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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства у справах ветеранів 

України 

      травня 2021 року № 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

залучення ветеранів до сфери національно-патріотичного виховання 
 

№ Захід Строк 
Відповідальний 

виконавець 

Індикатор 

виконання 
Очікувані результати 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Організація та проведення навчальних 

заходів (тренінгів, вебінарів, семінарів) для 

ветеранів війни, постраждалих учасників 

Революції Гідності (далі – ветерани) з 

метою підвищення обізнаності в сфері 

національно-патріотичного виховання 

травень - 

грудень 

2021 року 

Експертна група 

національно-

патріотичного 

виховання, 

територіальні 

органи 

Мінветеранів 

Проведено не 

менше 2 заходів 

для збільшення 

кількості 

ветеранів 

обізнаних 

процесом 

національно-

патріотичного 

виховання 

Підготовка 

кваліфікованого 

кадрового потенціалу з 

числа ветеранів для 

роботи в сфері 

національно-

патріотичного 

виховання 

2. Організація та проведення круглого столу 

«Напрями та механізми залучення 

ветеранів до національно-патріотичного 

виховання» 

червень - 

липень 

2021 року 

Експертна група 

національно-

патріотичного 

виховання, 

Складена 

резолюція за 

результатами 

проведеного 

Узгоджені позиції 

спільного вирішення 

питань щодо створення 

ефективних механізмів 



2 
 

2 

 

1 2 3 4 5 6 

територіальні 

органи 

Мінветеранів 

круглого столу залучення ветеранів до 

сфери національно-

патріотичного 

виховання 

3. Висвітлення ефективних практик та 

результатів діяльності громадських 

об’єднань ветеранів у сфері національно-

патріотичного виховання 

червень - 

грудень 

2021 року 

Директорат 

вшанування 

пам’яті та 

формування 

позитивного 

образу ветерана, 

територіальні 

органи 

Мінветеранів, 

Сектор 

комунікації та 

зв’язків із 

засобами 

масової 

інформації 

Виготовлено та 

поширено 

інформаційний 

матеріал щодо 

ефективних 

практик та 

результатів 

громадських 

організацій 

ветеранів в сфері 

національно-

патріотичного 

спрямування 

Покращення рівня 

підтримки 

суспільством процесу 

залучення ветеранів до 

національно-

патріотичного 

виховання 

4. Проведення навчань для громадських  

об’єднань ветеранів з метою підвищення 

якості проєктів з національно-

патріотичного виховання, які реалізуються 

в межах конкурсу з визначення 

загальнодержавних програм (проєктів, 

червень- 

грудень 

2021 року  

Директорат 

вшанування 

пам'яті та 

формування 

позитивного 

образу ветерана, 

Проведено не 

менше двох 

заходів, що 

спрямовані на 

підвищення 

якості проєктів з 

Збільшення кількості 

ефективних проектів 

(заходів) національно-

патріотичного 

виховання 

організованих 
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3 

 

1 2 3 4 5 6 

заходів), розроблених громадськими 

об’єднаннями ветеранів, для виконання 

(реалізації) яких надається фінансова 

підтримка  

територіальні 

органи 

Мінветеранів 

національно-

патріотичного 

виховання, які 

реалізуються в 

межах конкурсу 

з визначення 

загальнодержавн

их програм 

(проєктів, 

заходів), 

розроблених 

громадськими 

об’єднаннями 

ветеранів, для 

виконання 

(реалізації) яких 

надається 

фінансова 

підтримка   

громадськими 

об’єднаннями 

ветеранів, для 

реалізації яких 

надається фінансова 

підтримка 

5. Розроблення проєкту спільного наказу 

Міністерства у справах ветеранів України 

та Міністерства освіти та науки України 

щодо порядку підготовки та допуску 

ветеранів до освітньої діяльності за 

напрямом дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та  

червень - 

листопад 

2021 року 

Експертна група 

національно-

патріотичного 

виховання; 

 

Затверджено 

нормативно-

правовий акт 

щодо порядку 

підготовки та 

допуску 

ветеранів до 

Підготовка 

кваліфікованого 

кадрового потенціалу 

для здійснення 

освітньої діяльності в 

позашкільній освіті 
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1 2 3 4 5 6 

військово-патріотичного виховання в 

системі освіти 

освітньої 

діяльності в  

системі освіти за 

напрямом 

дитячо-юнацької 

військово-

патріотичної гри 

«Сокіл» 

(«Джура») та  

військово-

патріотичного 

виховання 

 

6. Вивчення в регіонах потреб у фахівцях 

щодо роботи в сфері національно-

патріотичного (військово-патріотичного) 

виховання, зокрема в викладанні освітніх 

та навчальних програм військово-

патріотичного спрямування, та викладанні 

військово-прикладних та службово-

прикладних видів спорту 

червень- 

грудень 

2021 року  

Експертна група 

національно-

патріотичного 

виховання; 

 Експертна 

група освітніх 

програм, 

професійної 

адаптації та 

сприяння 

зайнятості, 

територіальні 

відділи 

міністерства 

До кінця 2021 

року визначено 

запит на 

необхідну 

кількість 

ветеранів, які 

потребують 

підготовки, 

перепідготовки, 

підвищення 

кваліфікації для 

фахової роботи в 

сфері 

національно-

Створення державного 

запиту на підготовку 

кваліфікованого 

кадрового потенціалу з 

числа ветеранів для 

викладання в закладах 

освіти, спеціалізованих 

центрах освітніх та 

навчальних програм 

військово-

патріотичного 

спрямування 



5 
 

5 

 

1 2 3 4 5 6 

патріотичного 

(військово-

патріотичного) 

виховання, 

військово-

прикладних та 

службово-

прикладних 

видів спорту 

7. Розробка методичних рекомендацій для 

ветеранських просторів щодо  проведення 

заходів з національно-патріотичного 

(військово-патріотичного) виховання  

липень - 

жовтень 

2021 року 

Експертна група 

національно-

патріотичного 

виховання 

Розроблені 

методичні 

рекомендації 

організації та 

проведення 

національно-

патріотичних та 

військово-

патріотичних 

заходів. 

Поширено 

матеріали серед 

ветеранських 

просторів  

Залучення ветеранів до 

участі та організації 

заходів з національно-

патріотичного 

(військово-

патріотичного) 

виховання на базі 

ветеранських 

просторів.  

 

8. Розроблення нормативно-правового акта 

щодо відзначення ветеранів війни, 

жовтень - 

листопад 

Експертна група 

національно-

Затверджено 

нормативно-

Створення системи 

мотивації та підтримки 



6 
 

6 

 

1 2 3 4 5 6 

постраждалих учасників Революції 

Гідності (далі – ветерани) за ефективну 

діяльність у сфері національно-

патріотичного виховання 

2021 року патріотичного 

виховання 

правовий акт 

щодо 

відзначення 

ветеранів за 

ефективну 

діяльність у 

сфері 

національно-

патріотичного 

виховання 

участі ветеранів, 

громадських об’єднань 

ветеранів у 

національно-

патріотичному 

вихованні 

 

Генеральний директор Директорату вшанування  

пам’яті та формування позитивного образу ветерана                                                                         Руслан ПРИХОДЬКО 


