
Додаток 1 до 

наказу директора коледжу 

31.08.2022 року №78А-ОД 

 

План заходів розвитку національно-патріотичного виховання у ВСП «Глухівський агротехнічний 

фаховий коледж Сумського НАУ» 

№ Назва заходу Термін виконання Виконавці 

1.  Створення соціально-педагогічних умов для реалізації національно-патріотичного виховання 

1. Проведення кураторських годин на такі теми –  

- «Ми українці: честь і слава незламним!» 

- "В пам'яті назавжди" (до Дня партизанської слави) 

- «Трагедія Бабиного Яру» 

- «В єдності наша сила і слава»  

- «Скрижалі пам’яті…» (до Дня звільнення України від 

фашистських загарбників) 

- «Вільні творять майбутнє» або диспут на тему «Яка ціна 

свободи?» (до Дня гідності та свободи ) 

- «Збройні сили – гордість України!»  

- «Країна соборна та єдина»  

- «Трагедія Голокосту»  

- Круглий стіл «Бій під Крутами. Як юнаки захищали Київ»  

«У нашій пам’яті вони назавжди залишились» (до Дня 

вшанування Героїв Небесної Сотні) 

-«Мужність і героїзм українських добровольців» (до Дня 

українського добровольця) 

Круглий стіл «Пам’ятати заради майбутнього» з нагоди Дня 

пам’яті та примирення. 

 

1 вересня 

22 вересня 

29 вересня 

14 жовтня 

28 жовтня 

 

21 листопада 

 

6 грудня 

22 січня 

 27 січня 

29 січня 

20 лютого 

 

14 березня 

 

8 травня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куратори навчальних груп та 

виховний відділ 

 

 

 

 



2. Впровадження медіа-освіти в коледжі, всебічно 

використовуючи її можливості для підвищення рівня 

медійної та інформаційної грамотності, патріотичної 

свідомості та критичного мислення студентів (Тренінги, 

тести, бесіди) 

Протягом 

навчального року 
Практичний психолог,  

виховний відділ 

3. Проведення тижнів правової освіти, спрямованих на 

розвиток у студентів власної гідності, усвідомлення своїх 

прав і місця у суспільстві, можливості реалізації своїх прав у 

поєднанні з виконанням обов’язків (Лекції, бесіди, тренінги) 

Протягом 

навчального року Практичний психолог, циклова 

комісія  правових дисциплін 

4. Комплектування фонду бібліотеки коледжу літературою, 

спрямованою на національно-патріотичне виховання 

Постійно 
Завідуюча бібліотекою 

5. Прищеплювання охорони, збереження народної культурної 

спадщини України (виконання народних пісень, вишивання, 

перегляд худ. фільмів, літературні вечори, приготування 

народних страв) 

Протягом 

навчального року Культорганізатор, бібліотекари, 

вихователі гуртожитків 

6. Участь у фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходах, 

що сприяють національно-патріотичному вихованню 

здобувачів освіти 

Протягом 

навчального року 
Циклова комісія фізичного 

виховання 

2. Зміст і форми національно-патріотичного виховання 

7. Проведення виховних годин у формі: зустрічей з 

волонтерами, учасниками антитерористичної операції, 

операції об’єднаних сил та війни; лекції, бесіди, у тому числі 

із залученням представників громадських об’єднань. 

(Зустріч із випускниками-захисниками, зустрічі і співпраця із 

волонтерами, бесіди із представниками військового 

комісаріату та представниками громадських організацій). 

Протягом 

навчального року 

Виховний відділ 

8. Участь у багатожанрових фестивалях та конкурсах 

патріотичного спрямування  

Протягом 

навчального року 
Культорганізатор 



9. Участь у спортивних змаганнях області, міста та району. 

Організація спортивних змагань, ігор  та конкурсів 

патріотичного спрямування для мешканців гуртожитків. 

Протягом 

навчального року 
Циклова комісія Фізичного 

виховання 

10. Сприяння екскурсійній діяльності здобувачів освіти 

(поїздки-обміни учнівських груп, відвідування визначних 

історичних місць, ознайомлення з пам’ятками української 

історії та культури різних регіонів України, віртуальні 

подорожі місцями історичної та культурної спадщини 

України) 

Протягом 

навчального року 

Адміністрація, куратори 

навчальних груп 

11. Постійна активізація студентів до волонтерської діяльності 

на підтримку наших захисників (різноманітні акції, 

благодійні лотереї, випікання пасок для захисників, вироби 

ручної роботи для наших захисників, та ін.) 

Постійно 
Виховний відділ, Центр 

молодіжної політики, вихователі 

гуртожитків. 

 3. Організація інформаційно-просвітницької роботи у сфері національно-патріотичного спрямування 

12. Проведення в коледжі заходів та конкурсів з нагоди  

відзначення Дня української писемності та мови 

Щороку до                       

9 листопада 

Циклова комісія української 

мови і літератури 

13. Створення в коледжі стендів та інсталяцій національно-

патріотичного спрямування  

Протягом 

навчального року 
Виховний відділ 

14. Зйомка відео робіт патріотичного направлення, присвяченим 

видатним подіям, датам та святам. 

До знаменних дат Центр молодіжної політики, рада 

музею коледжу 

15. Участь у конкурсах відео робіт патріотичного спрямування Протягом 

навчального року 
Рада музею коледжу 

 4. Військово-патріотичне виховання 

16. Систематичне оновлення тематичних стендів для кабінетів 

предмета «Захист України» з урахуванням типового переліку 

та найновіших зразків видів зброї та воєнних стратегій 

вітчизняної розробки 

Постійно 

Викладач дисципліни Захист 

України 

https://www.kfv.if.ua/tsyklova-komisiya-ukrayinskoyi-movy-i-literatury/


17. Проведення   занять   з   тактичної   медицини із залученням 

сертифікованих фахівців 

Протягом року 
Медичний працівник коледжу 

18. Проведення навчання  з мінної безпеки за стандартами IMAS 

для учасників освітнього процесу, заняття  за  регіональною 

програмою «Твоє життя в твоїх руках» 

Протягом року 
Заступник директора з виховної 

роботи 

19. Проведення заходів з виховної роботи серед студентів щодо 

їх готовності стати на захист незалежності й територіальної 

цілісності України та подальшої служби в військах Збройних 

Сил України через проведення тематичних конкурсів, 

вікторин, змагань тощо. 

Протягом 

навчального року 
Викладач дисципліни Захист 

України 

20. Залучення студентської молоді до участі в заході «Вахта 

пам’яті Небесної сотні» 

Лютий Виховний відділ, куратори 

навчальних груп 

21. Проведення змагань з військово-прикладних видів спорту 

 

Протягом 

навчального року 
Викладачі фізичного виховання 

22. Проведення літературних заходів із ветеранами АТО/ООС,  

російсько-української війни авторами книг про збройну 

агресію російської федерації 

Постійно 
Виховний відділ, бібліотека 

коледжу 

23. Проведення зустрічей у навчальному закладі із особами, які 

перебували у полоні на тимчасово окупованих територіях, у 

рамках акції «Бранці Кремля» 

Постійно 

Виховний відділ 

 

Заступник директора з ВР                                                                                                                 Денис ОВСЯНКО 


