
План заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в закладі освіти до 2025 року 
 

№ Назва заходу Термін виконання Виконавці 

1. Створення соціально-педагогічних умов для реалізації національно-патріотичного виховання  

1. Забезпечення проведення тижнів правової освіти, 

спрямованих на розвиток у дітей та молоді почуття власної 

гідності, усвідомлення своїх прав і місця в суспільстві, 

можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням 

обов᾿язків 

Постійно В. о. директора  Павліченко В.І. 

Учитель права Бересток Т.М. 

2. Комплектування фондів бібліотек закладу освіти 

літературою, спрямованою на національно-патріотичне 

виховання 

Постійно Завідувачка бібліотекою 

Северин В.В. 

3. Залучення учасників освітнього процесу до пошуку, охорони, 

збереження народної культурної спадщини України (пісні, 

легенди, перекази тощо) 

Постійно Заступник директора з НВР 

Синяговська Н.М. 

Керівник м/о вчителів 

української мови Гаврилко В.П. 

4. Участь у всеукраїнських багатоетапних фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходах, що сприяють 

національно-патріотичному вихованню здобувачів освіти 

2022-2025 роки Заступник директора з НВР 

Лисянська Л.А. 

Керівник м/о вчителів фізичної 

культури Половинкіна С.А. 

2. Зміст і форми національно-патріотичного виховання 

5. Проведення виховних годин у формі: зустрічей з 

волонтерами, учасниками антитерористичної операції, 

операції об’єднаних сил та війни, яку російська федерація 

розв’язала і веде проти України; інсценізація українських 

народних та сучасних казок; майстер-класів за участю дітей 

та батьків з виготовлення сувенірів для бійців Збройних Сил 

України та об’єднаних сил; лекцій, бесід, у тому числі із 

залученням представників громадських об᾿єднань, щодо 

необхідності дотримання у повсякденному житті 

демократичних принципів 

Постійно Заступник директора з ВР 

Коваленко Л.І. 

Педагог-організатор 

 Сагайдак О.П. 

Класні керівники. 

 



2 

Продовження додатка 
 

№ Назва заходу Термін виконання Виконавці 

6. Участь у виховних проєктах: «Рідний край, де ми живемо, 

Україною зовемо» (літературно-музичні композиції за 

творами українських дитячих письменників і композиторів); 

«Я і моя родина – казковий дивосвіт» (літературно-музичні 

композиції за творами українських дитячих письменників і 

композиторів); «Моя маленька батьківщина» (презентація 

виставки творчих робіт дітей та батьків за творами 

українських дитячих письменників) 

Постійно Завідувачка бібліотекою 

Северин В.В. 

7. Застосування в урочний та позаурочний час українських 

народних рухливих ігор з дітьми різних вікових категорій 

Постійно Заступник директора з НВР 

Лисянська Л.А. 

Керівник м/о вчителів фізичної 

культури Половинкіна С.А. 

Класні керівники 

8. Участь у Всеукраїнському фізкультурно-оздоровчому заході 

для учнів «Cool Games» 

2022-2025 роки Заступник директора з НВР 

Лисянська Л.А. 

Керівник м/о вчителів фізичної 

культури Половинкіна С.А. 

9. Участь у всеукраїнському фізкультурно-патріотичному 

фестивалі для учнів «Козацький гарт» 

2022-2025 роки  Заступник директора з НВР 

Лисянська Л.А. 

Керівник м/о вчителів фізичної 

культури Половинкіна С.А. 

10. Сприяння екскурсійній діяльності здобувачів освіти (поїздки-

обміни учнівських груп, відвідування визначних історичних 

місць, ознайомлення з пам᾿ятками української історії та 

культури різних регіонів України, віртуальні подорожі 

місцями історичної та культурної спадщини України) 

Постійно Учителі історії 

Роженко Т.П. 

Шевцова С.А. 

Класні керівники 
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Продовження додатка 
 

№ Назва заходу Термін виконання Виконавці 

11. Активізація практики волонтерської роботи здобувачів освіти Постійно Заступник директора з ВР 

Коваленко Л.І. 

Педагог-організатор 

 Сагайдак О.П. 

Учнівське самоврядування 

Класні керівники 

12. Проведення  флешмобу до дня Волонтера та дня 

українського Добровольця «Брат за брата» 

Щороку Заступник директора з ВР 

Коваленко Л.І. 

Педагог-організатор 

 Сагайдак О.П. 

Учнівське самоврядування 

Класні керівники 

13. Проведення організаційно-масових заходів патріотичного 

спрямування 

Постійно Заступник директора з ВР 

Коваленко Л.І. 

Педагог-організатор 

 Сагайдак О.П. 

Учнівське самоврядування 

Класні керівники 

14. Участь в обласній краєзнавчій конференції учнівської молоді 

«Герої сучасності серед нас» 

2022-2025 роки Учителі історії 

Роженко Т.П. 

Шевцова С.А. 

 

15. Проведення тематичних інформаційних годин спілкування, 

годин-роздумів, бесід тощо  

Постійно Заступник директора з ВР 

Коваленко Л.І. 

Педагог-організатор 

Сагайдак О.П. 

Класні керівники 
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Продовження додатка 
 

№ Назва заходу Термін виконання Виконавці 

16. Написання листів, виготовлення оберегів тощо для учасників 

бойових дій 

Постійно Заступник директора з ВР 

Коваленко Л.І. 

Педагог-організатор 

Сагайдак О.П. 

Учнівське самоврядування 

Класні керівники 

17. Проведення виставок малюнків, плакатів, газет, 

фоторепортажів, творчих робіт тощо на патріотичну 

тематику 

Постійно Заступник директора з ВР 

Коваленко Л.І. 

Педагог-організатор 

 Сагайдак О.П. 

Учнівське самоврядування 

Класні керівники 

19. Проведення конкурсів проєктів, авторських творів (поезії та 

прози, малюнків та плакатів, фото- та відеоматеріалів) тощо 

Постійно Заступник директора з ВР 

Коваленко Л.І. 

Завідувачка бібліотекою 

 Северин В.В. 

Педагог-організатор 

 Сагайдак О.П. 

Учнівське самоврядування 

Класні керівники 

3. Організація інформаційно-просвітницької роботи у сфері національно-патріотичного спрямування 

20. Забезпечення проведення тижнів правової освіти, 

спрямованої на  розвиток у дітей та молоді почуття власної 

гідності, усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві, 

можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням 

обов’язків 

Постійно В. о. директора  Павліченко В.І. 

Учитель права Бересток Т.М 
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Продовження додатка 
 

№ Назва заходу Термін виконання Виконавці 

21. Проведення в закладах освіти спеціальних уроків, конкурсів, 

фестивалів з відзначення Дня української писемності та мови 

Щороку до                       

9 листопада 

Заступник директора з НВР 

Синяговська Н.М. 

Керівник м/о вчителів 

української мови Гаврилко В.П. 

22. Проведення вебінарів з презентації найкращого 

педагогічного досвіду з національно-патріотичного 

виховання  

Щороку  В.о. директора Павліченко В.І. 

Заступник директора з В.Р. 

Коваленко Л.І. 

 

4. Організація інформаційно-просвітницької роботи у сфері національно-патріотичного спрямування 

5. Військово-патріотичне виховання 

23. Систематичне оновлення тематичних стендів для кабінетів 

предмета «Захист України» з урахуванням типового переліку 

та найновіших зразків видів зброї та воєнних стратегій 

вітчизняної розробки 

Постійно В.о. директора Павліченко В.І. 

Учитель предмета «Захист 

України» Деменко Е.І. 

24. Проведення   занять   з   тактичної   медицини із залученням 

сертифікованих фахівців 

Постійно Заступник директора з НВР 

Лисянська Л.А. 

25. Проведення навчання  з мінної безпеки за стандартами IMAS 

для учасників освітнього процесу, заняття  за  регіональною 

програмою «Твоє життя в твоїх руках» 

Постійно Заступник директора з НВР 

Лисянська Л.А. 

26. Проведення заходів з виховної роботи серед учнів старшої 

школи щодо їх готовності стати на захист незалежності й 

територіальної цілісності України та подальшої служби в 

військах Збройних Сил України через проведення 

тематичних конкурсів, вікторин, змагань тощо 

Постійно Заступник директора з ВР 

Коваленко Л.І. 

Педагог-організатор 

Сагайдак О.П. 

Учнівське самоврядування 

Учитель предмета «Захист 

України» Деменко Е.І. 

Класні керівники 
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Продовження додатка 
 

№ Назва заходу Термін виконання Виконавці 

27. Залучення військовослужбовців Збройних Сил України, 

учасників антитерористичної операції та операції об’єднаних 

сил, учасників бойових дій російсько-української війни до 

проведення навчальних занять із початкової військової 

підготовки в закладах загальної середньої освіти 

Постійно Учитель предмета 

«Захист України» 

 Деменко Е.І. 

 

28. Організація тренувальних зборів учнів (юнаків) 10 класу та 

військово-польових зборів 11 класу закладів загальної 

середньої освіти на базі військових частин (полігонів) 

Щороку Учитель предмета 

 «Захист України»  

Деменко Е.І. 

 

29.  Забезпечення організації та проведення місцевого та участь у 

обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

Постійно Учитель предмета 

 «Захист України»  

Деменко Е.І. 

 

30. Проведення з дітьми та учнівською молоддю безстрокових 

акцій «Ми разом», спрямованих на допомогу пораненим 

військовим; благодійної акції «З вірою в серці», спрямованої 

на підтримку захисників нашої країни, їхніх дітей та родини, 

медичних працівників і волонтерів, які працюють у зоні 

бойових дій; мітингу-реквієму на вшанування Героїв 

Небесної Сотні; зустрічей з воїнами- учасниками АТО та 

ООС «В родинному колі» 

Постійно Заступник директора з ВР 

Коваленко Л.І. 

Педагог-організатор 

Сагайдак О.П. 

Учнівське самоврядування 

Класні керівники 

31. Залучення учнівської молоді до участі в заході «Вахта 

пам᾿яті Небесної сотні» 

Постійно Заступник директора з ВР 

Коваленко Л.І. 

Педагог-організатор 

Сагайдак О.П. 

Учнівське самоврядування 

Класні керівники 
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Продовження додатка 
 

№ Назва заходу Термін виконання Виконавці 

32. Проведення тематичних заходів, присвячених героїчним 

подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну 

цілісність і незалежність України: 

до Дня пам᾿яті Героїв Крут; 

до Дня Героїв Небесної Сотні; 

до дня українського добровольця; 

до Дня захисника України; 

до Дня Гідності та Свободи 

Щороку 

 

 

29 січня 

20 лютого 

14 березня 

14 жовтня 

21 листопада 

Заступник директора з ВР 

Коваленко Л.І. 

Педагог-організатор 

Сагайдак О.П. 

Учнівське самоврядування 

Класні керівники 

33. Проведення змагань з військово-прикладних видів спорту Постійно Заступник директора з НВР 

Лисянська Л.А. 

Керівник м/о вчителів фізичної 

культури Половинкіна С.А 

34. Проведення літературних заходів із ветеранами АТО/ООС, 

російсько-української війни авторами книг про збройну 

агресію російської федерації 

Постійно Завідувачка бібліотекою 

Северин В.В. 

Учитель української мови та 

літератури  

Попова Н.Ю. 

35. Проведення зустрічей у колективах закладів освіти із 

особами, які перебували у полоні на тимчасово окупованих 

територіях, у рамках акції «Бранці Кремля» 

Постійно Заступник директора з ВР 

Коваленко Л.І. 

Педагог-організатор 

Сагайдак О.П. 

Учнівське самоврядування 

Класні керівники 

 


