
Комарівська філія КЗ “Вороновицький ліцей”

Реалізація принципів 
національно-

патріотичного виховання 
у 2021-2022 н.р.



Відповідно до

Листа МОН України від 16 липня 2021 року № 1/9-362 "Про
деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022
н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді
ціннісних життєвих навичок",

Постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р.
№ 673 "Про затвердження Державної цільової соціальної
програми національно-патріотичного виховання на
період до 2025 року",

Плану роботи закладу на 2021-2022 н.р.,

плану роботи педагога-організатора

через систему заходів в умовах традиційного навчання
та з використанням технології дистанційного навчання
(в тому числі і в умовах воєнного стану) реалізовано
принцип національно-патріотичного виховання.

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/83135/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/673-2021-%D0%BF


День знань і Перший урок-2021

В піднесеному настрої, дусі патріотизму, любові до рідної землі пройшов Перший 
урок, присвячений 30-й річниці незалежності України.



21 вересня здобувачі освіти традиційно долучилися
до Всеукраїнської акції "Голуб миру", присвяченої

Міжнародному дню миру

Комісія Учкому «Дозвілля» спільно з комісією «Спорт і туризм» презентували  відеоролик 
«Улюблені місця в Україні» у рамках флешмобу #МандруйУкраїною2021

https://drive.google.com/file/d/1-0Ly0uLDgsMgIEUWmGBi1HWzDlkY9MuF/view?usp=sharin



22 вересня до Дня партизанської слави проведена
тематична експрес-лінійка "Пам'ять про минуле" як
данина нашої поваги до тих, хто в суворий воєнний час
боровся з фашистськими окупантами в глибокому тилу
ворога. Голова ветеранської організації села
Горовенко Тамара Федорівна розповіла про
партизанів-комарівчан і наголосила на тому, що і зараз
нашій Україні потрібен мир .

В рамках заходів до 80 
роковин вшанування
загиблих в Бабиному
Яру здобувачі освіти

долучилися до 
перегляду Національного
уроку пам'яті. Для учнів 8, 

9 класів проведено 
тематичну годину 

спілкування "Бабин Яр: 
без права на забуття».



До Дня захисників та захисниць України, Дня козацтва, свята Покрови
Пересвятої Богородиці в закладі пройшли тематичні заходи, спрямовані на розкриття
традицій наших предків, котрі були взірцем доблесті, шляхетності, відданості Вітчизні;
інтерактивні розваги, які насамперед розвивали стійкість, витримку, спритність учасників.

.



День української писемності та мови розпочався з написання ХХІ Всеукраїнського
диктанту національної єдності. Впродовж дня здобувачі освіти та вихованці були
учасниками різноманітних мовознавчих вікторин, квестів, лялькової вистави, свята "Від
Нестора Літописця до сучасності"



Учасники освітнього процесу взяли участь в акції «Свічка пам'яті» до Дня пам'яті жертв 
Голодоморів.



Флешмоб до Дня української хустки



Тематична виставка Дня 
вшанування учасників
ліквідації наслідків на 
Чобнобильській АЕС

Маланка або
Щедрий вечір –

українське 
народне свято



З нагоди Дня Соборності України проведено тематичні заходи, виставки, інтерактивні
заняття, переглянуто тематичні відеофільми. Здобувачі освіти взяли участь
у Всеукраїнському конкурсі до Дня Соборності від проєкту "На Урок".



У рамках акції "Живі,
поки пам'ятаємо..." до
104-ї річниці бою під
Крутами, який став
символом героїзму та
самопожертви молодого
покоління українців у
боротьбі за незалежність,
дистанційно проведено
тематичні інформаційні
виховні заходи з
використанням медіа-
ресурсів. .

День вшанування 
учасників бойових 

дій на території 
інших держав



День єднання



Гостинці захисникам України



Шевченківський тиждень

“Знамана доля,
та незламана воля!”



День пам’яті та примирення
День Перемоги



Години спілкування “Щаслива родина – душа України” до
Міжнародного дня сім’ї в рамках плану заходів щодо вшанування
пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської
Федерації проти України




