
ПЛАН ЗАХОДІВ  З НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО  ВИХОВАННЯ В ШКОЛІ 

У 2016/2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

Національно-патріотичне виховання є складовою загального виховного процесу 

підростаючого покоління, головною метою якого є набуття дітьми та молоддю 

соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних обов'язків, 

успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури 

взаємин, формування особистісних рис громадянина Української держави. 

Національно-патріотичне виховання включає в себе соціальні, цільові, 

функціональні, організаційні та інші аспекти, охоплює своїм впливом усі покоління, 

пронизує всі сторони життя: соціальну-економічну, політичну, духовну, спирається на 

освіту, культуру, науку, спорт, історію, право. 

Це передбачає визначення і реалізацію першочергових і перспективних заходів, 

спрямованих на формування свідомої дієвої громадянської позиції, готовності 

практичними діями зміцнювати країну, турбуватися про її цілісність і суверенітет, 

піклуватися про її постійний розвиток на шляху утвердження національних і 

загальноєвропейських цінностей; вставати, у разі необхідності, на її захист. 

Національно-патріотичне виховання молоді реалізується у досягненні таких 

виховних завдань: 

- прищеплення загальнолюдських духовних цінностей: цінності людського життя, 

Добра, Краси, Справедливості; 

- формування національної ідентичності, спільних національних цінностей, при 

цьому забезпечуючи толерантне ставлення до наявної в Україні культурної 

різноманітності; 

- вивчення державницьких традицій України: Київська Русь, Литовсько-Руська 

держава, козацька держава, Гетьманщина, УНР, ЗУНР; 

- ознайомлення з історією боротьби українського народу за державну незалежність 

протягом свого історичного шляху, особливо у XX - XXI століттях: ОУН, УПА, 

дисидентський рух тощо. 

- формування духовних цінностей громадянина: почуття патріотизму, національної 

свідомості, любові до українського народу, Української Держави, рідної землі, родини, 

гордості за героїчне минуле і сучасне; вшанування національної пам'яті; 

- виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів України, 

державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь, 

демократичних цінностей; 

- формування мовної культури, оволодіння та вживання державної мови, як і мов 

інших народів, що складають українську політичну націю, поширених іноземних мов; 

- прищеплення в шанобливого ставлення до Збройних Сил України, інших 

військових формувань, добровольчих військових об'єднань громадян в українській історії; 

роль Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян 

від княжої доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної 

республіки, Січових стрільців, Української повстанської армії до сучасності; 

- військово-патріотичне виховання молоді, спрямоване на підготовку її до 

оволодіння військовими професіями, формування готовності до служби в армії, 

задоволення інтересів підростаючого покоління у постійному вдосконаленні своєї 

підготовки до захисту Вітчизни; мотивацію молоді до військової служби; 

- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, людей 

похилого віку, турбота про людей з особливими потребами; 

- виховання гідності, прагнення до свободи, справедливості, толерантності, 

миролюбності; 

- виховання готовності і здатності протидіяти проявам несправедливості, 

жорстокості, аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html


№  

з/п 

Заходи Термін Відповідальні 

1. Розробити  накази й плани щодо організації та 

здійснення допризовної підготовки  і військово-

патріотичного виховання учнів 

До  

10.09.2016 

Косміна В.І., 

директор школи  

2. Оновлення нормативно-правового підґрунтя, 

інформаційно-методичного забезпечення для 

здійснення національно-патріотичного 

виховання учнів 

До 

30.09.2016 

Косміна В.І., 

директор школи 

3. Спланувати і організувати методичні заняття з 

командирами взводів і відділень 

До 

30.09.2016 

Нестерюк В.Т., 

учитель предмету 

«Захист Вітчизни» 

4. Здійснювати контроль: 

- за якістю проведення занять з предмету Захист 

Вітчизни; 

- за виконанням статутних вимог на уроках 

предмету Захист Вітчизни; 

- за якістю засвоєння програми учнями з 

предмету Захист Вітчизни 

Постійно Косміна В.І., 

директор 

5. Перевіряти наявність і технічний стан навчальної 

зброї, малокаліберних гвинтівок та патронів до 

них 

Щокварталь

-но 

Нестерюк В.Т., 

учитель предмету 

«Захист Вітчизни» 

6. Підготувати й подати до районного управління 

освіти звіт про стан допризовної підготовки за 

навчальний рік 

До 

01.06.2017 

Косміна В.І., 

директор школи 

7. Підготувати навчально-матеріальну базу, 

екіпіровку учнів до навчально-польових зборів 

До 

30.04.2017 

Нестерюк В.Т., 

учитель предмету 

«Захист Вітчизни»  

II. Заходи з підвищення якості та ефективності уроків предмету Захист Вітчизни 

1. На нараді за участю директора обговорити 

заходи з підготовки та проведення триденних 

навчально-польових зборів з юнаками та 

стрільби з ПГ 

До 

30.04.2017 

Косміна В.І., 

директор школи 

2. Проведення серед юнаків 10-11 класів військово-

патріотичної спортивної гри "Сокіл" ("Джура"), 

«Патріот» 

До 

30.04.2017 

Нестерюк В.Т., 

учитель предмету 

«Захист Вітчизни» 

3. Організувати тематичний контроль знань з 

предмета Захист Вітчизни  

Щомісячно Нестерюк В.Т., 

учитель предмету 



«Захист Вітчизни» 

 4. Організувати показ навчальних і хронікальних 

фільмів з питань військово-патріотичного 

виховання 

Один раз 

на місяць 

Нестерюк В.Т., 

учитель предмету 

«Захист Вітчизни»  

Ш. Військово-патріотична та позакласна робота 

1. Провести урочистий збір учнів, присвячений 

початку навчального року 

01.09.2016 Косміна В.І., 

директор школи, 

Нестерюк В.Т., 

учитель предмету 

«Захист Вітчизни» 

2. Оголосити учням 10 класів наказ „Про початок 

навчання з допризовної підготовки” 

10.09.2016 Косміна В.І., 

директор школи,  

Нестерюк В.Т., 

учитель предмету 

«Захист Вітчизни»  

3. Проведення Дня Захисника України  

Тиждень оборонно-масової роботи 

14. 10.2016 

12.10-16.10 

2016 

Нестерюк В.Т., 

учитель предмету 

«Захист Вітчизни» 

5. День Гідності та Свободи До 

30.11.2016 

Слізченко І.М., 

заступник директора 

з навчально-

виховної роботи 

6. День Соборності України До 

31.01.2017 

Слізченко І.М., 

заступник директора 

з навчально-

виховної роботи 

7. Провести з учнями урок-лекцію „Конституція в 

моєму житті” 

До 

28.02.2017 

Класні керівники  

8. Організувати диспути, бесіди з питань „Етика та 

поведінка військовослужбовців”, „Юридична 

відповідальність за злочини та правопорушення”, 

„Правовий та моральний аспекти війни на 

сучасному етапі” 

Постійно Нестерюк В.Т., 

учитель предмету 

«Захист Вітчизни»  

9. Провести бесіди, зустрічі з представниками влади, 

ветеранами, присвячені річниці незалежності 

України 

До 

30.09.2016 

Слізченко І.М., 

заступник директора 

з навчально-

виховної роботи, 



Нестерюк В.Т., 

учитель предмету 

«Захист Вітчизни» 

10. Провести зустрічі з ветеранами Другої Світової 

війни, присвячені річниці визволення України від 

німецько-фашистських загарбників 

До 

31.10.2016 

Слізченко І.М., 

заступник директора 

з навчально-

виховної роботи  

11. Проводити бесіди, зустрічі з воїнами різних родів 

військ у дні професійних свят та до Дня Захисника 

України  

Постійно Слізченко І.М., 

заступник директора 

з навчально-

виховної роботи, 

Нестерюк В.Т., 

учитель предмету 

«Захист Вітчизни» 

12. Організувати екскурсії до військових частин Постійно Слізченко І.М., 

заступник директора 

з навчально-

виховної роботи  

13. Організувати місячник оборонно-масової роботи, 

присвячений 25-ій річниці Збройних Сил України 

06.11-

06.12.2016 

09.04.-

09.05.2017 

Слізченко І.М., 

заступник директора 

з навчально-

виховної роботи, 

учитель предмету 

«Захист Вітчизни» 

14. Проводити екскурсії до меморіалу, краєзнавчого 

музею, походи по рідному краю  

Постійно  Слізченко І.М., 

заступник директора 

з навчально-

виховної роботи  

15. Провести декаду  предмету Захист Вітчизни, в 

межах якого організувати: 

- спартакіаду допризовної молоді, 

- військово-спортивне свято, присвячене 

закінченню навчального року з предмету 

Захист Вітчизни 

До 

31.05.2017 

Нестерюк В.Т., 

учитель предмету 

«Захист Вітчизни» 

16. Організувати уроки мужності та урочисту лінійку 

до 72-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 

71-ї річниці завершення Другої світової війни  

  

До 

31.05.2017 

Слізченко І.М., 

заступник директора 

з навчально-

виховної роботи 

17. Участь у волонтерських акціях: До Слізченко І.М., 

заступник директора 



«Нам пам’ять залишилася в спадок…» (діти – 

ветеранам війни, діти – дітям війни, діти – 

вчителям ветеранам війни, учасникам АТО) 

31.05.2017 з навчально-

виховної роботи 

18. Організувати підготовку команди школи до 

змагань зі стрільби, військово-прикладних видів 

спорту, конкурсу стройової пісні «Патріот», 

«Джура» 

До 

30.04.2017 

Нестерюк В.Т., 

учитель предмету 

«Захист Вітчизни» 

1. Забезпечити ремонт стрілецького тиру До 

30.09.2016 

Нестерюк В.Т., 

учитель предмету 

«Захист Вітчизни» 

2. Поновити розмітку стройового майданчика, смугу 

перешкод 

До 

31.08.2016 

Нестерюк В.Т., 

учитель предмету 

«Захист Вітчизни» 

3. Оформити стенд з ТБ на заняттях з предмета 

Захист Вітчизни та при виконанні стрільб з ПГ у 

тирі 

До 

30.09.2016 

Нестерюк В.Т., 

учитель предмету 

«Захист Вітчизни»  

4. Розробити та виготовити роздатковий матеріал за 

розділами програми з предмета Захист Вітчизни  

 

До 

31.12.2016 

Нестерюк В.Т., 

учитель предмету 

«Захист Вітчизни» 

5. Виготовити нагрудні значки „Черговий роти”, 

„Днювальний роти” та нагрудні пов’язки 

„Керівник стрільб”, „Помічник керівника стрільб” 

 

До 

30.09.2016 

Нестерюк В.Т., 

учитель предмету 

«Захист Вітчизни»  

V. Цивільна оборона 

1. Скласти календарний план основних заходів з 

цивільної оборони 

До 

30.09.2016 

Калюжна Г.В., 

заступник директора 

з навчально-

виховної роботи 

2.  Уточнити списки особового складу формувань 

цивільної оборони 

До 

30.09.2016 

Калюжна Г.В., 

заступник директора 

з навчально-

виховної роботи 

3. Провести нараду при директорові з питання „Про дії 

колективу в разі отримання сигналів цивільної 

оборони ” 

До 

31.10.2016 

Калюжна Г.В., 

заступник директора 

з навчально-

виховної роботи 



 

 

  

4. Уточнити схеми розміщення педагогічного 

колективу та учнів школи в разі отримання сигналів 

цивільної оборони 

До 

30.08.2016 

Калюжна Г.В., 

заступник директора 

з навчально-

виховної роботи  

5. Оформити шкільний стенд цивільної оборони До 

30.09.2016 

вчитель предмету 

«Захист Вітчизни» 

6. Організувати перегляд фільмів з питань цивільної 

оборони учнями 5-11 класів 

До 

31.05.2017 

Калюжна Г.В., 

заступник директора 

з навчально-

виховної роботи 

7. Уточнити навчальні програми з цивільної оборони До 

30.09.2016 

Калюжна Г.В., 

заступник директора 

з навчально-

виховної роботи  

8. Забезпечити проходження курсової перепідготовки 

класними керівниками 

До 

31.01.2016 

Косміна В.І., 

директор школи 

9. Провести диктанти з питань цивільної оборони До 

30.04.2017 

Калюжна Г.В., 

заступник директора 

з навчально-

виховної роботи  

10. Видати накази „Про проведення занять  та 

організацію навчальних тренувань”, „Про 

підготовку та проведення Дня цивільної оборони ” 

До 

31.03.2017 

Косміна В.І., 

директор школи, 

Калюжна Г.В., 

заступник директора 

з навчально-

виховної роботи 

11. Уточнити схеми повідомлення постійного складу 

школи про отримання сигналів цивільної оборони 

До 

31.01.2017 

Калюжна Г.В., 

заступник директора 

з навчально-

виховної роботи 

12. Провести День Цивільного Захисту До 

30.04.2017 

Калюжна Г.В., 

заступник директора 

з навчально-

виховної роботи 



 


