
План заходів спрямованих на національно-патріотичне виховання на 

факультеті дошкільної та початкової освіти на 2017-2018 н.р. 

1. Проведення освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких, 

культурологічних, міжнародних, науково-методичних заходів з національно-

патріотичного виховання на базі факультету.                             Протягом року 

2. Підтримка мистецьких проектів національно-патріотичного спрямування, 

спрямованих на підвищення рівня обізнаності молоді з українською 

культурою.                                                                                    Протягом року 

3. Розроблення методики проведення заходів щодо сприяння відродженню та 

збереженню народних промислів українців та корінних народів України. 

……………………………………………………………………Протягом року 

4. Надання допомоги загальноосвітнім навчальним і позашкільним 

навчальним закладам в організації та проведенні організаційно-масових 

заходів військово-патріотичного спрямування (в закладах з якими 

співпрацює факультет).                                                              Протягом року  

5. Організація систематичного проведення заходів з національно-

патріотичного виховання дітей та молоді в закладах соціального захисту 

дітей: притулках для дітей та центрах соціально-психологічної реабілітації 

дітей (студентська рада факультету)                                              Протягом року 

6. Сприяння організації реекспозицій на факультеті краєзнавчого, 

етнографічного та історичного профілю з метою посилення їх національно-

патріотичного впливу через представлення інформації про український 

визвольний рух XX століття, Героїв Небесної Сотні, проведення 

антитерористичної операції, волонтерів, громадян, які зробили значний 

внесок у зміцнення обороноздатності держави.                          Протягом року 

7. Проведення освітніх, інформаційних, міжнародних заходів та відповідних 

кампаній, спрямованих на закріплення у дітей та молоді прагнення до 

побудови правової та демократичної держави, в якій гарантуються та 

забезпечуються права і свободи людини. Підвищення рівня обізнаності та 

поваги до прав людини відповідно до Конституції України та основних 

міжнародних договорів у сфері прав людини.                            Протягом року 

8. Поширення соціальної реклами, спрямованої на консолідацію суспільства 

навколо захисту України, популяризацію військової служби, утвердження 

спадкоємності традицій борців за незалежність України, донесення 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


достовірної інформації про роль Збройних Сил, інших військових формувань, 

утворених відповідно до законів України, у забезпеченні миру і стабільності 

в Україні.                                                                                    Протягом року 

9. Організація стаціонарних і пересувних фотодокументальних експозицій, 

присвячених визначним пам’ятним датам з історії України (на факультеті у 

визначні дати).                                                                            Протягом року 

10. Підготовка та проведення відкритих лекцій і публічних дискусій із 

залученням студентської молоді, присвячених визначним пам’ятним датам з 

історії України.                                                                             Протягом року 

11. Участь і допомога в організація та проведення у бібліотеках книжкових 

виставок, презентацій видань, інших заходів, спрямованих на висвітлення 

інформації про героїчні вчинки воїнів - учасників антитерористичної 

операції, волонтерів та громадян, які зробили значний внесок у зміцнення 

обороноздатності держави (за планом наукової бібліотеки).    Протягом року 

12. Реалізація Всеукраїнського історико-краєзнавчого проекту до 100-річчя 

Української революції 1917-1921 років «Місця пам’яті Української 

революції».                                                                                   Протягом року 

13. Перегляд ігрових та неігрових просвітницьких фільмів національно-

патріотичного спрямування.                                                    Протягом року 

14. Сприяння увічненню пам’яті борців за незалежність України у XX 

столітті, осіб, які брали участь у захисті суверенітету та територіальної 

цілісності України, а також в антитерористичній операції на сході України. 

                                                                                                       Протягом року 

15. Розробка рекомендація навчальним закладам щодо включення 

проблематики національно-патріотичного виховання дітей та молоді до 

дослідницьких програм та наукових планів.                        Протягом року 

16. Організація заходів з підвищення рівня професійної компетентності у 

сфері національно-патріотичого виховання дітей та молоді.      Протягом року 

17. Організація заходів з підвищення рівня професійної компетентності у 

сфері національно-патріотичого виховання дітей та молоді.    Протягом року 

18. Вивчення сучасних виховних систем, узагальнення та поширення 

найкращого досвіду з національно-патріотичного виховання дітей та молоді. 



                                                                                           Протягом року 

19. Забезпечення проведення тижнів правової освіти та національно-

патріотичного виховання, спрямованих на розвиток у дітей та молоді почуття 

власної гідності, усвідомлення своїх прав і обов’язків у суспільстві. 

                                                                                                          Протягом року 

20. Сприяння проведенню культурно-мистецьких заходів, що відтворюють 

події з історії України.                                                              Протягом року 

21. Сприяння розвитку пластового (скаутського) руху в Україні.  

                                                                                                      Протягом року  

22. Проведенню національно-патріотичних заходів органами студентського 

самоврядування.                                                                     Протягом року 

23. Проведення освітньо-просвітницьких заходів з питань формування 

здорового способу життя, профілактики правопорушень.         Протягом року 


