


Національно-патріотичне виховання дітей та студентської молоді – це 
комплексна системна і цілеспрямована діяльність органів державної влади, 
громадських організацій, сім’ї, закладів освіти, інших соціальних інститутів щодо 
формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття 
вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до 
виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних 
інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, 
демократичної, соціальної держави. Найважливішим пріоритетом національно-
патріотичного виховання є формування ціннісного ставлення особистості до 
українського народу, Батьківщини, держави, нації. 

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; 

- 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, бережного ставлення до природи; 
- формування мовленнєвої культури;  
- спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, 

аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму. 
Патріотичне виховання спирається на загальнопедагогічні принципи 

виховання, такі як студентоцентризм, природовідповідність, 
культуровідповідність, гуманізм, врахування вікових та індивідуальних 
особливостей. Водночас патріотичне виховання має власні принципи, що 
відображають його специфіку. Серед них: 

- 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; 

- 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. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
з/п Назва заходів Час 

проведення Відповідальний 

1 2 3 4 

1.  

Проведення заходів до Дня  пам’яті 
захисників України, які загинули в 
боротьбі за незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України (за 
окремим планом) 

01.09 – 09.09 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
культорганізатор 

2.  

Перегляд фільму «Пропала грамота» (автор 
сценарію Іван Драч, режисер Борис 
Івченко) до дня українського кіно (друга 
субота місяця) 

11.09 

Заступник директора з 
виховної роботи, 
студентська рада 

3.  

Участь у міському мітингу з нагоди 
визволення м. Ніжина від нацистських 
загарбників у роки Другої світової війни та 
тематичні виховні години в групах 

15.09 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада 

4.  

Організація та проведення виховного 
заходу з нагоди 60-річчя від дня 
народження української письменниці і 
поетеси Оксани Забужко 

19.09 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
викладачі української 
літератури 

5.  

Тиждень національно-патріотичного 
виховання та правової освіти 05.10 –09.10 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
культорганізатор, 
студентська рада 

6.  
Акція «Голуб миру» до Міжнародного дня 
миру 21.09 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада 

7.  

Проведення виховного заходу з нагоди 
175-річчя від дня народження Івана 
Карпенка-Карого 29.09 

Заступник директора з 
виховної роботи, 
викладачі циклової 
комісії соціально-
гуманітарних 
дисциплін 

8.  
Проведення круглого столу до Дня пам’яті 
жертв Бабиного Яру 29.09 

Заступник директора з 
виховної роботи, 
викладачі історії 

9.  

Участь в обласному військово-
патріотичному заході  «Я патріот» жовтень 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
викладач дисципліни 
«Захист вітчизни» 

10.  
Проведення виховного заходу «Сила 
нескорених», присвяченого Дню 
захисника України 

12.10 
Заступник директора 
з виховної роботи, 
класні керівники 

11.  
Змагання «Козаки в колисках виростають 
знов» (до Дня українського козацтва) 13.10 

Викладачі циклової 
комісії фізичного 
виховання 



12.  

Проведення благодійної виставки-
ярмарку «Барви осені» до Покрови 
Пресвятої Богородиці, Дня створення 
УПА, Дня українського козацтва, Дня 
захисника України 

13.10 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
культорганізатор 

13.  

Усний журнал «Пам’ятаємо. 
Переможемо.» до Дня визволення України 
від фашистських загарбників 28.10 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
викладачі історії 
України. 

14.  
Літературний вечір «3 любов'ю до рідного 
краю» (до Дня української писемності та 
мови) 

09.11 
Викладачі української 
мови та літератури, 
класні керівники 

15.  
Виховні заходи до Дня Гідності та 
Свободи (21.11) 20.11 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
класні керівники 

16.  
Участь студентів та співробітників у 
міському мітингу до Дня вшанування 
пам’яті жертв Голодомору 1932-33 років 

Четверта субота 
листопада (28.11) 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
викладачі 

17.  
Зустріч з працівниками міського 
військкомату «Збройні сили України – 
сучасний стан та перспективи» 

02.12 
Інспектор зі 
спецобліку та 
паспортного режиму 

18.  
Організація та проведення заходів з 
відзначення Дня збройних сил України 03.12 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада  

19.  

Відкритий виховний захід «День 
ліквідатора: вклонімося і мертвим, і 
живим…»; участь у міському мітингу-
реквіємі, присвяченому дню вшанування 
учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС 

14.12 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
викладачі циклової 
комісії 
загальноосвітніх 
дисциплін  

20.  Участь у міських заходах до Дня 
Соборності України 22.01 Заступники директора, 

студентська рада 

21.  

Участь у заходах з нагоди Дня пам’яті 
героїв Крут на території Меморіального 
комплексу «Пам’яті героїв Крут» 
 

29.01 

Заступники директора, 
студентська рада 

22.  
Участь у міських заходах до Дня 
вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав   

15.02 
Заступник директора 
з виховної роботи 

23.  

Проведення літературного вечора та 
конкурсу відео до Міжнародного дня 
рідної мови (21.02.) 17.02 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
викладачі 
української мови та 
літератури 

https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=184997
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=184997
https://www.dilovamova.com/index.php?page=10&event=184997


24.  

Флешмоб «Перлина – Україна» з нагоди 
Дня Державного герба 19.02 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада, 
класні керівники 

25.  

Участь у міських заходах до Дня Героїв 
Небесної Сотні 20.02 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада, 
класні керівники 

26.  

Круглий стіл  «Українська мова 
сьогодення: наукові виміри і суспільні 
виклики» до Міжнародного дня рідної 
мови 

22.02 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
викладачі 
української мови та 
літератури 

27.  

Тематичний виховний захід «Корюківська 
трагедія. Злочин проти людяності» до 78-х 
роковин Корюківської трагедії (березень 
1943 року) 

02.03 

Циклова комісія 
соціально-
гуманітарних 
дисциплін 

28.  

Тематичний вечір «Світлиця 
Шевченківського заповіту»; проведення 
акції «Global Shevchenko» – декламування 
поезій великого Кобзаря 

10.03 

Викладачі української 
мови та літератури, 
класні керівники 

29.  

Круглий стіл «28 років із дня затвердження 
Верховною Радою України Державного 
гімну України «Ще не вмерла Україна» 
(до Дня вшанування Гімну України)  

10.03 

Викладачі історії, 
студентська рада 

30.  

Заходи з нагоди Дня українського 
добровольця: зустріч студентів коледжу з 
представниками добровольчих 
батальйонів міста; покладання квітів до 
меморіальних стел загиблим учасникам 
АТО та Героям Небесної Сотні (14.03.) 

11.03 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада, 
класні керівники 

31.  
Екскурсії до історичних місць (до 
Міжнародного дня пам'ятників та 
історичних місць, 18.04.) 

14.04 
Викладачі історії, 
класні керівники 

32.  
Заходи до Дня коледжу (за окремим 
планом) Друга половина 

квітня 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада 

33.  

Виховний захід  та студентська науково-
практична конференція «Герої моєї 
родини» до Дня Пам’яті і примирення та 
Перемоги над нацизмом у Другій світовій 
війні 

08.05 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада 

34.  
Участь у міських заходах до Дня Перемоги 
над нацизмом у Другій світовій війні 09.05 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада 



35.  
Участь в заходах до Дня пам’яті жертв 
політичних репресій третя неділя 

травня 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада 

36.  Участь у заходах до Дня боротьби за права 
кримськотатарського народу 18.05 Заступник директора 

з виховної роботи 

37.  
Флешмоб до Дня української вишиванки 
(третій четвер травня) 20.05 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада 

38.  Участь у Дні університету 29.05 Заступники директора, 
студентська рада 

39.  Участь у міських заходах до Дня Скорботи 
і вшанування пам'яті жертв війни в Україні 22.06 Заступник директора 

з виховної роботи 

40.  
Виховний захід до Дня Конституції 
України 28.06 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада 

41.  Відзначення Дня родини 08.07 Культорганізатор, 
студентська рада 

42.  
Участь у міських заходах до Дня 
Державного Прапора України 23.08 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада 

43.  
Участь у міських заходах до Дня 
незалежності України 24.08 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада 

44.  

Участь в обласних військово-патріотичних 
вишколах протягом року 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
викладач дисципліни 
«Захист  України» 

45.  

Проведення бесід стосовно 
міжнаціональних відносин, збереження 
миру, злагоди між усіма народами, 
етнічними, національними, релігійними 
групами.  

протягом року 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
класні керівники  

46.  
Проведення бесід з використанням 
ілюстративного матеріалу про історію 
державних символів 

протягом року 
Класні керівники, 
викладачі історії 

47.  

Здійснення замовлення та забезпечення 
навчально-методичною літературою з 
питань національно-патріотичного 
виховання 

протягом  року 

Бібліотекарі 

48.  

Проведення волонтерські акції «Спільними 
зусиллями» (із збору коштів для 
забезпечення потреб військовослужбовців, 
дітей-інвалідів та сиріт ) 

протягом року 

Заступник директора 
з виховної роботи, 
студентська рада 
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