
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ЗДОЛБУНІВСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 

Н А К А З 
      10 червня 2016 року            Здолбунів    № 104 

 

 

Про затвердження заходів 

щодо виконання районної  

програми розвитку пластового руху 

на 2016-2018 роки 

 

 

 На виконання розпорядження голови Здолбунівської районної державної 

адміністрації від 27 квітня 2016 року  №205 «Про районну програму підтримки 

пластового руху на 2016-2018 роки» та з метою співпраці з громадськими 

організаціями з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

всебічного розвитку особистості, її моральних, духовних і фізичних якостей, 

відродження історичних та культурних традицій українського народу, 

   наказую:  

1.Затвердити заходи відділу освіти Здолбунівської районної державної 

адміністрації щодо виконання районної програми розвитку пластового руху на 

2016-2018 роки, що додаються. 

2. Керівникам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів видати 

відповідні накази та затвердити заходи на виконання районної програми 

розвитку пластового руху на 2016-2018 роки. 

3. Про проведену роботу інформувати відділ освіти  до  15 грудня щорічно. 

4.  Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою. 

 

 

            Начальник  відділу                                                  Л. Карпенко 

 

 

 



 

 Проект наказу підготував 

 

 Завідувач райметодкабінету        Н. Глущук  

 

 

 

 

Погоджено : 

 

Юрисконсульт       І. Кухарчук  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                   Затверджено 

                                                                                            наказ відділу освіти 

                                                                                                .06.2016  № 

                                                                                   

Заходи 

відділу освіти Здолбунівської районної державної адміністрації щодо 

виконання районної програми розвитку пластового руху на 2016-2018 роки 

 
№ 

з/п 

Назва заходу Термін  

виконання  

Відповідальні 

СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ  УМОВ 

ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ТА ПЛАСТОВОГО РУХУ 

 

1. Популяризувати на конференціях, 

семінарах, круглих столах тощо і широко 

висвітлювати у друкованих засобах 

факти і події, що свідчать про колективну 

й індивідуальну боротьбу за незалежність 

України у ХХ столітті  

    Постійно  Відділ освіти 

2. Забезпечити належне вивчення предмету 

«Громадянська освіта», що найповніше 

відповідає завданням національно-

патріотичного виховання дітей і молоді, 

поєднує політико-правову, історико-

патріотичну, екологічну, 

культурологічну проблематику  

    Постійно  Керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

3. Розпочати масове впровадження 

медіаосвіти в загальноосвітніх 

навчальних закладах, всебічно 

використовуючи її можливості для 

підвищення рівня медійної та 

інформаційної грамотності, патріотичної 

свідомості та критичного мислення 

учнівської молоді 

    Постійно  Керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

4. Проводити науково-дослідницьку та 

освітньо-просвітницьку роботу, яка 

передбачає відновлення історичної 

пам’яті про тривалі державницькі 

традиції України (Київська Русь, Велике 

князівство Литовське, Військо 

Запорізьке, Гетьманщина, діяльність 

Українських урядів 1917-1921 років, інші 

визвольні проекти), включно з 

    Постійно  Керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 



проведенням фотовиставок, організацією 

музейних експозицій, проведенням 

дискусій, круглих столів із застосуванням 

регіональних традицій, свідчень усної 

історії національно-визвольної боротьби 

українського народу 

5. Забезпечити проведення тижнів правової 

освіти та національно-патріотичного 

виховання, 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  

    Постійно  Керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

6. Проводити у освітніх закладах спеціальні 

уроки, конкурси, фестивалі з відзначення 

Дня української писемності та мови  

Щорічно  

9 листопада  

Керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

7. 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  

Керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

8. Започаткувати Всеукраїнський місячник 

у рамках проведення міжнародного 

місячника шкільної бібліотеки 

«Виховуємо громадянина – патріота 

України»  

Щорічно  Відділ освіти  

9. Комплектувати фонди бібліотек освітньо-

виховних закладів літературою, 

спрямованою на національно-

патріотичне виховання  

Постійно Керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

10. Залучати дітей, учнів та педагогічні 

колективи до пошуку, охорони, 

збереження народної культурної 

спадщини України (пісні, легенди, 

перекази тощо)  

Постійно  Відділ освіти 

ЗМІСТ І ФОРМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

ТА ПЛАСТОВОГО РУХУ 
1. Проводити цикл бесід, спрямованих на 

розкриття традицій української культури, 

ознайомлення дітей з фольклором 

(традиції, ігри та ін.)  

Постійно Керівники  

навчальних закладів 

2. Проводити конкурси дитячої 

зображувальної творчості «Слава 

українським військовим», «У світі немає 

кращої країни, ніж Україна» 

 

Постійно  Керівники  

навчальних закладів 

3. Практикувати проведення виховних 

годин у формі:  

Постійно Керівники  

навчальних закладів 



* 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  

4. Проводити конкурси малюнків, оберегів, 

організовувати написання листів бійцям 

АТО  

Постійно Керівники  

навчальних закладів 

5. Прищеплювати любов до української 

мови через спеціально організовані 

уроки: «Свято рідної мови», «Мужай, 

прекрасна наша мово», «Шевченківське 

слово»  

Постійно  Керівники  

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

6. Використовувати на заняттях фізичної 

культури українські народні ігри 

 

Постійно Керівники  

навчальних закладів 

7. Налагодити системну екскурсійну 

діяльність дітей та учнівської молоді, 

відвідування визначних історичних місць 

та ознайомлення з пам’ятками 

української історії та культури 

Постійно Керівники  

навчальних закладів 

8. Провести акцію старшокласників 

«Спільними зусиллями» (збір коштів для 

забезпечення потреб 

військовослужбовців) (8-11 кл.)  

Постійно Керівники  

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

9. Провести з педагогічними працівниками 

презентацію пластової (скаутської) 

виховної методики 

2016-2017 

н.р. 

Відділ освіти 

10. Провести тренінги з питань залучення 

дітей до пластового (скаутського) руху 

2016-2017 

н.р. 

Відділ освіти 

11. Провести навчання інструкторів 

(тренерів) для роботи в пластових 

організаціях 

2016-2017 

н.р. 

Відділ освіти 

12. Взяти участь у всеукраїнській 

туристсько-краєзнавчій експедиції «Моя 

Батьківщина – Україна»  

 

Постійно Керівники  

навчальних закладів 

13. Забезпечити участь у Всеукраїнських 

організаційно-масових заходах 

патріотичного спрямування за такими 

напрямами:  

 

- еколого-натуралістичний:  

 

Постійно Відділ освіти, 

керівники  

навчальних закладів 



* 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.);  

-науково-технічний: 

*Всеукраїнська виставка-конкурс 

науково-технічної творчості «Наш пошук 

і творчість -  тобі, Україно!»; 

- художньо-естетичний: 

* 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.); 

* 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.);  

*Всеукраїнський збір лідерів учнівського 

самоврядування загальноосвітніх 

навчальних закладів України (8-11 кл.)  

 
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ТА ПЛАСТОВЕ ВИХОВАННЯ      

      ДІТЕЙ І МОЛОДІ 
1. Обладнати тематичні стенди для Постійно Керівники  



кабінетів військової підготовки з 

урахуванням найновіших видів зброї та 

воєнних стратегій  

 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

2. Укомплектувати навчальні заклади 

(кабінети військової підготовки) 

засобами і системами захисту (протигази, 

санітарне обладнання тощо)  

Постійно Керівники  

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

3. Активізувати профорієнтаційну роботу 

серед старшокласників на подальшу 

службу в Збройних силах України 

шляхом проведення конкурсів, вікторин, 

змагань тощо  

Постійно  Відділ освіти, 

керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

4. Залучати офіцерів військових частин, 

воїнів АТО до проведення навчальних 

занять у школах із військової підготовки  

Постійно Керівники  

навчальних закладів 

5. Організувати участь юнаків 11класу у 

вогневих тренуваннях та стрільбах на 

базі Рівненського загальновійськового 

полігону 

ІІ квартал  Відділ освіти, 

керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

6. Організувати участь юнаків 11 класів у 

навчально-польових зборах (урочище 

Гурби) 

ІІ квартал Відділ освіти, 

керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

7. Організувати роботу методичного 

об’єднання військових керівників і 

вчителів фізичної культури з питань 

військово-патріотичного виховання учнів  

Постійно Районний 

методичний кабінет 

8. Розпочинати навчальний рік у ЗНЗ 

уроком мужності і милосердя під девізом 

«Борімося – поборемо!», залучивши до 

його проведення учасників бойових дій 

на Сході країни, представників 

волонтерських організацій, ветеранів 

минулих воєн, дисидентського руху, 

активних учасників Революції Гідності, 

членів сімей Героїв Небесної Сотні та 

полеглих бійців АТО 

Постійно Керівники  

загальноосвітніх  

навчальних закладів 

9. Провести з дітьми та учнівською 

молоддю: 

 

- безстрокові акції «Ми разом», 

спрямованих на допомогу пораненим 

військовим (1-11 кл.);  

- благодійні акції «З вірою в серці», 

спрямованої на підтримку захисників 

Постійно  Керівники 

навчальних закладів 

спільно із 

залученням 

територіальних 

відділень ЗСУ  



нашої країни, їхніх дітей та родин, 

медичних працівників і волонтерів, які 

працюють в зоні АТО (1-11 кл., 

студенти); 

 

-  мітинг-реквієм на вшанування Героїв 

Небесної Сотні (1-11 кл,); 

- зустрічі з воїнами-учасниками АТО «В 

родинному колі» (1-11 кл.)  

10. 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  

Постійно Керівники  

загальнооосвітніх 

навчальних закладів 

11. 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  Відділ освіти, 

керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

ДИТЯЧІ ТА ЮНАЦЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ РІЗНОГО СПРЯМУВАННЯ 

1. Створити пластовий центр для 

проведення виховної роботи серед дітей 

та учнівської молоді 

2016-2017 

н.р. 

Відділ освіти 

2. Впроваджувати військово-патріотичну, 

пластову систему 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;  

- всеукраїнський фізкультурно-

патріотичний фестиваль школярів 

України «Козацький гарт»  

Постійно Керівники  

навчальних закладів 

3. Розробити план заходів з відзначення у 

2017 році 105-тої річниці пластового 

руху в Україні   

2017 Відділ освіти 

4. Під час організації і діяльності літніх 

таборів зосереджувати роботу на 

змаганнях з військово-прикладних видів 

спорту, участі у військово-патріотичній 

грі «Сокіл»» («Джура») тощо  

Постійно  Керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 



5. Проводити районні турніри юних 

істориків із залученням громадських 

організацій, волонтерів  

 

Постійно Районний 

методичний кабінет 

6. Проводити відбіркові змагання для 

комплектування збірної команди району 

для участі у ІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнської спартакіади серед 

допризовної молоді 

Постійно  Районний 

методичний кабінет, 

керівники 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 
 


