
 

 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

01.09.2022                             №261-од 

 

Про затвердження Плану заходів 

щодо реалізації Стратегії  

національно-патріотичного  

виховання на 2020-2025 роки 

 

       Відповідно до підпунктів 18, 20 пункту 4 Положення про Міністерство 

освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 жовтня 2014 року № 630 (із змінами), та з метою посилення національно-

патріотичного виховання дітей та молоді в закладах освіти відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 2020 року № 932 «Про 

затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного 

виховання на 2020-2025 роки», розпорядження Чернівецької обласної державної 

адміністрації від 27.01.2021 № 100-р «Про затвердження регіонального плану 

заходів на 2021 рік  щодо реалізації Стратегії національно – патріотичного 

виховання на 2020-2025 роки»,  

НАКАЗУЮ:     

1. Заступниці директорки з виховної роботи Козачук А.Д.: 

1.1.  Розробити та затвердити Заходи щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання до 2025 року (додаток 1 ). 

1.2. Забезпечити виконання затверджених цим наказом Заходів. 

2. Педагогу – організатору Друк Н.В.: 

2.1. Активно залучати до національно-патріотичного виховання учнів громадські 

організації, представників сучасного українського козацтва, організацій 

ветеранів, військово-патріотичних клубів та військовослужбовців. 

2.2. Забезпечувати активну участь учнів закладу в різноманітних заходах 

національно-патріотичного спрямування, особливо під час проведення 

загальнодержавних свят. 

2.3. Висвітлювати роботу з національно-патріотичного виховання на сторінці в 

соціальній мережі Facebook та сайті закладу. 

3. Класоводам 1-4 класів та класним керівникам 5-11 класів: 



3.1. Особливу увагу приділяти вихованню правової культури, поваги до 

Конституції, законів України, державної символіки та історії. 

3.2. Використовуючи між предметні зв'язки та виховні засоби, забезпечити 

виконання основних положень Концепції національно-патріотичного виховання 

молоді. 

3.3. Внести до планів виховної роботи з учнівськими колективами заходи щодо 

виконання основних положень Концепції національно-патріотичного виховання 

молоді. 

4. Бібліотекарці закладу Мусі М.В.: 

4.1. Розробити заходи щодо реалізації Стратегії національно – патріотичного 

виховання на 2020-2025 роки (додаток 2 ). 

4.2. Забезпечити наявність державної символіки в бібліотеці. 

4.3. Забезпечити створення постійної літератури на тему національно-

патріотичного виховання. 

4.4. Створити для вчителів добірку навчально-методичних матеріалів щодо 

питань національно-патріотичного виховання молоді та просвітницької роботи з 

батьками. 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступницю директорки з 

виховної роботи Козачук А.Д. 

 

 

 

Директорка закладу                                  Оксана СИЧОВА 

 

 

 

З наказом ознайомлено всіх працівників на оперативній нараді 

05.09.2022 року 

  



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по закладу 

від 01.09.2022 № 261-од  

директорка закладу 

_______ О.Ю.Сичова 

 

Заходи Вижницького ЗЗСО І-Ш ступенів ім. Юрія Федьковича, 

 щодо реалізації  Стратегії національно-патріотичного 

виховання на 2022-2025 роки 

№ Назва заходу 
Дата 

виконання 
Відповідальний 

1. Проведення першого уроку  

«Ми українці: честь і слава незламним» 

Вересень  

2022 р. 

класні керівники  

1-11 класів 

2. Участь в загальнодержавному проєкті «Місце 

шани та вдячності», присвяченому 

Захисникам і Захисницям України (створення 

стенду «Герої нашого часу»). 

Вересень  

2022 р. 

Козачук А.Д., 

Друк Н.В 

3. Виховні години до вшанування жертв 

Бабиного Яру 

Вересень  

2022 р. 
 

4. Проведення виховних годин у формі:  

- зустрічей з волонтерами, учасниками 

атггитерорнстичної операції (далі - АТО), 

операції об'єднаних сил (далі - ООС) та війни, 

яку Російська Федерація розв'язала і веде 

проти України;  

- інсценізацій українських народних та 

сучасних казок;  

- майстер-класів за участю дітей та батьків з 

виготовлення сувенірів для бійців Збройних 

сил України (далі - ЗСУ) та об'єднаних сил;  

- лекцій-бесід, у тому числі із залученням 

представників громадських об'єднань, щодо 

необхідності дотримання у повсякденному 

житті демократичних принципів. 

Постійно 

Козачук А.Д., 

Друк Н.В., 

вчителі-

предметники, 

класні керівники 

5. Застосування в урочний та позаурочннй час 

українських народних рухливих ігор з дітьми 

різних вікових категорій 

Постійно 
Класні 

керівники 

6. Активізація практики волонтерської роботи в 

закладі 
Постійно Друк Н.В. 

7. Проведення організаційно-масових заходів 

патріотичного спрямування 

Постійно Козачук А.Д., 

Друк Н.В., 

Іванюк Д.М. 

8. Написання листів, виготовлення оберегів 

тощо для учасників бойових дій. 

Постійно Вчителі 

художньо-

естетичного 

циклу 



9. Сприяння увічненню пам’яті борців за 

незалежність України у XX столітті, осіб, які 

брали участь у захисті суверенітету та 

територіальної цілісності України, зокрема 

антитерористичній операції та операції 

Об’єднаних сил на сході України 

Постійно Козачук А.Д., 

Друк Н.В. 

10. Сприяння проведенню культурно-мистецьких 

заходів, присвячених українським історичним 

подіям і діячам, борцям за незалежність 

України та її територіальну цілісність 

Постійно Козачук А.Д. 

Друк Н.В. 

11. Проведення майстер-класів, круглих столів із 

залученням фахівців - розробників змісту 

національно-патріотичного виховання, 

культури, метою покращення якості 

проведення позаурочних виховних заходів 

класними керівниками, вчителями. 

Постійно Класні керівники 

12. Систематичне оновлення тематичних стендів 

для кабінетів предмета «Захист України» з 

урахуванням типового переліку та найновіших 

зразків видів зброї за воєнних стратегій 

вітчизняної розробки 

Постійно Іванюк Д.М. 

13. 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 Іванюк Д.М.  

14. Залучення військовослужбовців ЗСУ, 

учасників АТО та ООС, учасників бонових дій 

російсько-української війни до проведення 

навчальних занять із початкової військової 

підготовки у закладі 

Постійно Іванюк Д.М. 

15. Участь у Всеукраїнській військово – 

патріотичні грі «Сокіл» «Джура» 

Жовтень,  

2022 р. 
Іванюк Д.М. 

16. Проведення з дітьми у закладі: 

- безстрокових акцій «Ми разом», 

спрямованих на допомогу пораненим 

військовим;  

- благодійної акції «3 вірою в серці», 

спрямованої на підтримку захисників нашої 

країни, їхніх дітей та родин, медичних 

працівників і волонтерів, які працюють в зоні 

бонових дій;  

- мітингу-реквієму на вшанування Героїв 

Небесної Сотні;  

Постійно 
Козачук А.Д., 

 Друк Н.В.,  

класні керівники 



- зустрічей з воїнами-учасниками АТО та ООС 

«В родинному колі» 

17. Проведення Всеукраїнського місячника 

місячника шкільної бібліотеки 
Жовтень Муха М.В. 

18. Проведення виговних годин, конкурсів, 

флешмобів з відзначення Дня української 

писемності та мови 

Щорічно  

до 9 

листопада 

Вчителі-філологи 

19. Тематичні години спілкування до Дня пам’яті 

жертв Голодомору 
Листопад 

Класоводи 1-4 кл., 

клас.кер. 5-11кл. 

20. Тематичні заходи, присвячені 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 і Свободи. 

Щорічно – 

 

 

 

29 січня 

20 лютого 

14 березня 

14 жовтня 

21 

листопада 

Класоводи 1-4 кл., 

клас.кер. 5-11кл. 

21. Виготовлення вітальних листівок для 

військовослужбовців до Дня Збройних Сил 

України 

Листопад - 

грудень 

Іричук Г.Г. 

Фартушняк С.С. 

Кіцул Л.Г. 

22 Тиждень правових знань грудень 
Вчителі 

правознавства 

23. Заходи до Дня Збройних сил України     Грудень 
Друк Н.В., Іванюк 

Д.В. 

24. Заходи до Дня Соборності  України Січень Друк Н.В. 

26. Організація та проведення інформаційно-

просвітницьких та виховних заходів із 

вшанування подвигу учасників Революції 

гідності та увічнення пам'яті героїв Небесної  

Сотні 

Лютий  
Козачук А.Д. 

Друк Н.В. 

 

27. Шевченківська декада Березень Вчителі-філологи 

28. Виставка творів прикладного мистецтва 

(роботи дітей та батьків): рушників, вишивок. Березень 
Іричук Г.Г. 

Фартушняк С.С. 

Кіцул Л.Г. 

29. Година спілкування «Пекельний вогонь 

Чорнобиля» 
Квітень 

Класоводи 1-4 кл., 

клас.кер. 5-11 кл. 

30. Заходи до Дня Пам'ятi та Примирення Травень 
Козачук А.Д. 

Друк Н.В. 

31. Заходи до Дня вишиванки Травень 
Класоводи 1-4 кл., 

клас.кер. 5-11 кл. 

32. Конкурс малюнків «І синє небо, і жовте 

колосся» (до Дня Державного Прапору) 

Серпень – 

вересень  
Класоводи 1-4 кл., 

клас.кер. 5-11 кл. 

33. Святкування Дня Незалежності України  Серпень – 

вересень  
Козачук А.Д. 

Друк Н.В. 

Заступниця директорки 

з виховної роботи                                                        Анна КОЗАЧУК 



 Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом по закладу 

від 01.09.2022 № 261-од 

директорка закладу 

_______ О.Ю.Сичова 

 

Заходи Вижницького ЗЗСО І-Ш ступенів ім. Юрія Федьковича, 

щодо реалізації  Стратегії національно-патріотичного 

виховання на 2022-2025 роки 

 

№ Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. Проведення акцій «Подаруй бібліотеці  книгу» 

(на національно-патріатичну тематику) 

Впродовж 

року 

Муха М.В. 

2. Організація екскурсій у літературно-

меморіальні музеї Ю. Федьковича, О. 

Кобилянської. Чернівецький обласний 

краєзнавчий музей, Чернівецький національний 

університет. 

Впродовж 

року 

Муха М.В. 

Класні керівники 

 

3 Відзначення Всеукраїнського дня бібліотек. Вересень Муха М.В. 

4 Організація та проведення Всеукраїнського 

місячника шкільних бібліотек (за окремим 

планом) 

Жовтень Муха М.В. 

5 Зустріч з митцями Буковини. Впродовж 

року 

Муха М.В. 

6 Відзначення Дня українського козацтва, Дня 

захисника України. 

Жовтень Муха М.В. 

7 Бібліографічний огляд до 71 річчя Назарія 

Яремчука. 

Листопад Муха М.В. 

8 Книжково-газетні викладки, присвячені пам’яті 

Героїв Майдану «Пам’яті Небесної Сотні», 

«Герої не вмирають» 

Лютий Муха М.В. 

9 Захід до дня народження  Тараса Григоровича 

Шевченка. 

Березень Муха М.В. 

10  Година - роздум «Біль і крик душі — 

Чорнобиль!» 

Квітень Муха М.В. 

11 Захід «Днi пам'ятi та примирення», (присвяченi 

пам'ятi жертв Другої свiтової вiйни). 

Травень Муха М.В. 

12 Година цікавих повідомлень, «Ой яка ж ти 

гарна, сорочка вишивана!» (до свята 

вишиванки) 

Травень Муха М.В. 

13 Гра – обговорень, «Міжнародного дня захисту 

дітей.» 

Травень Муха М.В. 

14  Книжкова виставка до Дня Конституції 

України. 

Травень-

Червень 

Муха М.В. 

 

Бібліотекарка закладу                                                    Марія МУХА 


