
ПЛАН 
заходів з військово-патріотичного виховання  

кафедри військової підготовки МНУ імені В.О. Сухомлинського 
на другий семестр 2017-2018 навчального року 

 
Основні завдання виховної діяльності кафедри військової підготовки визначені 

Законами України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність 
України у XX столітті», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 
1939-1945 років»; указами Президента України від 24.03.2015 № 169/2015?  «Про заходи 
щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 12.08.2015 
№ 471/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 
2016-2020 роки», від 09.11.2015 № 633/2015  «Про відзначення у 2018 році Дня пам’яті 
та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні»; 
постановами Верховної Ради України від 12.05.2015 № 373-VIII «Про вшанування героїв 
АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 
22.07.2015 № 524 «Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 
року», від 25.12.2015 № 1400-р, наказах Міністерства освіти і науки України від 
28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей 
та молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-
патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-
патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-
патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних закладах», від 16.07.2015 № 768 
«Про національно-патріотичне виховання в системі освіти». Основним документом 
щодо національно-патріотичного виховання підростаючого покоління є Стратегія 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді, затверджена Указом Президента 
України від 13.10.2015 р. № 580/2015.  

 
№ 
з/п Вид та назва заходу Дата(термін) 

проведення Відповідальний При 
мітка 

1 

Участь у підготовці та 
проведенні урочистостей 
з нагоди Дня виводу 
військ з Афганістану 

10-15.02 Викладачі та 
студенти КВП  

2 Тематичний вечір 
Дорогами Афганістану 

27.02 Викладачі та 
студенти КВП  

3 

Тематичний вечір «20 
лютого-День Героїв 
Небесної сотні» 
 

лютий студрада  

4 

Участь у підготовці та 
проведенні урочистостей 
з нагоди шевченківських 
днів 

9-19.03 Викладачі та 
студенти КВП  

5 

Участь у підготовці та 
проведенні урочистостей 
з нагоди Дня визволення 
Миколаєва від 
фашистських загарбників  

28.03  Викладачі та 
студенти КВП  

6 
Участь у підготовці та 
проведенні заходів з 
нагоди Дня 

26.04 Викладачі та 
студенти КВП  



Чорнобильської 
катастрофи  

7 

Участь у підготовці та 
проведенні урочистостей 
з нагоди 73-річчя 
Перемоги  

1-8.05 

Заступник зав.КВП 
по роботі зі 

студентами., голова 
студкому 

 

8 
Організувати перегляд 
відеофільмів про Другу 
світову війну 

травень Куратори груп 
 

9 

Прийняти участь в 
організації проведення 
міського фіналу 
Всеукраїнської дитячо-
юнацької військово-
спортивної гри «Джура» 

Згідно плану міського 
упр.освіти 

Викладачі, 
студенти КВП 

 

10 
Відвідування аудиторії 
бойової слави 
університету 

Згідно плану  Викладачі, 
Студенти КВП  

11 

Участь у підготовці та 
проведенні урочистостей 
з нагоди Дня скорботи з 
початку війни.  

До 22.06  
Заст. по роботі зі 
студентами, Голова 

студкому 
 

12 

Випустити стінгазету 
присвячену: 
- Дню пам’яті героїв 
Крут 
- Дню виводу військ з 
Афганістану  
- Річниці створення КВП 
- Міжнародному 
жіночому дню  
- Дню визволення 
Миколаєва  
- Дню СБУ 
- Дню внутрішніх військ   
- Дня Чорнобильської 
катастрофи 
- Дню Європи  
- Дню спорту 
- Дню скорботи з початку 
війни 
-  Дню Конституції 

Згідно плану редколегія  

13 
Організувати 
відвідування каплички на 
території 79 ДШБ 

червень Заст. по роботі зі 
студентами  

14 
Оновлення фотовиставки 
в залі воєнної історії (До 
дня Перемоги) 

до 25.04 
Заст. по роботі зі 
студентами, Голова 

студкому 
 

15 

Проведення 
фотоконкурсу: «Патріоти 
України» 
 

травень студрада  



16 

Організувати 
відвідування музею 
партизанської слави до 
Дня визволення 
Миколаєва  

березень Студенти КВП  

17 

Прийняття участі в 
оновлені експозиції 
Кімнати Бойової слави 
імені В.О.Грицая  

Лютий-березень Студенти та 
викладачі КВП  

18 
Провести тематичний 
вечір «Миколаїв в роки 
Другої світової війни»  

20.03 Студенти 741 взводу   

19 

Організувати зустріч 
студентів КВП з 
Головою ради ветеранів 
мікрорайону, учасником 
бойових дій Другої 
світової війни 
Мнацаканяном В.М. 

08.05 Василенко С.М.  

20 

Організація зустрічей 
студентів КВП з 
представниками  
військових частин 
гарнізону з проведення 
профорієнтаційної 
роботи  

щомісяця Куратори груп   

21 

Участь викладачів та 
студентів КВП у 
презентації книги 
«Дорогами війни» 

23.01 Викладачі та 
студенти КВП  

22 

Проведення 
інформування зі 
студентами на тему 
«Афганістан – 
неоголошена війна» 

12-16.02 Куратори  груп, 
учасники бойових 

дій   

23 
Випуск стінгазети 
присвяченої річниці 
виводу військ з РА 

лютий  Редколегія  
 

24 
Проведення тематичного 
вечора «Афнаністан – 
неоголошена війна» 

27.02 Студенти 741 взводу   

25 

Перегляд та обговорення 
документального фільму 
Є.Афінєєвського «Зима у 
вогні» зі студентами 
КВП 

19-22.02 Викладачі та 
студенти КВП  

26 

Тематичний вечір 
«Жіночі обличчя 
революції» ( по мотивам 
документального фільму 
Н.П'ятигіної 
 

22.02 Студенти 641 взводу   



27 

Тематичні виставки 
художньої літератури та 
фотоматеріалів (до 
річниці виведення військ 
з Афганістану, річниці 
Революції гідності та 
Героям Небесної Сотні, 
річниці визволення 
Миколаєва, Дня 
Перемоги) 

щомісяця Бібліотекар КВП  

28 

Наведення порядку на 
могилах воїнів, які 
обороняли та визволяли 
м. Миколаїв на міському 
Нікрополі 

Студенти КВП Викладачі та 
студенти КВП  

29 
Проведення студентської 
спартакіади присвяченої 
73-річниці Перемоги 

Згідно плану 
спартакіади  

Викладачі та 
студенти КВП  

 


