
ПЛАН заходів,  

спрямованих на реалізацію  

Концепції національно-патріотичного виховання учнів 

у комунальному закладі  

«Черкаський навчально-реабілітаційний центр  

«Країна добра Черкаської обласної ради» 

до 2025 року 

 

 
№ 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. 

Вересень, 2022 

Заступник директора з 

навчально-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 року» 

Жовтень, 2022 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи 

3 Загальнонаціональна хвилина мовчання для 

вшанування пам'яті загиблих унаслідок 

збройної агресії РФ проти України 

Кожен день в 

9.00 

Педагог-організатор, 

класні керівники, вчителі-

предметники 

4 Волонтерська робота. Надання допомоги 

усім, хто цього потребує. 

Постійно Педагог-організатор, 

учнівське самоврядування 

5 Забезпечити впорядкування матеріалів 

«Дошка шани та вдячності», проводити 

екскурсії національно-патріотичного 

спрямування 

Постійно Педагог-організатор 

6 При викладанні предметів опиратися на 

місцевий матеріал, використовувати 

літературу місцевих авторів 

Протягом року Учителі-предметники 

7 Участь у заходах на підтримку поранених 

військовослужбовців «Ми разом». 

Постійно Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи, педагог-

організатор, кл. 

керівники, вихователі 

8 Безстрокова акція «Підтримай бійців» 

(учасників бойових дій). 

Постійно Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи, педагог-

організатор, кл. 

керівники, вихователі 

9 Проведення майстер-класів із залученням 

дітей та батьків по виготовленню оберегів 

для бійців ЗСУ 

Постійно Педагог-організатор,  

класні керівники, 

вихователі  

10 Зустрічі з волонтерами АТО, ООС, війни  

 

Щомісячно Педагог-організатор, 

учнівське самоврядування 

11 Проведення виставок малюнків, плакатів, 

колажів на патріотичну тематику 

Постійно Педагог-організатор, 

класні керівники, 

вихователі, учитель 



образотворчого мистецтва 

12 Заходи щодо виховання поваги до 

Конституції України, державних символів – 

Герба, Прапора, Гімну 

Постійно Педагог-організатор, 

учнівське 

самоврядування, класні 

керівники, вихователі 

13 Народні рухливі ігри для дітей Постійно Учителі фізкультури, 

вихователі 

14 Оформити в бібліотеці виставку «Видатні 

особи рідного краю» 

Щорічно,  

раз на чверть 

Бібліотекар  

15 Заходи до Дня Незалежності України та Дня 

Державного Прапора України (за окремим 

планом): 

- години спілкування, брифінги, усні 

журнали, круглі столи «Я-громадянин 

України і пишаюся цим», «Закон один для 

всіх», «Незалежна Україна – обличчя епохи», 

«З днем народження, моя Україно!», 

«Прапор, що пройшов крізь віки», «Жовто-

блакитний символ держави»; 

- інтелектуальні ігри, вікторини «Невідома 

Україна», «Державні символи України», 

«Видатні українці: слава та совість нашого 

народу», «З жовто-блакитним прапором до 

перемоги», «Моя країна єдина та вільна». 

Щорічно, 

серпень 

Педагог-організатор, 

класні керівники, 

вихователі 

 

 

16 Забезпечити проведення першого уроку на 

тему «Я – патріот і господар своєї землі », «Ми 

українці – гордий народ нескореної країни» 

Щорічно Класні керівники, 

вихователі 

17 Проведення Олімпійського тижня, уроку Щорічно,  

01.09.-15.09 

Учителі фізичної 

культури 

18 Заходи щодо відзначення Міжнародного дня 

миру «Разом заради миру» (за окремим 

планом): 

- години спілкування, круглі столи, 

обговорення на тему «Ми – за мир»; 

- малюнок на асфальті (папері), колажі «Діти 

України за мир на Землі»; 

- майстер-класи з виготовлення патріотичної 

долоньки; 

- тематична книжкова виставка 

Щорічно,  

21.09 

Заступник директора з 

начально-виховної 

роботи, педагог-

організатор, класні 

керівники, вихователі, 

вчитель образотворчого 

мистецтва, бібліотекар 

19 Заходи щодо Дня партизанської слави (за 

окремим планом): 

- проведення тематичних уроків з історії 

України, всесвітньої історії; 

- проведення уроків мужності, лекцій, 

семінарів, диспутів, бесід, засідань «круглих 

столів», присвячених історії підпільно-

партизанського руху за темами: 

«Партизанський рух в Україні», «Рух опору в 

Україні», «Стежки, опалені війною»; 

 - тематична книжкова виставка. 

Щорічно, 

вересень  

(22-23.09) 

Класні керівники, 

вихователі, учитель 

історії, бібліотекар 

20 День пам’яті жертв Бабиного Яру Щорічно, 29.09 Учитель історії 

21 Волонтерська акція до дня людей похилого 

віку «Добром забуте серце обігрійте» 

Щорічно,  

01.10 

Педагог-організатор,  

класні керівники, 

вихователі 

22 Заходи щодо відзначення Дня Захисника Щорічно,  Заступник директора з 



України та Дня українського козацтва «Від 

козаків до кіборгів» (за окремим планом): 

- години духовності, інформаційні хвилинки 

«Благословенна та держава, що має відданих 

синів», «Покрова, День козацтва, День 

захисника України», «Покрова – 

покровителька українського козацтва»; 

- спортивні змагання «Козацькі розваги»; 

- класні заходи «Вшанування захисників 

України різних часів»; 

- тематична книжкова виставка. 

10-14.10 навчально-виховної 

роботи, педагог-

організатор, класні 

керівники, вихователі, 

бібліотекар 

23 Заходи до Дня Української писемності та 

мови 

Щорічно до 

09.11 

Учителі української мови 

та літератури, педагог-

організатор 

24 Заходи щодо відзначення Дня Гідності і 

Свободи «Україна – країна нескорених» (за 

окремим планом): 

- виховні години, години спілкування, уроки 

мужності, круглі столи «Ми – діти вільної 

країни», «Що означає бути гідним», «Хто 

такий патріот», «Україна – вільна, 

демократична держава», «Герої завжди 

поміж нас», «Небесна Сотня: герої не 

вмирають»; 

- виставка малюнків, колажів; 

- оформлення інформаційного стенду; 

- проведення флешмобів, фотоконкурсів «Я – 

українець, і цим пишаюсь!»; 

- тематична книжкова виставка. 

Щорічно, 

листопад 

21.11 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи, педагог-

організатор, класні 

керівники, вихователі, 

вчитель образотворчого 

мистецтва, бібліотекар 

25 Заходи щодо вшанування пам’яті жертв 

Голодоморів «Минуле стукає в серця» (за 

окремим планом): 

- Всеукраїнська акція «Засвіти свічку 

пам’яті»; 

- організація і проведення тематичних 

уроків, лекцій, засідань круглих столів, 

годин пам’яті з метою поглибленого 

вивчення причин і наслідків голодоморів; 

- тематична виставка літератури. 

Щорічно, 

листопад 

26.11 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи, педагог-

організатор, класні 

керівники, вихователі, 

вчитель історії, 

бібліотекар 

 

 

26 Книжкова виставка «Права, обов'язки 

людини і громадянина». Зустрічі в бібліотеці 

Щорічно, 

листопад  

Бібліотекар 

27 Заходи в рамках місячника громадянського 

та морально-правового виховання «Я і 

закон»: 

- єдиний день інформування про чинне 

законодавство «Захист прав людини»; 

- тематичні уроки «Гордість моєї країни», 

«Ти – людина, громадянин», «Мораль і 

закон»; 

- круглі столи «Права людини: від шкільних 

зошитів до реального життя», «Право – 

утілення добра і справедливості»; 

- диспут «Які права мені потрібні в школі»; 

- лекції «Пустощі та кримінальна 

відповідальність», «Що таке правомірна 

Щорічно, 

грудень 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи, педагог-

організатор, класні 

керівники, вихователі, 

учитель правознавства, 

вчитель образотворчого 

мистецтва 



поведінка?»; 

- школярі малюють «Від прав дитини – до 

прав людини»; 

- тематичні книжкові виставки. 

28 Заходи до Всесвітнього Дня волонтерів. 

Вшановуємо волонтерів «Волонтери - 

ентузіасти нашого часу». Виховуємо в собі 

готовність прийти на допомогу: 

- інформаційні години, години спілкування, 

усні журнали, уроки мужності, круглі столи 

«Волонтер – це рука допомоги», «З добром у 

серці», «Героїзм українських волонтерів», 

«Волонтером бути просто», «Чи потрібна 

наша допомога?», «Хто такі волонтери»; 

- виступ агітбригади «Від серця до серця» – 

ставай волонтером!»; 

- акції «Привітальна листівка та оберег 

воїну», «Обійму безкоштовно»; 

- оформлення інформаційного стенду 

«Волонтер – це той, хто завжди прийде на 

допомогу»; 

- виставка малюнків «Добрим бути не 

складно»; 

- тематичні книжкові виставки. 

Щорічно, 

грудень 

05.12 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи, педагог-

організатор, соціальний 

педагог, класні керівники, 

вихователі, вчитель 

образотворчого 

мистецтва, бібліотекар 

29 Заходи «Ми – майбутні захисники» до Дня 

Збройних Сил України 

Щорічно, 

грудень 

01-09.12 

Педагог-організатор, 

класні керівники, 

вихователі, вчителі 

фізичної культури 

30 Благодійні акція «Миколай про тебе не 

забуде», «Новий рік без самотності» 

(подарунки, листівки, сувеніри) 

Щорічно, 

грудень 

12-23.12 

Педагог-організатор, 

учнівське 

самоврядування, класні 

керівники, вихователі, 

вчитель образотворчого 

мистецтва, вчитель 

обслуговуючої праці 

31 Проведення виховних годин на тему: 

«Зимові свята. Звичаї українського народу». 

Щорічно, січень Класні керівники, 

вихователі 

32 Година народознавства «Обряди та звичаї 

мого краю». Щедрий Вечір та свято 

Маланки. 

Щорічно, січень  

13.01 

Педагог-організатор, 

вчитель музично-

ритмічних занять, класні 

керівники, вихователі 

33 Заходи до Дня пам'яті захисників 

Донецького аеропорту. 

 

Щорічно, січень 

16.01 

Педагог-організатор, 

класні керівники, 

вихователі 

34 Заходи до Дня Соборності України «Нехай 

нерозмежованою залишиться навіки» (за 

окремим планом): 

- інформаційні години, години спілкування, 

усні журнали, уроки мужності, круглі столи 

«День соборності України – символ 

національного єднання українського 

народу», «Соборна незалежна Україна», 

«Ланцюг історії не перерветься», «Великий 

день єднання»; 

- патріотичний флешмоб; 

Щорічно, січень 

16-20.01 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи, педагог-

організатор, класні 

керівники, вихователі, 

вчитель образотворчого 

мистецтва, бібліотекар 



- оформлення інформаційного стенду 

«Соборна незалежна Україна»; 

- перегляди фільмів, презентацій з 

подальшим обговоренням; 

- виставки малюнків; 

- тематичні книжкові виставки. 

35 Заходи щодо відзначення Міжнародного Дня 

пам’яті жертв Голокосту (за окремим 

планом): 

- інформаційні години, години спілкування, 

усні журнали, круглі столи, години пам’яті 

«Голокост – шрам на серці людства», «Злочин 

проти людства», «Голокост – трагедія ХХ 

століття», «Сказати хочу стільки та мовчу… 

Я в пам’яті запалюю свічу»; 

- оформлення інформаційного стенду 

«Пам’яті жертв Голокосту»; 

- проведення загальношкільної хвилини 

мовчання «Скорботна свічка пам’яті святої»; 

- перегляд презентацій, документальних 

фільмів; 

- тематичні книжкові виставки. 

Щорічно, січень  

27.01 

Педагог-організатор, 

учитель історії,  

класні керівники, 

вихователі 

36 Заходи щодо відзначення Дня пам’яті Героїв 

Крут «Пам’ять – нескінченна книга» (за 

окремим планом): 

- інформаційні години, години спілкування, 

усні журнали, уроки мужності, круглі столи 

«Герої нашої історії», «Тернистий шлях до 

України», «Це було під Крутами…», 

«Пам’яті тридцяти»; 

- оформлення інформаційного стенду «На 

Аскольдовій могилі український цвіт…». 

- проведення загальношкільної акції 

«Вшановуємо пам’ять героїв Крут»; 

- перегляди фільмів, презентацій з 

подальшим обговоренням на круглому столі 

«Причини та наслідки трагедії під Крутами»; 

- тематичні книжкові виставки. 

Щорічно, січень 

30-31.01 

Педагог-організатор, 

учитель історії, класні 

керівники, вихователі 

37 Заходи в рамках місячника патріотичного 

виховання «Я, родина, Україна»  

Щорічно, лютий Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи, педагог-

організатор, класні 

керівники, вихователі, 

учитель правознавства, 

вчитель образотворчого 

мистецтва, бібліотекар 

38 Заходи щодо дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав: 

- класні години, години спілкування, 

інформаційні хвилинки «Вогнем і полум'ям 

війни чужої, охрещені, обпалені навік»;  

- організація зустрічей з учасниками бойових 

дій в Афганістані; 

- оформлення інформаційного стенду; 

- тематичні книжкові виставки. 

Щорічно, лютий  

15.02 

Вчитель історії, класні 

керівники, вихователі, 

бібліотекар 



39 Проведення свята Стрітення «Зима з Весною 

зустрічається». 

Щорічно, лютий 

15.02 

Педагог-організатор, 

вчитель музично-

ритмічних занять, класні 

керівники, вихователі 

40 День єднання. Флешмоб «Співаємо за 

Україну» (виконання гімну) 

Щорічно, лютий 

16.02 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи, педагог-

організатор, класні 

керівники, вихователі 

41 Відзначення Дня Державного Герба України Щорічно,  

лютий 

19.02 

Педагог-організатор, 

вчителі історії, класні 

керівники, вихователі 

42 Заходи щодо відзначення Дня Героїв 

Небесної Сотні «Герої не вмирають… 

Просто йдуть…» (за окремим планом): 

- інформаційні години, експрес-хвилинки, 

години спілкування, усні журнали, уроки 

мужності, круглі столи «Україна – територія 

гідності і свободи», «За Україну, за її волю», 

«Біль, мужність, героїзм», «Сильніше, ніж 

зброя»; 

- оформлення інформаційного стенду 

«Небесна Сотня. Герої нашого часу»; 

- проведення загальношкільних акцій 

«Янголи світла», «Долоньки щастя»; 

- організація перегляду презентацій, 

відеожурналів «Янголи майдану», «Люди, 

що змінили хід історії»; 

- тематичні книжкові виставки. 

Щорічно, лютий 

20.02 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи, педагог-

організатор, класні 

керівники, вихователі, 

вчитель образотворчого 

мистецтва, бібліотекар 

43 Заходи до Міжнародного Дня рідної мови (за 

окремим планом): 

- інформаційні години, години спілкування, 

усні журнали, круглі столи «Рідну мову 

бережи», «Слово до слова складається мова»; 

«Цікаві факти про українську мову», «Мова 

на єднає»; 

- хвилинки грамотності О.Авраменка «Так! 

Буде українською»; 

- мовний фото-квест «У царстві української 

мови»; 

- оформлення виставки крилатих висловів 

«Мовна скарбничка»; 

- тематична книжкова виставка; 

- виставка малюнків; 

- бібліотечний урок «Відчуй смак української 

мови!». 

Щорічно, лютий 

21.02 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи, педагог-

організатор, вчителі 

української мови та 

літератури, вчитель 

образотворчого 

мистецтва, бібліотекар 

44 Проведення свята Колодія «З Колодієм весну 

зустрічаємо» 

Щорічно, 

лютий-березень 

Педагог-організатор, 

вчитель музично-

ритмічних занять, класні 

керівники, вихователі 

45 Початок війни Росії проти України 24.02 Учитель історії, класні 

керівники, вихователі 

46 Проведення Шевченківських днів «Скарби 

безсмертного Кобзаря» 

Щорічно, 

березень 

 

Вчителі української мови 

та літератури, педагог-

організатор 



47 Заходи щодо відзначення Дня українського 

добровольця (за окремим планом): 

- інформаційні години, експрес-хвилинки, 

години спілкування, усні журнали, уроки 

мужності, круглі столи «Герої нескореної 

Батьківщини», «Немає більшої сили, ніж 

стійкість духу добровольця», «Люди, що 

несуть державу у своїх душах», «Добробати 

– воїни добра»; 

- оформлення інформаційного стенду «Ми 

полишили все і взяли зброю»; 

- написання листів та малюнків на підтримку 

захисників добровольчих підрозділів «З 

вдячністю за наше майбутнє!»; 

- тематичні книжкові виставки. 

Щорічно, 

березень  

14.03 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи, педагог-

організатор, вчитель 

історії, вчитель 

образотворчого 

мистецтва, класні 

керівники, вихователі, 

бібліотекар 

48 Заходи до Великодня «Писанкове мереживо» 

(за окремим планом): 

- інформаційні години, експрес-хвилинки, 

години спілкування, усні журнали, години 

народознавства, круглі столи «Озвались 

дзвони Великодня», «Писинкарство – це 

мистецтво», «О, Писанко! Ти – символ 

України», «Великдень в Україні»; 

- віртуальні екскурсії до Музею писанкового 

розпису «Український всесвіт Писанки» та 

«ТОП-10 найвідоміших писанок у світі»; 

- майстер-клас із розпису писанки «Гарна 

писанка у мене» майстер-клас з 

виготовлення вітальних листівок; 

- виставка поробок до Великодня. 

Щорічно, 

відповідно до 

календаря 

Педагог-організатор, 

вчитель образотворчого 

мистецтва, класні 

керівники, вихователі 

49 Заходи до річниці трагедії на ЧАЕС 

«Чорнобиль не має минулого часу» (за 

окремим планом): 

- інформаційні години, експрес-хвилинки, 

години спілкування, усні журнали, круглі 

столи «А думалось, що атом той слухняний», 

«Мужність і біль Чорнобиля», «Чорнобиль – 

пам'ять України», «Чорнобильська екологія»; 

- перегляд презентацій, відеофільмів з 

подальшим обговоренням; 

- виставка малюнків «Наша мрія – жити на 

чистій планеті»;  

- фотовиставка «Вони пішли у безсмертя». 

Щорічно, 

квітень  

26.04 

Педагог-організатор, 

вчитель історії, вчитель 

образотворчого 

мистецтва, класні 

керівники, вихователі, 

бібліотекар 

50 Тиждень патріотичного виховання «До Дня 

пам’яті та примирення» (за окремим 

планом): 

- інформаційні години, експрес-хвилинки, 

години спілкування, уроки мужності, години 

пам’яті, усні журнали «Дороги, опалені 

війною», «Україна у Другій світовій війні», 

«Хай пам’ять про війну нас всіх єднає», 

«Ціна перемоги», «Волю не дають, а 

здобувають», «Мужність і відвага крізь 

покоління»; 

- флешмоб «Пам’ятаємо минуле заради 

Щорічно, 

травень 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи, педагог-

організатор, учнівське 

самоврядування, вчитель 

історії, вчитель 

образотворчого 

мистецтва, класні 

керівники, вихователі 



майбутнього»; 

- акція «Збережемо пам’ять про подвиги»; 

- виставка малюнків «Пам’ятаємо…»; 

- фотовиставка «Пам'ять серця. Пам'ять 

сивини. Пам'ять тих, хто не прийшов з 

війни»; 

- привітання ветеранів з Днем пам’яті та 

примирення. 

51 Заходи до Дня вишиванки «Одягни 

вишиванку – підтримай свою культуру» 

Щорічно, 

3 четвер травня 

Педагог-організатор, 

учнівське самоврядування 

52 Заходи щодо відзначення Дня Європи «В 

Європу – з Україною в серці»  

Щорічно, 

травень 

15.05-19.05 

Педагог-організатор, 

класні керівники, 

вихователі 

53 Заходи до Дня Героїв Щорічно, 23.05 Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи, педагог-

організатор, вчитель 

історії, вчитель 

образотворчого 

мистецтва, класні 

керівники, вихователі 

 

 


