
План заходів
Ж итомирського міського ліцею №1 Ж итомирської МІСЬКІ  

щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки

Затверджено 
ліцею №1 

.О. Кошевич 
2020р № /і^ /У

№
ЕЕ]

Назва заходу Термін
виконання

Відповідальні за 
виконання

1.Дотримання нормативно-правової бази нормативно-правової бази національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді

1.1 Керуватися у роботі:
- Указом Президента України від 18.05.2019 №286 «Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання»;
- Законам України: «Про освіту»; «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців

за незалежність України у XX столітті» від 09.04.2015 № 314-УІІІ; «Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в 
Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» від 09.04.2015 № 317-VIII; «Про 
увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» від 
09.04.2015 № 315-УІІІ;

- постановою Верховної Ради України від 12.05. 2015 року № 373-VIII «Про
вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей 
та молоді»;

- постановою Кабінету Міністрів від 09.10.2020 №932 «Про затвердження плану дій
щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки»;

- розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.10.2020 № 1233-р «Про схвалення
Концепції Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного 
виховання на період до 2025 року»;

- наказом МОН України від 11.09.2020 №1132 «Про проведення у 2020/2021 н.р. 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

постійно Заступник 
директора з 
виховної 
роботи Глібко 
І.А.



- Обласною Програмою з національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018- 
2021 роки, затвердженої рішенням Житомирської обласної ради від 31.05.18 №1021 
(ціннісні орієнтири та індикатори ефективності) з внесеними змінами від 
08.10.2020с№2002;

- Наказом управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації від 
30.10.2020 №176 «Про проведення у 2020/2021 н.р. Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)».

1.2. Використання у роботі «Збірки методичних рекомендацій до відзначення пам’ятних дат у 
загальноосвітніх навчальних закладах», укладеної Українським інститутом національної 
пам’яті, схваленої Міністерством освіти і науки України

постійно Заступник 
директора з 
виховної 
роботи 
Глібко I.A.

2. Упорядкування та вдосконалення системи військово-патріотичного виховання

2.1. Продовження військово-шефської співпраці з:
- 95-ою окремою десантно-штурмовою бригадою м. Житомира;
- Житомирським військовим інститутом ім. С. П. Корольова,
- об’єднаним міським військовим комісаріатом;
- Товариством сприяння оборони України;
-міським, обласним Управлінням ДСНС України у Житомирській області;
-ГУНП України в Житомирській області;
- Житомирською обласною організацією Товариства Червоного Хреста України;

- Громадськими організаціями, Національною скаутською організацією «Пласт» - 
Пластовий молодіжний центр Житомирської міської ради з питань організації 
освітнього процесу із захисту України та роботи з національного та військово- 
патріотичного виховання здобувачів освіти, пропаганди кращих здобутків військової 
звитяги українського суспільства, виховання особистості-патріота України.

постійно Заступник 
директора з 
виховної роботи 
Глібко I.A. 
Вчитель ЗУ 
Русецький A.B.



2.2 Підтримка проектів та заходів, спрямованих на підвищення престижу військової служби та 
популяризації стандартів НАТО.

2020-2025 Заступник 
директора з ВР 
Глібко I.A.
Вчитель ЗУ Русецький 
A.B.

2.3 Сприяння упорядкуванню історичних пам’яток, місць поховань невідомих солдатів, 
братських могил, меморіалів, та об’єктів, що увічнюють пам'ять загиблих за незалежність і 
територіальну цілісність України.

2020-2025 Заступник 
директора з ВР 
Глібко I.A.
Вчитель ЗУ Русецький 
A.B.

2.4 Сприяння діяльності міського дитячого «Виконкому майбутнього» у реалізації заходів 
щодо формування активної громадянської, державницької позиції та почуття власної 
гідності, налагодженню та розвитку взаємодії між дитячими, студентськими організаціями.

2020-2025 Заступник директора з 
виховної роботи 
Глібко I.A., педагог- 
орган і затор

3.Організація та координація інформаційно-просвітницької роботи

3.1 Сприяння увічненню пам’яті борців за незалежність України у XX столітті, осіб, які брали 
участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України (встановлення 
пам’ятних знаків та меморіальних дошок).

2020-2025 Заступник директора з 
виховної роботи Глібко 
I.A.

3.2. Сприяння відкриттю музеїв, кімнат краєзнавчого, етнографічного та історичного профілю при 
закладах освіти з метою висвітлення героїчної боротьби українського народу за утвердження 
суверенітету власної держави, ідеалів свободи, соборності, успадкованих, зокрема, від княжої 
доби, українських козаків, українського визвольного руху XX століття, Героїв Небесної Сотні, 
учасників АТО (ООС) на сході України, волонтерів, громадян, які зробили значний внесок у 
зміцнення обороноздатності держави.

2020-2025 Заступник директора з 
виховної роботи Глібко 
I.A.

3.3. Здійснення організаційно-методичного супроводу участі здобувачів освіти у міських 
та обласних заходах з відзначення пам’ятних історичних подій українського 
патріотичного календаря.

2020-2025 Заступник директора з 
виховної роботи Глібко 
I.A.

3.4. Поширення соціальної реклами, спрямованої на консолідацію суспільства навколо 
захисту України, популяризацію військової служби, у забезпеченні миру і стабільності 
в Україні та світі.

2020-2025 Заступник 
директора з ВР 
Глібко I.A. 
Вчитель ЗУ 
Русецький A.B.

3.5. Проведення культурно-мистецьких заходів, присвячених українським історичним 
подіям і діячам, борцям за незалежність України та її територіальну цілісність

2020-2025 Заступник 
директора з 
виховної роботи 
Глібко I.A.,



педагог-
організатор

3.6 Розгортання пересувних виставок фотодокументальних експозицій, присвячених 
визначним постатям і подіям історії України.

2020-2025 Заступник директора з 
виховної роботи Глібко 
I.A.

4 Науково-методична робота у сфері національно-патріотичного виховання

4.1. Організація та проведення навчально-польових зборів та інших організаційно-масових 
заходів військово-патріотичного спрямування

2020-2025 Вчитель ЗУ Русецький 
A.B.

4.2 Проведення у ліцеї:
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), 
Дитячого збору-змагання «Школа безпеки».

2020-2025 Вчитель ЗУ Русецький 
A.B.

4.3. Забезпечення участі учнів у військово-патріотичних та фізкультурно-оздоровчих заходів :
- Міського етапу гри дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), 

супровід переможців на обласному та Всеукраїнському рівнях;
- Спартакіади допризовної молоді (змагання з військово-прикладних видів спорту);
- Фізкультурно-патріотичного фестивалю «Козацький гарт»;
- Всеукраїнського вишколу «Джура-десантник» (ШЮД).

2020-2025 Вчитель ЗУ 
Русецький A.B.



5.К оординація діяльності у сфері національно-патріотичного виховання

5.1. Пріорітетні напрямки:
1. Ф орм уванн я у кр а їн сько ї гром ад ян сько ї ідентичності
2 .  В ій ськово-п атр іоти чн е  виховання
3 .  Ф орм уванн я науково-м етоди чни х  засад  н ац іонально- 

п атр іоти чн ого  виховання
4 .  С п івпраця з інститутам и  гром адян ського  сусп ільства  щ одо 

н ац іон альн о-п атр іоти чн ого  виховання
5.2. 3 метою формування ключових компетентностей здобувача освіти НУШ, самореалізації 

його як особистості, громадянина на кращих прикладах мужності і звитяги українських 
патріотів та пам’ятних історичних подій українського патріотичного календаря закладам 
освіти провести:
8-9 клас
Виховні години: «Цінуємо твій подвиг, солдате», «Мої цінності»
Квест «Я люблю Україну»
Година національної пам’яті «Голокост - лихо століття»
Акція «Парасолька миру »
Оформлення інформаційного стенду «День Злуки - день єднання»
10-11 клас
Зустріч із військовослужбовцями «Маю честь Вітчизну захищати», «Роль війська у 
відстоюванні ідеалів свободи та державності України»,
Квест «Патріот України»,
Засідання правового клубу «Нормативно-правові акти України з питань Євроатлантичної 
інтеграції України»
Операції «Посаджу деревце», «Блакитні водойми», «Шпаки прилетіли»
Дебати лідерів «Свобода чи вседозволеність?»
Засідання школи лідерів «Уміння навчатися впродовж життя»

2020-2025 Заступник директора з 
виховної роботи Глібко
I.A.,
Вчитель ЗУ Русецький 
A.B., педагог- 
організатор, куратори 
груп


