
                                                                               Додаток № 3 
до річного плану роботи  

                                                                                             ПШ «Один, два, три»  
                                                                                        на 2021 – 2022 н.р.   

 

 
План заходів 

з національно-патріотичного виховання 
ПШ «Один, два, три» 

на 2021/2022 навчальний рік 
 

№ 

з/п 
Назва/Тема Зміст роботи 

Відповідальні за 

виконання 

Дата 

виконання 

1 
Свято «З Україною 

в серці» 

Урочисте святкування 30 – 

річчя Незалежності України 

вихователі 

дошкільних груп 

 

Серпень 

2. 

Планування заходів 

з національно-

патріотичного 

виховання учнів 

Складання класних та 

загальношкільних планів 

заходів з національно-

патріотичного виховання 

вихователі 

дошкільних груп,  

класні керівники 

До 

01.09.202

1 

3. Єдиний урок 
Підготовка та проведення 

Єдиного уроку 

класні керівники, 

 

01.09.202

1 

4. 

Зустрічі з 

волонтерами, 

учасниками ООС 

Організація та проведення 

зустрічей з волонтерами та 

учасниками ООС 

Голод В.І. 

Упродовж 

навчальн

ого року 

5 

Участь у конкурсі з 

національно – 

патріотичного 

виховання. 

Створення відеопрезинтацій 

вихователі 

дошкільних груп,  

класні керівники 

жовтень 

6. 

Акція «Спільними 

зусиллями» (3-4 

класи) 

Збір коштів для забезпечення 

потреб військовослужбовців, 

малюнків, теплих речей. 

Голод В.І. 

Упродовж 

навчальн

ого року 

7. 

Тиждень, 

присвячений Дню 

захисника України 

Організація та проведення 

тематичних виховні заходів 

щодо відзначення Дня 

захисника України: 

- години спілкування "Захист 

Вітчизни - обов'язок 

громадянина"; 

- майстер-клас з надання 

першої медичної допомоги; 

- акція "З відданістю Україні в 

класні керівники, 

вихователі 

дошкільних груп 

07.10.202

1 - 

13.10.202

1 



серці",  

- акція – «Лист воїну АТО», 
-Організація у бібліотеці 
школи тематичних виставок- 
експозицій до Дня захисника 
Вітчизни та до Дня Збройних 
Сил України 

8 

Класні тематичні 

заходи, присвячені 

вшануванню мови 

свого народу, країни 

Організація та проведення 

тематичних виховних заходів 

в класах з метою виховання 

відповідального ставлення до 

рідної мови 

Класні 

керівники, 

вихователі 

дошкільних груп 

Упродовж 

2021/2022 

навчальн

ого року 

9 
День української 

мови та писемності 

Проведення квестів, 

виховних годин до Дня 

української мови та 

писемності, участь у 

загальнонаціональному 

диктанті єдності. Організація 

та проведення відкритого 

перегляду літератури у 

шкільній бібліотеці "Мова - 

духовний скарб нації" 

Свято «Мова - скарб народу» 

класні керівники, 

вихователі 

дошкільних груп 

09.11.202

1 

10 
День Гідності та 

Свободи 

Проведення годин 

спілкування, присвячених 

Дню Гідності та Свободи. 

Організація флешмобу під 

хештегом #Гідністьтасвобода 

 

класні керівники 

19.11.202

1 

11 

Заходи щодо 

виховання поваги 

до Конституції 

України, державних 

символів – Герба, 

Прапора, Гімну 

Планування і проведення 

тематичних виховних заходів, 

конкурс малюнків, поробок, 

листівок. 

Класні 

керівники, 

вихователі 

дошкільних груп 

Упродовж 

2021/2022 

навчальн

ого року 

12 
Тиждень пам'яті 

жертв Голодоморів 

Проведення класних годин до 

Дня пам'яті жертв 

голодоморів, участь у 

Всеукраїнській акції "Запали 

свічку" 

класні керівники 

вихователі 

дошкільних груп 

22.11.202

1 - 

26.11.202

1 

13 
День Збройних Сил 

України 

Проведення інтелектуальних 

ігор, присвячених Дню 

збройних сил України, 

конкурсу творів «Герої для 

нас як приклад…» 

класні керівники 
06.12.202

1 

14 
Календарно – 

обрядові свята 

Історія,звичаї та традиціїсвят 

українського народу: 

- Андріївські вечорниці; 

класні керівники 

вихователі 

дошкільних груп 

Упродовж 

2021/2022 

навчальн



-дійство «Святий Миколай 

прийшов у гості до нас»; 

- вертеп; 

-веснянки, гаївки 

ого року 

15 
День соборності 

України 

Проведення тематичних 

заходів «Соборна мати – 

Україна одна на всіх, як 

оберіг»; шкільного  конкурсу 

колективних творчих 

учнівських робіт "Україна - це 

я, Україна - це ти". 

класні керівники 
21.01.202

2 

16 

День пам’яті Героїв, 

які полягли під 

Крутами 

Проведення  годин пам’яті, 

присвячених Дню пам’яті 

Героїв, які полягли під 

Крутами «Боротьба заради 

майбутнього» 

Класні керівники 
28.01.202

2 

17 

День вщанування 

пам'яті Героїв 

Небесної сотні 

Проведення заходів, 

присвячених Дню 

вшанування пам'яті Героїв 

Небесної Сотні «На варті 

наших душ – Небесна 

Сотня», участь в акції "А 

сотню вже зустріли небеса". 

Перегляд відеофільму «Герої 

Небесної сотні». 

 

класні керівники 

20.02.202

1 

18 День рідної мови 

Проведення тематичних 

виховних заходів до Дня 

рідної мови "Мова нашого 

народуь" 

Класні 

керівники, 

вихователі 

дошкільних груп 

21.02.202

2 

19 
Відзначення 

Шевченківських днів 

Проведення концерту у 

рамках відзначення 

Шевченківських днів, 

конкурсу читців "І слово твоє 

буде вічно з нами" 

класні керівники, 

вихователі 

дошкільних груп 

09.03.202

2 - 

11.03.202

2 

20 

День 

Чорнобильської 

трагедії, 

Міжнародний день 

пам'яті жертв 

радіаційних аварій і 

катастроф 

Проведення уроку пам'яті в 

рамках відзначення Дня 

Чорнобильської трагедії 

«Чорнобильські дзвони», 

Година спілкування 

«Пекельний вогонь 

Чорнобиля» 

класні керівники, 

вихователі 

дошкільних груп 

26.04.202

2 

21 

Тиждень, 

присвячений Дню 

пам’яті та 

примирення, Дню 

Перемоги над 

Проведення класних 

тематичних годин, акцій 

"Запали свічку пам'яті", 

"Стрічка миру";  

класні керівники 

02.05.202

2 –  

06.05.202

2 

 



нацизмом у Другій 

світовій війні 

 

22 

Впровадити виховні 

проєкти: 

 

 -Моя маленька батьківщина» 

(презентація виставки 

творчих робіт дітей та батьків 

за творами українських 

дитячих письменників),  

 - «Рідний край, де ми живемо, 
Україною зовемо» 
(літературно-музичні 
композиції за творами 
українських дитячих 
письменників і композиторів); 

 

класні керівники 

Упродовж 

2021/2022 

навчальн

ого року 

23 
Заходи до Дня 

вишиванки  

Парад вишиванок 

«Вишиванко моя дорога» - 

демонстрація з історією 

вишиванки" 

Класні 

керівники, 

вихователі 

дошкільних груп 

Травень 

24 
День Державного 

Прапора 

Конкурс малюнків «І синє 

небо, і жовте колосся» 

Класні 

керівники, 

вихователі 

дошкільних груп 

серпень 

25 

Святкування Дня 

Незалежності 

України. 

Свято «Україно моя золота» 

Класні 

керівники, 

вихователі 

дошкільних груп 

серпень 

 


