
План заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання учнів Михайлівсько-
Рубежівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  на 2018–2019 навчальний рік 

  

 1. Організувати проведення бесід, присвячених героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за 
територіальну цілісність, незалежність України. 

2. Посилити заходи щодо підготовки учнівської молоді до захисту держави. Проводити 

профорієнтаційні заходи з учнями (спільні зустрічі, круглі столи, вечори запитань і відповідей тощо)  

3. Організувати тематичні екскурсії та історично-пізнавальні подорожі пам'ятками культурної 
спадщини України для учнів. 

4. Відвідати музеї історії та археології в м. Київ. 

5. Організувати проведення виставки дитячих малюнків до Дня захисника України для учнів 5-6-х 
класів. 

6. Організовувати проведення тематичних уроків з історії України, бінарних уроків, уроків пам'яті, 

годин спілкування за темами: «Тільки тим історія належить, хто за неї бореться й живе», «Я - 
громадянин-патріот незалежної держави України», «Пам'яті вдячні нащадки», «Моя рідна Україна». 

7. Організувати проведення урочистостей до: 

До Дня Державного Прапора; 

До Дня Незалежності України; 

Дня Українського козацтва, Дня захисника України; 

Дня визволення України від нацистських загарбників; 

Дня української писемності та мови; 

Дня пам’яті жертв голодоморів; 

Дня Збройних Сил України. 

8. Провести лекції, бесіди, виховні години, години спілкування на теми: «Україна — наш спільний 

дім», «Ми — громадяни України», «Я — українець!», «Україна від козацьких часів до сьогодення», 

круглі столи: «Герої для нас як приклад», «Я - громадянин», «Національні герої України», «Моральні 

заповіді українця». 

9. Організувати проведення урочистих зустрічей з ветеранами війни, конкурсів та фестивалів 
військово-патріотичної пісні. 

10. Відвідування пам’ятника загиблим воїнам АТО; пам’ятника загиблим воїнам в роки Другої світової 
війни. 

11. Організувати відвідування учнями школи військово-історичних, літературно-

етнографічних,  краєзнавчих, народознавчих музеїв України. 

12. Участь у заходах до  Дня пам’яті та примирення і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні : 

        - мітинг-реквієм «Вічна пам’ять героям»; 

       -  проведення «уроків мужності»;  

       - зустрічі з «дітьми війни»; 

       - святкові концерти, присвячені річниці перемоги над нацизмом; 



‾ виставки дитячих малюнків на відповідну тематику. 

13. Вдосконалити роботу шкільного краєзнавчого музею. Створити постійно діючі стенди, що 

відображають події збройної боротьби Українського народу за територіальну цілісність нашої країни, 
участь випускників школи, жителів села в антитерористичній операції. 

14. Відвідування пам’ятника Т.Г. Шевченку в с. Михайлівка-Рубежівка. 

15. Своєчасно висвітлювати на сайті ліцею  інформацію, фото- та відеозвіти про проведені заходи. 

16. Організувати проведення уроків мужності, виховних, інформаційно-просвітницьких заходів щодо 

вшанування героїчного подвигу воїнів, загиблих за незалежність та територіальну цілісність України . 

17. Організувати тематичні книжкові виставки «Краса і велич символів державних» . 


