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Додаток_______ 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Бесарабівського НВК 

________ Інна ВОЛКОВА 

«____» __________ 2020 року 

 

План  

роботи Бесарабівського навчально-виховного комплексу 

з питань національно-патріотичного виховання учнів 

на 2020/2021 навчальний рік 

 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

проведення 

Відповідальний 

Вересень 

1 Уроки мужності «Є пам'ять, якій не буде 

кінця», до річниці вигнання нацистів з 

Кегичівщини  

17.09.2020 Класні керівники 

2 Виставка композицій та букетів з квітів 

«Хай сонце і квіти всміхаються дітям» з 

нагоди  річниці вигнання нацистів з 

Кегичівщини. та покладання квітів до 

пам’ятника загиблих воїнів в 

с.Коханівка 

17.09.2020 Учнівське 

самоврядування 

3 «Подвиги та імена героїв з пам’яті не 

стерти» - урок мужності.  

 

24.09.2020 Класні керівники 

4 Районний етап Всеукраїнської експедиції 

учнівської та студентської молоді «Моя 

Батьківщина – Україна» 

Вересень 

2020 

Вчитель історії 

5 Відеовітання з річницею визволення 

Кегичівщини від фашистських 

загарбників.  

 

17.09.2020 Педагог-

організатор 

6 Заочна подорож «Крокуючи вулицями 

Кегичівщини» (про героїв ВВВ, іменами 

яких названі вулиці селища) до річниці 

визволення Кегичівщини від німецько-

фашистських загарбників. 

До 

17.09.2020 

Класні керівники 

7 Заходи до Міжнародногодня  миру  «З 

нами ваші серця»: 

- конкурс малюнку на асфальті «Ми за 

мир», 

- виставка малюнків «Діти хочуть 

миру!», 

16.09-20.09. 

2020 

 

Педагог-

організатор, 

кл.керівники, 

Учнівське 

самоврядування 



- тематичні виховнігодини та години 

спілкування. 

Жовтень 

6 Акція «Чуйність і доброта – два крила на 

яких тримається людство».  До 

міжнародного дня людей поважного віку  

01.10.2020 учнівське 

самоврядування 

7  «Шануємо пам’ять про подвиг» - захід 

до Дня українського козацтва.  

14.10.2020 Вчитель історії 

та вчитель 

фізичного 

виховання 

8 Екскурсія до шкільного народознавчого 

музею.  

10.10.2020 Вчитель історії  

9 Тиждень патріотизму 

 

12.10.-

16.10.2020 

Класні 

керівники 

10 «Як я розумію особисту відповідальність 

за захист Батьківщини» -диспут.  

22.10.2020 Класні 

керівники 

11 «Минуле, теперішнє та майбутнє у 

вчинках та діяннях українців»- 

тематична виховна година 

12.10.2020 Класні 

керівники 

Листопад 

12 До Дня української писемності: 

- «Мужай, прекрасна наша мово» - 

літературно-поетична композиція.  

09.11.2020 Вчитель 

української 

мови та 

літератури, 

класні 

керівники 

13 «Мої права, мої обов'язки». Конкурс 

плакатів та малюнків до Дня прав 

дитини.  

19.11.2020 Педагог-

організатор, 

учнівське 

самоврядування 

14 Прес-конференція до річниці 

Голодомору 1932-1933 років.  

27.11.2020 Класні керівники  

15 «Людськоїпам’яті мости» - пам’яті 

Голодомору 1932-1933 р.р. - Прес-

конференція 

27.11.2020 Класні керівники 

16 Круглий стіл «Революція гідності-

причини та наслідки» 

20.11.2020 Класні керівники 

Грудень 

17 До Міжнародного дня інвалідів: 

- «Промова на захист добра, милосердя, 

честі та любові» - година спілкування 

- «За добро платять добром» - акція 

02.12.2019  

Учнівське 

самоврядування 

Класні керівники 

18 «Я –захисник України» - спортивні 

змагання.  

04.12.2019 Вчитель 

фізичної 

культури 



19 День вшанування ліквідаторів ЧАЕС 

«Битва за Чорнобиль» 

 

14.12.2020 Класні керівники 

Січень 

20 «Мій край – моя історія жива» - 

фотоколаж 

28.01.2021 Педагог-

організатор 

21 Історичний екскурс «Свято єдності 

українського народу» до Дня Соборності 

України.  

22.01.2021 Класні керівники 

22 Поповнення  куточка бойової слави до 

річниці  визволення Харківщини від 

фашистських загарбників  

Січень  Вчитель історії 

23 «Пам’ятаємо!» - до Дня вшанування 

загиблихпідКрутами 

29.01.2021 Класні керівники 

Лютий 

24 Районний етап конкурсу Всеукраїнської 

історико-географічної експедиції 

«Історія міст і сіл».  

Лютий  Вчитель історії 

26 «Ціна чужої війни» - Вшанування 

пам’яті загиблого воїна-афганця.  

15.02.2021 Класні керівники 

28 Акція вшанування пам’яті Героїв 

Небесної Сотні «Молімося за душі всіх 

невинно вбитих» 

19.02.2021 Класні керівники 

30 Свічка пам’яті - до Дня вшанування 

пам’яті загиблих на території інших 

декржав 

12.02.2021 Педагог-

організатор 

 «Віримо в майбутнєтвоє, Україно!»- 

Години громадянськості 

30.01.2021 Класні керівники 

Березень 

31 «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь віки». – 

літературна композиція.  

09.03.2021 Учитель 

української мови 

та літератури, 

класні керівники 

32 Година правової грамотності«Знати і 

виконувати Закони України». 

12.03.2021 Класні керівники 

33 «Державна і військова символіка 

України. Герб і прапор України» - бесіда 

29.03.2021 Класні керівники 

Квітень 

34 Районний етап військово-патріотичної 

акції учнівської молоді «Слобожанські 

дзвони Перемоги».  

Квітень  Вчитель історії 

35 Участь у Малих Олімпійських іграх 

«Діти Харківщини».  

Квітень  Учитель фізичної 

культури 

36 Презентація «11 квітня – Всесвітній день 

визволення в’язнів концтаборів»   

09.04.2021 Класні керівники 



 «Гірчить Чорнобиль крізь роки» - 

тематичний діалог 

26.04.2021 Класні керівники 

37 Участь у Всеукраїнській дитячо-

юнацькій військово-патріотичнійгрі 

«Сокіл» («Джура»)  

Квітень  Учитель фізичної 

культури 

Травень 

39 Уроки мужності «Знов білим цвітом 

вкрилися сади, і знов приходить свято 

Перемоги» 

07.05.2021 Класні керівники 

40 «Набат пам’яті», мітинг та урочистості 

біля пам’ятника загиблим воїнам  

09.05.2021 Педагог-

організатор, 

класні керівники 

41 Вітання односельчан зі святом 

Перемоги. (співпраця з сільським 

клубом та місцевим самоврядуванням) 

09.05.2021 Педагог-

організатор 

42 Парад вишиванок «Вишиванка, ти моя 

вишиванка» 

20.05.2021 Учнівське 

самоврядування 

43 «Історія української символіки», 

круглий стіл 

14.05.2021 Класні керівники 

44 Туристично-спортивна гра «Здоров’я і 

спорт поруч ідуть»  

26.05.2021 Учитель фізичної 

культури, 

учнівське 

самоврядування 

 

 

 


