
План заходів 

щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської 

молоді в 2016/2017 н.р. в Богуславській спеціалізованій школі  №1 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконан

ня 

Відповідальні 

1. Ознайомити  з нормативно-правовою базою 

у сфері патріотичного виховання  

Серпень  Адміністрація 

школи 

2 Активізувати впровадження нових форм, 

методів національно-патріотичного 

виховання дітей та учнівської молоді 

Постійно  Бібліотекарі 

школи 

3 З метою сприяння набуття молоддю 

соціального досвіду, успадкування 

духовних та культурних надбань 

українського народу  в школі проводити 

серед учнівської  молоді освітню, 

інформаційну роботу з вивчення, 

популяризації національної історії та 

культури  шляхом ознайомлення з 

об’єктами  історичної та культурної 

спадщини області, міста, використовуючи 

активні форми роботи. 

Постійно   Педагогічний 

колектив 

4 Оформити тематичну поличку  у шкільній 

бібліотеці «Незалежна і єдина будь навіки, 

Україно!» (до Дня Незалежності) 

Серпень  Класоводи, 

класні 

керівники 1-11 

класів 

5 Провести  тематичний перший урок 

2016/2017 навчального року згідно з 

вказівками МОН України, приуроченої 25-ій 

річниці проголошення Незалежності 

України 

01.09.16. Класні 

керівники, ЗВР 

6 Організувати проведення  тематичних 

заходів та учнівських флешмобів  до 

Міжнародного дня миру 

21.09.16. Учнівське 

самоврядування 

Кузьменко Т.Д. 

7 Організувати зустріч з ветеранами 

партизанського руху 

22.09.16. Івченко К.А. 

Кузьменко Т.Д. 

8 Презентувати документальні  матеріали 

«Трагедія Бабиного Яру» 

28-29 

вересня 

2016 року 

Вчителі історії 

9 Провести  години  національного виховання 

до Дня українського козацтва та Дня 

захисників Вітчизни 

13.10.16. Класоводи, 

класні 

керівники 1-11 

класів 

10 Організувати зустріч старшокласників  з Жовтень Кузьменко Т.Д. 



учасниками АТО 2016р. 

11 Провести патріотичного виховання до Дня 

визволення України від фашистських 

загарбників 

Жовтень 

2016р. 

Класні 

керівники  

Бібліотекарі 

школи  

12 Провести загальношкільні заходи «Свято 

осінніх народних обрядів» (5-6 кл.), 

«Без верби і калини немає України» (7-8 кл.) 

Жовтень 

2016р. 

Черняк І.А. 

Левченко В.М. 

13 Організувати книжкову виставку 

«Сторінками української класики» (До Дня 

української писемності та мови) 

Листопад 

2016 р. 

Бібліотекарі 

школи 

14 Провести тиждень української мови та 

літератури (за окремим планом) 

Листопад 

2016р. 

Вчителі 

української 

мови  

15 Провести літературно-музичну композицію 

«Рідна мова – чиста як роса»  

Листопад 

2016р. 

Бодарєва С.О. 

16 Провести Урок-реквієм «То не рік, криваве 

клеймо» 

Листопад 

2016р. 

Якименко Л.В. 

17 Організувати зустріч  хлопців  9 - 11 класів 

із працівниками  військового  комісаріату 

«Українська  армія сьогодні : проблеми і 

 перспективи» 

Грудень 

2016р 

Олексієнко 

О.М. 

18 Провести тематичні години спілкування, 

присвячені Дню Збройних сил України 

Грудень 

2016р. 

Класні 

керівники 5-11 

класів 

19 Залучити школярів до участі у 

народознавчих святах «Ой веселі вечорниці, 

у нас на Україні» (9-11 кл.) 

Різдвяний вертеп «Христос народився – 

радіє весь світ» (5-6 кл.),  «Святий Миколай 

у гості завітав» (1-4 кл.) 

Грудень 

2016р. 

Самойленко 

Г.П., 

Поліщук Т.А. 

Глембоцька 

О.В. 

20 Провести круглий стіл «Соборність і злагода 

– умови процвітання України»  

Січень 

2017р. 

Кузьменко Т.Д. 

21 Організувати учнівський флешмоб 

ланцюжок єднання «Україна єдина» 

Січень 

2017р. 

Учнівське 

самоврядування 

22 Презентувати проект «Найвідоміші 

винаходи українців» (8 кл) 

Січень 

2017р. 

Адміністрація 

школи 

23 Провести конкурс ерудитів «Що я знаю про 

Україну?» - до Дня Соборності (7 кл.) 

Січень 

2017р. 

Осипенко Ю.В. 

24 Організувати перегляд фільму «На 

Аскольдовій могилі поховали їх…» 

Січень 

2017р. 

Вчителі історії 

25 Провести виховні години «Сучасні борці за 

єдність України» 

Лютий 

2017р. 

Класні 

керівники 1-11 

класи 

Якименко Л.В. 

26 Провести лінійку – реквієм «День Героїв Лютий Серба Т.В. 



Небесної Сотні» 2017р. 

27 Організувати проведення Шевченківських 

днів у школі “Слово, пісне, душа  

Кобзарева, ви – окраса і суть нашого  

життя”. 

Конкурс на кращого знавця поезії 

Т.Г.Шевченка 

Березень 

2017р. 

Бібліотекарі 

школи 

Вчителі 

української 

мови  

28 Презентувати проект «Сім природних чудес 

України» (9-10 кл.) 

Квітень 

2017р. 

Паращук Н.О. 

29 Залучити учнів до участі у виставці 

малюнків, творчих робіт «Дзвони 

Чорнобиля» 

Квітень 

2017р. 

Серба Т.В. 

30 Провести конкурс листівок «Пам’ять 

заради майбутнього»   

Травень 

2017р. 

Бібліотекарі 

школи 

31 Залучити учнів до проведення операції 

«Ветеран живе поруч» 

Травень 

2017р. 

Учнівське 

самоврядування 

32 День Пам’яті та примирення  

Провести Урок мужності «Мужність та 

відвага крізь покоління» 

Травень 

2017р. 

Якименко Л.В. 

Серба Т.В. 

33 Взяти участь у святковій ході (до Дня 

Перемоги над нацизмом у Європі) 

Травень 

2017р. 

Педагогічний та 

учнівський 

колективи 

34 Провести родинні  свята  до  Дня  матері 

«Мамо, тобі низесенько вклонюсь». 

Травень 

2017р. 

Класоводи, 

класні 

керівники 

35 Взяти участь у акції «Одягни вишиванку» Травень 

2017р. 

Учнівське 

самоврядування 

36 Залучити учнів до волонтерської діяльності  Протягом 

року 

Кузьменко Т.Д. 

Якименко Л.В. 

37 Взяти участь у районному етапі 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військо-

спортивної патріотичної гри «Джура» 

Травень 

2017р. 

Павленко М.О. 

Хубаєв М.В. 

38 Взяти участь у безстроковій акції «Збір 

кришечок для протезування воїнів АТО» 

Протягом 

року 

Учнівське 

самоврядування 

39 Організувати екскурсійні поїздки з 

відвідування визначних місць з метою 

ознайомлення з пам’ятками української 

історії та культури  

Протягом 

року 

Класні 

керівники 1-11 

класів 

40 Вивчати,  узагальнювати  і  пропагувати  

кращий  досвід  патріотичного  виховання  

дітей  та  молоді 

Постійно  Адміністрація 

школи  

 

41 Залучити учнів до участі у Всеукраїнських 

туристсько-краєзнавчих експедиціях, 

конференціях: «Моя Батьківщина – 

Україна», «Історія міст і сіл України», 

«Герої серед нас: сучасні захисники 

Згідно 

плану  

Адміністрація 

школи 

Вчителі-

предметники 



України» 

42 Здійснювати педагогізацію батьків, 

ознайомлювати їх із сучасними психолого-

педагогічними знаннями, 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., 

Протягом 

року 

Дирекція школи 

 


