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План
заходів національно-патріотичного виховання дітей та молоді

на 2018-2020 роки

№ Назва заходу Термін
виконання

Виконавці

1 2 3 4
1. Проведення, підтримка та участь у всеукраїнських, регіональних та селищних

заходах  різних  форматів,  спрямованих  на  практичний  розвиток  та
вдосконалення військово-патріотичного виховання дітей та молоді, підвищення
рівня знань, умінь та навичок у даному напрямку

2018-2020
роки

Відділ освіти, 
заклади освіти ОТГ

2. Участь  у  семінарах,  практикумах,  конференціях  вчителів  предмету  «Захист
Вітчизни»,  педагогів-організаторів,  заступників директорів з  виховної роботи,
керівників  гуртків  військово-патріотичного  спрямування,  спрямованих  на
вдосконалення  системи  військово-патріотичного  виховання,  підвищення
кваліфікаційного рівня відповідних спеціалістів

2018-2020
роки

Відділ освіти, 
заклади освіти ОТГ

4. Укомплектування  класів  предмета  «Захист  Вітчизни»  в  закладах  загальної
середньої  освіти  належним  обладнанням  та  літературою,  удосконалення
навчальних  програм  предмета  із  залученням  відповідних  інститутів
громадянського  суспільства  з  урахуванням  вимог  сучасності,  підготовка  та
перепідготовка викладачів предмета, залучення до викладання учасників АТО,
учасників бойових дій,  офіцерів запасу,  представників відповідних інститутів
громадянського суспільства

2018-2020
роки

Відділ освіти, 
заклади освіти ОТГ 

5. Здійснення заходів,  спрямованих на  ознайомлення учнівської  та  студентської
молоді з основними положеннями Конституції  України, про захист Вітчизни,

2018-2020
роки

Заклади освіти ОТГ
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Закону  України  «Про  оборону  України»,  Закону  України  «Про  загальний
військовий обов’язок і військову службу»

6. Створення в закладах освіти області куточків Пам’яті, меморіальних куточків,
Дошки  Слави  «Воїни  захищають  Україну»,  «Герої  не  вмирають»,  стендів,
спрямованих на вшанування пам’яті та розширення кола знань дітей та молоді
щодо  історичних  подій  і  постатей,  які  боролися  та  захищають   свободу  та
незалежність України

2018-2020
роки

Заклади освіти ОТГ

7. Проведення  туристсько-краєзнавчих  екскурсій  для  дітей,  учнівської  та
студентської молоді, спрямованих на популяризацію визначних місць області та
України

2018-2020
роки

Заклади освіти ОТГ

8. Проведення  інформаційно-просвітницьких  та  виховних  заходів,  уроків
мужності,  патріотизму,  бесід,  зустрічей  з  учасниками  Революції  Гідності  та
АТО  на  сході  країни,  бойових  дій  на  території  інших  держав,  жертвами
політичних репресій, тоталітарного режиму, Другої Світової війни

2018-2020
роки

Заклади освіти ОТГ

9. Проведення заходів, спрямованих на уславлення масових акцій громадянського
супротиву,  учасників  і  загиблих  в  АТО,  інформування  дітей,  учнівської  та
студентської молоді про подвиги наших громадян, ознайомлення з військовою
історією

2018-2020
роки

Заклади освіти ОТГ

10. Проведення І етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл»  («Джура»)  в  ОТГ.  Сприяння  участі  команди-переможця  І  етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
у обласному етапі

2018-2020
роки

Відділ освіти, 
заклади освіти ОТГ 

11. Проведення, підтримка та участь у всеукраїнських та регіональних фестивалях,
конкурсах, майстер-класах та інших заходах різних форматів, спрямованих на
формування ціннісних орієнтирів молоді, проведення заходів щодо активізації
туристсько-екскурсійної  діяльності  з  вивчення  духовно-історичної  спадщини
України та області.

2018-2020
роки

Відділ освіти,
заклади освіти ОТГ 

12. Участь  у  семінарах,  практикумах,  інших  освітньо-виховних  інформаційно- 2018-2020 Відділ освіти, 



3
Продовження додатка

методичних  та  просвітницьких  заходах,  спрямованих  на  вдосконалення  та
популяризацію системи духовно-морального виховання.

роки заклади освіти ОТГ 

13. Проведення святкування та відзначення національних народних та державних
свят,  подій  в  історії  України  в  цілому  та  області,  зокрема:  Дня  пам’яті  та
примирення, Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, Дня Збройних Сил
України, Дня захисника України, Дня українського козацтва,  відзначення дня
пам’яті Героїв Крут

2018-2020
роки

Відділ освіти, 
заклади освіти ОТГ 

14. Участь  у обласному соціально-освітньому національно-патріотичному проекті
«Голос крові: ми – Українці!»; участь у обласному форумі патріотичних справ
дітей та учнівської молоді «Голос крові: ми – Українці!»

2018-2020
роки

Відділ освіти, 
заклади освіти ОТГ 

15. Проведення  зустрічей  з  істориками,  краєзнавцями,  мистецтвознавцями,
літераторами, митцями в рамках проекту «Український день»

2018-2020
роки

Відділ освіти, 
заклади освіти ОТГ 

16. Проведення  тематичних  зустрічей  дітей,  учнівської  та  студентської  молоді  з
видатними  діячами  культури  та  мистецтва  (письменниками,  істориками,
краєзнавцями,  народними  майстрами,  художниками,  акторами,  співаками,
спортсменами,  науковцями),  спрямованих  на  популяризацію  сучасного
українського інтелектуального,  культурно-мистецького,  спортивного надбання
України.

2018-2020
роки

Відділ освіти, 
заклади освіти ОТГ 

17. Участь  у  наукових  конференціях,  теоретичних  та  практичних  семінарах,
освітньо-виховних,  інформаційно-методичних  та  просвітницьких  заходах,
спрямованих на відновлення та відкриття закритих сторінок історії України та
видатних особистостей українського державотворення, у тому числі сучасності,
формування  єдиного  підходу  щодо  трактування  Історії  України  в  цілому  та
рідного краю зокрема

2018-2020
роки

Відділ освіти, 
заклади освіти ОТГ 

18. Проведення заходів різного формату, спрямованих на розробку, упровадження в
практику та популяризацію інноваційних, цікавих, доступних для різновікової
аудиторії форм роботи з дітьми та учнівською молоддю щодо розширення кола
знань з історії України та рідного краю

2018-2020
роки

Відділ освіти, 
заклади освіти ОТГ 
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19. Формування єдиної бази дат, місць, подій та постатей, які мають вагомий вплив
на національно-патріотичне виховання дітей та молоді. Проведення, підтримка
та  участь  в  інформаційно-просвітницьких  заходах,  спрямованих  на
популяризацію, привернення уваги, відзначення видатних державних дат, подій
та особистостей, що мали вагомий вплив на національно-патріотичне виховання
дітей та молоді

2018-2020
роки

Відділ освіти, 
заклади освіти ОТГ 

20. Проведення  в  закладах  освіти  тематичних  зустрічей,  спрямованих  на
формування поваги, гідності, пошани до героїчних вчинків українського народу,
з максимальним залученням учасників АТО, учасників Революції Гідності

2018-2020
роки

Відділ освіти, 
заклади освіти ОТГ 

Спеціаліст відділу освіти                                                                                                                                           Л.В. Чабанова

 


