
 
БОГУСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВІДДІЛ ОСВІТИ 

НАКАЗ 

13.12. 2018            № 188 

Про затвердження плану заходів з 

національно-патріотичного виховання 

у навчальних закладах Богуславського 

району на 2019 рік 

На виконання наказу департаменту освіти і науки Київської обласної 

державної адміністрації від 03.12.2018 р. № 361 «Про затвердження плану 

заходів з національно-патріотичного виховання в системі освіти Київської 

області на 2019 рік»,  Указів Президента України від 12 червня 2015 року № 

334 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді», від 13 жовтня  2015 року № 580 «Про стратегію національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року № 743-р «Про 

затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2017-2020 роки», відповідно до Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2015-2019 рр., 

Програми національно-патріотичного виховання в Київській області на 2017-

2020 роки, з метою формування у дітей та молоді патріотичної свідомості, 

готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, виховання 

почуття любові до України, пошани до видатних вітчизняних історичних і 

культурних діячів, утвердження духовності, моральності та загальнолюдських 

цінностей, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити план заходів з національно-патріотичного виховання в 

загальноосвітніх навчальних закладах району на 2019 рік (далі – План), що 

додається. 

2.Директорам загальноосвітніх навчальних закладів забезпечити 

виконання Плану. 

3.Методисту РМК Мацаєнку С. В. забезпечити розміщення даного наказу 

на офіційному сайті районного методичного кабінету відділу освіти 

Богуславської райдержадміністрації не пізніше наступного робочого дня за дня 

підписання цього наказу. 

4.Відповідальність за виконання наказу покласти на методиста РМК 

Графінову М.А. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на завідуючу РМК             

Вергелес О.В. 
 

Начальник відділу освіти       О. В. Поліщук 
 



 

ЗАВТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти 

Богуславської районної адміністрації 

  від 13.12.2018 року № 190 

 
План заходів 

з національно-патріотичного виховання 

в загальноосвітніх навчальних закладах Богуславського району 

 

№ 

п/п 
Назва заходу Відповідальні 

Термін 

проведення 

1. 

Реалізація обласного освітньо-виховного проекту з 

національно-патріотичного та громадянського 

виховання «Моя країна – Україна, Київщина – серце 

України» (Рекомендовано до реалізації в освітній 

системі Київської області протягом 2014-2020 рр. 

(протокол науково-методичної ради Київського 

обласного інституту післядипломної освіти 

педагогічних кадрів № 4 від 29.05.2014) 

Відділ освіти, 

загальноосвіт

ні навчальні 

заклади 

2014- 

2020 рр. 

2. 

Системне впровадження у закладах освіти району 

програм і проектів, організація та проведення 

освітньо-виховних заходів (табори, змагання, акції, 

семінари-тренінги, круглі столи, конференції, 

форуми, конкурси тощо) 

Відділ освіти, 

загальноосвіт

ні навчальні 

заклади 

Постійно 

3. 

Розширення напрямів співробітництва закладів 

освіти області із соціальними інституціями, 

громадськими, благодійними організаціями та 

об’єднаннями, органами державного управління, 

військовими комісаріатами, військовими частинами 

Збройних Сил України з питань патріотичного 

виховання учнівської молоді. 

Відділ освіти, 

загальноосвіт

ні навчальні 

заклади 

Постійно 

4. 

Створення та діяльність військово-патріотичних 

клубів та гуртків за інтересами, молодіжних та 

дитячих центрів патріотичного виховання, 

фізкультурно-спортивних і туристсько-краєзнавчих 

клубів, які здійснюють патріотичне виховання дітей 

та молоді. 

Відділ освіти, 

загальноосвіт

ні навчальні 

заклади 

Постійно 

5. 

Залучення до патріотичного виховання дітей та 

молоді членів сімей Героїв Небесної Сотні, 

учасників Революції гідності, бійців 

антитерористичної операції в Донецькій і Луганській  

областях, діячів сучасної культури, мистецтва, 

науки, які виявляють активну громадянську позицію 

Відділ освіти, 

загальноосвіт

ні навчальні 

заклади 

Постійно 

6. 

Упорядкування та утримання в належному стані 

меморіальних дощок, встановлених на честь 

захисників України 

Відділ освіти, 

загальноосвіт

ні навчальні 

Постійно 



заклади 

7. 

Аналіз стану організації та змісту роботи закладів 

освіти з національно-патріотичного виховання на 

засіданнях колегій відділу освіти, педагогічних радах 

Відділ освіти, 

загальноосвіт

ні навчальні 

заклади 

Постійно 

8. 

Оновлення експозицій шкільних музеїв з метою 

посилення їх національно-патріотичного впливу 

через представлення інформації про Героїв Небесної 

Сотні, учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції у Донецькій і Луганській 

областях, воїнів АТО, волонтерів 

Загальноосвіт

ні навчальні 

заклади 

Постійно 

9. 

Робота волонтерських загонів за участі дітей та 

учнівської молоді з метою здійснення шефства над 

ветеранами війни та учасниками Другої світової 

війни, догляду за могилами загиблих у роки Другої 

світової війни, обелісками, меморіалами Слави 

Загальноосвіт

ні навчальні 

заклади 

Постійно 

10. 

Впровадження в освітній процес закладів освіти 

району основних засад Всеукраїнської дитячо-

юнацької гри «Сокіл» («Джура») 

Відділ освіти, 

загальноосвіт

ні навчальні 

заклади 

Постійно 

11. 

Підготовка методичного забезпечення для 

підвищення якості організації роботи з національно-

патріотичного виховання: рекомендацій, матеріалів, 

сценаріїв виховних справ 

Методкабінет, 

ЦДЮТ, 

загальноосвіт

ні навчальні 

заклади 

Постійно 

12. 

Виконання учнями, вихованцями закладів освіти 

Державного Гімну України та підняття Державного 

прапора України у закладах освіти 

Відділ освіти, 

заклади освіти 

Постійно, 

на початку 

кожного 

навчальног

о тижня 

13. 
Тематичні виставки фотоматеріалів про героїзм 

учасників АТО «За єдину і неподільну Україну» 

Загальноосвіт

ні навчальні 

заклади 

Постійно 

14. 

Благодійні концерти, виставки-продажі, аукціони 

дитячих творчих робіт у рамках проведення обласної 

благодійної акції «Діти Київщини – воїнам АТО» 

Відділ освіти, 

загальноосвіт

ні навчальні 

заклади 

Постійно 

15. 

Посильна допомога воїнам АТО, пораненим 

захисникам Вітчизни, які знаходяться на лікуванні у 

шпиталях та лікарнях, у рамках проведення акцій: 

«Учасник АТО з мого двору (села, міста)», 

«Солдатські сім’ї», «Школа – шпиталь», «Спільними 

зусиллями», «Ми разом», «З вірою в серці» 

Відділ освіти, 

загальноосвіт

ні навчальні 

заклади 

Постійно 

16. 

Висвітлення роботи з патріотичного виховання дітей 

та учнівської молоді на сайтах відділу освіти, 

закладів освіти району 

Відділ освіти, 

заклади освіти 
Постійно 

17. Організація і проведення у закладах освіти району Відділ освіти, Протягом 



просвітницьких та виховних тематичних заходів, 

присвячених героїчним подвигам українських воїнів, 

боротьбі за територіальну цілісність і незалежність 

України та з відзначення: 

- Дня Соборності України; 

- Дня пам’яті Герої Крут; 

- Дня Герої Небесної Сотні; 

- Дня примирення; 

- Дня Захисника України; 

- Дня Гідності та Свободи; 

та інших пам’ятних дат і ювілеїв 

загальноосвіт

ні навчальні 

заклади 

року 

18. 

Учать учнівських і педагогічних колективів у 

військово-патріотичних зборах, вишколах, 

спортивно-патріотичних іграх на базах закладів 

професійної (професійно-технічної освіти, 

військових частин) 

Відділ освіти, 

загальноосвіт

ні навчальні 

заклади 

Протягом 

року 

19. 

Пошукова експедиція юних краєзнавців із 

дослідження життя та подвигу загиблих земляків – 

воїнів АТО, та збір матеріалів до електронного 

збірника «Герої не вмирають»  

Відділ освіти, 

загальноосвіт

ні навчальні 

заклади 

Протягом 

року 

20. 

Екскурсії до краєзнавчих музеїв області, в яких 

наявні експозиції, присвячені національно-

визвольному руху в Україні 

Відділ освіти, 

загальноосвіт

ні навчальні 

заклади 

Протягом 

року 

21. 

Тематичні виставки фото- та архівних документів, 

які відображають історію становлення та 

затвердження державних символів України 

Відділ освіти, 

загальноосвіт

ні навчальні 

заклади 

Протягом 

року 

22. 

Перегляд тематичних документальних фільмів 

«Революція гідності», «Небесна Сотня», «Жіночі 

обличчя революції», «Спецназ. Повернися живим», 

«Ціна демократії», «Зима, що нас змінила», 

«Добровольці Божої чоти», «Синочку, повертайся 

живим!», «Майдан» 

Загальноосвіт

ні навчальні 

заклади 

Протягом 

року 

23. 

Районна краєзнавча конференція учнівської молоді 

«Київщина – мій заповітний край», приурочена 205-

ій річниці з Дня народження Тараса Шевченка 

 

Центр дитячої 

та юнацької 

творчості 

Лютий-

березень 

24. 

Районний етап дитячо-юнацького конкурсу 

виконавців сучасної патріотичної пісні «Калиновий 

дзвін» 

Центр дитячої 

та юнацької 

творчості 

Березень 

25. 

Районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військоко-патріотичної гри Українського козацтва 

«Сокіл» («Джура») 

Центр дитячої 

та юнацької 

творчості 

Травень 

26. 
Районний етап обласної історико-краєзнавчої 

експедиції учнівської молоді «Київщина козацька» 

Центр дитячої 

та юнацької 

творчості 

Вересень 



27. 
Районний етап обласного конкурсу фоторобіт 

«Неосяжна моя, Україно» 

Центр дитячої 

та юнацької 
Вересень 

28. 
Районний етап обласної історико-краєзнавчої 

експедиції учнівської молоді «Київщина козацька» 

Центр дитячої 

та юнацької 

творчості 

Вересень 

29. 
Районний етап обласної пошукової акції «Герої 

серед нас. Сучасні захисники України» 

Центр дитячої 

та юнацької 

творчості 

Жовтень 

30. 

Уроки пам’яті «Допоки пам’ять в серці не згасає» 

щодо трагічних подій на Україні під час Голодомору 

1932-1933 років» 

Загальноосвіт

ні навчальні 

заклади 

Листопад 

31. 

Організація та проведення ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів 

(українська мова та література, історія України, 

правознавство) 

Відділ освіти 

РМК 

Листопад-

грудень 

32. 
Заходи з правоосвітньої та правовиховної роботи в 

рамках Всеукраїнського тижня права. 

Загальноосвіт

ні навчальні 

заклади 

Грудень 

33. 

Організація та проведення ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості, присвяченого 

Шевченківським дням 

Відділ освіти 

РМК 
Грудень 

34. 

Організація виставки дитячих творчих робіт 

районного етапу Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості «Обєднаймося ж, брати мої!»  

Центр дитячої 

та юнацької 

творчості 

Грудень 

35. 

Районний етап Всеукраїнської краєзнавчої акції 

учнівської молоді «Українська революція: 100 років 

надії і боротьби» 

Центр дитячої 

та юнацької 

творчості, 

загальноосвіт

ні навчальні 

заклади 

Грудень 

 

 

 

 

 

 

 

 


