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НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

Концепція національно-
патріотичного виховання затверджена 
наказом МОНУ №  641 від 16 червня 2015 року
«Про затвердження Концепції національно-
патріотичного виховання дітей і молоді, 
Заходів щодо реалізації Концепції 
національно-патріотичного виховання дітей
і молоді та методичних рекомендацій щодо
національно-патріотичного виховання y
загальноосвітніх навчальних закладах»
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Концепція національно-
патріотичного виховання дітей та 
молоді складається з таких розділів:

Вступ

1. Мета та завдання національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді

2. Шляхи реалізації патріотичного виховання дітей та 
молоді

3. Принципи патріотичного виховання

Етапи впровадження національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді 

Очікувані результати
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Вступ
Сьогодні Українська держава та її громадяни стають 

безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике 
значення для подальшого визначення своєї долі, долі своїх сусідів. У 
сучасних важких і болісних ситуаціях викликів та загроз і водночас 
великих перспектив розвитку, кардинальних змін у політиці, 
економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням сучасної освіти 
є визначення нової стратегії виховання, яка великою мірою  формує 
майбутній розвиток Української держави. 

Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними 
виступають патріотичне, громадянське виховання, що відповідають 
викликам сучасності і закладають підвалини для формування 
свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть 
державу (patria) як запоруку власного особистісного розвитку, що 
спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, 
свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового 
способу життя, готовності до змін.
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Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи
до виховання патріотизму як почуття і як базової якості
особистості. При цьому потрібно враховувати, що Україна має
древню і величну культуру та історію, досвід державницького
життя, які виступають потужним джерелом і міцним підґрунтям
виховання дітей і молоді. Вони вже ввійшли до освітнього і
загальновиховного простору, але нинішні суспільні процеси
вимагають їх переосмислення, яке відкриває нові можливості для
освітньої сфери.

В основу системи національно-патріотичного виховання
покладено ідею розвитку української державності як
консолідуючого чинника розвитку українського суспільства та
української політичної нації. Важливу роль у просвітницькій
діяльності посідає відновлення історичної пам'яті про тривалі
державницькі традиції України.
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Національно-патріотичне виховання не
повинно прищеплювати ідеї культурного імперіалізму,
тобто способу споглядання світу лише очима власної
культури. Ця Концепція виходить з ідеї об’єднання
різних народів, національних та етнічних груп, які
проживають на території України, довкола ідеї
української державності, українського громадянства,
що виступають загальними надбаннями, забезпечують
їхній всебічний соціальний та культурний розвиток.
Українська держава заперечує будь-які форми
дискримінації, підтримуючи всі мови і культури, що
зазнали такої дискримінації в часи колоніальної
залежності України.
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Протягом останніх десятиліть було розроблено низку
концепцій. Проте жодна з них не була розгорнута і не втілилася в
конкретні кроки з реалізації.

На сучасному етапі розвитку України виникає нагальна
необхідність переосмислення зробленого і здійснення системних
заходів, спрямованих на посилення патріотичного виховання дітей та
молоді – формування нового українця, що діє на основі національних та
європейських цінностей:
повага до національних символів (Герба, Прапора, Гімну України);
участь у громадсько-політичному житті країни;
повага до прав людини;
верховенство права;
толерантне ставлення до цінностей і переконань представників іншої
культури, а також до регіональних та національно-мовних
особливостей;
рівність усіх перед законом;
готовність захищати суверенітет і територіальну цілісність України.
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1. Мета та завдання національно-
патріотичного виховання дітей та молоді

Патріотичне виховання – складова
національного виховання, головною метою
якого є становлення самодостатнього
громадянина-патріота України, гуманіста і
демократа, готового до виконання
громадянських і конституційних обов’язків, до
успадкування духовних і культурних надбань
українського народу, досягнення високої
культури взаємин. Воно сприяє єднанню
українського народу, зміцненню соціально-
економічних, духовних, культурних основ
розвитку українського суспільства і держави.
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Мета патріотичного виховання 
конкретизується через систему таких виховних 
завдань:
утвердження в свідомості і почуттях особистості 
патріотичних цінностей, переконань і поваги до 
культурного та історичного минулого України;
виховання поваги до Конституції України, 
Законів України, державної символіки;
підвищення престижу військової служби, а 
звідси - культивування ставлення до солдата як до 
захисника Вітчизни, героя;
усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною 
свободою, правами людини та її патріотичною 
відповідальністю;
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сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду 
на основі готовності до участі в процесах державотворення, 
уміння визначати форми та способи своєї участі в 
життєдіяльності громадянського суспільства, спілкуватися з 
соціальними інститутами, органами влади, спроможності 
дотримуватись законів та захищати права людини, готовності 
взяти на себе відповідальність, здатності розв’язувати 
конфлікти відповідно до демократичних принципів; 
формування толерантного ставлення до інших народів, 
культур і традицій;
утвердження гуманістичної моральності як базової основи 
громадянського суспільства; 
культивування кращих рис української ментальності –
працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, 
обережного ставлення до природи;
формування мовленнєвої культури;
спонукання зростаючої особистості до активної протидії 
українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму, 
фашизму.
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2. Принципи патріотичного виховання
Патріотичне виховання спирається на 

загальнопедагогічні принципи виховання, такі як 
дитиноцентризм, природовідповідність, культуровідповідність, 
гуманізм, врахування вікових та індивідуальних особливостей. 
Водночас патріотичне виховання має власні принципи, що 
відображають його специфіку: 
-принцип національної спрямованості, що передбачає формування 
національної самосвідомості, виховання любові до рідної землі, 
українського народу, шанобливого ставлення до його культури; 
поваги до культури всіх народів, які населяють Україну; здатності 
зберігати свою національну ідентичність, пишатися 
приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові та 
захисті своєї держави;
- принцип самоактивності й саморегуляції забезпечує розвиток у 
вихованця суб’єктних характеристик; формує здатність до 
критичності й самокритичності, до прийняття самостійних 
рішень; виробляє громадянську позицію особистості, почуття 
відповідальності за її реалізацію в діях та вчинках;
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-принцип полікультурності передбачає інтегрованість української 
культури в європейський та світовий простір, створення для цього 
необхідних передумов: формування в дітей та учнівської молоді 
відкритості, толерантного ставлення до відмінних ідей, цінностей, 
культури, мистецтва, вірувань інших народів; здатності 
диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, 
спроможності сприймати українську культуру як невід’ємну 
складову культури загальнолюдської;
- принцип соціальної відповідності обумовлює потребу узгодження 
змісту і методів патріотичного виховання з реальною соціальною 
ситуацією, в якій організовується виховний процес, і має на меті 
виховання в дітей і молоді готовності до захисту вітчизни та 
ефективного розв’язання життєвих проблем;
- принцип історичної і соціальної пам’яті спрямований на 
збереження духовно-моральної і культурно-історичної спадщини 
українців та відтворює її у реконструйованих і осучаснених формах 
і методах діяльності;
- принцип міжпоколінної наступності, який зберігає для 

нащадків зразки української культури, етнокультури народів, що 
живуть в Україні.
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3. Шляхи реалізації патріотичного виховання 
дітей та молоді

3.1. Удосконалення нормативно-правової бази 
патріотичного виховання молоді:
 підготовка нормативно-правових документів з питань 
національно-патріотичного виховання молоді, внесення 
відповідних змін до законодавства;

 розроблення державних і громадських заходів з 
інформаційної безпеки, спрямованих на запобігання 
негативним наслідкам впливу інформаційної війни;

 розроблення порядку державного фінансування заходів, 
спрямованих на національно-патріотичне виховання 
молодих людей;
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 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;

вироблення науково-теоретичних і методичних засад
патріотичного виховання молоді: включення проблематики 
патріотичного виховання молоді до дослідницьких програм 
та планів наукових і навчальних закладів; 

вивчення потреб молоді, зокрема шляхом проведення 
соціологічних досліджень;

 забезпечення активної участі сім’ї та родини в розвитку 
фізичного і морального здорової , патріотично 
налаштованої зростаючої особистості.
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3.2. Діяльність органів державної влади та місцевого 
самоврядування у сфері національно-патріотичного 

виховання:
 проведення заходів, спрямованих на реалізацію патріотичного 
виховання у закладах системи освіти, культури, спорту; 
 підтримка та сприяння волонтерським проектам, іншої 
громадської діяльності та самоорганізації українських громадян, 
спрямованої на заохочення молоді до благодійних соціальних, 
інтелектуальних та творчих ініціатив і проектів на благо України;
 створення умов для популяризації кращих здобутків 
національної культурної і духовної спадщини, героїчного минулого 
і сучасного українського народу, підтримки професійної і 
самодіяльної творчості;
активне залучення до патріотичного виховання дітей та молоді -
учасників бойових дій на Сході України, членів сімей Героїв 
Небесної Сотні, бійців АТО та їхніх сімей, діячів сучасної культури, 
мистецтва, науки, спорту, які виявляють активну громадянську і 
патріотичну позицію;
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 залучення молоді до участі у збереженні і підтримці єдності 
українського суспільства, у громадському русі задля 
громадянського миру і злагоди;
 сприяння спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на 
утвердження здорового способу життя молодих громадян з 
урахуванням принципів національно-патріотичного виховання; 
налагодження співпраці з військовими формуваннями України як 
мотивація готовності до вибору військових професій;
 сприяння роботі клубів за місцем проживання, центрів 
патріотичного виховання та інших громадських організацій, які 
здійснюють патріотичне виховання молоді;
 активізація виховної роботи з дітьми та молоддю засобами 
всеукраїнської дитячої військово-патріотичної гри “Сокіл”
(“Джура”);
 удосконалення підготовки та перепідготовки кадрів, які 
займаються питаннями національного і патріотичного виховання 
дітей та молоді в системі освіти, культури, спорту. 
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3.3. Співпраця органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування з громадянським суспільством:

 активне залучення до національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді дитячих і молодіжних 
громадських організацій (об’єднань),  використання їхнього 
досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні патріотів 
України;
організаційна та фінансова підтримка на конкурсній основі 
програм, проектів громадських організацій, спрямованих на 
національно-патріотичне виховання дітей та молоді;
 долучення батьківської громадськості до популяризації 
кращого досвіду патріотичного виховання;
 посилення громадського контролю за діяльністю органів 
виконавчої влади стосовно національно-патріотичного 
виховання молоді.
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3.4 Інформаційне забезпечення національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді:

організація у теле-, радіопрограмах, Інтернет-ресурсах та в 
друкованій пресі постійно діючих рубрик, що популяризують 
українську історію, боротьбу українського народу за незалежність, 
мову та культуру, досвід роботи з національно-патріотичного 
виховання різних соціальних інституцій; підтримка україномовних 
молодіжних засобів масової інформації;

запобігання пропаганді в засобах масової інформації культу 
насильства, жорстокості й бездуховності, поширення порнографії 
та інших матеріалів, що суперечать загальнолюдським та 
національним духовним цінностям, заперечують суверенність 
Української держави;
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виробництво кіно- і відеофільмів, підтримка видання 
науково-популярної, наукової, художньої літератури 
національно-патріотичного спрямування;

підготовка інформаційної та науково-популярної 
літератури для батьків з питань патріотичного виховання 
дітей та молоді у сім’ї; висвітлення у засобах масової 
інформації кращого досвіду родинного виховання; 

здійснення заходів щодо розширення фактографічної бази 
історичних подій, публікація розсекречених архівних 
документів, видання історичної науково-популярної 
літератури, довідкових матеріалів про здобутки України за 
роки незалежності, книг патріотичної спрямованості.
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Етапи впровадження національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді 

На першому етапі (2015 р.) планується :
- створення нормативно-правового підґрунтя, інформаційно-
методичного забезпечення для здійснення національно-
патріотичного виховання дітей та молоді;
- створення Центру патріотичного виховання в підпорядкуванні 
Міністерства освіти і науки України;
- створення інформаційного ресурсу, присвяченого національно-
патріотичній тематиці. 
На другому етапі (2016-2017 pp.) передбачається:
-розроблення програм, навчально-методичних посібників з 
предметів гуманітарно-соціального спрямування для дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних та вищих освітніх закладів, 
спрямованих на патріотичне виховання дітей та молоді;
- підготовка та видання науково-методичних посібників і 
методичних рекомендацій з організації виховних заходів, роботи 
клубів, центрів патріотичного виховання.
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На третьому етапі (2018- 2019 рр.) 
забезпечується :

- проведення моніторингу системи патріотичного 
виховання дітей та молоді за допомогою 
соціологічних опитувань, анкетування, 
психологічного тестування;
- проведення науково-методичних конференцій, 
створення банку передового педагогічного 
досвіду на інформаційному веб-ресурсі;
- аналіз здобутого, встановлення досягнень і
викликів, корекція навчально-виховних впливів з
урахуванням результатів моніторингу.
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Очікувані результати
У результаті впровадження системи національно-

патріотичного виховання очікується:
 забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної 
свідомості і відповідальності, почуття вірності, любові до 
Батьківщини, турботи про спільне благо, збереження та 
шанування національної пам’яті;
 зацікавленість молоді щодо служби у Збройних силах України, 
готовність до захисту України та виконання громадянського і 
конституційного обов’язку із захисту національних інтересів та  
незалежності України з метою становлення її як правової, 
демократичної, соціальної держави; 
 збереження стабільності в суспільстві, соціальному та 
економічному розвитку країни, зміцнення її обороноздатності та 
безпеки; 
 створення ефективної виховної системи національно-
патріотичного виховання молоді; 
 консолідація зусиль суспільних інституцій у справі виховання 
підростаючого покоління.
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ЗАХОДИ
ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ

№№ 
п/п

Назва заходу Строк 
виконання

3. СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

3.7. Провести всеукраїнську нараду осіб, відповідальних за
патріотичне виховання в обласних управліннях та районних,
міських відділах освіти на тему «Шляхи вдосконалення
патріотичного виховання в умовах декомунізації та ліквідації
наслідків тоталітаризму»

травень 
2016 р.

3.8. Проводити у освітніх закладах спеціальні уроки, конкурси, 
фестивалі з відзначення Дня української писемності та мови

Щорічно
9 

листопада
3.9. На «День знань» провести лекції, бесіди, виховні заходи з 

метою утвердження у свідомості молоді переконань про 
єдність і соборність України (Сходу і Заходу)

Щорічно
1 вересня 

3.10. Започаткувати Всеукраїнський місячник  у рамках проведення 
міжнародного місячника шкільної бібліотеки «Виховуємо 
громадянина – патріота України»

Щорічно з 
2015 р. 

3.12. Залучати дітей, учнів, студентів та педагогічні колективи до 
пошуку, охорони, збереження народної культурної спадщини 
України (пісні, легенди, перекази тощо)

Постійно
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4. ЗМІСТ І ФОРМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
4.2. Початкова школа
4.2.1. Переглянути усі навчальні програми початкової школи щодо розширення 

можливостей формування в учнів патріотичних почуттів, толерантного ставлення 
до інших народів, які проживають в Україні

2016 р.

4.2.2. Розробити та здійснювати: 
 творчі завдання з національно-патріотичної тематики, конкурси;
 тематичні виставки дитячої творчості; 
 міні-проекти за участю батьків: світ професій, сімейні династії, захисники 

вітчизни у моїй родині;
 шкільні та родинні екологічні проекти

Щорічно

4.2.4. Практикувати проведення виховних годин у формі:
 зустрічей з волонтерами, учасниками АТО;
 постановок українських народних та сучасних казок;
 майстер-класів за участю дітей та батьків з виготовлення сувенірів для бійців 

Української армії

Постійно

4.2.5. Впровадити виховні проекти:
 «Рідний край, де ми живемо, Україною зовемо» (літературно-музичні 

композиції за творами українських дитячих письменників і композиторів);
 «Я і моя родина – казковий дивосвіт» (літературно-музичні композиції за 

творами українських дитячих письменників і композиторів);
 «Моя маленька батьківщина» (презентація виставки творчих робіт дітей та 

батьків за творами українських дитячих письменників)

Вересень 
2015 р. 

Вересень 
2016 р. 

Вересень 
2017 р.

4.2.6. Проводити конкурси малюнків, оберегів, організовувати написання листів бійцям 
АТО

Постійно

4.2.7. Прищеплювати любов до української мови через спеціально організовані уроки: 
«Свято рідної мови», «Мужай, прекрасна наша мово», «Шевченківське слово»

Постійно

4.2.8. Використовувати на заняттях фізичної культури українські народні ігри, зокрема, 
«Високий дуб», «Чаклун», «Хлібчик» та ін.

Постійно

4.2.9. Проводити цикл бесід, спрямованих на розкриття традицій української культури, 
ознайомлення дітей з фольклором (традиції, ігри та ін.)

Постійно

4.2.10. Проводити конкурси дитячої зображувальної творчості «Слава українським 
військовим», «У світі немає кращої країни, ніж Україна», «Планета дружби»

Постійно
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4.3. Основна і старша школа, професійно-технічна освіта

4.3.4
.

Розробити та апробувати програму тематичних виховних годин 
для учнів 5-11 класів «Минуле, теперішнє та майбутнє у вчинках та 
діяннях українців»

Постійно

4.3.6
.

Налагодити системну екскурсійну діяльність дітей та учнівської
молоді, поїздки-обміни учнівських та студентських груп,
відвідування визначних історичних місць та ознайомлення з
пам’ятками української історії та культури.

2015-2016 рр.

4.3.7
.

Провести акцію старшокласників «Спільними зусиллями» (збір 
коштів для забезпечення потреб військовослужбовців) (8-11 кл.)

Постійно

4.3.8
.

Захід для дітей-переселенців із зони АТО «Пізнай свою історію –
вона єднає»

ІІ квартал 
2016 р.

4.3.9
.

Провеcти пізнавально-виховний захід для дітей- переселенців із 
зони АТО в рамках «Міжнародного дня безневинних дітей –
жертв агресії» (International Day of Innocent Children Victims of 
Aggression)

4 червня 
2016 р.
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4.4. Позашкільна освіта

4.4.2. Організувати і провести всеукраїнську туристсько-краєзнавчу експедицію «Моя Батьківщина 
– Україна»

IV квартал 
2015 р. – І квартал 

2016 р.

4.4.3. Забезпечити проведення Всеукраїнських організаційно-масових заходів патріотичного 
спрямування за такими напрямами:
- еколого-натуралістичний:
 Всеукраїнський фестиваль «Українська паляниця»;
 Всеукраїнський фестиваль «Україна - сад» (1-11 кл.);
 Всеукраїнський конкурс з квітникарства і ландшафтного дизайну «Квітуча Україна» (1-

11 кл.).
 Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об’єктиві натураліста» (8-11 кл.);
- дослідницько-експериментальний:
 Всеукраїнська науково-технічна виставка-конкурс молодіжних інноваційних проектів 

«Майбутнє України» (8-11 кл.);
 Міжнародна науково-практична конференція учнів-членів Малої академії наук 

«Україна – очима молодих» (8-11 кл.).
- науково-технічний: 
 Всеукраїнська виставка-конкурс науково-технічної творчості «наш пошук і творчість –

тобі, Україно!» (1-11 кл.);
- художньо-естетичний:
 Всеукраїнський пленер з ужиткового мистецтва  «таланти твої, Україно!» (5-11 кл.);
 Всеукраїнська виставка-конкурс декоративно-ужиткового і  образотворчого мистецтва 

«Знай і люби свій край» (5-11 кл.);
- туристсько-краєзнавчий:
 Всеукраїнська краєзнавча конференція учнівської молоді «Мій рідний край, моя земля 

очима сучасників» (8-11 кл., студенти); 
 Всеукраїнська історико -краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій 

рід, свій народ…» (8-11 кл.);
 Всеукраїнська історико-географічна експедиція «Історія міст і сіл України» (1-11 кл.);
 Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина –

Україна» (8-11 кл.); 
 Всеукраїнський конкурс туристсько-краєзнавчих експедицій «Мій рідний край» (8-11 

кл., студенти); 
 Всеукраїнський збір лідерів учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних 

закладів України (8-11 кл.)

Постійно 
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5. ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ І МОЛОДІ

5.1. Заклади освіти різного рівня

5.1.1. Ввести в штатний розклад середніх ЗНЗ і профтехучилищ посаду військового 
керівника (0,5 ставки)

До 1 вересня 
2015 р.

5.1.2. Розробити посадову інструкцію військового керівника, включивши у неї 
завдання патріотичного виховання 

До 1 вересня 
2015 р.

5.1.3. Розробити тематичні стенди для кабінетів військової підготовки з 
урахуванням найновіших видів зброї та воєнних стратегій

І квартал 
2016 р.

5.1.5. Укомплектувати навчальні заклади (кабінети військової підготовки) засобами 
і системами захисту (протигази, санітарне обладнання тощо)

ІІІ квартал 
2016 р.

5.1.6. У середніх школах, профтехучилищах обладнати:
 смугу перешкод;
 військово-спортивний комплекс

ІІІ квартал 
2016 р.

5.1.7. Побудувати (відновити) в опорних школах освітніх округів стаціонарні тири IV квартал 
2016 р.

5.1.8. Обладнати у кожній середній школі приміщення для захисту від військових дій IV квартал 
2016 р.

5.1.9. Активізувати профорієнтаційну роботу серед старшокласників на подальшу 
службу в Збройних силах України шляхом проведення конкурсів, вікторин, 
змагань тощо

Постійно

5.1.11. Залучати офіцерів військових частин, воїнів АТО до проведення навчальних 
занять у школах із військової підготовки

Постійно 

5.1.12. Організувати тренувальні збори юнаків 10 класу середніх навчальних закладів 
на базі військових частин

ІІІ квартал 
2015 р.
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5.1.13. Удосконалити нині діючі навчальні програми із Захисту Вітчизни, ввівши нові розділи: 
 національно-патріотичне виховання учнів;
 сучасні види озброєнь і захисту;
 Україна у військових діях

До 1 вересня 
2015 р.

5.1.18. Провести з дітьми та учнівською молоддю на рівні закладу, району, міста: 
безстрокових акцій «Ми разом», спрямованих на допомогу пораненим військовим (1-11 
кл.); благодійної акції «З вірою в серці», спрямованої на підтримку захисників нашої 
країни, їхніх дітей та родин, медичних працівників і волонтерів, які працюють в зоні 
АТО (1-11 кл., студенти); мітингу-реквієму на вшанування Героїв Небесної Сотні (1-11 кл, 
студенти); зустрічей з воїнами-учасниками АТО «В родинному колі» (1-11 кл.) 

Постійно

5.1.19. Залучати учнів і студентську молодь до участі у «Вахті пам'яті Небесної сотні» Постійно

5.1.20. Проводити тематичні заходи, присвячені героїчним подвигам українських воїнів, 
боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України:
 до утворення Української Повстанської Армії (14.10.1942 р.);
 до дня Соборності України;
 до святкування дня Гідності та Свободи

Щорічно –
14.10
22.01
22.11

5.1.21. Забезпечити організацію перегляду та обговорення учнями і студентами вітчизняних 
художніх і документальних фільмів:
 «Між Гітлером і Сталіним. Україна в ІІ Світовій війні», 2002 рік, авт. – Святослав 

Новицький;
 «Війна – український рахунок», 2002 рік, авт. – Сергій Буковський;
 «Війна без переможців» 2003 рік, авт. – Ігор Чижов;
 «ОУН-УПА: війна на два фронти», 2006 рік, авт. – Андрій Санченко;
 «УПА. Третя сила», 2007 рік, авт. – Сергій Братішко, Віталій Загоруйко;
 «1377 спалених заживо», 2009 рік, авт. – Іван Кравчишин;
 «Поводир», 2014 рік, авт. – О.Г.Санін тощо

Постійно

5.1.22. Проводити раз на рік фестивалі патріотичної пісні; святкування Дня Примирення, Дня 
Збройних Сил України, Дня призовника, захисника Вітчизни, відзначення дня пам'яті 
Героїв Крут 

Постійно

5.1.24. Активізувати рух волонтерської допомоги (акції, проекти) у навчальних закладах 
різних типів

Постійно
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5.2. Дитячі та юнацькі організації різного спрямування

5.2.2
.

Впровадити військово-патріотичну виховну систему «Джура» із
залученням ігрових форм:
- Всеукраїнська дитячо-юнацька гра «Котигорошко» 

молодшої вікової групи
- Всеукраїнська дитячо-юнацька гра «Джура» середньої

вікової групи
- Всеукраїнська дитячо-юнацька гра «Сокіл» старшої вікової

групи
- Всеукраїнська військово-спортивна гра «Хортинг» для учнів

навчальних закладів з посиленою військовою та фізичною
підготовкою

- всеукраїнська військово-спортивна гра «Заграва» для 
студентської молоді

- Всеукраїнський фізкультурно-патріотичний фестиваль 
школярів України «Козацький гарт»

Постійно
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6. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

6.6. Провести Всеукраїнський інтернет-турнір юних інтелектуалів 
«Любіть Україну», фотоконкурс «Моя Україна»

Впродовж 
2015-2017 рр.

6.7. Започаткувати проведення щорічних телеконкурсів знавців 
історії, культури, традицій свого  народу «Моя Україна»

Постійно

6.8. Забезпечити наповнення інформаційного контенту позитивною 
інформацією щодо привабливості образу України, державних 
символів, поваги до них, підтримки бажання жити й працювати в 
Україні, цінності національної спадщини, спрямованих на 
формування історичної пам’яті

Постійно

6.12. Проводити виставки фото- та архівних документів, що 
ілюструють становлення та розвиток української держави

Постійно

6.13. Організувати за участю учнів і студентів створення в соціальних 
мережах національно-патріотичних сторінок «Моє місто», «Моє 
село», «Мій рідний край» тощо

2015 р.

6.14. Започаткувати проведення всеукраїнського конкурсу «Вчитель 
року» в номінації «Захист Вітчизни»

З 2016 року

6.18. Створити на веб-порталі ДНПБ і регулярно поповнювати ресурс 
«Досвід роботи бібліотек з патріотичного виховання» 

Постійно




