні керівники
1-11 -х класів

42. Міжнародний день волонтерів

05.12.2021

Учнівське
самоврядування,
педагогорганізатор

43.

Святкування Дня Збройних Сил України:
конкурс малюнків «Армія - гордість
держави», виховні години, спортивні
змагання «Я - захисник України»

06.12.09.12.2021

Вчителі
фізкультури,
класні керівники
1-11 -х класів

44. Всеукраїнський тиждень прав людини:
виховні години, диспути, круглі столи (за
окремим планом)

08.12.13.12.2021

Вчитель
правознавства,
класні керівники
1-11 класів

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного
процесу підростаючого покоління, головною метою якого є набуття
молодими громадянами 14-35 річного віку соціального досвіду, готовності до
виконання громадянських і конституційних обов'язків, успадкування
духовних надбань українського народу, досягнення високої культури
взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави,
фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної,
правової, трудової, екологічної культури.
Здійснення системного національно-патріотичного виховання є однією з
головних складових національної безпеки України.
Національно-патріотичне виховання формується на прикладах історії
становлення Української державності, українського козацтва, героїки
визвольного руху, досягнень у галузі політики, освіти, науки, культури і
спорту.
Національно-патріотичне виховання включає в себе соціальні, цільові,
функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі
покоління, пронизує всі сторони життя: соціальну-економічну, політичну,
духовну, правову, педагогічну, спирається на освіту, культуру, науку,
історію, державу, право.

Завдання національно-патріотичного виховання:
- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості в Україні
відповідно до її інтересів та можливостей;
- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів
України, державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України та історичних
святинь;
- сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування духовних та
культурних надбань українського народу;
- формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як
духовного коду нації;
- формування духовних цінностей українського патріота: почуття
патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його
історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і
сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків
культурної спадщини;
- відновлення і вшанування національної пам'яті;
- утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського
війська в українській історій, спадкоємності розвитку Збройних Сил у
відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від княжої
доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної
республіки. Січових стрільців, Української повстанської армії до часів
незалежності;
- формування психологічної та фізичної готовності, молоді, до виконання
громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання
національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і
розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;
- відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської
сили військово-патріотичного виховання молоді;
- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків,
людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими
потребами;
- консолідація діяльності органів державного управління та місцевого
самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо
національно-патріотичного виховання;
- сприяння діяльності установ, навчальних закладів, організацій, клубів та
осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання
молоді;
- підтримання кращих рис української нації - працелюбності, прагнення до
свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;
- створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму,
високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина,
а відтак, держави;
- сприяння розвитку фізичного, психічного та духовного здоров'я,
задоволення естетичних та культурних потреб особистості;
- виховання здатності протидіяти проявам аморальності, правопорушень,
бездуховності, антигромадської діяльності;

створення
умов
для
посилення
патріотичної
спрямованості
телерадіомовлення та інших засобів масової інформації при висвітленні
подій та явищ суспільного життя;
- реалізація індивідуального підходу до особистості та виховання.

