
 

 
НОВОЯВОРІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ 
81053, м. Новояворівськ, вул. Т.Шевченка ,буд 2, Яворівський район,  Львівська область 

e-mаil: osvitanovoyavorivsk@ukr.net,  ЄДРПОУ 44008653 

 

 

21.01.2022                                                            № 01-02/34 
 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про розвиток національно-патріотичного виховання 

та туристсько-краєзнавчої роботи серед учнівської молоді 

Новояворівської територіальної громади у 2021 році 

(станом на 31.12.2021) 

 



1.   РОБОТА ЗАКЛАДІВ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

1.1. 

Пор. 

№ 

Повна назва закладу 

(окремим рядком по кожному 

закладу) 

Назва ресурсу (веб-

сайт, сторінки в 

соціальних мережах- 

Facebook, Instagram, 

YouTube тощо) 

Посилання на ресурс 

1. Новояворівська початкова школа 1. Cайт 

 

2.Сторінка у 

фейсбук 

http://novoyavorivske

lementary.zzz.com.ua 

 

 

 

 

2. Прилбицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

імені Митрополита Андрея 

Шептицького 

1. Сайт 

 

2. Сторінка у 

фейсбук 

 

http://prylbychischool

.zzz.com.ua/ 

 

https://www.facebook

.com/prylbychischool/ 

 

 

3. Чолгинський ЗЗСО І-ІІ ступенів 1.Веб-сайт 

«Чолгинська 

школа». 

 

 

 

2.Група у FB 

«Чолгинський ЗЗСО 

І-ІІ ступенів» 

 

 

 

3.Сторінка у FB 

«Чолгинський ЗЗСО 

І-ІІ ступенів» 

 

http://cholgynischool.

zzz.com.ua/do-dnya-

zahysnyka-ukrayiny/ 

 

 

https://www.facebook

.com/groups/1079556

79994302/?ref=share_

group_link 

 

https://www.facebook

.com/Чолгинський-

заклад-загальної-

середньої-освіти-І-

ІІ-ступенів-

101315189033526/ 

4. Бердихівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 1.Сторінка у FB 

«Бердихівський 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів» 

 

 

 

 

2.Блог школи 

«Бердихівський 

ЗЗСО» 

 

 

https://www.facebook

.com/1006436716791

77/photos/a.10064710

1678834/1006470550

12172/ 

 

http://berdukhivnvk.bl

ogspot.com/ 

 

5. Новояворівський  ліцей Сторінка  у  FB 

«Новояворівський  

ліцей» 

https://www.facebook

.com/profile.php?id=1

00023979281050 

 

6. Шклівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. 1. Веб-сайт http://shkloschool.kl.c

http://prylbychischool.zzz.com.ua/
http://prylbychischool.zzz.com.ua/
http://cholgynischool.zzz.com.ua/do-dnya-zahysnyka-ukrayiny/
http://cholgynischool.zzz.com.ua/do-dnya-zahysnyka-ukrayiny/
http://cholgynischool.zzz.com.ua/do-dnya-zahysnyka-ukrayiny/
https://www.facebook.com/groups/107955679994302/?ref=share_group_link
https://www.facebook.com/groups/107955679994302/?ref=share_group_link
https://www.facebook.com/groups/107955679994302/?ref=share_group_link
https://www.facebook.com/groups/107955679994302/?ref=share_group_link
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/100643671679177/photos/a.100647101678834/100647055012172/
https://www.facebook.com/100643671679177/photos/a.100647101678834/100647055012172/
https://www.facebook.com/100643671679177/photos/a.100647101678834/100647055012172/
https://www.facebook.com/100643671679177/photos/a.100647101678834/100647055012172/
https://www.facebook.com/100643671679177/photos/a.100647101678834/100647055012172/
http://berdukhivnvk.blogspot.com/
http://berdukhivnvk.blogspot.com/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023979281050
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023979281050
https://www.facebook.com/profile.php?id=100023979281050
http://shkloschool.kl.com.ua/


М. Корчака «Шклівська 

школа» 

2. Сторінка у 

FB 

«Шклівський 

ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів ім. 

М. Корчака» 

3. Сторінка у 

Instagram 

 

 

 

4. YouTube 

канал 

om.ua 

 

https://www.facebook

.com/ShkolaShklo/po

sts/126202564763537

5 

 

 

https://www.instagra

m.com/school_shklo/

?utm_medium=copy_

link 

 

https://www.youtube.

com/channel/UCunxc

HpbvoIQQUqOwTX

Mq2w 

7. Старицька початкова школа Веб-сайт 

«Старицька 

початкова» 

 

http://starychielement 

 

8. Воледобростанський ЗЗСО І-ІІ 

ступенів 

1.Сторінка у 

фейсбуці 

«Воледобростанськи

й ЗЗСО І-ІІ» 

2. Веб-сайт 

"Воледобростанська 

школа" 

https://www.facebook

.com/groups/5850527

89433681/?ref=share 

 

 

https://volyaschool.e-

schools.info/m/ 

9. Старицький ЗЗСО І - ІІІ ступенів 

ім.Юрія Костіва 

1.Веб -сайт 

«Старицька школа» 

2.Ми у ФБ 

 

3.«Старицький 

ЗЗСО І-ІІІ ст. імені 

Ю. Костіва» 

 

 

4.Сторінка 

бібліотеки 

«Нейробік» 

 

 

 

5. Учнівський 

парламент в 

Instagram 

 

 

 

5. You Tube канал 

 

 

http://www.starychi-

school.com.ua/ 

 

https://www.facebook

.com/profile.php?id=1

00057133792727 

 

 

https://www.facebook

.com/groups/1602964

263201427 

 

https://www.instagra

m.com/ctarychi.schoo

l/ 

 

https://www.youtube.

com/channel/UC1xdB

hLQNKYTdteLTulad

dw 

 

http://shkloschool.kl.com.ua/
https://www.facebook.com/ShkolaShklo/posts/1262025647635375
https://www.facebook.com/ShkolaShklo/posts/1262025647635375
https://www.facebook.com/ShkolaShklo/posts/1262025647635375
https://www.facebook.com/ShkolaShklo/posts/1262025647635375
https://www.instagram.com/school_shklo/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/school_shklo/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/school_shklo/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/school_shklo/?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UCunxcHpbvoIQQUqOwTXMq2w
https://www.youtube.com/channel/UCunxcHpbvoIQQUqOwTXMq2w
https://www.youtube.com/channel/UCunxcHpbvoIQQUqOwTXMq2w
https://www.youtube.com/channel/UCunxcHpbvoIQQUqOwTXMq2w
http://starychielement/
https://www.facebook.com/groups/585052789433681/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/585052789433681/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/585052789433681/?ref=share
http://www.starychi-school.com.ua/
http://www.starychi-school.com.ua/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057133792727
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057133792727
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057133792727
https://www.facebook.com/groups/1602964263201427
https://www.facebook.com/groups/1602964263201427
https://www.facebook.com/groups/1602964263201427
https://www.instagram.com/ctarychi.school/
https://www.instagram.com/ctarychi.school/
https://www.instagram.com/ctarychi.school/
https://www.youtube.com/channel/UC1xdBhLQNKYTdteLTuladdw
https://www.youtube.com/channel/UC1xdBhLQNKYTdteLTuladdw
https://www.youtube.com/channel/UC1xdBhLQNKYTdteLTuladdw
https://www.youtube.com/channel/UC1xdBhLQNKYTdteLTuladdw


10. Добростанський ЗЗСО І-ІІ ступенів Веб-сайт 

 

Сторінка у FB 

https://dobrostanysch

ool.e-schools.info 

https://www.facebook

.com/groups/2326163

890968522/?ref=share 

11. Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів №1 

Веб-сайт 

Сторінка у Facebook 

«Новояворівський 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

№1» 

Сторінка Instagram: 

1school_novoyavoriv

sk 

 

http://novschooln1.kl.

com.ua/ 

 

https://uk-

ua.facebook.com/nysc

hool1 

 

https://instagram.com/

1school_novoyavoriv

sk?utm_medium=cop

y_link 

 

 

12. Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів №2 

Веб-сайт 

Сторінка у Facebook 

«Новояворівський 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

№2» 

Сторінка Instagram: 

ny.school2 

http://novschool2.kl.c

om.ua/ 

 

https://www.facebook

.com/Новояворівськ

ий-ЗЗСО-І-ІІІ-ст-2-

254069401788879/ 

 

https://instagram.com/

ny.school2?utm_medi

um=copy_link 

13 Кам'янобрідський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів ім. П. Андрусіва 

Веб-сайт 

Сторінка у Facebook 

Кам'янобрідський 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

ім. П. Андрусіва 

https://kamschool.e-

schools.info/photoalb

ums  

14 Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів №3 

Веб-сайт 

Сторінка у Facebook 

“Новояворівський 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

№3 

https://www.facebook

.com/nyschool3 

15 Терновицький ЗЗСО І-ІІ ступенів Сторінка у FB https://www.facebook

.com/ternovytsjascho

ol 

https://dobrostanyschool.e-schools.info/
https://dobrostanyschool.e-schools.info/
https://www.facebook.com/groups/2326163890968522/?ref=share%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.facebook.com/groups/2326163890968522/?ref=share%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://www.facebook.com/groups/2326163890968522/?ref=share%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://novschooln1.kl.com.ua/
http://novschooln1.kl.com.ua/
https://uk-ua.facebook.com/nyschool1
https://uk-ua.facebook.com/nyschool1
https://uk-ua.facebook.com/nyschool1
https://instagram.com/1school_novoyavorivsk?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/1school_novoyavorivsk?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/1school_novoyavorivsk?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/1school_novoyavorivsk?utm_medium=copy_link
https://kamschool.e-schools.info/photoalbums
https://kamschool.e-schools.info/photoalbums
https://kamschool.e-schools.info/photoalbums


16 Мужиловицький ЗЗСО І-ІІ ступенів  ВЕБ- сайт 

 

 

 

Сторінка у FB 

https://sites.google.co

m/view/schoolsecond

arymuzhylovychi/ 

 

https://www.facebook

.com/profile.php?id=1

00065507895856 

 

 

 

 

 

1.2. Установи та організації, що працюють в напрямку освітньої, молодіжної  

та патріотичної політики різної форми власності 

 

Пор. 

№ 

Повна назва закладу 

(окремим рядком по 

кожному закладу) 

Назва ресурсу 

(веб-сайт, 

сторінки в 

соціальних 

мережах- 

Facebook, 

Instagram, 

YouTube тощо) 

Посилання на ресурс 

1 Відділ освіти 

Новояворівської міської 

ради 

Сайт 

 

Facebook 

 

http://novoyavorivsk-vo.kl.com.ua/ 

 

https://www.facebook.com/ViddilOsvityNM

R 

 
 

2. Проведення заходів у рамках Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 

(в т.ч. обласних, районних та міських етапів Всеукраїнських заходів) 

2.1. 

 

Пор. 

№ 

 

Назва  ЗЗСО та заходів 

 

Формат 

проведення 

(очний, 

дистанційний 

тощо)  

Кількість учасників 

1. Семінар для учителів Захисту України  очний 30 

2. Участь в обласному семінарі в м.Борислав очний 1 від ТГ 

3. 

Проведення заходів, інтегрованих 

уроків,семінарів, круглих столів, акцій, участь у 

конкурсах продовж року  усіх ЗЗСО 

Новояворівської міської ради. 

 

Очний та 

дистанційний 

 

  

 

 
І етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 

 

очний 

 

1. Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 очний 9 
2. Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 очний 9 

https://sites.google.com/view/schoolsecondarymuzhylovychi/
https://sites.google.com/view/schoolsecondarymuzhylovychi/
https://sites.google.com/view/schoolsecondarymuzhylovychi/
http://novoyavorivsk-vo.kl.com.ua/


3. Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 очний 9 
4. Новояворівський ліцей очний  
5. Камянобрідський ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені 

П.Андрусіва 

очний 9 

6. Прилбицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені 

Митрополита Андрея Шептицького 

очний 9 

7. Старицький ЗЗСО І - ІІІ ступенів ім.Юрія Костіва очний 9 
8. Бердихівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів очний 9 
9. Шклівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. М. Корчака очний 9 

 Разом  81 

 Участь Бердихівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів у ІІ 

обласному етапі Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

 

очний 9 

    

 

2.2. Проведення місцевих краєзнавчих експедицій,  акцій, зльотів, конференцій тощо  

(в т.ч. обласних, районних та міських етапів Всеукраїнських заходів) 

 

 
Пор. 

№ 

 

Назва ЗЗСО та заходів   

Формат проведення  

(очний, дистанційний 

тощо) 

Кількість учасників 

1. Бердихівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

Новояворівської міської ради  

Науково-практична конференція 

“Андрей Шептицький - це Україна: 

будівничий, князь, лідер” (І епап - 

міський, ІІ етап - обласний) 

очний 2 

2. Шклівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. 

М. Корчака: 

1. Науково-практична 

конференція “Андрей 

Шептицький - це Україна: 

будівничий, князь, лідер” (І 
епап - міський) 

2.  Новояворівський 

краєзнавчий музей. 

Ознайомлення з історією 

рідного краю. Практичне 

заняття з виготовлення 

предметів народних 

промислів рідного краю 

3. Пізнавальна акція  

"Стань абонентом селищної 

бібліотеки". Екскурсія  у 

бібліотеку смт Шкло. 

4. Краєзнавча експедиція-

екскурсія до Музею-садиби 

 

 

 

очний 

 

 

 

 

 

очний 

 

 

 

 

очний 

 

 

 

 

очний 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

5 



Митрополита А. 

Шептицького у с. Прилбичі 

5. Подячна проща духовними 

місцями рідного краю. 

Страдч- краєзнавча перлина. 

6. Віртуальна подорож 

"Пам'ятні місця 

Яворівщини" 

 

 

 

 

очний 

 

 

Онлайн 

 

 

 

 

учительський 

колектив 

 

18 

3 Старицька початкова школа 

Екскурсія в музей  

Яворівського побуту  при 

Старицькому ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

 

очний 10 

4 Добростанський ЗЗСО І-ІІ ступенів 

1. Екскурсія в Новояворівський 

краєзнавчий музей. 

Практичне заняття 

“Виготовлення іграшки з 

яворівським розписом”. 

2. Екскурсія у Громадський 

історико-краєзнавчий музей 

села Добростани “Стежками 

УПА.”  

очний  

19 

 

 

 

 

17 

 Старицький ЗЗСО І - ІІІ ст. ім. Юрія 

Костіва 

1. Науково-практична 

конференція “Андрей 

Шептицький - це Україна: 

будівничий, князь, лідер” (І 
етап - міський) 

2. Екскурсії у  

Новояворівський 

краєзнавчий музей 

 

 

 

очний 

3 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів №1  

Науково-практична конференція 

“Андрей Шептицький - це Україна: 

будівничий, князь, лідер” (І епап - 

міський, ІІ етап - обласний) 

очний 3 

7 Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів № 2: 

1. Науково - практична 

конференція “Андрей 

Шептицький - це Україна: 

будівничий, князь, лідер” ( І 

етап - міський) 

2. Виготовлення іграшки з 

яворівським розписом у 

Новояворівському 

очний 

 

 

 

 

 

очний 

1 

 

 

 

 

 

170 

 

 

 



краєзнавчому музеї. 

 

 

 

 

8 Терновицький ЗЗСО І-ІІ ступенів: 

1.Екскурсія у Новояворівський 

краєзнавчий музей 

2.Екскурсія до музею Митрополита 

Андрея Шептицького у с.Прилбичі 

очний  

20 
 

25 

9 Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів № 3: 

1.Науково - практична конференція 

“Андрей Шептицький - це Україна: 

будівничий, князь, лідер” ( І етап - 

міський) 

2 Урочиста академія з нагоди 115-ої 

річниці від дня народження П. 

Андрусіва у Новояворівському 

краєзнавчому музеї. 

 

очний 
 

 

 

 

 

очний 

2 
 

 

 

 

 

 

8 

10 Кам'янобрідський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів ім. П. Андрусіва: 

Науково - практична конференція 

“Андрей Шептицький - це Україна: 

будівничий, князь, лідер” 

очний 1 

11 Чолгинський ЗЗСО І-ІІ ступенів 

Науково-практична конференція 

“Андрей Шептицький - це Україна:  

будівничий князь і лідер” 

очний 1 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилбицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

імені Митрополита Андрея 

Шептицького 

1. Екскурсія до місцевого 

музею Митрополита Андрея 

Шептицького у с.Прилбичі 

2. Науково - практична 

конференція “Андрей 

Шептицький - це Україна: 

 

 

 

очний 

 

 

очний 

 

 

 

32 

 

 

1 



 

 

 

 

будівничий, князь, лідер” 

 

 Всього 

 

 

 

2.3. Проведення змагань з видів спортивного туризму, спортивного орієнтування тощо 

(в т.ч. обласних, районних та міських етапів Всеукраїнських заходів) 

 

№ 

з/п 

Назва ЗЗСО, 

змагань/ формат 

проведення (очний, 

дистанційний тощо) 

Рівень 

(обласні, 

міські, 

районні, 

ОТГ, закладів 

освіти) 

Вид 

спорту/туризм

у 

Клас 

дистанцій 

Кількість 

команд 

Кількість 

учасників 

1. 

Новояворівський 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

№3 

ТГ 

Змагання з 

військово - 

прикладних 

видів спорту 

до Дня 

Збройних Сил 

України. 

- Козацькі 

розваги. 

 

для учнів 

10-11 
6 180 

2. 
Чолгинський ЗЗСО 

І-ІІ ступенів 
заклад освіти 

Спортивні 

змагання між 

здобувачами 

освіти - 

Козацькі 

забави (До Дня 

Захисника та 

Захисниць 

України) 

5-9 класи 2  

3 

Прилбицький ЗЗСО 

І-ІІІ ступенів імені 

Митрополита 

Андрея 

Шептицького 

заклад освіти 

Змагання з 

військово - 

прикладних 

видів спорту 

до Дня 

Збройних Сил 

України. 

- Козацькі 

забави. 

 

Посвята в 

козачата 

 

для учнів 

8-11 класі 

 

 

 

 

для учнів 

3 класів 

 

 

для учнів 

5-11 

класів 

2 

 

 

 

2 

 

2 

32 

 

 

 

 

33 

 

25 

 



Загальношкіль

ний захід 

“Сурми 

звитяги” 

 

 
 

 

2.4.Проведення екскурсій, подорожей закладами освіти 

(без врахування походів та експедицій)  

 

Вид екскурсії, подорожі 

Проведено екскурсій, 

подорожей закладами загальної 

середньої освіти/кількість 

учасників 

Проведено екскурсій, 

подорожей закладами 

позашкільної освіти/кількість 

учасників 

Місцева одноденна  

(в межах населеного 

пункту, району) 

Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів №2 

Новояворівський краєзнавчий 

музей (багатократно)Екскурсія у 

краєзнавчий музей міста 

Новояворівська-90 уч 

Екскурсія в Шевченківський 

гай.- 60 уч. 

Екскурсія в національний парк 

“Стежками Івана Франка”.- 50 

уч. 

 

Бердихівський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів  
Екскурсія у краєзнавчий музей 

міста Новояворівська - 35 

учасників 

 

Новояворівський   ліцей 

Екскурсія у Новояворівський  

волонтерський центр - 40 

учасників 

  

 

 Старицький ЗЗСО І - ІІІ 

ступенів ім.Юрія Костіва 

1. Екскурсія у краєзнавчий 

музей міста 

Новояворівська -  35 уч. 

2. Піша екскурсія селом - 

29 уч. 

 

 Шклівський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів ім. М. Корчака: 

1. Екскурсія у краєзнавчий 

 



музей міста 

Новояворівська -  28 уч. 

 Добростанський ЗЗСО І-ІІ 

ступенів: 

1. Екскурсія у краєзнавчий 

музей м.Новояворівська - 

19 

2. Екскурсія у Громадський 

історико-краєзнавчий 

музей села Добростани - 

17 

 

 Старицька початкова школа 

Екскурсія до Львова. 

- 15 учасників 

 

Екскурсія в місцеву бібліотеку-

17 учасників 

 

 Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів №1: 

1.Екскурсії у Новоявіорівський 

краєзнавчий музей (112 уч.); 

2.Екскурсії у Яворівський 

національний природний парк 

(65 уч.); 

3.Екскурсії у Державну 

пожежно-рятувальну частину  

№53 м.Новояворівська (137 уч.); 

4.Екскурсія у Ведмежий 

притулок с.Домажир (26 уч.) 

5. Екскурсія у с.Страдч (24 уч.) 

 

 Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів №3: 

1.Екскурсії у Новояворівський 

краєзнавчий музей (132 уч.); 

2..Екскурсії у Державну 

пожежно-рятувальну частину  

№53 м.Новояворівська (135 уч.); 

4.Екскурсія у Ведмежий 

притулок с.Домажир (28 уч.) 

5. Екскурсія у с.Страдч (30 уч.) 

 

 Чолгинський ЗЗСО І-ІІ 

ступенів 

1. Екскурсія у музей 

митрополита А. 

Шептицького с. 

Прилбичі (15 учнів) 

2. Екскурсія в 

Новояворівський 

краєзнавчий музей (5 

учнів). 

3. Екскурсія у Ведмежий 

притулок  с. Домажир (25 

 



учнів). 

4. Екскурсія до цілющого 

джерела св. Онуфрія у 

Студенці. 

5. Екскурія в Чолгинський 

орнітологічний заказник 

(17 учнів).  

 Прилбицький ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів імені Митрополита 

Андрея Шептицького 

1. Екскурсія екологічною 

стежкою села Прилбичі 

(15 учнів) 

2. Екскурсія до каплички-

усипальниці родини 

Шептицьких села 

Прилбичі (32 учні) 

3. Екскурсія до Герасимової 

кринички на межі сіл 

Мужиловичі та Прилбичі 

(50 учнів) 

4. Екскурсія до штучної 

водойми у Прилбичах з 

метою вивчення 

рослинного та 

тваринного угрупувань 

(32 учні) 

5. Екскурсія у бібліотеку-

філію села Прилбичі (15 

учнів) 

 

Одноденна в межах 

області 
Новояворівський ЗЗСО І –ІІІ 

ступенів №2 

1. Яворівський національний 

парк.(31 уч.) 

2.Екскурсії вулицями старого 

Львова.( 120 уч.)  

3.Відвідування театру ім. 

М.Заньковецької.( 40 уч.) 

4.Екскурсії замками 

Львівщини.(60 уч.)  

Шклівський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів ім. М. Корчака: 

1.Екскурсія у м. Львів. 

Ознайомлення з видатними 

пам'ятками архітектури.  

Похід у Львівський 

Океанаріум. (85 уч.) 

2.Екскурсія у Львівський 

історичний музей» Стародавній 

Львів» Різдвяний квест (50 уч.) 

3.Екскурсія  вулицями Львова. 

Відвідування театру ім. М. 

 



Заньковецької (37 уч.) 

 

Старицький ЗЗСО І - ІІІ 

ступенів ім.Юрія Костіва 

1.Екскурсія у м. Львів. - 32 уч. 

2.Екскурсія у м. Львів. - 34 уч 

3.Екскурсія у м. Львів. - 27 уч( 

океанаріум) 

4.Екскурсія в м.Буськ -35 уч. 

5.Екскурсія до Крехівського 

монастиря - 27 ос.(педагогічний 

колектив) 

6.Екскурсія замками Львівщини-  

32 уч. 

                       Новояворівський 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1: 

1.Екскурсії у Гошівський 

монастир, скелі Довбуша  (117 

уч.); 

2. Екскурсії у с.Урич (фортеця 

Тустань) (109 уч.) 

3. Екскурсії у м.Львів (84 уч.) 

                      

Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів №3: 

1.Екскурсії у с.Урич (фортеця 

Тустань) (90 уч.) 

2. Екскурсія до Крехівського 

монастиря.(40 уч) 

3. Екскурсія  у м.Львів (130 уч.) 

4.Львівський Океанаріум (90 уч) 

5 екскурсія звіринець “Лімпопо” 

(“( уч). 

Чолгинський ЗЗСО І-ІІ 

ступенів 

1. Екскурсія в театр ім. М. 

Заньковецької м. Львів 

(30 учнів). 

2. Екскурсія в дельфінарій 

“Оскар” та зоопарк 

“Лімпопо” (55) 

 

Воледобростанський ЗЗСО: 

1. Поїздка на виставу 

"Наталка Полтавка" в 

театр ім. М. 

Заньковецької  

2. Екскурсія в пожежно-

рятувальну частину м. 

Новояворівськ 

 

Прилбицький ЗЗСО І-ІІІ 



ступенів імені Митрополита 

Андрея Шептицького 

1. Екскурсія у дельфінарій 

“Оскар” м. Трускавець та 

зоопарк “Лімпопо” смт. 

Меденичі (32 учні)  

2. Екскурсія у цирк м. 

Львова (32 учні) 

3. Екскурсія у парк розваг 

“УРУРУ” у “Бухті 

Вікінгів” с. Старе село 

Пустомитівського району 

4. Екскурсія у м. Львів (17 

учнів) 

 

Багатоденна по Україні  Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів №2 

Екскурсії у Карпати: 

1.смт. Яремче(15 уч.) 

2.м. Мукачево(60 уч.) 

Новояворівський   ліцей 

1.Івано-Франківська  

обл.(смт.Яремче, Ворохта, 

Говерла) - 30 учасників 

2. Івано-Франківська   обл. 

(смт.Яремче, Буковель, 

Верховина) - 18 учасників 

3. Івано-Франківська  обл. 

(смт.Вигода, “Карпатський 

трамвай”) 

 

Старицький ЗЗСО І - ІІІ 

ст.ім.Юрія Костіва 

1.Проща до Зарваниці “З 

молитвою за Україну, родину, 

сім’ю”- педагогічний колектив -

26 чол.( одноденна) 

2.Поїздка в Славське, Тустань- 

18 учнів 

Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів №1: 

1.с.Ворохта, г.Говерла (Івано-

Франківська обл.)  - 14 уч. 

2.смт.Вигода, “Карпатський 

трамвай” (Івано-Франківська  

обл.)- 43 уч. 

3.м.Кам'янець-Подільський-

Хотин-Кривче (Хмельницька, 

Чернівецька, Тернопільська 

обл.)- 27 уч. 

4.м.Хотин-Кам'янець-

Подільський, Більче-Золоте 

- 



(Чернівецька, Хмельницька, 

Тернопільська обл.)- 30 уч. 

5.м.Мукачево, смт. Чинадієво 

(Закарпатська обл.) -41 уч. 

Чолгинський ЗЗСО І-ІІ 

ступенів 

1. Тур “Яремче-Буковель” 

(Івано-Франківська 

область, 12 учнів). 

2. Екскурсія в смт. 

Славське (16 учнів). 

3. Екскурсія у Верховну 

Раду м. Київ (2 учнів) 

Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ 

ст. №3 

Тур “Яремче-Буковель” (25 

педагогів) 

 

 

Багатоденна за межі 

України  

- - 

 

 

 

 

 



3. РОБОТА БЮДЖЕТНИХ ГУРТКІВ 

 (вказувати назви гуртків виключно до пропонованого переліку, гуртки з іншими назвами відносити до категорії «інші») 

 
 

 

Назва гуртків 

 

Усього 

в області 

У тому числі 

У закладах позашкільної освіти У закладах 

вищої та 

передвищої 

освіти 

У закладах загальної 

середньої освіти 

У закладах 

професійної освіти У 

обласному 

закладі 

У інших 

(районних, 

міських, ОТГ) 

закладах 

гурткі

в 

вихо-

ванців 

  

гурткі

в 

вихо-

ванці

в 

(з них  

дівча-

ток/ 

хлоп-

чиків) 

гуртків 
вихо-

ванців 
гуртків 

вих

о-

ван

ців 

гуртків 
вихов

ан-ців 
гуртків 

вихован-

ців 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Юні туристи-краєзнавці             

Туристсько-спортивні:             

Пішохідний туризм             

Лижний  туризм             

Водний   туризм             

Гірський туризм             

Велосипедний туризм             

Вітрильний туризм             

Спелеотуризм             

Спортивний  туризм             

Спортивне орієнтування             

Школа безпеки (юні 

рятувальники) 

        Новояворівськи

й ЗЗСО№2-1 

Бердихівський 

ЗЗСО - 2 

Новояворівськи

й ЗЗСО І-ІІІ 

ст.№1 - 2 

Сиарицький 

ЗЗСО 

 І - ІІІ ст. ім. 

Юрія Костіва - 2 

Новояворівськи

й ЗЗСО№3- 

1 

20 

 

 

 

30 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

  



Камянобрідськи

й ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів ім. П. 

Андрусіва -

“Школа 

рятувальника”-

1; 

“Школа 

безпеки” -1 

 

 

18 

 

 

 

18 

 

15 

15 

Скелелазіння             

Інші*             

УСЬОГО             

Туристсько-краєзнавчі:             

Історичне краєзнавство 
        Терновицький 

ЗЗСО І-ІІст.-1 

15   

Літературне краєзнавство             

Географічне краєзнавство 

        Новояворівськи

й ЗЗСО№3- 

1 

 

20   

Геологічне краєзнавство             

Археологічне краєзнавство             

Етнографічне краєзнавство             

Екологічне краєзнавство 
        Шклівський 

ЗЗСО-1 

15   

Народознавчі  

        Новояворівськи

й ЗЗСО№3- 

2 

Чолгинський 

ЗЗСО І-ІІ 

ступенів-1  

 

36 

 

 

 

16 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Юні екскурсоводи             

Інші* 

        Добростанський 

ЗЗСО І-ІІ 

ступенів-1 

“Мистецтво 

нашого народу” 

 

Новояворівськи

18 

 

 

 

 

 

 

  



й ЗЗСО№3- 

1  

“Моя щаслива 

планета” 

 

 

 

 

 

18 

УСЬОГО         18 294   

Військово-патріотичні:  
            

«Юні захисники  України», 

«Майбутній воїн», «Юні 

патріоти» 

            

Козацько-лицарського 

виховання, юні козачата 

            

«Джура» 

        Новояворівськи

й ЗЗСО№2-1 

 

Бердихівський 

ЗЗСО - 1 

 

Шклівський 

ЗЗСО-1 

Новояворівськи

й ЗЗСО І-ІІІ 

ст.№1 - 1 

 

Прилбицький 

ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. 

Митрополита А. 

Шептицького- 2  

20 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

20 

 

64 

  

Пошукові об’єднання, 

військово-історичні 

            

Гуртки за напрямами 

військової підготовки (юні 

прикордонники, юні 

десантники тощо – вказати 

напрями) 

        Бердихівський 

ЗЗСО - 1 

15   

Інші* 
        Новояворівськи

й ЗЗСО№3 

1 

18   

“Козачата” (Навчальна 

програма гуртка козацько-

лицарського гарту для дітей 

6-10 років. Київ, 2017 

        Прилбицький 

ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів 

ім.Митрополита 

30   



Схвалено для використання 

в загальноосвітніх 

навчальних закладів 

комісією із захисту 

Вітчизни науково-

методичної Ради з питань 

освіти Міністерства освіти і 

науки України, протокол 

№2 від 14.06.2017 р. (Лист 

ДНУ “Інститут модернізації 

змісту освіти”) від 

15.06.2017 № 21. 1/12 - Г-

230) 

А.Шептицького 

-1 

 

УСЬОГО         9 197   

Пластові та скаутські 

гуртки 

            

Інші, що не входять в вище 

названі напрями  (подати 

назви) 

        
Старицький ЗЗСО 

І - ІІ ст. ім.Юрія 

Костіва: 

-Християнська 

етика 

-Екологічний 

-Художня 

вишивка 

-Юний 

журналіст 

-Умілі руки 

-Юні квітникарі 

театральний 

Новояворівськи

й ЗЗСО І_ІІІ 

ст.№3 

Вокальний 

ансамбль 

 

 

 

 

 

15 

 

 

15 

 

16 

 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

18 

  



“Сузір.я” 

Ансамбль 

хлопчиків 

“Художня 

вишивка” 

“Ерудит” 

“Дебати” 2 

Образотворче 

мистецтво 

Вокальний 

ансамбль 

“Струмочок 

Кам'янобрідськ

ий ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів ім. 

П.Андрусіва: 

-”Дивослово”; 

“Умілі руки”; 

“Галичанка” 

Мужиловицьки

й ЗЗСО І-ІІ ст 

“Настільний 

теніс” 

“Вокальний” 

“Юні екологи” 

“Українська 

вишивка” 

 

 

18 

 

 

18 

 

 

18 

 

36 

 

 

18 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

15 

 

15 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

15 

 

16 

 

23 

 

 

 



Терновицький 

ЗЗСО І-ІІ 

ступенів“Веселі 

нотки” 

“Вокальний”  

“Художня 

вишивка 

Прилбицький 

ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів імені 

Митрополита 

Андрея 

Шептицького: 

1. “Умілі 

руки” 

2. Драмат

ичний 

“Оберіг

” 

3. Еколог

о- 

натурал

істични

й 

“Дзвіно

чок” 

4. Вишива

нка 

“Мереж

ка” 

5. Хореог

рафічни

й 

“Парост

ок” 

6. Комп’ю

терні 

техноло

гії 

17 

 

 

17 

 

 

15 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 



 

        Новояворівська 

початкова 

школа 

1.»Вокальний» 

 

2.»Умілі руки» 

 

3. «Весела 

палітра» 

 

 

 

15 

 

15 

 

15 

  

УСЬОГО 
        34 548   

РАЗОМ усіх гуртків         61 1039   

 
  * У категорії «Інші» вказати назви гуртків та за якими програмами вони працюють



 

 

4.  МУЗЕЇ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ПАСПОРТИЗОВАНІ! 

4.1. Кількість музеїв 

Разом 

музеїв/ з 

них 

зразкових 

З них 

У закладах 

дошкільної освіти 

У закладах 

загальної 

середньої освіти 

У закладах 

позашкільної освіти 

У закладах 

професійної освіти 

Усього  З них 

зразкових 

Усього  З них 

зразкових 

Усього  З них 

зразкових 

Усього З них 

зразкових 

         

   Стариць

кий 

ЗЗСО І - 

ІІІ ст.ім. 

Юрія 

Костіва -

1 

1     

   Новояво

рівський 

ЗЗСО І-

ІІІ 

ступенів 

№1 - 1 

     

 

 
 

 

5. РОБОТА З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 

5.1. Залучення дітей з особливими освітніми потребами до гуртків   

  

Пор

. 

№ 
 

Повна назва закладу 

(окремим рядком по 

кожному закладу) 

Назва гуртка 

(військово-патріотичні, 

туристсько-краєзнавчі та 

туристсько-спортивні) 

Кількість дітей, які 

навчаються в цих гуртках 

1. Прилбицький ЗЗСО І-

ІІІ ступенів імені 

Митрополита Андрея 

Шептицького 

“Комп’ютерні технології” 1 

2. Прилбицький ЗЗСО І-

ІІІ ступенів імені 

Митрополита Андрея 

Шептицького 

“Джура” 1 

 

 

 

 

3. Бердихівський ЗЗСО І-

ІІІ ступенів 

“Юний стрілець” 1 

 

 

 



6. ЗВ’ЯЗКИ З НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ, ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ, 

ГРОМАДСЬКИМИ (ЗОКРЕМА, ВОЛОНТЕРСЬКИМИ) ТА ІНШИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

 (зміст та форми роботи; стисло) 

Новояворівський ЗЗСО № 2 

1. Співпраця з Новояворівським краєзнавчим музеєм(майстер-класи з виготовлення 

та розфарбовування іграшки ,презентації “Національний одяг Яворівщини”, 

відвідування літературно-музичних вечорів.) 

2. Екскурсія у волонтерський центр, збір гостинців для воїнів АТО. 

3. Залучення учнів до відвідування  Новояворівської школи мистецтв  та  секцій у 

Новояворівському ЦОП ДЮСШ “ ЯНТАР”. 

4. Співпраця з волонтерами Петром Шотом, Василем Калишем. (збір продуктів для 

військовослужбовців) 

Бердихівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

- Співпраця з волонтерами Петром Шотом (збір продуктів для 

військовослужбовців). 

- участь в акції “Пошта вдячності” 

Воледобростанський ЗЗСО Співпраця з волонтером П. Шотом (збір продуктів для 

військовослужбовців) 

Старицький ЗЗСО І - ІІІ ступенів імені Юрія Костіва 

- співпраця з ГО “ Гостинець” 

- співпраця з 184 НЦ 

- співпраця з Новояворівським краєзнавчим музеєм 

- співпраця з ЛОЦЕНТУМ 

Добростанський ЗЗСО І-ІІ ступенів  

- Співпраця з волонтерами Петром Шотом (збір продуктів для 

військовослужбовців) 

Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1 

- співпраця з волонтером Петром Шотом (збір продуктів для військовослужбовців) 

- співпраця з ГО “Гостинець” 

- співпраця з СЦ “Регіна” 

 

Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3 

- співпраця з волонтерським центром (збір продуктів  написання листівок для 

військовослужбовців ; 

- співпраця з Новояворівським краєзнавчим музеєм; 

- Залучення учнів до відвідування  Новояворівської школи мистецтв  та  секцій у 

Новояворівському ЦОП ДЮСШ, “ ЯНТАР”,”ПК “Кристал”, 

Кам'янобрідський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. П. Андрусіва: 

співпраця з МО “Конгрес українських націоналістів”с. Суховоля -( проведення акцій 

“Похід тиші”, “Допоможи солдату”, “Допомога дитячому будинку”, екскурсії в с.Сприню 

(до 77-ої річниці створення Української головної визвольної ради); у музей-криївку (с. 

Басівка), в історичний музей в с. Конопниця); бойові вишколи, участь у військово-

патріотичних змаганнях “Сила нації”. 

-співпраця із П. Шотом - акція “Допомога солдатам”. 

Чолгинський ЗЗСО І-ІІ ступенів 

- співпраця з волонтерами району і області (збір продуктів, написання листівок, малюнків 

для військових службовців) 

Шклівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. М. Корчака 

- Співпраця з волонтером Петром Шотом 

Прилбицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Митрополита Андрея Шептицького 



- Співпраця з волонтерами Петром Шотом та Миколою Бузенком (збір продуктів для 

військовослужбовців) 

- участь у благодійній акції “Монетки дітям”  

 

7. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ 

(форми, зміст, з якими країнами, кількість учасників) 

1.Учні Новояворівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 взяли участь у спільному уроці віртуальної 

спадщини «How are you doing», метою якого була інтеграція  молоді з трьох країн (Польщі-

України-Білорусі) та проведення дискусії про спільну історію.Фома уроку-онлайн. Мова уроку-

англійська. Кількість учасників-11 учнів та вчителі -наставники:Кабан.Л.Р., Кішай Л.І. та 

Романик Т.В. 

 

2.Старицький ЗЗСО І - ІІІ ступенів ім.Юрія Костіва 

Діяльність англомовного розмовного клубу спільно з капеланами армії США. 

 

8.  НАЙБІЛЬШ ЦІКАВІ ПРИКЛАДИ  

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО (ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО) ВИХОВАННЯ 
ТА ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ  РОБОТИ  

 (стисло, в описовій формі із зазначенням змісту та форм роботи, кількості учасників) 

 
1. «Програми національно- патріотичного виховання 

дітей та молоді Новояворівської міської ради на 2021 рік», затверджена рішенням сесії 

Новояворівської міської ради від 25.02.2021 №176, реалізована у повному обсязі. 

2. Реалізація Проєкту за обміном учнів Новояворівської міської ради та м.Мелітополя під 

час Різдвяних свят у січні 2022 року. 

3. Участь та перемога здобувачів освіти Новояворівської міської ради у Всеукраїнському 

дитячо-юнацькому фестивалі національно-патріотичної творчості "СУРМИ ЗВИТЯГИ 2021". 

4.Участь в обласному конкурсі відеороликів та анімації «Моя мрія в Україні» 

Учениця 9 класу Чолгинського ЗЗСО І-ІІ ступенів Фульмес Тетяна взяла участь в обласному 

конкурсі відеороликів та анімації «Моя мрія в Україні» (тематика «Україна моєї мрії») та 

команда Новояворівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів номер 2. 

5. Проведено І, ІІ та ІІІ обласний етап ХІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів закладів загальної 

середньої освіти Новояворівської міської ради у 2021/2022 навчальному році.(переможці 

районного та обласного рівня). 

6.Проведено I, ІІ, ІІІ етап XXІІ Міжнародного конкурсу знавців української мови імені 

Петра Яцика серед учнів закладів загальної середньої освіти Новояворівської міської 

ради.(переможці на районному рівні). 

7. Співпраця з Асоціацією відкритих міст, беремо участь у молодіжному проєкті "Зміни для 

тебе- Changes4U". Проєкт залучення молоді до активної громадської діяльності через навчання, 

створення молодіжних рад та співпрацю з місцевою владою задля більш ефективного вирішення 

молодіжних проблем у громадах. 

 

1.Новояворівський ЗЗСО І - ІІІ ступенів № 2 

1.Виховні години “ Україна -соборна держава”, пам’ятай про Крути (січень)- 5-11 класи. 

2.Відеоролик “Вони тримали за нас небо”, приурочений лютневим подіям Майдану 2014р. 

6о-учнів. 

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXBCZnHoErVULAS6zeztB1Ix1Dyl4tszEyFIIsnghQoQ4Qu1eMfbfr8X1lYBoeJ10hcOqCVJapBamfsoH5qCKLqBkvcmiBLhUsqb8-Z2htgEsEVnc5-tU0AB1jPHHFvotWz_vioWWHPqIyLUIvpdKD6EoJv-eCuJX3ORrFdQeFIFA&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/changes4u?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXBCZnHoErVULAS6zeztB1Ix1Dyl4tszEyFIIsnghQoQ4Qu1eMfbfr8X1lYBoeJ10hcOqCVJapBamfsoH5qCKLqBkvcmiBLhUsqb8-Z2htgEsEVnc5-tU0AB1jPHHFvotWz_vioWWHPqIyLUIvpdKD6EoJv-eCuJX3ORrFdQeFIFA&__tn__=*NK-R


3.Всеукраїнський флешмоб читання поезій Лесі Українки та Шевченкових творів (учителі та 

учні школи). 

4.Участь у І етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

“Сокіл”(“Джура”)(10 учнів).(Травень) 

5.Участь у піднятті Державного Прапора  України (15 учнів).Відеоролик з нагоди святкування 

30-річчя Незалежності України.(30 учнів).Урочиста хода містом.”(24 серпня). 

6. З нагоди Олімпійського тижня  наставником з фізичного виховання І.Єгоровою було 

розроблено низку заходів для фізичного та інтелектуального розвитку: квести, естафети, 

головоломки, загадки, спортивні змагання, екскурсії у ЦОПДЮСШ “Янтар” (9-17 вересня- учні 

5-10 класів). 

7.Бесіда “Хай буде мир на землі” ( до Дня Миру)- учні 1-11 класів 

 Розмальовування малюнків “Я за мир в Україні" - учні 1-5 класів.21 вересня 

8. До  Дня захисника України проведено флешмоб “Козацький дух панує у серцях”-31 учень; 

спортивні естафети “Козацькі перегони”-60 учнів.Година спілкування “Зі святом вас, 

захисники”.Розмальовування малюнків “Козацькому роду нема переводу”.1-7 класи.  

9.Відкритий виховний захід “Будь вартим своєї країни!” до Дня Гідності і Свободи-30 учнів. 

10. Акція “Незабудка пам’яті” та перегляд фільму “Червоне намисто”до Дня пам’яті жертв 

голодоморів. - 55 уч. 

11.Колаж світлин від найдавніших захисників Київської Русі до Новітніх Героїв України, 

присвячений Дню Збройних сил України. 

12. Різдвяна містерія, жива шопка та дух українського Різдва,навіяний учителями та учнями 

Новояворівського ЗЗСО №2. - 30 учасників. 

 

2.Бердихівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів - Свято “Козацькі забави” - 170 учнів 

1.Флешмоб “Ми за МИР” ( 30 учнів) 

2. Колаж світлин від найдавніших захисників Київської Русі до Новітніх героїв України, 

присвячений Дню Збройних сил України. 

3.Акція "Привітай захисника України" (відвідини та привітання учасника визвольних змагань, 

жителя села Підлуби, Ометюха Григорія Михайловича.) - 16 учасників. 

3. Шклівський ЗЗСО І- ІІІ ступенів ім. М. Корчака: 

1. Інтегрований урок Мужності “Свобода та Гідність понад усе”  (Демонстрація нормативів 

стройової підготовки та зарядження набоями автомата АК- 74; розповідь про новітню історію 

нашої держави; мінідиспут “Що для вас означає Батьківщина?”) - 18 учасників 

2.“Козацькі забави” (Свято розпочали спортивні конкурси та жартівливі забави. Поновити 

козацьку силу допоміг конкурс «Смачного!».  Не  лише дегустували, але й найкращу українську 

старовинну страву обирали. Повторили правила домедичної допомоги у польових умовах. А 

святкову атмосферу супроводжували пісні та жарти) - 200 уч. 

3.Акція “Український рідний прапор – це і сила, і краса”(доєднались до патріотичного руху з 

вшанування Дня прапора. Урочисте підняття прапора супроводжували патріотичні пісні та 

вірші. Молодші школярі візуалізували своє патріотичне бачення малюнками на асфальті) - 30 

уч. 

4.Захід-реквієм “По небесних стежках ти пішов до Святого Отця” (приурочений третій річниці з 

дня загибелі на передовій односельчанина Мар’яна Корчака) - 20 уч. 

 

4.Старицький ЗЗСО І - ІІІ ст.ім.Юрія Костіва 

1. “Козацькі забави”- 249 уч. 

2. Програма святкування 30-річниці з Дня Незалежності України 

3. Флешмоб до Міжнародного дня дитини “Голуби миру” 

4.Зустріч із військовослужбовцями -  учасниками АТО/ООС. 

6. Класні виховні години до Дня Гідності і Свободи. 



7.Тематичні радіоефіри. 

 

5.Добростанський ЗЗСО І-ІІ ступенів- 342 уч. 

1.До Дня державного Прапора України  створено відеоролик “Єднаймось під стяг України!”  - 

45 уч.; 

2.До 30-ліття України (танцювальний флешмоб “Перлина Україна”, патріотичний відеоролик 

педагогів школи “Люблю свою Україну!”, святковий концерт у Народному домі “З любов'ю!”, 

створення фотозони “З Днем народження, Україно!”  -120 уч.; 

3.День Захисників України (спільна молитва на могилі борцям за свободу України, створення 

відеопривітань для захисників, проведення Козацьких забав, екскурсія в місцевий музей 

“Стежками УПА”, години спілкування “Будемо гідні слави героїв”, створення  вітальних 

листівок та плакатів “Сонце над Україною”, конкурс “Патріотичний малюнок”)  -98 уч.; 

4.День туризму (спортивні змагання, паління ватри, приготування печеної картоплі)  -35 уч.; 

5.Хай буде мир!  (урочиста загальношкільна лінійка, відео- побажання для України, 

виготовлення емблем “Ми за мир!”, участь у всеукраїнській кампанії “Голуб миру”)  -90 уч.; 

6.Голодомор 1933-1933 рр… Знаємо, пам'ятаємо! (театральна композиція, участь в акціях 

“Запали свічку пам'яті”,  “Незабутка пам'яті”)  -98; 

7.День української хустки (проведення заходу “Українська зима багата на свята”, створення 

відеоролика “Мамина хустка”)  -90 уч.; 

8.Всеукраїнський флешмоб “Батько наш Бандера”  - 105 уч.; 

9.Екскурсія у Краєзнавчий музей міста Новояворівська (ознайомлення з історією рідного краю, 

майстер-клас з розпису новорічної іграшки) - 19 уч.; 

10.Благодійна акція “Кожен може бути святим Миколаєм”  - 45 уч. 

6. Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №1: 

1. Міський марафон підняття прапора до Дня державного прапора України(4 уч.); 

2. Відеоролик “Ріднішої за Тебе немає” до Дня незалежності України”(8 уч.); 

3. Участь лідерів учнівського самоврядування у культурно-освітній зустрічі з нагоди 30 

річниці Незалежності України “Моя Україна”(4 уч.); 

4. Виготовлення листівок-подяк “Дякую захиснику України”(20 уч.);- 

5. Тиха акція “Ангели пам'яті”(24 уч.); 

6. Заходи до Дня української писемності та мови (онлайн-виставка малюнків “Солов'їна, 

барвінкова українська рідна мова”, квест “Я люблю українську мову”, бібліотечний урок 

“Єдиний скарб у тебе - рідна мова”) (90 уч); 

7. Година спілкування “Україна - країна нескорених” (30 уч.); 

8. Виховний захід “Пам’ять голоду, пам'ять серця. Схилімо голову у скорботі.” (25 уч.); 

9. Акція “Незабудка пам'яті” ( 100 уч.); 

10. Урок мужності,присвячений Дню збройних сил України” (145 уч.); 

11. Створення відеоролика “Українська хустка - вроди оберіг” (80 уч); 

7.Новояворівський  ліцей 

1. Флешмоб   до з0-річчя Незалежності України  

2. Уроки-пам’яті “Бабин Яр: пам’ять на тлі історії” 

3. Відеокліп  до Дня Гідності та Свободи  “Криниця  національної   гідності” 

4. Відеоролик  до Дня Голодомору “Збережи пам’ять, збережи правду” 

5. Загальноліцейна  акція  “Незабудка пам’яті” 

6. Всеукраїнський   онлайн-квест  "Слово  рідне"   до  Дня  української  писемності та мови.  

7. Урок мужності  "Сини - герої, борці за волю України" (зустріч з учасником АТО   

Зозулею М.) 

8.Терновицький ЗЗСО І-ІІ ступенів: 

1. Відеоролик - привітання односельчан із 30-ю річницею Незалежності України 

2.Захід до Дня Гідності та Свободи “Україна - територія Гідності та Свободи” 

3.Акція “Напиши листа захиснику України” 



4.Флешмоб до Дня Революції Гідності “Я- українець” 

5.Урок мужності “Народжені вмерти за Батьківщину - залишитися жити у віках” 

6.Відеоролик  до Дня Незалежності України “Ти у мене єдина” 

7.Інтелектуально- розважальна гра до  Дня  української  писемності та мови “Єдиний скарб у 

тебе- рідна мова!” 

8.Участь педагогів у марафоні  підняття прапора до Дня державного прапора України 

9.Новояворівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів №3: 

1.Міський марафон підняття прапора до Дня державного прапора України(6 уч.); 

2.Козацькі забави; 

3.Змагання з військово- прикладних видів спорту до Дня Збройних Сил України 

4.Участь лідерів учнівського самоврядування у культурно-освітній зустрічі з нагоди 30 річниці 

Незалежності України “Моя Україна”(6 уч.); 

5.Виготовлення листівок-подяк “Дякую захиснику України”(40 уч.); 

6.Тиха акція “Ангели пам'яті”(14 уч.); 

7.Заходи до Дня української писемності та мови (, бібліотечний урок “Єдиний скарб у тебе - 

рідна мова”) (90 уч); 

8.Година спілкування “Україна - країна нескорених” (30 уч.); 

9.Виховний захід “Вони тримали за нас небо” (39 уч.); 

10.Акція “Незабудка пам'яті” ( 120 уч.); 

11. Урок мужності,присвячений Дню збройних сил України” (14 уч.); 

 

10.Кам'янобрідський ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. П. Андрусіва: 

1. Виховний захід ”Україна  починається з нас!”; 

2. Відеоролики до дня Державного прапора та “Незалежній Україні - 30” ; 

3. Свято “У мові моїй - краса й неповторність” ; 

4. Виховний захід “Україна - територія гідності і свободи”; 

5. Уроки пам'яті “Бабин Яр: пам'ять на тлі історії”; 

6. Дефіле “У вишиванці - віддзеркалення української душі”; 

7. Свято “Чарівна вишиванка” ; 

8. Ток - шоу “Є така професія - захищати Батьківщину”; 

9. Акція “Похід тиші” (вшанування пам'яті жертв Голодомору); 

10. Акція “Запали свічу” ; 

11. “Україна - це ми!”(до 30-річчя затвердження символів України); 

12. Відзначення 115 -ої річниці з дня народження українського художника Петра Андрусіва; 

13. Участь у конкурсі малюнка “В єдності - сила!” (до дня Соборності України); 

14. Вшанування пам'яті героїв Крут; 

15. Участь у військово - спортивній грі “Сокіл” (“Джура”); 

16. Участь у конкурсі “Сурми звитяги”; 

17. Свято “Час згадати захисників та захисниць України”; 

18. КВК до дня Збройних сил України; 

19. Створення відеороликів  “З днем народження, Україно!”, “У вишиванці кольори 

яскраві…”; 

20. КВК “”Рідна мова в рідній школі”; 

21. Конкурси малюнків про Україну, рідне село. 

 

11.Мужиловицький ЗЗСО І-ІІ ступенів: 

1. Флешмоб “Державний прапор” та “Незалежній Україні - 30”, піша хода селом. (60 уч.) 

2. Флешмоб “Ми за Мир”,  “Голуб Миру” - малюнок на асфальті. (50 уч.) 

3. День української хустини. (30 уч.) 

4. Проведення Олімпійських уроків. (80 уч.) 

5. участь у конкурсі “Сурми звитяги”. (5 уч.) 



6. Козацькі забави. Конкурс малюнка. (80 уч.) 

7. Акція “Напиши листа Воїну” (30 уч.) 

8. Акція “Незабудка пам’яті”. Перегляд фільму “Червоне намисто”до Дня пам’яті жертв 

голодомору. (100 уч.) 

9. “Урок мужності”, присвячений Дню збройних сил України (90 уч.) 

10.  Участь у благодійній акції “Монетки дітям” (20 уч.) 

11. Конкурс малюнка “З Україною в серці” до Дня гідності і свободи. (50 уч.) 

      12. День пам'яті жертв Бабиного Яру 

 

12.Прилбицький ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Митрополита А.Шептицького 

1. Прощання з колядою 

2. Виховний захід “Героїчне життя не кануло в забуття” 

3. Патріотична, молодіжна, танцювальна руханка “Заради майбутнього” до Всесвітнього 

дня молоді 

4. Прес-реліз “Молодь - еліта нації”  

5. Конкурс малюнка на бруківці “Я малюю своє майбутнє” 

6. Фотозона “Синьо-жовті селфі” у День молоді 

7. Конкурс дитячих робіт “Оберіг для воїна” до Дня захисника України 

8. Свято Андріївських вечорниць у Прилбичах 

9. Турнір “Сторінками історії” до Дня Соборності 

10. Тематичний інформаційний дайджест “Від ідеї до життя” 

11. Літературна кав’ярня до Дня рідної мови “Золоте слово” 

12. Загальношкільний конкурс “Мої умілі ручки” (виставка дитячих робіт) 

13. Конкурс читців до Всесвітнього дня поезії “Мені болить - тому читаю вірші…” (Богдан 

Козак) 

14. Свято матері “А мама - то Вічна Покрова накриває останнім листочком” 

15. До Міжнародного дня сім’ї  “Мама, тато, сестра і я - це моя спортивна сім’я” (родинні 

ігри патріотів для учнів 8 класів) 

16. Конкурс “Міс весняночка” для учнів 6 класів 

17. Засідання інт електуального клубу “ЩО? ДЕ? КОЛИ?” “Як я знаю історію свого села та 

місцеві традиції 

18. Дистанційний флешмоб “Парасольки миру” учнів 

19. Участь у благодійній акції “Монетки дітям” Загальношкільний захід “Козацькому роду - 

нема переводу”  

20. Акція “Намалюй малюнок воїну” - 1-4 класи 

21. Флешмоб “Зроби фото з хусткою” - учні та вчителі школи 

22. Онлайн - захід “Голод 33- біль душі і пам’ять серця”  

 

13.Чолгинський ЗЗСО І-ІІ ступенів 

1. Робота над проєктом “Україна починається з мене”. 

2. Реалізація Проєкту за обміном учнів Новояворівської міської ради  та м. Мелітополя під 

час Різдвяних свят у січні 2022 року. 

3. Святкування 30-річниці Незалежності України “Україно моя - єдина державо”. 

4. Заходи до Дня Захисника та Захисниць України. 

5. Заходи до Дня української мови та писемності. 

6. Акція “Колоски пам’яті”. 

7. Небесна Сотня ангелів. 

8. Соборна Мати-Україна - одна для всіх як оберіг. 

9. Вшанування героїв Крут. 

10. Читання поезій Л.Українки та Т.Шевченка. 

11. Акція “Писанка для захисника”. 



12. Заходи до Дня пам’яті та примирення. 

13. Флешмоб “Вдягни вишиванку” 

14. Парад гаївок. 

14.Новояворівська початкова школа 

1.  Інтегровані уроки до Дня українського козацтва "Ми -козаки". 

2.  Змагання з військово - прикладних видів спорту до Дня Збройних Сил України для учнів 

10-11 класів . 

3. Козацькі розваги. 

4. Гра-мандрівка “Рідне місто моє” з метою вивчення історії Новояворівська.-30 уч. 

5. Виховний захід вікторина “Україна дивує” до 30-річчя незалежності України.  

15.Старицька початкова школа 

1.День української хустини. Конкурс малюнків “Дай мені, мамо, хустину на згадку”.  

2.Урок квест до Дня української мови та писемності. 

3.Виховна година до Дня пам’яті жертв голодомору, виготовлення колосків. Перегляд фільму 

“Дітям про голодомор”.  

4.Конкурс малюнка “З Україною в серці” до Дня гідності і свободи. - Виховний захід “Мови 

нема без народу”. 

 

16.Воледобростанський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів 

1. Концерт "Тобі, Україно!"  з нагоди Дня Незалежності України  

2. Інтегрований урок "Ми- козаки" до Дня українського козацтва " 

3. Інтегрований урок присв'ячений Дню пам'яті жертв Голодомору  

4. Флешмоб до Дня української хустини  

5. Заходи до Дня захисників та захисниць України  

6. Відкритий урок до Всесвітнього дня "Дякую " 

7. Вистава "Ніч перед Різдвом " 

8. Участь у благодійній акції "Щедрий вівторок" 

9. Виступ "Святкування Різдва в різних країнах світу " 

 

9.ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО (ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО) ВИХОВАННЯ 

ТА ТУРИСТСЬКО-КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ З УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ 

Проведення різноманітних заходів для вчителів та учнів з метою формування 

моральної та правової культури особистості. 

Залучати батьківську громадськість до проведення заходів із національно – патріотичного 

виховання, волонтерів, представників громадських організацій. 

Обирати цікаві форми проведення заходів патріотичного спрямування, які б давали 

здобувачам знання з історії України і  виховували любов до Батьківщини (пізнавальні  ігри, 

квести,  КВК,  розучування пісень, віршів про рідний край,  створення відеороликів тощо). 

 

 

Начальник                                                 Михайло Дорош 
 

 

 

 

Виконавець: Кабан Л.Р.,0975767417 


