МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
П'ЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 01 квітня 2016 року

м. Мала Виска

№ 65

Про затвердження Програми національнопатріотичного виховання дітей та
учнівської молоді в Маловисківському
районі на 2016-2018 роки
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” та розглянувши поданий районною державною адміністрацією
проект Програми національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в
Маловисківському районі на 2016-2018 роки,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму національно-патріотичного виховання дітей та учнівської
молоді в Маловисківському районі на 2016-2018 роки ( далі – Програма ), що додається.
2. Районній державній адміністрації здійснити організаційні заходи з реалізації
Програми та передбачити видатки на фінансування її заходів у межах асигнувань по
відділу освіти Маловисківської районної державної адміністрації.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з соціальних та гуманітарних питань.

Голова районної ради

С.Сосновська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Маловисківської
районної ради
1 квітня 2016 № 65

ПРОГРАМА
національно-патріотичного виховання дітей та
учнівської молодів Маловисківському районі
на 2016-2018 роки

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
У сучасних суспільно-політичних умовах, коли Україна ціною життя Героїв
Небесної Сотні, зусиллями українських військових, добровольців, волонтерів відстоює
свободу і територіальну цілісність, пріоритетного значення набуває патріотичне
виховання дітей та учнівської молоді.
Події останніх місяців дають підстави стверджувати, що переважна більшість
громадян України, серед яких є і діти, і молодь, виявили високу патріотичну свідомість та
міцну громадянську позицію. Це є свідчення системи виховної роботи педагогічних
колективів навчальних закладів. Тому одним із найважливіших завдань педагогів є
продовження роботи з формування у дітей та молоді громадянських якостей, розуміння
приналежності до українського народу.
Головною домінантою національно-патріотичного виховання молоді є формування
у особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності та самої себе, активної за
формою та моральної за змістом, життєвої позиції.
В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку
української державності як консолідуючий чинник розвитку суспільства й нації в цілому.
Форми й методи виховання базуються на українських народних традиціях, кращих
надбаннях національної та світової педагогіки й психології.
Сьогодні сформоване соціальне замовлення на ефективні виховні системи й
технології. Зростає увага до виховання засобами музеїв, театральної педагогіки, дитячого
та юнацького спорту. Створюються реальні умови для прояву творчих здібностей молодих
людей. Сучасна молодь добре інформована щодо процесів в різних сферах науки, техніки,
соціального життя; динамічно оволодіває сучасними комунікаційними технологіями.
Усе це створює сприятливі умови для розвитку національно-патріотичного
виховання як пріоритетної сфери соціального життя країни, підвищення його статусу та
розвитку потенціалу, досягнення якісно нових результатів у духовно-моральному,
патріотичному,
трудовому,
художньо-естетичному,
екологічному
вихованні
підростаючого покоління.
2. Визначення мети Програми
Мета Програми полягає у створенні умов для системної і цілеспрямованої
діяльності закладів освіти Маловисківського району щодо виховання молодої людини —
патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну,
правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і цивілізовано
відстоювати свої громадянські права та виконувати обов’язки, сприяти громадянському
миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно самореалізуватися в
соціумі як громадянин, сім'янин, носій української національної культури.
3. Завдання Програми:
підвищити статус патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних
закладах району;
- зміцнювати й розвивати виховні функції навчальних закладів, розширити склад
суб’єктів патріотичного виховання, посилити координацію їхніх зусиль;
- ефективніше використовувати національні традиції, сучасний світовий та
вітчизняний педагогічний досвід та дослідження психолого-педагогічної науки
у сфері патріотичного виховання;
- зорієнтувати виховні системи закладів освіти на визнання пріоритету
патріотичного виховання особистості;

-

забезпечити взаємодію системи освіти з усіма соціальними інститутами щодо
інтенсифікації процесу патріотичного виховання особистості;
формувати шанобливе ставлення до зростаючої особистості у відповідності з
Конвенцією ООН про права дитини;
посилити роль сім’ї у патріотичному вихованні дітей, зміцнити її взаємодію з
навчальними закладами;
відродити на нових теоретико-технологічних засадах систему позакласного та
позашкільного патріотичного виховання дітей та учнівської молоді;
сприяти розвитку дитячих і молодіжних громадських організацій як центрів
становлення патріотів України;
сприяти подальшій демократизації управління процесом патріотичного
виховання підростаючого покоління.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів
та джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми

Досягнення поставленої мети здійснюватиметься шляхом активізації діяльності
органів державної та виконавчої влади у сфері патріотичного виховання молодого
покоління, інформаційно-пропагандистського забезпечення національно-патріотичного
виховання молоді, посилення ролі сім’ї у процесі патріотичного виховання, допризовної
підготовки молоді, популяризації цінностей духовної спадщини, народних традицій,
виховання шанобливого ставлення до національної символіки і символів та історичного
краєзнавства.
Фінансування Програми здійснюватиметься у межах видатків за рахунок
бюджетних та позабюджетних коштів.
5. Виконання заходів Програми дасть змогу:
- консолідувати зусилля навчальних загальноосвітніх закладів щодо упровадження
цілісної системи національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у
Маловисківському районі упродовж 2016-2018 років.
6. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Відділ освіти Маловисківської районної державної адміністрації аналізує хід
виконання основних завдань та заходів Програми, інформує про хід виконання Програми
голову Маловисківської районної державної адміністрації та голову Маловисківської
районної ради, звітує про хід виконання Програми перед Маловисківською районною
радою до 1 липня щороку.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

Додаток 1
до Програми національнопатріотичного виховання дітей та
учнівської молоді у Маловисківському
районі на 2016-2018 роки

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді у
Маловисківському районі на 2016-2018 роки
1. Ініціатор розроблення Програми
2. Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої влади про
розроблення Програми
3. Розробник П рограми
4. Відповідальний виконавець

Відділ освіти Маловисківської районної
державної адміністрації
Розпорядження голови Маловисківської
районної державної адміністрації від
16.02.2016 року №46-р
Відділ освіти Маловисківської районної
державної адміністрації
Відділ освіти Маловисківської районної
державної адміністрації

5. Учасники Програми

Загальноосвітні та позашкільні навчальні
заклади

6. Термін реалізації Програми

2016-2018 роки

7.Перелік бюджетів, які беруть участь у
виконанні Програми

Районний бюджет

8.Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації Програми

575500 грн.

Додаток 2
до Програми національнопатріотичного виховання дітей та
учнівської молоді у Маловисківському
районі на 2016-2018 роки

Заходи
щодо реалізації програми національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в Маловисківському районі
на 2016-2018 роки
У тому числі по
Прогнозований
Очікуваний результат
Строк
роках
Найменування заходу
Виконавець
обсяг
виконання
фінансування
2016
2017
2018
1.Активізація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій
1.1.Координація діяльності структурних
Відділ
постійно
Забезпечення
підрозділів районної державної
освіти РДА
цілеспрямованої
адміністрації, районної ради, сільських та
комплексної і послідовної
селищних рад, громадських організацій
взаємоузгодженої
щодо роботи по національнодіяльності органів
патріотичному вихованню
державної влади щодо
національно-патріотичного
виховання дітей та
учнівської молоді
1.2.Розгляд актуальних питань
Відділ
постійно
Підвищення ефективності
національно-патріотичного виховання на
освіти РДА
діяльності організацій і
засіданнях у форматі круглого столу за
установ, які здійснюють
участю органів районної державної
заходи з національноадміністрації, місцевого самоврядування,
патріотичного виховання.
представників громадських організацій та
політичних партій та рухів.
2.Виховання шанобливого ставлення до національної символіки і символів
2.1.Використання у встановленому чинним Відділ
постійно
Виховання
шанобливого
законодавством порядку державної
освіти РДА
ставлення до державних
символіки України
символів України

2.2.Оновлення демонстраційних стендів з

Відділ

постійно

6000

2000

2000

2000

Виховання поваги до

державної символіки у загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладах

освіти РДА

2.3. Проведення виховних годин, бесід,
вікторин, конференцій з тематики про
історію виникнення, сучасне тлумачення
державної та національної символіки

Відділ
освіти РДА

постійно

-

-

-

-

2.4. Проведення заходів до Дня соборності,
Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги,
Дня Конституції, Дня Державного Прапора,
Дня незалежності, Дня Гідності і Свободи,
Дня Героїв Небесної Сотні, інших
державних свят, пам’ятних подій,
історичних дат, пов’язаних зі становленням
української держави та забезпечення участі
молоді у цих заходах

Відділ
освіти РДА

Згідно дат
проведення

3000

1000

1000

1000

-

-

3.1. Надання посильної допомоги сім’ям
воїнів, які перебувають у зоні АТО та
ветеранам ІІ світової війни

3. Активізація волонтерської роботи
Відділ
постійно
освіти РДА

3.2.Проведення благодійних акцій та Відділ
заходів, направлених на підтримку воїнів, освіти РДА
що перебувають у зоні АТО.

За потребою

3000

1000

1000

1000

3.3. Упорядкування території біля місць
поховань, пам’ятників, пам’яних знаків,
обелісків воїнів

Відділ
освіти РДА

постійно

1500

500

500

500

3.4.Проведення районного конкурсу

Відділ

квітень

1500

500

500

500

державних символів
України, підтримання їх у
належному стані
Виховання патріотичних
почуттів, національної
свідомості, самосвідомості,
знайомство з історичними
віхами становлення
Української держави та її
символіки
Формування у молоді
почуття патріотизму,
духовності, моральності та
загальнолюдських
життєвих принципів

Виховання понять єдність,
взаємодопомога, прагнення
до відповідальної
патріотичної поведінки
Виготовлення
оберігів,
сувенірів написання листів
пораненим для підтримки
бойового духу воїнів
Утримання території в
належному санітарному
стані, виховання поваги до
подвигу воїнів-односельців
Визначення кращого

діяльності шкільних волонтерських загонів

освіти РДА

волонтерського загону,
упровадження досвіду
діяльності у роботу
загальноосвітніх та
позашкільних закладів
району

4. Військово-патріотична діяльність
Відділ
серпень
35000
освіти РДА

15000

10000 10000

Відділ
освіти РДА

Березеньквітень

6000

2000

2000

4.3.Проведення районного етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької військовоспортивної гри «Сокіл»
(«Джура»)

Відділ
освіти РДА

квітень
травень

180000

60000

60000 60000

4.4. Створення постійно діючих стендів, що
відображають події збройної боротьби
українського народу за територіальну
цілісність нашої країни, участь випускників
навчальних закладів, односельців в
антитерористичній операції
4.5.Організація зустрічей з ветеранами
війни, учасниками Революції Гідності,
бойових дій АТО, проведення уроків
мужності

Відділ
освіти РДА

Протягом
року

Відділ
освіти РДА

постійно

1500

500

500

4.6.Створення умов для забезпечення
Відділ
повноцінного викладання предмету «Захист освіти РДА

постійно

125000

55000

40000 30000

4.1. Створення необхідної матеріальної
бази для функціонування гуртків
патріотичного спрямування
4.2. Проведення районного етапу
Всеукраїнського фізкультурнопатріотичного фестивалю школярів
«Козацький гарт»

2000

500

Збільшення кількості дітей,
охоплених патріотичною
діяльністю
Залучення дітей та
учнівської молоді до
фізичної активності
,вивчення життя і побуту
козаків
Залучення дітей та
учнівської молоді до
активних видів відпочинку,
знайомство з різними
видами самооборони
Формування національної
ідентичності, вшанування
подвигу та героїзму
захисників української
державності
Подання особистого
прикладу мужності та
відваги, виховання у
підростаючого покоління
гордості за земляків
Отримання знань і умінь з
предмету « Захист

Вітчизни» у навчальних закладах району
4.7.Сприяння набуттю практичних навичок
учнями з основ військової справи, у тому
числі з вогневої, тактичної, прикладної,
фізичної та медико-санітарної підготовки

Вітчизни»
Покращення матеріальної
бази закладів

Відділ
освіти РДА

постійно

6000

2000-

2000

2000

4.8. Забезпечення проведення молодіжних
заходів з патріотичного виховання: акцій,
ігор, конкурсів, засідань у форматі
“круглих столів”, семінарів-тренінгів,
тематичних лекцій, фестивалів, таборів,
вишколів, походів, інформаційних
кампаній, виїзних акцій тощо
4.9.Проведення спартакіади допризовної
молоді

Відділ
освіти РДА

постійно

5000

2000-

1500

1500-

Відділ
освіти
РДА

Постійно

43000

4.10 Організація проведення районного
конкурсу «Де козак, там і слава»

Відділ
освіти РДА

Постійно

9000

4.11. Організація проведення військовопатріотичного заходу «Захисник
Кіровоградщини»

Відділ
освіти РДА

Червеньлипень

12000

4.12.Організація проведення триденних
військово-патріотичних зборів з юнаками
10-11 класів

Відділ
освіти РДА

Травень

90000

15000- 15000 13000- Формування у молоді
почуття патріотизму,
духовності, моральності та
загальнолюдських
життєвих принципів
3000
3000 3000
Формування у молоді
почуття патріотизму,
духовності, моральності та
загальнолюдських
життєвих принципів
4000
4000 4000
Формування у молоді
почуття патріотизму,
духовності, моральності та
загальнолюдських
життєвих принципів
30000 30000 30000 Формування у молоді
почуття патріотизму,
духовності, моральності та
загальнолюдських
життєвих принципів

Виховання чіткої
громадянської позиції,
уміння відстоювати власну
точку зору

4.13. Проведення районних спортивних Відділ
змагань на честь вшанування пам’яті освіти РДА
воїнів-інтернаціоналістів,
учасників
Революції Гідності та воїнів АТО

Постійно

45000

15000

5. Інформаційно-просвітницька робота
5.1.Поповнення
бібліотечних
фондів Відділ
постійно
1000
сучасними україномовними друкованими освіти РДА
3000
виданнями,
передплата
українських
періодичних видань
5.2. Організація і оформлення постійно Відділ
постійно
діючих тематичних виставок, викладок освіти РДА
літератури, прес-оглядів, літературних
вечорів, вечорів поезії, годин пам’яті та
інших заходів патріотичного спрямування
5.3. Розробка методичних матеріалів щодо Відділ
постійно
патріотичного виховання, вивчення й освіти РДА
пропагування кращого досвіду
5.4. Започаткування постійно діючої
Відділ
постійно
рубрики з висвітлення заходів з
освіти РДА
патріотичного виховання в газеті
«Маловисківські вісті»

15000

15000

Формування у молоді
почуття патріотизму,
духовності, моральності та
загальнолюдських
життєвих принципів

1000

1000

Популяризація
україномовних
видань,
використання їх в роботі

-

-

Формування
патріотизму

-

-

Обмін досвідом з питань
патріотичного
виховання
між закладами
Інформування населення

-

-

почуття

