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Рівненська обласна рада

На виконання рішення голови Рівненської обласної ради №20 від 
25.12.2015 «Про обласну програму військово-патріотичного виховання та 
підготовки молоді до служби в Збройних Силах України та інших військових 
формуваннях на 2016-2020 роки» управління освіти і науки 
облдержадміністрації інформує наступне.

У закладах загальної середньої та позашкільної освіти області проведено 
тематичні уроки, круглі столи, години спілкування, лекції, бесіди та інші 
заходи за участю ветеранів війни та військової служби, учасників бойових дій 
та учасників антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, 
учасників українського визвольного руху.

Учнівсько-педагогічними колективами закладів загальної середньої та 
позашкільної освіти області забезпечено організацію проведення обласної акції 
«Сувенір для захисника України», під час якої виготовлено понад 500 оберегів 
та понад 4 тисячі малюнків, які відправлено у зону ООС.

Працівниками Рівненського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти:

- розроблено методичні рекомендації для педагогічних працівників щодо 
проведення тематичних уроків, «круглих столів», годин спілкування з 
учасниками бойових дій, які захищали територіальну цілісність України;

- підготовлено та розміщено довідкові матеріали щодо відзначення у 2020 
році в Україні Дня Гідності та Свободи та увічнення пам’яті Героїв та 
захисників України на сайті РОІІ1110 та порталі «Освіта Рівненщини»;

- прочитано тематичні лекції в профільних групах слухачів курсів 
підвищення кваліфікації, присвячених Революції Гідності та подіям російсько- 
української війни, з тем «Майдан: від незалежності -  до свободи», «Євромайдан 
як складова Революції Гідності» (вересень 2020),

- презентовано цикл відеороликів «Характери Гідності» про життя та 
вдачу загиблих воїнів (вересень 2020);

- організовано онлайн-дискусію з теми «Героїзація та її сприйняття в 
сучасному світі»; для слухачів курсів підвищення кваліфікації організовано 
зустріч із членами Рівненської організації Національної спілки письменників 
України -  Іриною Баковецькою, Анною Лимич, Неонілою Диб’як та Юрієм
Матвійчуком, які презентували альманах «Революція..-Г-ідаость...Війна»—. —
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У закладах освіти Сарненського району традиційними стали: майстер- 
класи з виготовлення оберегів, арт-листівок, сувенірів, подарунків для 
українських воїнів; патріотичні флешмоби, патріотичні квести «Я люблю 
Україну»; уроки мужності; акції «Не будь байдужим», «Бандероль для 
солдата», «Захисникам рубежів України», «Допоможи солдату -  захисти 
Батьківщину», «Із теплом у серці»; зустрічі з земляками-патріотами, членами 
волонтерських організацій, військовослужбовцями; класні проекти «Ланцюг 
поколінь», у ході яких проведено зустрічі з ветеранами Другої світової війни 
«Ветеран живе поруч», учасниками АТО; пошук та збір інформації про 
випускників-учасників бойових дій на Сході України, воїнів-афганців.

За ініціативи учнівсько-батьківського колективу Костопільського 
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія 
ім.Т.Г.Шевченка» відбувся захід «За рецептом моєї бабусі», у ході якого 
встановлено загальношкільний рекорд із випічки пирогів. Усю домашню здобу, 
за попередньою домовленістю, було передано військовослужбовцям 
Рівненського полігону. Членами районної асоціації дітей-лідерів 
Костопільщини «Ровесник», що діє на базі Костопільського будинку школярів 
та юнацтва, виготовлено «Книгу пам’яті, мужності та звитяги», у якій зібрано 
матеріали про учасників та загиблих героїв АТО.

Членами районної асоціації дітей-лідерів Костопільщини «Ровесник», що 
функціонує на базі Костопільського будинку школярів та юнацтва, виготовлено 
«Книгу пам’яті, мужності та звитяги», у якій зібрано матеріали про учасників 
та загиблих героїв у ході операцій ООС (АТО).

Учнівсько-педагогічні колективи закладів освіти міста Вараш взяли 
участь у акції «Ми дякуємо Вам, захисники!» під час якої виготовили обереги, 
написали листи, вітальні листівки, малюнків воїнам-захисникам на сході 
України та відправили 11 жовтня 2020 року волонтерами воїнам-танкістам 14 
бригади на Луганщині.

13.10.2020 у місті Вараш підведено підсумки заочного міського онлай- 
конкурсу «Поліська Січ», приуроченого Дню захисника України, переможцем 
якого став Ромась Ілля, учень Вараського ліцею №3 (захід проведено в режимі 
онлайн 05-13.10.2020, де всі заклади загальної середньої та позашкільної осв:ти 
представляли відеозаписи конкурсної повстанської або стрілецької пісень).

У Вараських ліцеях №2, №5 вшанували пам’ять загиблих на сході 
України, воїнів - колишніх учнів С.Тарасюка та М.Турика.

У закладах загальної середньої освіти Здолбунівської міської 
територіальної громади проведено уроки звитяги з використанням матеріалів, 
що розміщені на сайті Міністерства у справах ветеранів України. Крім того, до 
Дня захисника України в Бібліотеці для дітей і юнацтва проведено виставку 
малюнків учнів закладів освіти міста.

У закладах загальної середньої освіти Острозької міської об’єднаної 
територіальної громади проведено відповідні тематичні заходи, зокрема: фого- 
челендж «Під Покровою минулого»; показовий виступ з бойового гопака для 
учнів 1-4-х класів; урок мужності для учнів 10-х класів «Герої поруч з нами»; 
радіогазети на теми: «Слава героям України», «Слава і гордість українського 
народу»; для учнів 11-х класів спільно з представниками Острозького 
районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, 
заступником військового комісара Галібіним Р.О. та начальником відділення



офіцерів запасу і кадрів Осипчуком М.А., проведено «Урок мужності»; 
виставка світлин «Вони захищають наше майбутнє»; перегляд учнями 8-11-х 
класів фільму «Добровольці».

14 жовтня 2020 року вихованці пластових гуртків закладів освіти стали 
учасниками акції «Покрова - 2020».

У Вербівському НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів - ДНЗ» Висоцької сільської ради 
проведено наступні заходи: виготовлення та розповсюдження інформаційних 
буклетів «14 жовтня -  День захисника України. Історія свята»; змагання «Один 
день з життя козаків»; інтелектуально-розважальна гра «Ігри патріотів» для 
молодших школярів; флешмоб «Щирі слова подяки нашим захисникам»; 
загальношкільна гра-квест «Козацькі забави».

З нагоди Дня захисників України, у закладах освіти, підпорядкованих 
Дядьковицькій ОТГ, проведено наступні заходи: акція з виготовлення сувенірів 
та вітальних листівок здобувачами освіти для воїнів АТО, які проживають на 
території Дядьковицької ОТГ. Вітальні листівки та малюнки були вручені на 
зустрічі захисників України, яка була проведена 14.10.2020 в ОТГ; на сторінках 
закладів освіти у соціальній мережі «ТасеЬоок» розміщено привітання для 
захисників України. У опорному закладі «Дядьковицький ліцей» Дядьковицької 
сільської ради було проведено: мультивікторину для учнів 1-4 класів «Як 
козаки по сіль ходили»; спортивні змагання «Ми роду козацького діти»; 
лотерею для учнів 1-11 класів «Для найкращих козачат»; для учнів 10 класу 
проведено урок з історії «Захисники України»; змагання «Ми нащадки козаків».

У опорному закладі «Малошпаківський ліцей» Дядьковицької сільської 
ради відбулися: виставки робіт здобувачів освіти «Дякуємо нашим 
захисникам!»; квест «Козацькому роду нема переводу».

У Рівненській загальноосвітній школі №6 відбулося урочисте відкриття 
пам’ятної дошки учаснику ООС Васюку Олександру. Вшанувати пам’ять 
колишнього випускника, бійця ООС прийшли побратими, однокласники, родичі 
Олександра, учні і вчителі школи та небайдужі жителі мікрорайону.

Організовано перегляд художніх і документальних фільмів про героїзм 
захисників України: «08.2014. Розповідь про події в Іловайську», «Два дні в 
Іловайську», «Іловайськ через призму часу», частини 1 - 3 ,  «Дика рота», «Війна 
химер» з пекла», «Іловайськ 2014. Батальйон Донбас».

Вчителями предмету «Захист України» забезпечується проведення бесід та 
тематичних уроків з випускниками 11 класів закладів загальної середньої освіти з 
метою роз’яснення престижу військової служби, специфіки проходження 
військової служби на офіцерських посадах.
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