
ПЛАН заходів,  

спрямованих на реалізацію Концепції  

національно-патріотичного виховання учнів 

на 2022-2023 н.р. 

 

Мета: виховання громадянина-патріота, який володіє глибоким розумінням 

громадянського обов’язку, готового самовіддано розбудовувати Україну як суверену, 

незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, 

знати свої права і обов’язки, цивілізовано відстоювати їх, сприяти єднанню українського 

народу, бути готовим у будь-який час стати на захист Батьківщини, оволодівати військовими і 

військово-технічними знаннями, прагнути до фізичного вдосконалення, вивчати бойові традиції 

та героїчні сторінки історії Українського народу, його Збройних Сил. 

№ Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

1 Ознайомити класоводів, класних керівників, 

учителів-предметників з методичними 
рекомендаціями МОН України, щодо 

національно-патріотичного виховання у 

загальноосвітньому навчальному закладі до 2025 

р. 

Серпень, 2022 

Заступник директора з 

виховної роботи  

2 Провести засідання МО «Про реалізацію 

основних положень Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді і 
заходів щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання при вивченні шкільних 

дисциплін до 2025 р.» 

Серпень, 2022 

Заступник директора з 

виховної роботи 

3 Забезпечити проведення першого уроку  на тему 
«Ми українці – нація незламних» 

Щорічно 
Класоводи, класні керівники 

4 Щодня о 9 годині вшановувати пам’ять загиблих 

захисників України хвилиною мовчання та 

виконанням Державного Гімну України  

Постійно 

Педколектив  

5 Проведення Олімпійського тижня, уроку Щорічно 

01.09.-15.09 

Учителі фізичної культури 

6 При викладанні предметів опиратися на місцевий 

матеріал, використовувати літературу місцевих 

авторів 

Протягом року 

Учителі-предметники 

7 Волонтерська акція «Благочинний ярмарок» для 

збору коштів 

Щорічно, 

жовтень 

 

ЗДВР,  

класні керівники 

8 Заходи щодо відзначення Дня Захисника України 

та Дня українського козацтва (за окремим 

планом) 

 

Щорічно, 
жовтень 

10-14.10 

 
Педагог-організатор,  

класні керівники 

9 Проведення майстер-класів із залученням дітей 

та батьків по виготовленню оберегів для бійців 

ЗСУ 

Щорічно 

жовтень, 

грудень, лютий, 
квітень 

Вчителі трудового навчання  

10 Оформити в шкільній бібліотеці виставку 

«Видатні особи рідного краю» 

Щорічно, раз на 

чверть 

Бібліотекар  

11 Виховні години «В єдності  сила народу» Дня 

Гідності і Свободи  

Щорічно, 

листопад 

21.11 

Класні керівники 

12 Заходи до Дня Української писемності (за 
окремим планом) 

Щорічно до 
09.11 

Учителі української мови  



13 Зустрічі з волонтерами АТО, ООС, війни  

 
Щомісячно 

Учнівське самоврядування 

Педагог-організатор  

14 Заходи  щодо вшанування пам’яті жертв 

голодомору та політичних репресій: 

- Всеукраїнська акція «Засвіти свічку» 

- Організація і проведення тематичних уроків, 

лекцій, засідань круглих столів, конференцій з 

метою поглибленого вивчення причин і наслідків 

голодоморів та політичних репресій; 

- тематична виставка літератури; 

- загальношкільна лінійка. 

Щорічно, 
листопад 

26.11 

 
ЗДВР 

Педагог-організатор  

Класні керівники 
 

 

15 До Всесвітнього Дня волонтерів. Вшановуємо 

волонтерів. Виховуємо в собі готовність прийти 

на допомогу.  

Щорічно 05.12 Педагог-організатор  

Класні керівники 

16 Заходи  «Ми – майбутні захисники» до Дня 
Збройних Сил України 

Щорічно, 
грудень 

01-09.12 

Педагог-організатор 
Вчителі Захисту України 

Вчителі фізкультури 

17 Заходи Тижня права до Міжнародного Дня прав 

людини «Я і закони моєї держави» 

 

Щорічно, 
грудень 

Класні керівники 
Учителі правознавства 

18 Провести виховні години «Знай свої права!» Щорічно, 

грудень 

Класні керівники 

19 Благодійні акція «Миколай про тебе не забуде», 

(різдвяні подарунки, листівки, сувеніри) 

Щорічно, 

грудень 
12-23.12 

Педагог-організатор 

20 Виставка композицій «Збережи ялинку. Зимовий 

вернісаж» 

Щорічно, 

грудень 

26-30.12 

Вчителі трудового навчання 

Класні керівники 

21 Фестиваль колядок (6-ті кл.) 

 
Щорічно, січень 

Класні керівники 

22 Симоненківські дні в ліцеї (за окремим планом) Щорічно, січень. 

Перший тиждень 
занять ІІ 

семестру 

Учителі української 

літератури 

23 Заходи  щодо відзначення Дня Соборності та 

Свободи України (22.01) 

 

Щорічно, січень 
16-20.01 

 Учителі історії 
Класні керівники 

24 Патріотичний флешмоб до Дня Соборності 

України 

Щорічно, січень Педагог-організатор 

25 Заходи  щодо відзначення Дня пам’яті Героїв 

Крут (29.01) 

Щорічно, січень 

28-31.01 

Учителі історії  

Класні керівники 

26 День державного герба України Щорічно, 19.02 Учителі історії 

27 День єднання.  Щорічно, 16.02 Заступник директора з 

виховної роботи, педагог-

організатор Класні 
керівники 

28 Заходи  щодо відзначення Дня Героїв Небесної 

Сотні  

Щорічно, лютий 

20.02 

Заступник директора з 

виховної роботи, педагог-

організатор 

29 Заходи до Міжнародного Дня рідної мови (за 

окремим планом)  

Щорічно, лютий 

21.02 

Вчителі філологи 

30 Початок війни Росії проти України 24.02 Учителі історії 

Класні керівники 

31 Заходи  щодо відзначення річниці з дня 

народження       Лесі Українки 
25.02. 

Учителі літератури 

32 Заходи  щодо відзначення річниці з дня 

народження       Т.Г. Шевченка «Скарби 

безсмертного Кобзаря»  

Щорічно, 

березень 

 

Учителі філологи 



33 День українського добровольця Щорічно,14.03 Заступник директора з 

виховної роботи, педагог-
організатор 

34 Заходи до Міжнародного дня спорту та 

Всесвітнього дня здоров’я  

Щорічно, 

квітень 06-07.04 

Учителі фізичної культури 

Класні керівники 

Медична сестра 

35 Екологічний суботник, присвячений 

Міжнародному Дню довкілля (18.04),  рідної 

Землі (22.04) 

Щорічно, 

квітень 

Класні керівники, вчителі 

географії 

36 Організація тренувальних зборів юнаків 10 класу 

та військово-польових зборів хлопців 11 класу 
Щорічно 

Учителі захисту України 

37 День матері Щорічно Класні керівники 

38 День вишиванки Щорічно, 3 

четвер травня   

Ппедагог-організатор 

39 Заходи до Дня Героїв Щорічно, 21.05 Заступник директора з 

виховної роботи, педагог-
організатор 

40 Участь у військово-патріотичній грі «Сокіл» 

(«Джура»),  
Щорічно 

Учителі захисту України, 

фізичної культури, історії 

 

 


