
ПЛАН  ЗАХОДІВ 

з національно-патріотичного виховання учнів 

Вересень 

Напрямки 

виховної роботи 

Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно-

патріотичне 

виховання  

 

1.Забезпечення виконання учнями  Стату ліцею, правил 

поведінки для учнів, правил поведінки у громадських 

місцях 

2.Забезпечити виконання методичних рекомендацій щодо 

використання державної символіки у класних кімнатах.  

3.  День партизанської слави «Ваш світлий подвиг 

незабутній»  (за окремим планом) 
4.Тематичні виховні заходи  з нагоди Дня Державного 
Прапора України (за окремим планом) 
5.Тематичні виховні заходи  з нагоди Дня Незалежності 

України (за окремим планом) 

 
6. Перший урок   «Я – громадянин України – європейської 
країни»  (для учнів  1-4 класів),  «Українці серед інших 
європейських націй » (для учнів 5-11 класів ) 
7. Цикл  бесід, заходів, спрямованих на формування в 
дітей та учнівської молоді поваги до Конституції України, 
законів української держави:  «Конституція України! — 
Основний Закон нашої держави»; «Жити за законами 
Держави»;  «Імена і символи козацтва»;  «Держава та 
особа»;  «Громадянином бути зобов'язаний»; «Ти і закон» 

ЗДВР, класні керівники  

 

 

Класні керівники 

 

Класні керівники 

 

Класні керівники 

 

ЗДВР, педагог-організатор 

 

 

Класні керівники 

 

 

 

ЗДВР, класні керівники 

 

 

 

 

Протягом року 

 

 

1 тиждень 

 

21 вересня 

 

23 серпня 

 

24 серпня 

 

 

1 вересня  

 

 

 

Протягом року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Жовтень 

Напрямки 

виховної 

роботи 

Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно-

патріотичне 

виховання  

1. Участь у мітингу (до річниці визволення  с. 

Костянтинівки від  нацистських загарбників) 

-  загальношкільний мітинг для 8-11 кл. «Пам’ять  вічна у 

наших серцях» 

 

2. День українського козацтва «Пишаюся тобою, рідний 

краю» : 

- виставка-ярмарок «Україна вражає» 

- відкритий класний  виховний захід  ««Козаку найперше 

воля, козаку найперше честь»  

- «Козацькі забави»  для 1-4 кл. (ігри, змагання)     

- ТКГ «Славетні  козацькі  часи» 

- випуск  тематичної передачі «Відома й невідома Україна» 

 

3. Міжнародний  День громадян похилого віку та День 

ветерана: 

- акція «Добрий ранок, ветеране!» 

 

4. Відкритий класний  виховний захід  з нагоди Дня 

визволення України від фашистських загарбників «А 

пам'ять священна…» 

5. Благодійна  акція «Допомога дітям сходу України. Якщо 

не ми, то хто?» 

Класні керівники  

 

Фільчагова О.М. 

 

 

 

 

Класні керівники 

Сапронова Н.Г. 

 

Класні керівники 

Класні керівники 

УС , Книш І.О. 

 

 

ЗДВР, педагог-організатор, 

класні керівники 

Класні керівники 

 

Фільчагова О.М. 

 

 

Колектив ліцею ,УС 

 

 

12 жовтня 

 

 

 

11 жовтня 

12 жовтня 

 

 

 

 

 

1-2 тиждень  

 

 

 

 

3 тиждень 

 

вересень-грудень  

 

 

 



Листопад 

Напрямки виховної роботи Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно-патріотичне 

виховання  

 

1. Заходи до Дня української мови і писемності (за 

окремим планом) 

  -  мовна вітальня «Бринить, співає наша мова, 

чарує, тішить і п’янить» 

2. Заходи  пам’яті жертв Голодомору  «На вікні свіча 

догасала» 

   (за окремим планом) 

 

3. Тематичні виховні заходи з нагоди Дня Свободи та 

Гідності (за окремим планом) 

 

Вчителі української мови 

 

 

 

ЗДВР, педагог-організатор 

 

 

ЗДВР,педагог-організатор 

 

9  листопада 

 

 

 

2-3  тиждень 

 

 

3 тиждень 

 

Грудень 

Напрямки виховної роботи Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно-патріотичне 

виховання 

1. Міжнародний День людей з обмеженими 

можливостями. Акції волонтерської допомоги та 

доброчинності «Світло добра у моїй душі»  (за 

окремим планом) 

2. Акція «16 днів проти насильства» (за окремим 

планом) 

3. 6 грудня – День  виховання майбутнього 

захисника Вітчизни  до Дня Збройних сил України 

(за окремим планом) 

- розважально-конкурсна  програма для хлопців    

5-7 класів «Готуємось стати захисниками Вітчизни» 

 - відкритий  класний  виховний захід «Зростаємо 

мужніми» (для 3-4 кл.); 

-  відкритий  класний  виховний захід «6 грудня-

День Збройних Сил України» 

4. Інформаційні хвилинки «Тиждень моєї України» 

5.Тематичні виховні заходи з нагоди Дня волонтера 

(за окремим планом) 

ЗДВР, педагог-організатор 

 

ЗДВР, педагог-організатор 

 

 

 

 

Неліпа В.В. 

 

Сєйтаблаєва Н.І. 

 

Артюх л.О. 

 

Педагог-організатор 

ЗДВР,педагог-організатор, 

класні керівники 

Бєляєва С.М.  

1 тиждень 

 

2-3 тиждень 

 

6  грудня  

 

 

 

 

 

 

  

 

2 тиждень 

2 тиждень  

 

2-3 тиждень 



- відкритий класний виховний захід «Волонтери – 

люди доброї волі» 

 

Січень 

Напрямки виховної 

роботи 

Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно-

патріотичне виховання 

1. Заходи  присвячені  до Дня соборності України  

(за окремим планом): 

- відкритий  загальношкільний виховний захід 

для 8-11 класів «День Соборності України 

«Від роду до народу слався, Україно»» 

- відкритий класний виховний захід для 8-11 

кл.  «Нас тут триста, як скло, товариства 

полягло» 

2.Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту   

(за окремим планом) 

3. День пам’яті  Героїв Крут (за окремим планом): 

- відкритий загальношкільний  виховний захід 

«Герої Крут – для нащадків взірець» 

ЗДВР,педагог-організатор  

 

Фільчагова О.М. 

 

 

Гаврилюк В.Л. 

 

 

ЗДВР, педагог-організатор, 

класні керівники  

 

Неліпа В.В.  

3 тиждень 

 

Протягом тижня  

 

 

Протягом  тижня  

 

 

2 тиждень 

 

 

3 тиждень  

 

 

Лютий 

Напрямки виховної 

роботи 

Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно-патріотичне 

виховання 

1.  Тематичні виховні заходи  з нагоди Дня 

вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав (за окремим планом) 

2.Тиждень правових знань (за окремим планом) 

3. Дискусійний клуб «Яка вона сучасна молодь?» 

4. Заходи до Річниці  Євромайдану та Революції 

гідності (за окремим планом) 

5.Міжнародний день рідної мови : 

ЗДВР,педагог-

організатор,класні керівники  

 

Вчителі правознавства  

Класні керівники  

ЗДВР, педагог-організатор, 

бібліотекар,муз.керівник 

 

2 тиждень  

 

  

Протягом тижня 

 

Протягом місяця  

20 лютого 

3 тиждень 



- відкритий класний виховний захід «Кращої, ніж 

рідна,мови не буває»; 

- відкритий  загальношкільний виховний захід 

«Рідна мова - серця мого подих»; 

- відкритий  загальношкільний виховний захід «Її 

Величність – Мова». 

Постол Л.І. 

 

Сєйтаблаєва Н.І. 

 

Коваленко Л.В. 

Робота учнівського 

самоврядування 

1. Засідання  парламенту ліцею : 

- підготовка до святкового концерту, 

присвяченого проведенню вечора зустрічі з 

випускниками 

2. Оновлення  інформації  на сторінці УС 

 Педагог-організатор 

ЗДВР,педагог-організатор,  

вчитель музики 

Книш І.О., УС 

3 тиждень 

 

 

 

Протягом місяця 

 

 

Березень 

Напрямки виховної роботи Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно- патріотичне 

виховання 

1. Шевченківський тиждень «Пишаємося славою 

твоєю, Тарасе...» (за окремим планом) 

Вчителі української мови  

 

 

2 тиждень 

 

 

Квітень 

Напрямки виховної 

роботи 

Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно-патріотичне 

виховання 

1.Години спілкування «Єдина країна» 

2.Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності  

3. День  цивільного захисту населення (за окремим 

планом) 

 

Класні керівники 

ЗДНВР, ЗДВР, 

пед.організ.,вч.фізичної 

культури 

Протягом місяця 

22.04-26.04 

3 тиждень  

 

 

 

 



Травень 

Напрямки виховної 

роботи 

Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно-патріотичне 

виховання 

1.Місячник патріотичного виховання . 

заходи  з нагоди Дня перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні ( за окремим планом ) 

2. ТКГ «Це потрібно не мертвим, це потрібно 

живим…» 

ЗДВР, пед..-орган.,  

кл .керівники 

 

Кл. керівники 

 

Протягом місяця  

 

 

1тиждень  

 

Червень 

Напрямки виховної роботи Зміст роботи Відповідальні Час виконання 

Національно-патріотичне 

виховання 

1.Тематичні виховні заходи  з нагоди Дня скорботи 

і вшанування пам’яті жертв війни в Україні (за 

окремим планом) 

ЗДВР,педагог-організатор 3 тиждень 

 

 

 

 


