У К Р А ЇН А

Ч Е Р Н ІГ ІВ С Ь К А О Б Л А С Н А Д Е Р Ж А В Н А А Д М ІН ІС Т Р А Ц ІЯ
У П Р А В Л ІН Н Я О С В ІТ И І Н А У К И

НАКАЗ
від Ю

2019 р.

Чернігів

№

/О

Про внесення зм ін до наказу
Управління освіт и і науки
облдерж адм ініст рації
від 29.09.2015№ 280
В ідповідно до наказу М іністерства освіти і науки У країни від 29.07.2019
№ 1038 «Про внесення змін до наказу М іністерства освіти і науки У країни від
16.06.2015 № 641», з метою забезпечення необхідних ум ов щ одо виконання
Заходів з реалізації К онцепції національно-патріотичного виховання в системі
освіти У країни

н а к а з у ю:
1. У нести зміни до наказу У правління освіти і науки облдерж адміністррції
від 29.09.2015 № 280 «Про затвердж ення П лану заходів щ одо реалізації
К онцепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді у закладах
освіти
області»
(в
редакції
наказу
У правління
освіти
і
науки
облдерж адм іністрації від 18.01.2017 № 17), виклавш и у новій редакції
О бласний план заходів щ одо реалізації К онцепції національно-патріотичного
виховання в системі освіти України, що додається (далі - О бласний план
заходів).
2. С труктурним підрозділам з питань освіти райдерж адміністрацій, у
порядку реком ендації органам управління освітою органів місцевого
сам оврядування, закладам професійної (проф есійно-технічної) освіти, закладам
освіти обласного підпорядкування:
2.1. Розробити відповідні Плани заходів щ одо реалізації К онцепції
національно-патріотичного виховання в системі освіти У країни з урахуванням
нової редакції О бласного плану заходів.
2.2. Щ оквартально, до 01 числа наступного за звітним періодом місяця,
інформувати У правління освіти і науки облдерж адм іністрації про хід
виконання О бласного плану заходів.

2

2.3.
В исвітлю вати у засобах масової інф ормації, на оф іційних веб-сайтах
м ісцевих органів управління освітою , закладів освіти хід виконання Плану
заходів та надавати м атеріали У правлінню для подальш ого їх розміщ ення на
веб-сайті.
3.
Ректору
Чернігівського
обласного
інституту
післядипломної
педагогічної освіти імені К.Д. У ш инського (А. Заліський) щ оквартально, до 20
числа наступного за звітним періодом місяця, узагальню вати інформацію щодо
стану виконання О бласного плану заходів.
4. К онтроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
У правління - начальника відділу загальної середньої та корекційної освіти
О. С оронович.

М икола КО Н О П А Ц ЬК И И

Д одаток
до наказу начальника У правління освіти і науки
облдерж адм іністрац ії
від 29.09.2015 № 280 (в редакції наказів У правління
освіти і науки об лдерж адм іністрац ії від 18.01.2017 № 17,
в ід Л £ > .С # .д а №

)

Обласний план заходів щодо реалізації К онцепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України

1.
1.1.

Строк виконання
Відповідальні за виконання
Н азва заходу
ЗАХО ДИ У К РА ЇН С Ь К О Г О Д Е Р Ж А В Н О Г О Ц ЕН ТРУ Н А Ц ІО Н А Л ЬН О -П А ТРІО ТИ Ч Н О ГО ВИ ХО ВАН Н Я,
К РАЄЗН А ВС ТВА І Т У РИ ЗМ У У Ч Н ІВС ЬК О Ї М ОЛОДІ
У правління освіти і науки
Щ орічно
Сприяння участі у заходах всеукраїнського рівня, я к і .
облдержадміністрації, Центр
проводитимуться Українським державним центром національнонаціонально-патріотичного
патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської
виховання, туризму та
молоді:
краєзнавства учнівської молоді,
семінарі-практикумі для керівників гуртків військовомісцеві органи управління
патріотичного напряму та вчителів предмету «Захист Вітчизни»
освітою , заклади освіти
-« К у зн я захисників України»;
регіональному тренінгу-виш кілі для виховників в рамках
проекту «Ш кола виховника джур»;
Всеукраїнській дитячо-ю нацькій військово-патріотичній грі
«Сокіл» («Джура») (різних вікових груп, зборах активістів
тощ о);
Ф естивалі ватр-представлень роїв Всеукраїнської дитячою нацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);
Всеукраїнській військово-патріотичній грі «Вояцький дух»;
конкурсі «Сурми звитяги»;
всеукраїнському Ф орумі українських патріотичних справ
«М и - українці!»;
Всеукраїнському семінарі педагогічних працівників відповідальних
за
національно-патріотичне
виховання
в

1.2.

1.3.

обласних закладах позаш кільної освіти та членів обласних
штабів Всеукраїнської дитячо-ю нацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура»);
параді-огляді кращ их роїв В сеукраїнської дитячо-ю нацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Д жура») - «Впоряд» до
Дня захисника України;
грі-квесті до Дня К онституції України «Ф ундамент
української держ авності» вихованців гуртків національнопатріотичного виховання
Сприяння участі у всеукраїнських краєзнавчих конференціях:
Всеукраїнській краєзнавчій конф еренції учнівської молоді
«М ій рідний край, моя земля очима сучасників» (8-11 кл.,
студенти);
Всеукраїнській історико-краєзнавчій конференції учнівської
молоді «П ізнай себе, свій рід, свій н ар ід ...» (8-11 кл.);
Всеукраїнській історико-краєзнавчій конф еренції учнівської
та
студентської
молоді
«П івденно-С хідна
Україна:
зі
стародавності у XXI століття»;
Всеукраїнській історико-краєзнавчій конф еренції учнівської
молоді «Державотворчі процеси в Україні: через віки у XXI
століття»
Організація
проведення
обласних
етапів
(турів)
всеукраїнських організаційно-масових заходів патріотичного
спрямування за туристсько-краєзнавчим напрямом:
В сеукраїнської дитячо-ю нацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»);
Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді
«М оя Батьківщ ина - У країна» (8-11 кл.);
В сеукраїнського
конкурсу
туристсько-краєзнавчих
експедицій «М ій рідний край» (8-11 кл., студенти);
В сеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних

Постійно

У правління освіти і науки
облдержадміністрації,
комунальний позаш кільний
навчальний заклад «Центр
національно-патріотичного
виховання, туризму та
краєзнавства учнівської молоді»,
місцеві органи управління
освітою , заклади освіти

П остійно

У правління освіти і науки
облдержадміністрації,
комунальний позаш кільний
навчальний заклад «Центр
національно-патріотичного
виховання, туризму та
краєзнавства учнівської молоді»

1.4.

1.5.

2.
2.1.

закладів «Край, в якому я живу»;
Всеукраїнської
краєзнавчої
акції
учнівської
молоді
«У країнська революція: 100 років надії і боротьби»
О рганізація та проведення місцевих (районних, міських,
ОТГ) етапів (турів) всеукраїнських організаційно-масових
заходів патріотичного спрямування за туристсько-краєзнавчим
напрямом та сприяння участі здобувачів освіти в обласних та
всеукраїнських етапах (турах) організаційно-масових заходах
патріотичного
спрямування
за
туристсько-краєзнавчим
напрямом:
В сеукраїнської дитячо-ю нацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура»);
В сеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді
«М оя Батьківщ ина - Україна» (8-11 кл.);
В сеукраїнського
конкурсу
туристсько-краєзнавчих
експедицій «М ій рідний край» (8-11 кл., студенти);
В сеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних
закладів «Край, в якому я живу»;
В сеукраїнської
краєзнавчої
акції
учнівської
молоді
«У країнська револю ція: 100 років надії і боротьби»
М оніторинг стану організації національно-патріотичного
виховання у закладах загальної середньої та позаш кільної освіти

Постійно

М ісцеві органи управління
освітою, заклади освіти

У правління освіти і науки
облдержадміністрації,
комунальний позаш кільний
навчальний заклад «Центр
національно-патріотичного
виховання, туризму та
краєзнавства учнівської молоді»,
місцеві органи управління освітою
С Т В О Р Е Н Н Я С О Ц ІА Л Ь Н О -П Е Д А Г О ГІЧ Н И Х УМ О В Д Л Я РЕАЛ ІЗАЦ ІЇ Н А Ц ІО Н А Л Ь Н О -П А Т РІО Т И Ч Н О ГО
ВИ ХО ВАН Н Я
Управління освіти і науки
Постійно
Популяризація та ш ироке висвітлення на конференціях,
Двічі на рік

2.2.

2.3.

круглих столах, у друкованих засобах, навчально-методичній
літературі факти і події, що свідчать про колективну й
індивідуальну боротьбу за незалежність У країни у XX столітті,
перелічених у Законі України «Про правовий статус та
вш анування п ам ’яті борців за незалежність України у XX
столітті»
Забезпечення
проведення
тиж нів
правової
освіти,
спрямованих на розвиток у дітей та молоді почуття власної
гідності, усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві,
можливості реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням
обов’язків
Залучення учасників освітнього процесу до пошуку, охорони,
збереж ення народної культурної спадщ ини України (пісні,
легенди, перекази тощ о)

облдержадміністрації, місцеві
органи управління освітою ,
заклади вищ ої освіти

Постійно

У правління освіти і науки
облдержадміністрації, місцеві
органи управління освітою

П остійно

У правління освіти і науки
облдерж адміністрації, Центр
національно-патріотичного
виховання, туризму та
краєзнавства учнівської молоді,
місцеві органи управління
освітою , заклади освіти
У правління освіти і науки
облдержадміністрації,
Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д. У ш инського,
місцеві органи управління освітою
У правління освіти і науки
облдерж адміністрації, місцеві
органи управління освітою

2.4.

П роведення інструктивно-методичних нарад для заступників
директорів з навчально-виховної роботи, класних керівників
закладів
освіти
із
упровадж ення
ефективних
моделей
національно-патріотичного виховання ш колярів

Щ орічно

2.5.

О рганізація та проведення семінарів, «круглих столів»,
майстер-класів з національно-патріотичної тематики для
вчителів початкових класів та вихователів груп продовженого

Щ орічно

ДНЯ

2.6.

В ивчення, узагальнення й пош ирення кращ ого досвіду з
національно-патріотичного
виховання
здобувачів
освіти,
висвітлення його у ЗМ І, м етодичних посібниках, на науково-

Постійно

У правління
освіти
і
науки
об л держадмі н і страції,
Чернігівський обласний інститут

практичних конференціях, семінарах

Протягом року

2.7.

П родовження співпраці з громадськими організаціями, які
надають психологічну допомогу учасникам АТО /О О С та членам
їх родин

2.8.

П роведення інструктивно-методичної наради для директорів,
вихователів-методистів закладів дош кільної освіти «Психологопедагогічний супровід ф ормування патріотичних почуттів дітей
дош кільного віку»

Л истопад
2020 року

2.9.

П роведення
Чернігівських
педагогічних
зустрічей
«Н аціонально-патріотичне
виховання
учнів
на
уроках
словесності» за участю перемож ців та лауреатів Всеукраїнського
конкурсу «У читель року» у номінаціях «У країнська мова і
література», «Зарубіж на література»
П роведення Стрітенських поетичних читань на базі
Ч ернігівського літературно-меморіального музею -заповідника
М ихайла Коцю бинського
П роведення Тичининських читань на базі літературномеморіального музею -квартири поета в м.Києві

Щ орічно

Реалізація проекту «Л ітература Чернігівщ ини» (на базі
інституту
оформлення
кабінету,
підготовка
хрестоматії
«Л ітература рідного краю» для вчителів-словесників

2019-2021 роки

2.10.

2.11.

2.12.

Щ орічно

Щ орічно

післядипломної
педагогічної
освіти імені К.Д.У ш инського,
місцеві органи управління
освітою
Н авчально-методичний центр
психологічної служби у системі
освіти Ч ернігівської області
Чернігівського обласного
інституту післядипломної
педагогічної освіти імені
К.Д. Уш инського
Обласний
інститут
післядипломної
педагогічної
освіти імені К.Д.У ш инського,
місцеві органи управління
освітою
Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д .У ш инського

Ч ернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д .У ш инського
Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К .Д .У ш инського
Ч ернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д.У ш инського

3.
3.1.1.

ЗМ ІСТ І Ф О РМ И Н А Ц ІО Н А Л Ь Н О -П А Т РІО Т И Ч Н О ГО ВИХОВАННЯ
Дош кільна освіта
2019-2021 роки
Обласний
П одальш е впровадження парціальної програми «У країна наша Батьківщ ина» для дітей старш ого дош кільного віку
післядипломної
освіти

імені

інститут
педагогічної
К.Д.У ш инського,

місцеві органи управління освітою
3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.
3.2.4.

Початкова освіта
П роведення виховних годин у формі:
- зустрічей з волонтерами, учасниками АТО/ООС;
- інсценізацій українських народних та сучасних казок;
- м айстер-класів за участю дітей та батьків з виготовлення
сувенірів для бійців ЗСУ та ООС;
- лекцій-бесід, у тому числі із залученням представників
громадських об'єднань щодо необхідності дотримання у
повсякденном у житті демократичних принципів
Реалізація виховних проектів:
«Рідний край, де ми живемо, У країною зовемо» (літературномузичні
композиції
за
творами
українських
дитячих
письменників і композиторів);
«Я і моя родина - казковий дивосвіт» (літературно-музичні
композиції за творами українських дитячих письменників і
композиторів);
«М оя маленька батьківщ ина» (презентація виставки творчих
робіт дітей та батьків за творами українських дитячих
письменників)
Застосування в урочний та позаурочний час українських
народних рухливих ігор з дітьми різних вікових категорій
С прияння участі у конкурсах дитячої зображ увальної
творчості «Слава українським військовим», «П ланета дружби»

Постійно

Постійно

П остійно
П остійно

Заклади освіти

Управління освіти і науки
облдержадміністрації,
Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д. У ш инського,
місцеві органи управління
освітою , заклади освіти

Заклади освіти
У правління освіти і науки
облдерж адміністрації, місцеві
органи управління освітою

3.2.5.
3.2.6.

3.2.7.

3.2.8.

3.2.9.

3.3
3.3.1.

Заклади освіти
П остійно
Проведення тематичних уроків «М оя рідна Україна»,
«М ужай, прекрасна наш а мово», «Ш евченківське слово» тощо
Заклади освіти
Постійно
Проведення циклу бесід, спрямованих на розкриття традицій
української культури, ознайомлення дітей з фольклором
(традиції, ігри тощо)
Заклади освіти
П остійно
О рганізація екскурсій до музеїв військових частин, установ,
підприємств, закладів освіти, зустрічей з ветеранами війни, праці
та військової служби, пош укової роботи
Чернігівський обласний інститут
2019/2020
П родовж ення роботи з впровадж ення в навчально-виховний
навчальний рік
післядипломної педагогічної
процес змісту програм курсів за вибором для загальноосвітніх
освіти імені К.Д. У ш инського,
навчальних закладів варіативної складової Типових навчальних
місцеві органи управління
планів (книги
1-5; Т: «М андрівець»), які розш ирю ю ть
освітою
мож ливості ф ормування в учнів патріотичних почуттів,
толерантного ставлення до інш их народів, що прож иваю ть в
Україні
Заклади освіти
2019/2020
В провадж ення виховних проектів:
навчальний рік
«Я - громадянин-патріот незалеж ної держ ави України»;
«П ам ’яті вдячні нащ адки», (презентація виставки творчих робіт
дітей та батьків); «Символи України», «І синє небо, і жовте
колосся»
Базова та повна загальна середня освіта, професійна (професійно-технічна), фахова передвища освіта
Травень-червень У правління освіти і науки
У часть у Всеукраїнській спартакіаді серед військових
облдержадміністрації,
(щ ороку)
(військово-морських) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військовоЧернігівський ліцей з посиленою
фізичною підготовкою з військово-прикладних видів спорту
військово-фізичною підготовкою
Травень-червень У правління освіти і науки
У часть у В сеукраїнській нараді керівників військових ліцеїв
облдержадміністрації,
(щ ороку)
та ліцеїв з посиленою військово-ф ізичною підготовкою
Чернігівський ліцей з посиленою
військово-фізичною підготовкою
У правління освіти і науки
Раз на два роки
О рганізація та проведення II туру Всеукраїнського конкурсу
облдержадміністрації,
«У читель року» у ном інації з навчального предмету «Захист
а

3.3.2.

3.3.3.

Вітчизни» та сприяння участі перемож ців у Всеукраїнському
турі
3.3.4.

3.3.5.

3.3.6.

3.3.7.

3.3.8.

О рганізація та проведення 1 туру Всеукраїнського конкурсу
«У читель року» у номінації з навчального предмету «Захист
Вітчизни» та забезпечення участі переможців у II турі конкурсу
О рганізація та проведення у закладах освіти заходів,
спрямованих на популяризацію української мови як державної

О рганізація та проведення обласних етапів та сприяння
участі у всеукраїнських етапах міжнародних конкурсів:
М іж народного конкурсу з української мови імені Петра
Яцика;
М іж народного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Ш евченка
О рганізація та проведення ш кільних, районних (міських,
ОТГ) етапів та сприяння участі в обласних етапах міжнародних
конкурсів:
М іж народного конкурсу з української мови імені Петра
Яцика;
М іж народного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Ш евченка
О рганізація та проведення обласних етапів та сприяння
участі у всеукраїнських етапах всеукраїнських заходів:
В сеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови і
літератури;
Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості у номінаціях

Раз на два роки

2019-2020 роки

Щ орічно

Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д. Уш инського
М ісцеві органи управління
освітою
Управління освіти і науки
облдержадміністрації, місцеві
органи управління освітою,
заклади професійної (професійнотехнічної), фахової передвищ ої
освіти, заклади освіти обласного
підпорядкування
У правління освіти і науки
облдержадміністрації,
Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д. У ш инського

Щ орічно

М ісцеві органи управління
освітою , заклади освіти

Щ орічно

У правління освіти і науки
облдержадміністрації,
Ч ернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д. У ш инського
-

3.3.9.

3.3.10.

3.3.11.

3.3.12.

3.3.13.

«Література», «Історія України і державотворення»
Організація та проведення ш кільних, районних (міських,
ОТГ) етапів та сприяння участі здобувачів освіти в обласних
етапах всеукраїнських заходів:
Всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови і
літератури;
Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості у номінаціях
«Література», «Історія України і державотворення»
Сприяння екскурсійної діяльності здобувачів освіти, поїздкиобміни учнівських і студентських груп, відвідування визначних
історичних місць та ознайомлення з пам ’ятками української
історії та культури різних регіонів України

Щ орічно

М ісцеві органи управління
освітою , заклади освіти

П остійно

У правління освіти і науки
облдерж адміністрації, Центр
національно-патріотичного
виховання, туризму та
краєзнавства учнівської молоді,
місцеві органи управління
освітою , заклади освіти
У правління освіти і науки
облдерж адміністрації, місцеві
органи управління освітою

Розроблення та впровадж ення тренінгових програм для учнів
9-11 класів:
з підвищ ення рівня правової свідомості «Я і моє право»,
«Д опускаєш корупцію сьогодні - вбиваєш своє завтра»;
з формування навичок самоорганізації «Самі будуємо своє
життя у рідній країні»;
програми проведення класних виховних годин у формі
особистісно-рольових ігор: «Комітет з розвитку громадянського
суспільства», «М одель В ерховної Ради України», «М одель
м ісцевої ради», «Громадяни і політика» тощ о
П роведення волонтерської акції старш окласників
«С пільними зусиллями» (8-11 кл.)

П остійно

Активізація практики волонтерської роботи здобувачів
освіти

Постійно

П остійно

У правління освіти і науки
облдерж адміністрації, місцеві
органи управління освітою,
заклади освіти
Заклади освіти

3.3.14.

П роведення освітньо-виховних, інформаційнопросвітницьких, культурологічних заходів з національнопатріотичного виховання у закладах проф есійної (професійнотехнічної) освіти

П остійно

3.3.15.

Проведення у закладах професійної (проф есійно-технічної)
освіти тиж нів правової освіти, верховенства права, нетерпимості
до корупції, спрямованих на розвиток у дітей та молоді почуття
власної гідності, усвідомлення своїх прав і обов’язків у
суспільстві

Постійно

3.3.16.

П роведення заходів національно-патріотичного напряму за
участі учасників А ТО/ОО С, зокрема створення сучасної традиції
вдячності українським воїнам - «Завдяки тобі»

Постійно

3.4.
3.4.1.

Позаш кільна освіта
2020 рік
А ктивізація роботи національно-патріотичного виховання з
відродж ення краєзнавчого руху

3.4.2.

П роведення конкурсів малю нків, оберегів, організація
написання листів учасникам А ТО/ОО С
П роведення серед здобувачів освіти закладів освіти області
всеукраїнських та обласних організаційно-м асових заходів
патріотичного спрямування за наступними напрямами:
- еколого-натуралістичний:
В сеукраїнський фестиваль «У країнська паляниця»;
В сеукраїнський фестиваль «У країна-сад» (1-11 кл.);
В сеукраїнський конкурс з квітникарства і ландш афтного
дизайну «К вітуча У країна» (1-11 кл.);

3.4.3.

Постійно

Раз на 5 років
Щ орічно
Щ орічно

Органи управління освітою,
навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Чернігівській області, заклади
професійної (професійнотехнічної) освіти
Органи управління освітою,
навчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Чернігівській області, заклади
проф есійної (професійнотехнічної) освіти
Управління освіти і науки
облдержадміністрації, місцеві
органи управління освітою,
заклади освіти
Ц ентр національно-патріотичного
виховання, туризму та
краєзнавства учнівської молоді,
місцеві органи управління освітою
Заклади позаш кільної освіти
області

К омунальний заклад «Чернігівська
обласна станція юних
натуралістів»

Всеукраїнський
юнацький
фестиваль
«В
о б ’єктиві
натураліста» (8-11 кл.);
Всеукраїнський конкурс «Земля - наш спільний дім» (1-11
кл.);
Всеукраїнська дитячо-ю нацька еколого-патріотична гра
«Паросток» (5-11 кл.);
Всеукраїнський природоохоронний конкурс «М ала річка
моєї Батьківщ ини» (5-11 кл.);
обласний конкурс «Хлібом славиться Чернігівська
земля!»;
- дослідницько-експериментальний:
В сеукраїнська
науково-технічна
виставка-конкурс
м олодіж них інноваційних проектів «М айбутнє України» (8-11
кл.);
М іж народна науково-практична конференція учнів-членів
М алої академії наук «У країна очима молодих» (8-11 кл.);
- науково-технічний:
В сеукраїнська виставка-конкурс науково-технічної творчості
«Наш пош ук і творчість - тобі, У країно!» (1-11 кл.);
В сеукраїнський заочний конкурс робіт юних фотоаматорів
«М оя країна - Україна!» (1-11 кл.);
обласні змагання з авіамодельного спорту класі кімнатних
(міні) моделей «М ирне небо України»;
обласна виставка-конкурс дитячої та ю нацької творчості
«Зоряні ш ляхи Чернігівщ ини»;
обласний конкурс з мистецтва орігамі;
- худож ньо-естетичний:
В сеукраїнський пленер з уж иткового м истецтва «Таланти
твої, У країно!» (5-11 кл.);
Всеукраїнська виставка-конкурс декоративно-уж иткового і
образотворчого мистецтва «Знай і лю би свій край» (5-11 кл.);

Щ орічно
Щ орічно
Щ орічно
Щ орічно
Раз на 2 роки

Щ орічно

О бласний комунальний
позаш кільний навчальний заклад
«Чернігівська М ала академія наук
учнівської молоді»

Щ орічно

Щ орічно

Чернігівський обласний центр
науково-технічної творчості
учнівської молоді

Щ орічно
Щ орічно
Щ орічно
Щ орічно
Комунальний позаш кільний
навчальний заклад Чернігівський
обласний Палац дітей та ю нацтва
Щ орічно

Всеукраїнський конкурс «Виш иванка дитячими руками» (511 кл.);
Всеукраїнська виставка-конкурс «У країнський сувенір» (5-11
кл.);
Всеукраїнський фестиваль патріотичних дій (5-11 кл.);
-військово-патріотичний:
обласна краєзнавчо-патріотична акція учнівської молоді «Від
роду і до роду збереж ем традиції народу»

Щ орічно

2019/2020
навчальний рік

Комунальний позаш кільний
навчальний заклад «Центр
національно-патріотичного
виховання, туризму та
краєзнавства учнівської молоді»

3.4.4.

О рганізація
та
проведення
сесій
обласної
Ради
старш окласників та участь у В сеукраїнських зборах лідерів
учнівського самоврядування

Постійно

К омунальний позаш кільний
навчальний заклад Чернігівський
обласний Палац дітей та ю нацтва

3.4.5.

О рганізація та проведення щ орічної обласної
краєзнавчої конф еренції учнівської молоді

Щ орічно

3.4.6.

О рганізація та проведення місцевих (районних, міських,
ОТГ) етапів (турів) всеукраїнських та обласних організаційном асових заходів патріотичного спрямування та сприяння участі в
обласних і всеукраїнських етапах організаційно-масових заходів

О бласний комунальний
позаш кільний навчальний заклад
«Чернігівська М ала академія наук
учнівської молоді» спільно 3
Центром національнопатріотичного виховання та
Н авчально-науковим інститутом
історії та соціогуманітарних
дисциплін імені
О.М .Лазаревського Н аціонального
університету «Чернігівський
колегіум» імені Т.Г.Ш евченка
М ісцеві органи управління
освітою

історико-

за наступними напрямами:
- еколого-натуралістичний:
Всеукраїнський фестиваль «У країнська паляниця»;
В сеукраїнський фестиваль «У країна-сад» (1-11 кл.);
В сеукраїнський конкурс з квітникарства і ландш афтного
дизайну «Квітуча Україна» (1-11 кл.);
Всеукраїнський
ю нацький
фестиваль
«В
о б ’єктиві
натураліста» (8-11 кл.);
В сеукраїнський конкурс «Земля - наш спільний дім» (1-11
кл.);
Всеукраїнська дитячо-ю нацька еколого-патріотична гра
«П аросток» (5-11 кл.);
В сеукраїнський природоохоронний конкурс «М ала річка
м оєї Батьківщ ини» (5-11 кл.);
обласний конкурс «Х лібом славиться Чернігівська
земля!»;
- дослідницько-експериментальний:
В сеукраїнська
науково-технічна
виставка-конкурс
м олодіж них інноваційних проектів «М айбутнє У країни» (8-11
кл.);
М іж народна науково-практична конференція учнів-членів
М алої академії наук «У країна очима молодих» (8-11 кл.);
- науково-технічний:
Всеукраїнська виставка-конкурс науково-технічної творчості
«Наш пош ук і творчість - тобі, У країно!» (1-11 кл.);
В сеукраїнський заочний конкурс робіт ю них фотоаматорів
«М оя країна - Україна!» (1-11 кл.);
обласні змагання з авіамодельного спорту класі кімнатних
(міні) м оделей «М ирне небо України»;
обласна виставка-конкурс дитячої та ю нацької творчості
«Зоряні ш ляхи Чернігівщ ини»;

Раз на 5 років
Щ орічно
Щ орічно
Щ орічно
Щ орічно
Щ орічно
Щ орічно
Раз на 2 роки

Щ орічно

Щ орічно

Щ орічно
Щ орічно
Щ орічно
Щ орічно

3.4.7.

3.4.8.

3.5.
3.5.1.

3.5.2.

Щ орічно
обласний конкурс з мистецтва орігамі;
- художньо-естетичний:
Всеукраїнський пленер з уж иткового мистецтва «Таланти
твої, У країно!» (5-11 кл.);
Щ орічно
Всеукраїнська виставка-конкурс декоративно-уж иткового і
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» (5-11 кл.);
Всеукраїнський конкурс «Виш иванка дитячими руками» (511 кл.);
Щ орічно
В сеукраїнська виставка-конкурс «У країнський сувенір» (5-11
кл.);
В сеукраїнський фестиваль патріотичних дій (5-11 кл.);
-військово-патріотичний:
2019/2020
обласна краєзнавчо-патріотична акція учнівської молоді «Від
навчальний рік
роду і до роду збереж ем традиції народу»
Щ орічно
С прияння участі здобувачів освіти у:
щ орічній
обласній
історико-краєзнавчій
конференції
учнівської молоді
П остійно
Сприяння участі здобувачів освіти у сесіях обласної Ради
старш окласників та участі у В сеукраїнських зборах лідерів
учнівського самоврядування
Вища освіта
Постійно
П роведення у закладах вищ ої освіти освітньо-виховних,
інф ормаційно-просвітницьких, культурологічних заходів з
національно-патріотичного виховання, прав лю дини,
поновлення експозиції музейних кімнат та музеїв героїкопатріотичного виховання
Постійно
П роведення науково-практичних конференцій, інтернетконференцій, семінарів, циклів бесід, лекцій, круглих столів за
участю ветеранів війни та військової служби, учасників бойових
дій, зокрема А ТО /О О С, учасників українського визвольного
руху.

М ісцеві органи управління
освітою
М ісцеві органи управління
освітою

Заклади вищ ої освіти

Заклади вищ ої освіти

3.5.3.
3.5.4.

3.5.5.
3.5.6.

3.5.7.

3.6.
3.6.1

3.6.2.

3.6.3.

3.6.4.

Участь студентів закладів вищ ої освіти у благодійних і
волонтерських акціях
Проведення конкурсу курсових робіт та наукових публікацій
студентів закладів вищ ої освіти з національно-патріотичної
тематики
Проведення конкурсів студентських есе на тему «Щ о для
мене патріотизм і лю бов до Батьківщ ини?»
П роведення XXIII наукової конференції молодих учених та
студентів з питань історії та археології

Постійно

Заклади вищої освіти

Постійно

Заклади вищої освіти

Щ орічно

Заклади вищої освіти

2019 рік

Н аціональний університет
«Чернігівський колегіум» імені
Т.Г.Ш евченка
Н аціональний університет
«Ч ернігівський колегіум» імені
Т.Г.Ш евченка

Квітень-травень
П роведення XIX М іж народної студентської археологічної
2020 року
конф еренції «Середньовічні та ранньомодерні старожитності
Ц ентрально-С хідної Европи»
Підвищення кваліфікації п [зацівників освіти
Щ орічно
До
навчально-тематичного
плану
курсів
підвищ ення
кваліф ікації в вклю чати відповідні заняття щ одо методики
викладання предметів, роботи з обдарованими учнями,
упровадж ення компетентнісного навчання української мови і
літератури, спецкурсу із національно-патріотичного виховання
Протягом року
Н а курсах підвищ ення кваліфікації вчителів передбачити
розгляд питань, присвячених національно-визвольному руху,
розвитку та утвердж енню національної ідеї, полікультурності
українського суспільства
Л ю тий
П роведення засідань за «круглим столом» «Н аціональнопатріотичне виховання як чинник ф ормування громадянської 2020, 2021 роки
свідомості учнів» під час проведення курсів підвищ ення
кваліф ікації заступників директорів з виховної роботи
Травень
О рганізація та проведення обласного конкурсу «Ш кільний
2021 року
європейський клуб-2021»

Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д.У ш инського

Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д.У ш инського
Ч ернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К .Д.У ш инського
Ч ернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д .У ш инського '

3.6.5.

3.6.6.

3.6.7.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Ж овтень
Проведення
курсів з проблеми
«П едагогічні
умови
2021 рік
формування ціннісних орієнтацій здобувачів освіти у контексті
національно-патріотичного виховання» для керівників районних
(міських) методичних о б ’єднань заступників директорів закладів
загальної середньої освіти з виховної роботи
Ж овтень,
П роведення семінару для слухачів курсів підвищ ення
травень
кваліфікації
(у
межах
освітнього
процесу)
на
тему:
«Н аціонально-патріотичне виховання як чинник формування 2019/2020 років
сучасної свідомої особистості»
Січень
Вклю чення до планів курсів підвищ ення кваліфікації
2020 року
слухачів лекційних та практичних занять з питань національнопатріотичного виховання. П ідготовка відповідних методичних
рекомендацій для слухачів (у електронному форматі)
В ІЙ С Ь К О ВО -П А ТРІО ТИ Ч Н Е в и х о в а н н я
Здійснення перевірки обладнання приміщ ень для захисту від 2020/2021 роки
військових дій закладів загальної середньої освіти
Здійснення системного підходу у проведенні виховної
роботи серед учнів старш ої ш коли щодо їх готовності стати на
захист незалеж ності й територіальної цілісності У країни та
подальш ої служби в військах Збройних Сил У країни через
проведення тематичних конкурсів, вікторин, змагань тощ о
Залучення військовослуж бовців ЗСУ, учасників АТО/ООС до
проведення навчальних занять у закладах загальної середньої
освіти із військової підготовки

О рганізація тренувальних зборів ю наків 10 класу та
навчально-польових зборів 11 класу закладів загальної середньої
освіти та проф есійної (проф есійно-технічної) освіти на базі
військових частин (полігонів)

П остійно

П остійно

П остійно

Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д.У ш инського

Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д.У ш инського
Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д.У ш инського

У правління освіти і науки
облдержадміністрації, місцеві
органи управління освітою
У правління освіти і науки
облдержадміністрації, місцеві
органи управління освітою,
територіальні відділення Збройних
Сил У країни (за згодою)
У правління освіти і науки
облдержадміністрації, місцеві
органи управління освітою,
територіальні відділення Збройних
Сил України (за згодою)
У правління освіти і науки
облдержадміністрації,
Ч ернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
г

4.5.

П роведення методичного семінару військових керівників і
вчителів фізичної культури із питань військово-патріотичного
виховання здобувачів освіти

4.6.

П роведення обласних семінарів для фахівців органів
управління освітою , які координують питання викладання
предметів «Захист В ітчизни» та «Ф ізична культура»:
«Ш ляхи підвищ ення якості викладання предмета «Захист
В ітчизни» та участь учителів у всеукраїнських конкурсах
фахової майстерності»;
«В ійськово-патріотичне виховання у контексті викладання
предмета «Захист Вітчизни». Н авчально-польові збори»
П роведення з дітьми та учнівською молоддю на рівні
закладу, району, міста: безстрокових акцій «М и разом»,
спрям ованих на допомогу пораненим військовим (1-11 кл.);
благодійної акції «3 вірою в серці», спрямованої на підтримку
захисників наш ої країни, їхніх дітей та родин, медичних
працівників і волонтерів, які працю ють в зоні ООС (1-11 кл.,
студенти); м ітингу-реквієм у на вш анування Героїв Небесної
Сотні (1-11 кл, студенти); зустрічей з воїнами-учасниками АТО
та ООС «В родинному колі» (1-11 кл.)
Залучення учнів і студентської молоді до участі у заходів

4.7.

4.8.

Щ орічно

Квітень 2020
року

освіти імені К.Д.Уш инського,
Н авчально-методичний центр
професійно-технічної освіти у
Чернігівській області, місцеві
органи управління освітою,
заклади освіти, територіальні
відділення Збройних Сил України
(за згодою )
Управління освіти і науки
облдержадміністрації, місцеві
органи управління освітою,
територіальні відділення Збройних
Сил України (за згодою )
Управління освіти і науки
облдержадміністрації,
Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д.У ш инського

Квітень 2021 р.
П остійно

У правління освіти і науки
облдержадміністрації, місцеві
органи управління освітою,
територіальні відділення Збройних
Сил У країни (за згодою)

Постійно

У правління освіти і науки

г

«Вахта пам'яті Небесної сотні»

4.9.

4.10.

Проведення тематичних заходів, присвячених героїчним
подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну
цілісність і незалежність України:
до Дня п ам ’яті Героїв Крут;
до Дня Героїв Небесної Сотні;
до Дня українського добровольця;
до Дня захисника України;
до Дня Гідності та Свободи
П роведення змагань з військово-прикладних видів спорту

Щ орічно -

29
20
14
14
21

січня
лютого
березня
жовтня
листопада
Постійно

4.11.

П роведення літературних заходів із ветеранами АТО/ООС
авторами книг про збройну агресію РФ

Постійно

4.12.

О рганізація проведення зустрічі у колективах закладів усіх
рівнів освіти із особами, які перебували у полоні на тимчасово
окупованих територіях Л уганської та Д онецької областей в
рамках акції «Бранці Кремля»

Постійно

облдержадміністрації, місцеві
органи управління освітою,
заклади освіти за участю
територіальних відділень
Збройних Сил України (за згодою )
Управління освіти і науки
облдержадміністрації, місцеві
органи управління освітою,
заклади освіти за участю
територіальних відділень
Збройних Сил України (за згодою )

У правління освіти і науки
облдержадміністрації, місцеві
органи управління освітою,
заклади освіти за участю
територіальних відділень
Збройних Сил У країни (за згодою )
У правління освіти і науки
облдержадміністрації, місцеві
органи управління освітою,
заклади освіти за участю
територіальних відділень
Збройних Сил України (за згодою )
Управління освіти і науки
облдержадміністрації, місцеві
органи управління освітою,
заклади освіти за участю
територіальних відділень
Збройних Сил України (за згодою )

Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д.У ш инського
Чернігівський обласний інститут
Згідно плану
післядипломної педагогічної
ЧОІППО
освіти імені К.Д.Уш инського
імені
К.Д. У ш инського (ЧОІПП О імені К.Д. У ш инського)
і н ф о р м а ц і й н о -к о м у н і к а ц і й н і т е х н о л о г і ї у з а б е з п е ч е н н і н а ц і о н а л ь н о -п а т р і о т и ч н о г о
ВИХОВАННЯ
У правління освіти і науки
Створення за участю здобувачів освіти в соціальних мережах
Постійно
облдержадміністрації, місцеві
сторінок туристично-краєзнавчого та національно-патріотичного
органи управління освітою,
напряму «М оє місто», «М оє село», «М ій рідний край» тощ о
заклади освіти
Чернігівський обласний інститут
Постійно
Здійснення технічного супроводу поповнення розділу
післядипломної педагогічної
«Патріоти»
профорієнтаційного
освітнього
ресурсу
освіти імені К.Д.У ш инського
РІШ БО Ш ЕІЧТА ТО ІЗЛ ІЧЕО , посилання на який розміщ ено на
сайті Ч ернігівського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти імені К.Д .У ш инського
Н А У К О ВЕ І Н А В Ч А Л Ь Н О -М Е Т О Д И Ч Н Е ЗА Б ЕЗП ЕЧ ЕН Н Я
М ісцеві органи управління
П остійно
П роведення конкурсів «У садочку як у віночку» на створення
освітою
сучасного національно-патріотичного середовищ а (у групах, на
Заклади дош кільної освіти
ігрових майданчиках тощ о) в закладах дош кільної освіти
Розроблення методичних рекомендацій щодо організації та
проведення 3-денних (18 годин) навчально-польових занять
(зборів) здобувані освіти 11 класів з предмета «Захист Вітчизни»
Проведення
курсів
підвищ ення
кваліфікації учителів
навчального предмета «Захист Вітчизни»

До 01 лютого
2021 року

6.2.

П роведення
М іж регіональної
науково-практичної
конф еренції «Творчість Тараса Ш евченка у вимірах сучасності:
літературознавчий та методичний
аспекти», присвяченої
Ш евченківським дням

Щ орічно

Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К .Д.У ш инського

6.3.

П роведення Всеукраїнської науково-практичної конференції
«У країнська мова як чинник національної державності»

Щ орічно

Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної

4.13.

5.
5.1.

5.2.

6.
6.1.

6.4.

П ідготовка
до
друку
науково-методичних
журналів
«У країнська мова і література в школі», «П едагогічні обрії», які
містять матеріали науковців і вчителів-практиків

Щ оквартально

6.5.

П ідготовка збірників завдань III етапу В сеукраїнської
учнівської олімпіади з української мови та літератури

Щ орічно

6.6.

П роведення Всеукраїнської науково-практичної конференції
«У країнська мова як чинник національної державності»

Щ орічно

6.7.

О рганізація та проведення Всеукраїнської науковопрактичної конф еренції «М огутній майстер української мови і
благородний поет» (до 200-річчя від дня народж ення
П антелейм она Куліш а)
П ідготовка
методичних
рекомендацій
«М айстерність
педагога: удосконалення методів, форм роботи з національнопатріотичного виховання учнів початкової ш коли» для вчителів
початкових класів та вихователів груп продовж еного дня
П роведення обласного семінару «Ш кільний європейський
клуб - новий формат для творчого учителя» для фахівців
м ісцевих органів управління .освітою, які координую ть питання
виховної роботи на базі опорного закладу «К оличівська ЗОШ IIII ст.» Іванівської сільської ради

2019 рік

6.8.

6.9.

6.10.

П роведення обласного семінару «Створення виховного
середовищ а
в
закладі
освіти
засобами
національнопатріотичного виховання» для фахівців місцевих органів
управління освітою , які координую ть питання виховної роботи

2020 рік

Ж овтень
2019 рік

Квітень
2021 року

освіти імені К.Д.Уш инського
Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д.У ш инського

Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д.У ш инського
Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д.У ш инського
Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К .Д.У ш инського
Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д.У ш инського
Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д.У ш инського,
відділ освіти, культури, туризму,
сім'ї, молоді та спорту Іванівської
сільської ради Чернігівського
району (за згодою )
Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д.У ш инського,
відділ освіти, сім'ї, молоді та
г

на базі Ріпкинської гімназії Ріпкинської райдерж адміністрації

спорту Ріпкинської
райдержадміністрації
Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д.Уш инського,
відділ освіти, культури, молоді та
спорту К орю ківської міської ради,
відділ освіти, молоді та спорту
П арафіївської селищ ної ради (за
згодою )
Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д .У ш инського

6.11.

Проведення засідання обласного педагогічного клубу «На
крилах
творчості»
з
питань
національно-патріотичного
виховання на базі К орю ківської гімназії Корю ківської міської
ради, П арафіївської ЗОНІ І-ІІІ ст. П араф іївської сільської ради

Ж овтень,
травень
2019/2020
навчального
року

6.12.

П роведення обласного семінару «Ш ляхи підвищ ення якості
викладання предметів худож нього-естетичного циклу» для
керівників районних (ОТГ, міських) методичних о б ’єднань
учителів предметів худож нього-естетичного циклу
П роведення обласного етапу В сеукраїнського конкурсу
рукописів навчальної літератури для позаш кільних навчальних
закладів системи освіти в категорії «Н авчальна література» з
національно-патріотичного виховання
С прияння участі педагогів закладів позаш кільної освіти в
обласном у/перемож ців обласного - всеукраїнському етапу
В сеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для
позаш кільних навчальних закладів системи освіти в категорії
«Н авчальна література» з національно-патріотичного виховання

Березень
2020 року

О рганізація роботи обласної творчої авторської майстерні
учителів
початкових
класів
«М айстерність
педагога:
удосконалення
методів,
форм
роботи
з
національнопатріотичного виховання учнів початкової школи»
Засідання обласної творчої групи з проблеми «Сучасні
форми та методи національно-патріотичного виховання в
закладах позаш кільної освіти»

2019-2020роки

Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д.У ш инського

Листопад,
березень
2020/2021

Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д.У ш инського,

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

2020 рік

Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д.У ш инського

2020 рік

М ісцеві органи управління
освітою , заклади освіти обласного
підпорядкування

навчальний рік

6.17.

6.18.

6.19.

6.20.

Обласний семінар на тему «Ф ормування у молодш их
ш колярів уявлення про цілісність та соборність України,
виховання почуття патріотизму, гідності, відповідальності,
справедливості й толерантності» фахівців органів управління
освітою райдерж адміністрацій, місцевого самоврядування, які
відповідаю ть за питання початкової освіти
П ідготовка методичних рекомендацій для слухачів курсів
підвищ ення кваліфікації з питань національно-патріотичного
виховання (у електронному форматі)
О рганізація та проведення між народної науково-практичної
конф еренції «Четверті Уш инські читання. У країнська освіта і
культура в історичному розвитку та в умовах викликів
інф ормаційного суспільства», в якій передбачити робочу секцію
з проблем розвитку національної освіти, культури, ш кільництва,
специфіки формування національних ментальних засад, етики,
естетики
П ідготовка м етодичних рекомендацій «О птимізація взаємодії
з родинами з реалізації національно-патріотичного виховання
дітей дош кільного віку»
*

Заступник начальника - начальник відділу
загальної середньої та корекційної освіти

2020 рік

2020 рік

Червень
2020 рік

К вітень
2020 року

Чернігівська обласна станція юних
натуралістів,
Куликівський Центр позаш кільної
освіти
Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д.У ш инського

Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К .Д.У ш инського
Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д.У ш инського

Чернігівський обласний інститут
післядипломної педагогічної
освіти імені К.Д.У ш инського

О лена СОРОН ОВИЧ

