
Заходи щодо реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання учнівської молоді 

на 2020-2021 навчальний рік 
№ 

з/п 

Назва заходу Відповідальні Термін 

виконання 

Організаційно-методична діяльність з національно-патріотичного виховання 

1. Розгляд стану реалізації заходів національно- 

патріотичного виховання на методобєднанні класних 
керівників 

ЗДВР, класні 

керівники 

Травень, 

2021 

2. Забезпечення використання національної символіки 
під час проведення масових заходів. 

ЗДВР, класні 
керівники 

Постійно 

3. Налагодження системної екскурсійної діяльності 

дітей та учнівської молоді, поїздок-обмінів учнівських 

груп, відвідування визначних історичних місць та 

ознайомлення з пам’ятками української історії та 
культури. 

ЗДВР,класні 

керівники, вчителі- 

предметники 

Постійно 

4. Підготовка методичних бюлетенів, рекомендацій з 
питань національно-патріотичного виховання 

ЗДВР, класні 
керівники 

Квітень 
2021 

Інформаційно-пропагандистське забезпечення процесу національно-патріотичного 

виховання 

5. Оновлення інформаційної сторінки з питань 
патріотичного виховання на сайті ліцею 

Балаушко Д. Ю. Постійно 

6. Забезпечення висвітлення заходів національно- 

патріотичної спрямованості, які реалізуються 

закладом, в засобах масової інформації. 

Алексійчук Н.М., 

комітет інформації 

УП 

Протягом 

року 

7. Проводити виставки фото та архівних документів, що 

ілюструють становлення та розвиток української 

держави 

Учителі історії, УП Протягом 

року 

Заходи національно-патріотичної спрямованості 

8. Вахти памяті (покладання квітів, святкові лінійки, 

вшанування ветеранів, урочисті вечори): 

- пам’яті Героїв Небесної Сотні; 

- пам’яті загиблим в АТО; 

- до Дня пам’яті героїв Крут; 

- до Дня Захисника України; 

- до Дня Чорнобильської трагедії; 

- до Дня пам’яті жертв політичних 

репресій; 

- до Дня скорботи і вшанування 

пам’яті жертв війни в Україні; 

- до Дня пам’яті жертв 

голодомору; 

до Дня Соборності України; 

- до  Дня  вшанування  учасників 

ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС 
-до Дня Пам’яті та Примирення тощо. 

Комітет культури та 

дозвілля учнівського 

парламенту 

Протягом 

року 

9. Проводити ліцейний конкурс військово-патріотичної 
пісні та строю «Червона калина» 

Царук М.Ю. Жовтень 
2020 

10. Проводити День української писемності Вчителі-словесники Листопад 
2020 



11. Проводити конкурс плакатів на патріотичну тематику Учнівський 
парламент 

Грудень 
2020 

12. Проводити цикл заходів, присвячених Міжнародному 
Дню рідної мови 

Вчителі-словесники Лютий 
2021 

13. Брати участь у загальноміському турі 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 
«Об’єднаймося ж, брати мої….». 

Вчителі-словесники Грудень 

2020 

14 Брати участь у міському етапі конкурсу юних 
екскурсоводів-краєзнавців. 

Максимчук О.М. Березень 
2021 

15. Відвідувати ліцеїстами музеї 

м. Рівного 

Класні керівники, 

вчителі історії 

Протягом 

року 

16. Організовувати та проводити Місячник правового 

виховання 

Учителі 

правознавства, 

ЗДВР 

Грудень 

17. Здійснювати творчі завдання з національно- 

патріотичної тематики, конкурси, тематичні виставки 

дитячої творчості, міні-проекти за участю батьків. 

Класні керівники, 

керівники гуртків 

Постійно 

18. Сприяти впровадженню медіаосвіти в позакласній 

роботі навчально-виховного комплексу, всебічно 

використовуючи її можливості для підвищення рівня 
патріотичної свідомості та критичного мислення учнів 

Адміністрація Постійно 

19. Сприяти проведенню науково-дослідницької та 

освітньопросвітницької роботи, яка передбачає 

відновлення історичної пам’яті про тривалі 
державницькі традиції України 

Вчителі історії, 

керівники гуртків 

Постійно 

20. Проводити волонтерські акції у ліцеї "Спільними 

зусиллями" (із збору коштів для забезпечення потреб 
військовослужбовців, членів сімей учасників АТО) 

Учнівський 

парламент 

Постійно 

21. Сприяти діяльності пластових (скаутських) центрів 

щодо проведення виховної роботи серед дітей та 
молоді 

ЗДВР Протягом 

року 

22. Продовжити практику проведення благодійних акцій 

старшокласниками, членами осередків учнівського 
самоврядування 

Учнівський 

парламент, ЗДВР, 
класні керівники 

Протягом 

року 

23. Забезпечити організацію перегляду та обговорення 

учнями вітчизняних художніх і документальних 

фільмів на патріотичну тематику 

Кл.керівники, ЗДВР Протягом 

року 

24. Активізувати профорієнтаційну роботу серед 

ліцеїстів на подальшу службу в Збройних силах 

України шляхом проведення конкурсів, вікторин, 

змагань тощо. 

Царук М.Ю., 

Максимчук О.М., 

Алексійчук Н.М. 

Постійно 

25. Забезпечити зв'язок з військовими частинами 

(екскурсії до музеїв військових частин, спільні 

заходи патріотичного спрямування). 

Царук М.Ю., 

Максимчук О.М., 

Алексійчук Н.М. 

Постійно 

26. Залучати офіцерів військових частин, воїнів АТО до 

проведення навчальних занять у ліцеї із військової 

підготовки 

Царук М.Ю., 

Максимчук О.М. 

Постійно 

 


