
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ відділу освіти 

Хотінської селищної ради 

 

21.01.2022 № 07-ОД 

 

План 

заходів національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

на 2022-2026 роки 

 

№ Назва заходу Термін 

виконання 

Виконавці 

1 2 3 4 

1. Участь у обласних, всеукраїнських та міжнародних заходах різних форматів, 

спрямованих на формування української громадянської ідентичності, 

патріотичної свідомості дітей та молоді на основі суспільно-державних 

цінностей, популяризацію української культури, мови, народних традицій, 

активізацію краєзнавчої діяльності з вивчення духовно-історичної спадщини 

України, області та громади 

2022-2026 

роки 

Відділ освіти, заклади 

освіти   

2. Проведення освітньо-виховних, інформаційно-методичних та 

просвітницьких заходів, спрямованих на підвищення рівня знань про 

видатних осіб державотворення, борців за незалежність України в цілому та 

Сумщини зокрема 

2022-2026 

роки 

 Відділ освіти, заклади 

освіти   

3. Проведення заходів, спрямованих на пропаганду української мови як 

основного елементу національної ідентифікації 

2022-2026 

роки 

Відділ освіти, заклади 

освіти   

4. Розповсюдження інформаційно-просвітницьких відео-, аудіо- та друкованих 

матеріалів щодо морально-духовного виховання дітей та молоді 

2022-2026 

роки 

Відділ освіти, заклади 

освіти   

5. Участь в обласній краєзнавчій конференції учнівської молоді «Герої 

сучасності серед нас» 

2022-2026 

роки 

Відділ освіти, заклади 

освіти   



2 

Продовження додатка 

 

6. Участь у всеукраїнських та регіональних заходах, особливо заходах 

неформальної освіти, спрямованих на підвищення рівня громадянської 

освіти, свідомості дітей та молоді, сприяння формуванню антикорупційної, 

політичної, правової, моральної та етичної форми суспільної свідомості, 

зокрема шляхом інформування про обов’язки і права громадянина 

2022-2026 

роки 

Відділ освіти, заклади 

освіти   

7. Проведення заходів різного формату, спрямованих на формування поваги, 

гідності, пошани до героїчних вчинків українського народу, з максимальним 

залученням учасників АТО (ООС), учасників Революції Гідності, 

Помаранчевої революції, Революції на граніті; на популяризацію, 

привернення уваги, відзначення видатних державних дат, подій, пов’язаних 

зі становленням української державності та виборюванням незалежності, 

особистостей, що мали та мають вагомий вплив на національно-патріотичне 

виховання дітей та молоді 

2022-2026 

роки 

Відділ освіти, заклади 

освіти   

8. Участь у всеукраїнських та регіональних заходах різних форматів, 

спрямованих на практичний розвиток та теоретичне вдосконалення системи 

військово-патріотичного виховання дітей та молоді, підвищення рівня знань, 

умінь та навичок у цьому напрямі 

2022-2026 

роки 

Відділ освіти, заклади 

освіти   

9. Участь у практично-теоретичних навчаннях та обласних семінарах-

практикумах військо-патріотичного виховання для учителів предмета 

«Захист України», спрямованих на вдосконалення системи військово-

патріотичного виховання, розробку методологічних напрацювань та 

рекомендацій щодо посилення цього напряму, підвищення кваліфікаційного 

рівня відповідних спеціалістів 

2022-2026 

роки 

Відділ освіти, заклади 

освіти   

10. Розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів щодо військово-

патріотичного виховання дітей та молоді, у тому числі створення в закладах 

освіти куточків пам’яті, стендів, спрямованих на вшанування пам’яті та 

розширення кола знань дітей та молоді щодо історичних подій та постатей, 

які боролися та боряться за свободу та незалежність України 

2022-2026 

роки 

Відділ освіти, заклади 

освіти   

11. Проведення в закладах освіти інформаційно-просвітницьких та виховних 

заходів, уроків мужності, патріотизму, бесід, зустрічей з учасниками 

2022-2026 

роки 

Відділ освіти, заклади 

освіти   



3 

Продовження додатка 

 

Революції Гідності та АТО (ООС) на сході країни, бойових дій на території 

інших держав, жертвами політичних репресій, тоталітарного режиму, Другої 

світової війни та інших; організація та проведення на постійних засадах у 

рамках навчальної програми екскурсій для учнівської та студентської молоді 

відповідного спрямування 

13. Проведення заходів, у тому числі у форматі фестивалів, присвячених 

військово-історичним постатям та подіям, що жили, провадили свою 

діяльність та відбувалися на території Сумської області та мають вагомий 

вплив на популяризацію, уславлення та вшанування подвигів українців у 

боротьбі за державну незалежність, цілісність, свободу, наприклад: 

«Конотопська битва», «Калнишева рада» та інші 

2022-2026 

роки 

Відділ освіти, заклади 

освіти   

14. Проведення заходів, спрямованих на ознайомлення молоді з основними 

положеннями Конституції України про захист Вітчизни, законів України 

«Про оборону України», «Про загальний військовий обов’язок і військову 

службу», інших нормативно-правових актів з питань оборони, військового 

будівництва та проходження військової служби із залученням та 

запрошенням учасників АТО (ООС), воїнами-афганцями, 

військовослужбовцями; залучення молоді до участі в упорядкуванні 

меморіальних комплексів, пам’ятників, братських могил, інших поховань 

захисників України 

2022-2026 

роки 

Відділ освіти, заклади 

освіти   

15. Розширення напрямів співробітництва закладів освіти з громадськими, 

благодійними організаціями та об’єднаннями, територіальні центри 

комплектування та соціальної підтримки, військовими частинами Збройних 

Сил України з питань військово-патріотичного виховання дітей та учнівської 

молоді 

2022-2026 

роки 

Відділ освіти, заклади 

освіти   

16. Посилення та підтримка викладання дисципліни «Захист України» у 

закладах освіти в частині забезпечення їх навчальним озброєнням та 

боєприпасами 

2022-2026 

роки 

Відділ освіти, заклади 

освіти   
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Продовження додатка 

 

17. Організація та проведення І етапу та участь у ІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл 

(«Джура»)» для середньої та старшої вікових груп 

2022-2026 

роки 

Відділ освіти, ЦДЮМ 

18. Участь у навчаннях виховників та вихованців гуртків «Джура», у тому числі 

і в обласній школі виховників джур 

2022-2026 

роки 

Відділ освіти, ЦДЮМ   

19. Участь у наукових конференціях, теоретичних та практичних семінарах, 

інших освітньо-виховних, інфор-маційно-методичних та просвітницьких 

заходах, спрямованих на відновлення й 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 

2022-2026 

роки 

Відділ освіти, заклади 

освіти   

20. Проведення заходів різного формату, спрямованих на розробку, 

упровадження в практику та популяризацію інноваційних, цікавих, 

доступних для різновікової аудиторії форм роботи з дітьми та молоддю щодо 

розширення кола знань з історії України та рідного краю 

2022-2026 

роки 

Відділ освіти, заклади 

освіти   

22. Розповсюдження краєзнавчої та методичної літератури й посібників з 

національно-патріотичного виховання.    

2022-2026 

роки 

Відділ освіти, заклади 

освіти   

23. Організація та проведення заходів різного формату неформальної освіти, 

спрямованих на формування критичного мислення в молоді, протидію 

ворожій пропаганді, руйнування історичних міфів, формування 

громадянина-патріота тощо 

2022-2026 

роки 

Відділ освіти, заклади 

освіти   

25. Сприяння залученню інститутів громадянського суспільства до участі в 

національно-патріотичному вихованні дітей та учнівської молоді з 

використанням інноваційних підходів та інструментів неформальної освіти 

2022-2026 

роки 

Відділ освіти, заклади 

освіти   

_________________ 

 

 

Начальник                                                                                                                                                  Андрій ІВАНЧЕНКО  

 
   


