
Додаток 24 

 

«Затверджую»  

                               Директор училища       

підпис   В.І.Жила 

28 серпня 2020 р. 
 

План 

національно-патріотичного виховання 

ДНЗ «Білоцерківське професійно-технічне училище ім. П. Р. Поповича» 

на 2020 – 2025 н.р. 

   1. Ознайомити класних керівників з методичними рекомендаціями МОН 

України, щодо  національно-патріотичного виховання в училищі 

 серпень                                                            заступник директора з ВР 

2. Оформлення тематичної виставки «Незалежна  і єдина будь навіки, 

Україно!»                                    

        серпень                                                                              бібліотекар 

3. Ознайомлення педагогічного колективу з нормативно-правовою базою  

    у сфері патріотичного виховання                         

       постійно                                                                           адміністрація  

4. Забезпечити проведення Всеукраїнського першого уроку  

      01.09                                                                                  керівники груп 

5. Впровадження нових форм, методів національно-патріотичного виховання 

учнівської молоді             

     постійно                                                             педагогічний колектив 

6. З метою сприяння набуття молоддю соціального досвіду, успадкування 

духовних та культурних надбань українського народу проводити серед учнів 

освітню, інформаційну роботу з вивчення, популяризації національної історії 

та культури шляхом ознайомлення з об’єктами історичної та культурної 

спадщини області, міста, використовуючи активні форми роботи 

    постійно                                 класні керівники, заступник директора з ВР 

7. Проведення акції «Дерево миру» до Міжнародного Дня Миру  

    21.09                                                               заступник директора з ВР 

8. Забезпечити вивчення та використання державної символіки України у 

навчально-виховному процесі 

   постійно                                                                                    адміністрація  

9. Організувати  зустрічі з представниками організацій та установ Збройних 

сил України з питань підготовки молоді до служби в Збройних силах України          

згідно плану                                                                  соціальний педагог 



10. Залучити учнів до Всеукраїнської акції «Лист учаснику бойових дій» 

(передача листів, власних виробів, волонтерської допомоги). 

протягом року                заст. директора з ВР, викладачі, керівники груп 

11. Проведення конкурсів, вікторин: «Роль Збройних сил у відстоюванні 

ідеалів свободи та державності України та її громадян»  

згідно плану                       викладач історії, викладач захисту України 

12. Забезпечення науково-методичного супроводу методичних розробок 

учителів з предмету «Захист України» та керівників гуртків військово-

спортивної направленості  

  постійно                                                                                     адміністрація  

13. Посилити співпрацю колективу училища з військовим комісаріатом у 

питанні проведення навчально-польових зборів на базі військових частин з 

учнями та вчителями, проведення профорієнтаційної роботи  

  постійно                                                                                    адміністрація  

14. Участь у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі 

«Джура» відповідно до плану роботи департаменту освіти і науки КОДА                                

заступник директора з ВР 

15. При відзначенні національних свят та пам’ятних дат, зокрема: 

- дня захисника України; 

- дня Гідності і Свободи; 

- дня Збройних Сил України; 

- дня Соборності України; 

- дня Героїв Небесної Сотні 

керуватися методичними матеріалами Українського інституту національної 

пам’яті; організовувати наукові конференції, семінари, круглі столи; 

проводити військово-спортивні змагання, фестивалі-конкурси патріотичної 

пісні, прози і поезії, творів образотворчого мистецтва; вшановувати сучасних 

героїв-захисників України та пам’ять загиблих за свободу, єдність та 

незалежність українського народу 

                                                                         заступник директора з ВР, 

                                                                                                  керівники груп, 

                                                                                                 викладач історії 

16. Організувати шефство лідерами учнівського самоврядування над місцями 

поховань загиблих воїнів: 

— Другої світової війни 1939-1945 років; 

— загиблих учасників АТО; 

— героїв «Небесної сотні» на території міста 

  постійно                                                                 заступник директора з ВР 

  



17. Робота патріотичного клубу: «Калібр 7,62»  

протягом року                                                         заступник директора з ВР 

  

18. Організовувати виставки фото - та архівних документів, що ілюструють 

становлення та розвиток української державності в музеї училища 

постійно                                                                                        бібліотекар 

19.Вдосконалювати громадську, волонтерську діяльність, активні форми 

роботи (флеш-моби, акції)  

згідно плану                                                        заступник директора з ВР 

20. Залучення батьків учнів до активної участі у навчально-виховному 

процесі, організації та проведенні позакласних виховних заходів  

постійно                                                                                      керівники груп 

21.Оформлення в бібліотеці презентацій, виставок, друкованих видань до 

календарних державних свят і подій: 

— «Ми роду козацького нащадки»; 

— «Відзначення вигнання нацистських окупантів з України»; 

— «День Соборності України»; 

— «Галерея героїв Небесної Сотні»; 

— «Подвиг українців – минуле і сьогодення» 

згідно календаря подій                                                          бібліотекар                              

22. Проведення конкурсів-плакатів, мультимедійних презентацій на 

патріотичну тематику: 

— «Україна – славний край козацький»; 

— «Київщини гучні імена»; 

— «Ми пам’ятаємо!»; 

— «Соборна моя Україна» 

 згідно плану                                                       заступник директора з ВР 

23. Проведення заходів з нагоди відзначення: 

— визволення Європи від фашизму; 

— Дня партизанської слави; 

— Дня вишиванки; 

— Дня козацтва 

згідно календаря                                                     заступник директора з ВР, 

                                                                                                    викладач історії, 

                                                                                                           бібліотекар 

24. Заходи з популяризації культури, традицій українського народу. 

 Книжкові виставки: 

— «Перлини народної фантазії»; 

— «Зимовий цикл свят»; 



— «Від Різдва до Маланки звучать щедрівки та колядки» 

згідно плану                                 заступник директора з ВР, бібліотекар 

25. Організація тематичних фотовиставок, присвячених визначним подіям в 

історії українського народу (здобуття державної незалежності, річниця бою 

під Крутами і т. ін.)                                              

згідно плану                                                       бібліотекар, керівники груп 

26. Проведення заходів до Дня українського козацтва та Дня Збройних сил 

України 

14.10                                                                      викладач фізичної культури, 

                                                                               ЗУ, заступник директора з ВР 

27. Організація і проведення патріотичних акцій. Участь у благодійних 

акціях з підтримки учасників АТО на Сході України: продаж власної 

продукції для підтримки воїнів АТО «Учні воїнам АТО»  

згідно плану                          Рада лідерів учнівського самоврядування, 

                                                                                                   керівники груп 

28. Проведення заходів по вихованню правової культури: 

 — правовий брейн-ринг. 

 Книжкові виставки: 

— «Правові знання – учням, батькам». 

Виховні години: 

— «Права дитини – права людини»; 

— «Права і обов’язки громадян України» 

 грудень                                                                      заступник директора з ВР, 

                                                                                                  викладач права, 

                                                                                                   керівники груп 

29. Проведення дня толерантності: 

— «Толерантність це Я+ТИ»; 

— «Толерантність та нетерпимість» 

   16.11                                                               заступник директора з ВР, 

                                                        Рада лідерів учнівського самоврядування 

30. Тематичний урок до Дня української писемності та мови: «Джерела 

походження української мови». 

 Оформлення інформаційного стенду у бібліотеці  

07.11                                                 викладач української мови і літератури, 

                                                                                                          бібліотекар 

31. Загальноучилищнийний захід: «Хвилина пам’яті» до Дня вшанування 

пам’яті жертв голодомору  

26.11                                                                           заступник директора з ВР, 

                                                                                                          бібліотекар 



32. Уроки мужності: 

— «Їх славні імена в літописі Великої Вітчизняної»; 

— «Зростаємо громадянами-патріотами землі, що Україною зветься»; 

— «Наша вулиця носить ім’я героя війни»; 

— «Бойові шлях випускників училища, що боронили Україну на сході» 

лютий                                                               керівники груп 

33. Забезпечити впорядкування матеріалів музею училища, організувати 

роботу пошукових загонів щодо розширення експозиції «Герої АТО», 

проводити екскурсії та музейні уроки  

постійно                                                                                         бібліотекар, 

                                                        Рада лідерів учнівського самоврядування 

34. Відзначити річницю Революції гідності: 

— «Майдан – це стан душі і поклик серця»; 

— «Вони пішли у вічність , щоб Україну зберегти»; 

— «Збережемо пам’ять про подвиг»; 

— «Учасник АТО мого двору» 

 20.02                                                                           заступник директора з ВР, 

                                                                                                  викладач історії 

35. Загальноучилищні заходи з нагоди відзначення річниці Т.Г.Шевченко: 

— «Ні! Промінь той в душі не згасне, що запалив Тарас»; 

— «Шлях до Кобзаря» 

09.03                                                                      заступник директора з ВР, 

                                                       викладачі української мови і літератури 

36. Заходи по вихованню правосвідомості (тренінги, дебати, дискусії): 

— «Чи важко завжди дотримуватися букви Закону?»; 

— «Що значить бути патріотом»; 

— «Свобода чи вседозволеність?» 

 постійно                                                      заступник директора з ВР, 

викладач права 

37. Сприяння здоровому способу життя: 

— Тиждень фізичної культури; 

— Міжнародний день відмови від куріння (акції, тренінги); 

— Всесвітній день боротьби зі СНІДом; 

— Всесвітній день здоров’я; 

— Всесвітній день без тютюнопаління; 

міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиків та їхнім незаконним 

обігом 

згідно календаря                                                     заступник директора з ВР, 

                                                                               викладачі фізичної культури, 



                                                                                                      медфельдшер 

38.Участь у заходах до Дня пам’яті та примирення. День Перемоги над 

нацизмом у Європі: 

— мітинг-реквієм «Вічна пам’ять героям»; 

— проведення уроків мужності; 

— покладання квітів до обеліска невідомому солдату 

01.05 – 09.05                                                     заступник директора з ВР,  

                                                                                                      керівники груп, 

                                                        Рада лідерів учнівського самоврядування 

39. Заходи з сімейного виховання (тренінги, години спілкування): 

— «Статеве виховання»; 

— «Кохання і секс в житті підлітків»; 

— «Гендерна грамотність»; 

— «Етика і психологія сімейного життя» 

згідно плану                                                       заступник директора з ВР, 

                                                                                                   керівники груп, 

                                                                                             соціальний педагог 

40. Організація та проведення спартакіади серед допризовної молоді з 

військово- прикладних видів спорту  

жовтень, грудень                                       викладачі фізичної культури, 

                                                                                                  захисту України 

 

41. Заходи виховання засобами праці: 

— соціальні проєкти діяльності; 

— індивідуальна трудова діяльність; 

— акції: «Турбота», «Милосердя», «Моє місто чисте» 

 постійно                                                                 заступник директора з ВР, 

                                                                                                  керівники груп, 

                                                        Рада лідерів учнівського самоврядування 

42. На училищному веб-сайті поповнювати рубрику «Патріотичне виховання 

молодого покоління». Розміщувати анонси про проведення Уроків мужності, 

акцій та інших заходів з патріотичного виховання   

постійно                                                             заступник директора з ВР,  

                                                        Рада лідерів учнівського самоврядування 

 

 

 

Заст. директора з НВР                           підпис                              З.Плигань 


