
 

 

Заходи 
щодо проведення місячника національно-патріотичного та 
громадянського виховання з 06.11.2016 по 07.12.2016року 

 
№з/

п 

Назва заходу Термін Відповідальний Місце 

проведення 

1 Виховні години в 1-11 класах Впродовж 

місяця 

Класні 

керівники 1-9, 

11 класів 

Класні 

кімнати 

2 Організувати у школі виставки 

фото- та архівних документів, що 

ілюструють становлення та розвиток 

українського державотворення 

Впродовж 

місяця 

Вчителі історії, 

педагоги-

організатори, 

представники 

учнівського 

самоврядування 

І поверх 

3 Участь у загальношкільному уроці 

«Вітчизна – це не хтось і десь, я – 

теж Вітчизна» 

21.11.2016 Класні 

керівники 1-9, 

11 класів 

Класні 

кімнати 

4 Провести для класних керівників 

круглий стіл на тему: «Організація 

заходів, спрямованих утвердження 

патріотизму та національної 

свідомості молоді» 

23.11.2016 Мельник Г.С. Методичний 

кабінет 

5 Зустріч у шкільному лідерському 

клубі «Я – майбутнє України» 
22.11.2016 Педагоги-

організатори, 

представники 

учнівського 

самоврядування 

Кабінет 

української 

мови № 1 

6 Виставка літератури на тему: «Люби 

і знай свій рідний край», виставка 

літератури «Пишаюся тобою, 

Україно!» 

Впродовж 

місяця 

Бібліотекар Бібліотека 

7 Огляд-конкурс на кращий 

патріотичний куточок у класі 

З 28.112016 

по 

02.12.2016 

Педагоги-

організатори, 

класні керівники 

1-9, 11 класів, 

шкільний 

парламент 

 

Класні 

кімнати 

8 Просвітницький тренінг для 29.11.2016 Вчителі історії, Актова зала 



старшокласників на тему: 

«Інтеграція України в сучасному 

світі» 

психолог, 

педагог-

організатор, 

представники 

учнівського 

самоврядування 

9 Відкритий виховний захід у 5 класі 02.12.2016 Класний 

керівник 5 класу 

Актова зала 

10 Конкурс виразного читання віршів 

українських поетів «Любове моя, 

Україно!» 

30.11.2016 Макаревич Т.М. Актова зала 

11 Проведення акцій «Ветеран живе 

поруч» 
Впродовж 

місяця 

Класні 

керівники 1-9, 

11 класів 

 

12 Забезпечити участь в етапах 

конкурсу учнівської творчості 

відповідно до Указу Президента 

України «Про Всеукраїнський 

конкурс учнівської творчості», 

присвяченого Шевченківським дням 

під гаслом «Об’єднаймося ж, брати 

мої» 

До 

30.11.2016 

(І етап) 

Ховзун Г.Б.  

13 Мелодії на полотні(рушниковий 

вернісаж-виставка) 
З 05.12.2016 

по 

07.12.2016 

Педагоги-

організатори, 

класні керівники 

1-9, 11 класів 

ІІ поверх 

14 Тематична лінійка «Україна – моя 

країна» 
05.11.2016 Педагоги-

організатори, 

класні керівники 

1-9, 11 класів, 

учнівське 

самоврядування 

І поверх 

15 Проведення І, ІІ етапів 

Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської 

молоді ім. Т.Г. Шевченка; 

Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика 

09.11.2016 

(шкільний) 

16.11.2016 

(місцевий) 

 

21.11.2016 

(місцевий) 

Оргкомітет 

конкурсу 

Кабінет 

української 

мови № 1 

16 Зустріч із місцевими письменниками 05.11.2016 Мельник Г.С., 

Педагог-

організатор 

Актова зала 

 

       


