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ПЛАН 

заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання 
вихованців центру дитячої та юнацької творчості на 2016/2017 навчальний рік 

 
№ 

з/п 

Виховні завдання, заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

І. Забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості  

відповідно до її інтересів та можливостей 

1. 1
. 
Підготовка нормативно-правових документів з питань 
національно-патріотичного виховання молоді.  

Постійно Адміністрація 
закладу 

2. 2

. 

Підготовка комплексної програми військово-

патріотичного виховання та нормативно-методичного 
забезпечення її  реалізації з метою виховання здорового 

підростаючого покоління, готового захищати національні 
інтереси та територіальну цілісність України.  

Постійно Адміністрація 

закладу 

3.  Вивчення потреб молоді, зокрема шляхом проведення 
соціологічних досліджень 

Протягом 
року 

ЗДНВР, керівники 
гуртків  

4.  Забезпечення активної участі сім’ї та родини в розвитку 

фізичного і морального здорової, патріотично 
налаштованої зростаючої особистості.  

Постійно  Адміністрація 

закладу, керівники 
гуртків  

ІІ. Виховання правової культури, поваги до Конституції України,  

Законів України, державної символіки – Герба, Прапора,  

Гімну України та історичних святинь. 

Громадянсько-правовий напрямок «Я – громадянин»  

1. 1
. 
Проведення Всеукраїнського тижня права, спрямованого 
на розвиток у молоді почуття власної гідності, 
усвідомлення своїх прав і місця в суспільстві, можливості 

реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків.  
Проведення бесід, вікторин, конференцій : «Державна 

символіка Батьківщини», Твої права та обов’язки», «Наша 
вітчизна Україна», «Національні символи України», 
«Звання високе – Людина», «Україна – єдина країна». 

Проведення Правового квесту «В країну прав» (між 
командами учнів ЗНЗ) 

Щорічно 
(грудень)  

Методист, 
культорганізатор, 
керівники гуртків  

2. 2

. 

 Оновлення інформаційно-правового куточка.  Постійно Методист  

3. 3
. 
Забезпечення розміщення державної символіки в 
навчальному закладі, виконання державного Гімну  під 
час проведення різноманітних урочистих зібрань, сесій 

міського парламенту дітей та інших масових заходів.  

Постійно ЗДНВР 

4. 4
. 
Забезпеченя участі в міських заходах до Дня Державного 
Прапора України.  

Щорічно 
(серпень) 

Адміністрація 
закладу, 

культорганізатор, 
керівники гуртків  

5. 5

. 

Забезпечення проведення циклу  правового всеобучу  Протягом 

року 

Методист,  

керівники гуртків  

6. 6
. 
Вручення шістнадцятирічним юнакам і дівчатам 
паспортів громадянина України  

Щорічно Культорганізатор  
 



ІІІ. Формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови  

як духовного коду нації. 

Духовно-моральний напрямок «Я – патріот» 

1. 1
. 
Забезпечення додержання норм статті 10 Конституції 
України та законодавства про мови. Утверджувати 
пріоритет української мови як державної.  

Постійно Адміністрація 
закладу 

2. 2

. 

Забезпечити проведення виховних заходів, конкурсів, 

вечорів відповідно до Концепції державної мовної 
політики, спрямованих на виховання української мовної 

свідомості та національної гідності: «Свято рідної мови», 
«Шевченківське слово», «Літературні вечорниці», «Слово 
до слова зложиться мова», вільна трибуна, конкурс 

декламаторів, зустрічі з поетами рідного краю, 
відвідування краєзнавчого музею.  

Протягом 

року 

ЗДНВР, 

культорганізатор, 
керівники гуртків  

3.  
Оформлення тематичного стенду  «Як ми говоримо». 

Листопад, 

лютий 

Художник 

оформлювач 

ІV. Формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, 

національної свідомості, любові до українського народу,  

його історії, Української держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне, на 

прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;  

відновлення і вшанування національної пам’яті. 

Культурно-історичний напрямок «Мала Батьківщина»  

1. 1
. 
Організувати роботу щодо залучення дітей та молоді до 
вивчення історичного минулого, культури українського 

народу, пропагування здобутків національної духовної 
спадщини шляхом проведення акцій, конкурсів, свят, 
виховних заходів, виставок оберегів, патріотичного 

спрямування: «Український рушник у традиціях»,  
«Невичерпне джерело народних традицій у 

фотозамальовках», «Обереги українського народу».  

Протягом 
року 

Культорганізатор, 
керівники гуртків  

2. 2
. 
Забезпечити проведення в закладі зустрічей, вечорів 
пам'яті, творчих конкурсів, походів шляхами бойової 
слави, з метою пропагування та виховання у дітей та 

учнівської молоді на кращих зразках героїчної історії 
країни, славних бойових і трудових традицій старшого 

покоління.  

Протягом 

року 

ЗДНВР, 

культорганізатор, 
керівники гуртків  

3. 5
. 
Провести  тематичні тижні: «Я-громадянин України», «Я 
- українець, я – європеєць, і цим пишаюся»,  «Хочу все 
знати, вміти все в житті, щоб корисним стати Вітчизні», 

«Шляхами подвигу і слави», «У єдності – наша сила», 
«Навічно в пам’яті народній».  

Протягом 

року 

ЗДВР,  

керівники гуртків  

4. 7

. 

Провести виховні години, вікторини, змагання, 

театралізовані вистави, вертепи, свята, конкурсно-ігрові 
програми, ярмарки-розпродажі, конкурси дитячого 

малюнку приурочені до традиційних народних свят: Дня 
Покрови Пресвятої Богородиці, Дня Святого Миколая, 
Свята Різдва Христова, Великодня тощо: «Які ми 

козачата», «Посвята в козаки»,  «Ми чекаємо Святого 
Миколая», «До нас іде Св.Миколай», «Зимові фантазії», 

«Майстерня Діда Мороза», «Новорічний калейдоскоп», 
«Ой, прийшли три свята у гості», «Меланочка», 
«Великодні дзвони». 

Протягом 

року 

ЗДНВР, 
культорганізатор, 

керівники гуртків  

5. 1

0
. 

Організація участі дітей та молоді у міських та державних 

заходах: до Дня Соборності України, Дня пам’яті героїв 
Крут, Міжнародного дня рідної мови, Дні пам’яті Т.Г. 

Щорічно 

ЗДНВР, 

культорганізатор, 
керівники гуртків  



Шевченка,  Дня Європи, Дня Матері, Дня пам’яті жертв 
політичних репресій, Міжнародного дня сім’ї, Дня 
слов’янської писемності та культури, Дня Конституції 

України,  Дня Державного Прапора України, Дня 
українського козацтва, Дня Захисника України, Дня 

української писемності і мови, Дня пам’яті жертв 
Голодомору, Дня революції Гідності та Свободи, Дня 
пам’яті героїв Небесної сотні в Україні та інших. 

6. 1
6
. 

Оновлення експозицій на стенді до Дня Захисника 
України, Дня Збройних сил України, Дня революції 
Гідності та Свободи, Дня пам’яті героїв Небесної сотні 

Жовтень- 
грудень, 
лютий  

Художник 
оформлювач 

7.  Налагодження співпраці зі спілкою ветеранів АТО, ГО 

«Майдан» в організації проведення заходів до Дня 
Захисника України та інших пам’ятних дат. 

Постійно 

ЗДНВР, 

культорганізатор, 
керівники гуртків  

V. Формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання 

громадянського і конституційного обов’язку щодо відстоювання національних 

інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді 

до державної та військової служби  

1. Підтримка та сприяння волонтерським проектам 
«Скарбничка добрих справ», спрямованої на заохочення 
молоді до благодійних соціальних, творчих проектів на 

благо України.  

Постійно  

Адміністрація 
закладу, 

культорганізатор, 

керівники гуртків  

2. Активне залучення учасників бойових дій на Сході 
України, бійців АТО та їх сімей, діячів сучасної культури, 

мистецтва, які виявляють активну громадянську і 
патріотичну позицію.  

Протягом 

року 

ЗДНВР, 
культорганізатор, 

керівники гуртків  

3. Участь в акціях: "Лист пораненому", «Ми разом», «З 
Україною в серці»;  

Протягом 
року 

Керівники гуртків  

4. Активізація роботи з дітьми та молоддю засобами 

всеукраїнської дитячої військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура») 

Протягом 
року 

Культорганізатор  

5. 
 Участь в обласних проектах «Галерея героїв 
Кіровоградщини», «Ордени та медалі моєї родини»; 
міському проекті «Захисник Кіровоградщини» 

Протягом 
року 

Культорганізатор, 

керівники гуртків, 
лідери міського 

парламенту дітей  

6. Доручення батьківської громадськості до популяризації 
кращого досвіду патріотичного виховання. 

Постійно 
Адміністрація, 

керівники гуртків  

VI. Інформаційне забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

1. Організація у Інтернет-ресурсах та друкованій пресі 

постійно діючих рубрик, що популяризують українську 
історію, боротьбу українського народу за незалежність, 
мову та культуру, підтримка україномовних молодіжних 

засобів масової інформації.  

Постійно  ЗДНВР, методист  

2. Виробництво відеофільмів, підтримка видання науково-
популярної, художньої літератури національно-

патріотичного спрямування 

Протягом 
року 

ЗДНВР, методист, 
культорганізатор  

3. Підготовка інформаційної та науково-популярної 
літератури для батьків з питань патріотичного виховання 
дітей та молоді у сім’ї, висвітлення в засобах масової 

інформації кращого досвіду родинного виховання 

Постійно  Керівники гуртків  

 


