
 

ПЛАН ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

з національно-патріотичного виховання студентської молоді в 

умовах війни на 2022-2023 
 

План виховної роботи планується згідно основним принципам і 

напрямам Указу Президента України «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання».  

Особливістю 2022-2023 навчального року в МДПУ імені Богдана 

Хмельницького є те, що Університет є переміщеним і  освітній процес 

відбувається в онлайн режимі. Тому всі заходи для здобувачів освіти будуть 

відбуватися в онлайн формі. 

 

1. Заходи національної спрямованості. 

2. Заходи, спрямовані на інтеркультурне виховання. 

3. Заходи направлені на військово-патріотичне виховання. 

4. Заходи екологічної направленості.  

5. Заходи фізичного виховання та орієнтація на здоровий спосіб життя.  

 

Заходи національної спрямованості. 

- Відкриті лекції з історії України. 

- Екскурсії визначними місцями регіону (онлайн-екскурсії). 

- Літературні вечори (онлайн). 

- Заходи присвячені вивченню звичаїв та традицій українського народу. 

-  Акція «Відкрите серце». 

 

Заходи, спрямовані на інтеркультурне виховання. 

- Ознайомлення з культурною спадщиною національних меншин регіону. 

 

Заходи направлені на військово-патріотичне виховання. 

- Продовжити роботу по організації козацького напряму. 

- Організація волонтерського руху. 



- Зустрічі з ветеранами локальних війн, учасниками АТО. Проведення 

бесід, круглих столів. 

- Вшанування пам’яті героїв, які загинули в результаті широкомасштабної 

війни рф проти України.  

 

Найважливішими напрямами виховної роботи зараз мають стати:  

 психологічна та емоційна підтримка здобувачів вищої освіти; 

 навчання правил поведінки в умовах воєнного стану (під час 

повітряних тривог, поводження з вибухонебезпечними предметами, 

перша медична допомога тощо); 

 адаптація та підтримка учнів-ВПО; 

 розвиток критичного мислення та медіаграмотності; 

 національно-патріотичне виховання.  

1.  

Указ Президента України №143/2022 Про 

загальнонаціональну хвилину мовчання за 

загиблими внаслідок збройної агресії РФ 

проти України 

Протягом року  

2. п

р

о

т

я 

Проведення заходів присвячених 31річчю 

незалежності України. 

Цикл лекцій про борців за Незалежність 

України 

Серпень-

жовтень 
Полякова Л.І. 

3.  

Реалізація стратегії студентської молоді 

МДПУ ім. Богдана Хмельницького на 

2020-2025 рр. 

Протягом року Полякова Л.І. 

4.  

Розробка науково-методичних 

рекомендацій з втілення у життя стратегії 

з національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді. 

Протягом року 
Полякова Л.І. 

Районні відділи освіти 

5.  

Розробка та реалізація спільних наукових 

досліджень, сприяння впровадженню 

наукових розробок та навчально-

методичної документації з національно-

патріотичного виховання. 

Протягом року 
Полякова Л.І. 

Районні відділи освіти 



6.  

Здійснювати обмін фахівців з вищою 

освітою, наукових, науково-педагогічних 

та педагогічних працівників науковими та 

науково-педагогічними працівниками для 

підвищення їх кваліфікації. 

Протягом року 
Полякова Л.І. 

Районні відділи освіти 

7.  

Проводити спільно наукові конференції, 

семінари, круглі столи тощо з актуальних 

проблем національно-патріотичного 

виховання 

протягом року  
Полякова Л.І. 

Районні відділи освіти 

8.  

Проведення конкурсу студентських та 

учнівських талантів «Борітеся – 

поборете! 

Вам Бог помагає! 

За вас правда, за вас слава 

І воля святая!» 

Вересень Муртазієв Е.Г. 

9.  

Науково-практичний семінар 

«Психологічна підтримка: турбота про 

себе, колег та здобувачів в умовах 

військових дій» 

вересень 
Полякова Л.І. 

Кобильнік Л.М. 

10.  

Проведення інформаційних годин 

присвячених героїзму українських 

військових (увічнення пам’яті жителів 

області, які загинули за територіальну 

цілісність України) 

Вересень 
Муртазієв Є.Г. 

Полякова Л.І. 

11.  

Інформативна бесіда 

«Запобігання та протидія домашнього 

насилля в умовах воєнного стану в 

Україні» 

жовтень 
Полякова Л.І. 

Гузь Н.В. 

12.  День працівників освіти жовтень 
Муртазієв Є.Г. 

Полякова Л.І. 

13.  

Проведення зустрічі з ветеранами 

локальних війн, учасниками АТО. 

Проведення бесід, круглих столів. 

Протягом року Факультети МДПУ 

14.  
Ознайомлення з культурною спадщиною 

національних меншин регіону. 
Протягом року Полякова Л.І. 

15.  

Організація та проведення науково-

практичної конференції «Національно-

патріотичне виховання: досвід та 

перспективи 

 

жовтень Полякова Л.І. 

16.  Відзначення Дня захисника України. жовтень 
Муртазієв Є.Г. 

Полякова Л.І. 



17.  
Відзначення Покрови Пресвятої 

Богородиці 
жовтень 

Муртазієв Є.Г. 

Полякова Л.І. 

18.  

Інформативна бесіда 

«Булінг: реалії сучасності, методи 

запобігання та протидії» 

листопад Гузь Н.В. 

19.  Волонтерська робота Протягом року Полякова Л.І. 

20.  
Заходи до Дня вшанування пам’яті жертв 

Голодомору 1932-1933 
листопад Полякова Л.І. 

21.  

На реалізацію листа МОН від 29 березня 

2022 року «Про забезпечення психологічного 

супроводу учасників освітнього процесу в 

умовах воєнного стану в Україні» 

психологічний супровід здобувачів вищої 

освіти в умовах військового стану 

Протягом 

року 

Полякова Л.І. 

Кобильник Л.М. 

22.  

Розвиток критичного мислення та 

медіаграмотності в умовах військового 

стану 

Листопад 
Коноваленко Т.В. 

Полякова Л.І. 

23.  Відзначення Дня Соборності України січень Полякова Л.І. 

24.  Заходи до дня народження Т.Г.Шевченка березень 

Полякова Л.І. 

Філологічний 

факультет 

25.  
Проведення Заходу «Героїчними 

Сторінками історії України» 
квітень Полякова Л.І. 

26.  

Акція «Пасхальний кошик» (відправка 

посилки з продуктами харчування 

захисникам України) 

квітень 
Студентський 

комітет 

27.  
Організація участі студентів в святкових 

заходах, присвячених Дню перемоги 
Травень  

28.  Проведення заходів до Дня Європи Травень  

29.  

Організація і проведення заходів, 

присвячених пам’ятним та ювілейним 

датам України (за окремим планом) 

Протягом 

року 
 

30.  

Надання психологічної допомоги 

(індивідуальні консультації) 

демобілізованим воїнам з зони АТО та їх 

сім’ям 

Протягом 

року 
Фалько Н.М. 

 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogo-suprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogo-suprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogo-suprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

