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План  заходів 

з  формування ціннісного ставлення до держави та   

здійснення національно-патріотичного виховання учнів  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №8 

Світловодської міської ради 

на 2016-2017 навчальний рік 
 

№ 

п/п 

Заходи  Учасники  Дата 

проведення 

Відповідальні 

Вересень 

1. Єдиний урок «Щоб у серці жила 

Батьківщина!» 

1-11 класи 01.09. класні 

керівники 

2. Заходи приурочені Дню партизанської 

слави   (22 вересня) 

1-11 класи ІV тиждень педагог-

організатор, 

класні 

керівники 

3. Заходи  до  75-х  роковин  трагедії 

Бабиного Яру (29-30 вересня) 

1-11 класи ІV тиждень педагог-

організатор, 

класні 

керівники 

4. Тиждень до річниці визволення селища від 

німецько-фашистських загарбників 

«Пам’ять про них бережуть обеліски, 

пам’ять в народі живе» 

1-11 класи ІV тиждень педагог-

організатор, 

класні 

керівники 

5. Заходи з відзначення150-річчя від дня 

народження Михайла Грушевського 

 

8-11 класи ІV тиждень педагог-

організатор, 

класні 

керівники 

Жовтень 

1. Заходи  до  річниці  Революції на граніті 5-11 класи І тиждень педагог-

організатор, 

вчителі історії 

2. Заходи з відзначення 75-ї річниці трагічних 

подій в урочищі «Зелена брама» 

5-11 класи І тиждень педагог-

організатор, 

вчителі історії 

3. Заходи до Дня  Захисника України  

(14 жовтня) 

1-11 класи ІІ тиждень педагог-

організатор 

4. Спортивне свято до Дня  українського 

козацтва 

1-8 класи 13.10. вчителі 

фізкультури 

5. Тематичні заходи до Дня визволення 

України від фашистських загарбників  (28 

жовтня) 

1-11 класи 20-24.10. педагог-

організатор, 

класні 

керівники  

6. Заходи з відзначення 100-річчя подій 

Української революції 1917-1921 років 

5-11 класи ІІІ тиждень педагог-

організатор, 

вчителі історії 



Листопад 

1. Заходи  до Дня української писемності та 

мови 

(9 листопада) 

1-11 класи ІІ тиждень педагог-

організатор 

вчителі 

укр.мови та 

літератури 

2.  Заходи щодо відзначення Дня Гідності  і 

Свободи (21 листопада)    

1-11 класи ІV тиждень педагог-

організатор, 

класні 

керівники 

3. Розробка заходів до Дня пам’яті жертв 

голодоморів  (четверта субота - 28  

листопада) 

5-11 класи ІІІ тиждень педагог-

організатор 

Грудень 

1. Заходи до Дня збройних сил України (6 

грудня) 

1-11 класи І тиждень педагог-

організатор, 

класні 

керівники, 

вчитель ДПЮ 

2. Заходи до Дня вшанування учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

1-11 класи ІІ тиждень педагог-

організатор, 

класні 

керівники 

3. Заходи з відзначення 100-річчя подій 

Української революції 1917-1921 років 

5-11 класи ІІІ тиждень педагог-

організатор, 

вчителі історії 

Січень 

1. Заходи до Дня Соборності України  (22 

січня) 

1-11 класи ІІІ тиждень педагог-

організатор, 

класні 

керівники 

2. Заходи до Дня пам’яті Героїв Крут  (29 

січня) 

1-11 класи ІV тиждень педагог-

організатор, 

вчителі історії 

Лютий 

1. Заходи до Дня вшанування учасників 

бойових дій в Афганістані та на території 

інших держав (15 лютого) 

5-11 класи ІІІ тиждень педагог-

організатор, 

класні 

керівники 

2. Заходи до Дня пам’яті героїв Небесної 

сотні (20 лютого) 

5-11 класи ІV тиждень педагог-

організатор 

3. Заходи до Міжнародного дня рідної мови 
(21 лютого):  фестиваль «Наша мова 

калинова» 

5-11 класи ІV тиждень педагог-

організатор, 

вчителі 

української 

мови та 

літератури 

Березень 

1. Заходи до Дня вшанування пам’яті 

великого українського поета Т. Г. 

Шевченка  (9-10 березня) 

1-11 класи ІІ тиждень педагог-

організатор, 

класні 



керівники, 

вчителі 

української 

мови та 

літератури 

2. Заходи до дня утворення Української 

Центральної  Ради 

5-11 класи ІІІ тиждень педагог-

організатор, 

класні 

керівники 

3. Заходи з відзначення 100-річчя подій 

Української революції 1917-1921 років 

5-11 класи ІV тиждень педагог-

організатор 

Квітень 

1. Заходи до дня написання Першої 

Конституції України (Конституції Пилипа 

Орлика) 

5-11 класи І тиждень вчителі історії 

2. Конкурс плакатів   «Герої минулі – герої 

сучасні», приурочений до річниці початку 

АТО (13 квітня) 

1-4 класи ІІІ тиждень педагог-

організатор, 

класоводи 

3. Заходи, приурочені до Міжнародного дня 

пам’яті жертв радіаційних аварій і 

катастроф та річниці Чорнобильської 

катастрофи   

(26 квітня) 

1-11 класи ІV тиждень педагог-

організатор 

Травень 

1. Заходи до Дня пам’яті та примирення (8 

травня) та Дня перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні (9 травня). 

1 -11 

класи 

І тиждень педагог-

організатор, 

класні 

керівники 

2. Заходи до Дня вишиванки (третій четвер 

травня – 18 травня). 

5-11 класи  ІІІ тиждень педагог-

організатор 

3. Заходи  до Дня боротьби за права 

кримсько-татарського народу 

 

5-11 класи  ІІІ тиждень педагог-

організатор 

4. Заходи до Дня слов’янської писемності та 

культури (24 травня) 

1-11 класи IV тиждень класні 

керівники, 

вчителі 

української 

мови та 

літератури 

Червень  

1.  Заходи до Міжнародного Дня захисту дітей 1-8 класи 01.06. педагог-

організатор, 

вчителі 

фізкультури 

2. Заходи до Дня Конституції України 1-8,10 

класи 

V тиждень педагог-

організатор, 

класні 

керівники  
 


