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Кам’янка 2018 рік 



 

 

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-

2020 роки (далі – Програма) передбачає забезпечення комплексної системної і 

цілеспрямованої діяльності органів місцевого самоврядування, громадських 

організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування 

у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до 

Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання 

громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, 

цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як правової, 

демократичної, соціальної держави.  

В сучасних суспільно-політичних умовах, що склалися в державі, задля 

консолідації суспільства, необхідно посилити патріотичний характер навчання та 

виховання. Розроблення програми зумовлено необхідністю вдосконалення системи 

національно-патріотичного виховання на засадах національної педагогіки, здатної 

формувати громадянина, патріота, що базується  

на ціннісному ставленні особистості до українського народу, Батьківщини, 

держави, нації. 

Програма визначає головну мету, завдання, напрямки та основну концепцію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді,                   конкретизує 

шляхи, механізми, терміни  та перелік основних заходів  

з реалізації стратегічних завдань, їх виконавців, прогнозовані обсяги фінансового 

забезпечення виконання. 

Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися)  

в установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період  

її виконання відбуватимуться зміни в законодавстві України про освіту, державній 

освітній політиці, в реальній соціально-економічній ситуації  

в регіоні, що вимагатимуть відповідного безпосереднього реагування системи 

освіти Кам’янської ОТГ. 

Паспорт Програми, наведений у додатку 1 до Програми. 
 

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ 
 

Метою Програми є визначення і забезпечення реалізації першочергових і 

перспективних заходів, спрямованих на розвиток сфери патріотичного виховання 

дітей та молоді Кам’янської ОТГ.  
 

ІII. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 
 

Для досягнення мети Програми з використанням сучасних підходів  

до визначення пріоритетності у розв’язанні існуючих проблем передбачено 

завдання і заходи. 

Головними завданнями є: 

- формування в учнівської молоді громадянських почуттів, любові  

до рідної землі, культури та історії свого народу, бажання працювати задля 

держави; 

- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків,  



духовної культури особистості, створення умов для формування її світоглядної 

позиції; 

- формування та розвиток мотивації, спрямованої на підготовку  

до захисту Української держави, соціальної активності дітей та молоді;  

- широке залучення молоді до активної участі у національно-культурному 

відродженні українського народу, розвитку традицій, мовної культури та 

національно-етнічних особливостей. 

Заходи Програми зазначені у додатку 2 до Програми. 
 

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРОГРАМИ 
 

Виконання Програми дозволить сформувати у молодіжному середовищі 

високу громадянську свідомість на засадах українських національно-історичних 

традицій, патріотичне ставлення до держави, повагу до її історії, культури й 

традицій; сприятиме героїзації осіб, які віддали життя за Україну, підтримці та 

успішній соціальній реабілітації учасників антитерористичної операції на сході 

України, що у свою чергу сприятиме ефективному вирішенню завдань, які стоять 

перед суспільством і державою.  
 

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 
 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету 

та інших джерел не заборонених законодавством. 

Обсяги фінансування Програми з бюджетів визначається щорічно, виходячи 

з їх фінансових можливостей. 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми за рахунок коштів міського 

бюджету наведено у додатку 2 до Програми. 
 

VI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ 
 

Координація заходів, передбачених Програмою покладається на відділ освіти, 

культури, молоді та спорту виконавчого комітету Кам’янської міської ради.  

Контроль за виконанням Програми здійснюється відділом освіти, культури, 

молоді та спорту  виконавчого комітету Кам’янської міської ради 

Виконавці заходів, передбачених Програмою, інформують відділ освіти, 

культури, молоді та спорту  виконавчого комітету Кам’янської міської ради 

щорічно до 1 грудня. 

Узагальнену інформацію про хід виконання програми відділ освіти, культури, 

молоді та спорту виконавчого комітету Кам’янської міської ради подає щорічно до 

15 грудня  виконавчому комітету Кам’янської міської ради. 

 

 

 

Начальник відділу освіти, культури, молоді та 

спорту виконкому Кам’янської міської ради                                Могилка А.П. 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 до Програми 
 

 

 

ПАСПОРТ 

 

Програми національно – патріотичного виховання дітей та молоді  

Кам’янської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки 

 

1.Ініціатор розроблення 

 програми (замовник):                  Виконавчий комітет Кам’янської міської ради: 

                                                    відділ освіти, культури, молоді та спорту 

 

2. Розробник програми:               Відділ освіти, культури, молоді та спорту, 

                                                   виконавчого комітету Кам’янської міської ради 

3. Термін реалізації програми:        2018-2020 роки 

4. Етапи фінансування програми:   щорічно  

5. Фінансування заходів  програми здійснюється по мірі можливості за рахунок 

коштів бюджету Кам’янської ОТГ, інших джерел не заборонених законодавством, 

шляхом внесення змін та доповнень до програми. 

6. Очікувані результати виконання програми:  

   - сформувати у молодіжному середовищі високу громадянську свідомість на 

засадах українських національно-історичних традицій, патріотичне ставлення до 

держави, повагу до її історії, культури й традицій;  

   - сприяти героїзації осіб, які віддали життя за Україну, підтримці та успішній 

соціальній реабілітації учасників антитерористичної операції на сході України; 

 - забезпечити оптимальні умови налагодження взаємодії органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій у питаннях 

збереження історико-культурних, духовних традицій українського народу; 

 - забезпечити розвиток та вдосконалення системи військово-патріотичного 

виховання дітей та молоді на території Кам’янської ОТГ. 

   

 

7. Термін проведення звітності: щорічно до 10 грудня. 

 

8. Головним розпорядником коштів є Виконавчий комітет  

                                                                      Кам’янської міської ради. 

     

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для  

          реалізації програми     -  261 000 грн. 

 

 

Замовник програми:                Виконавчий комітет Кам’янської міської ради: 

                                                 відділ освіти, культури, молоді та спорту 

 

 

 



 



Додаток 2 до Програми 

 

ЗАХОДИ 

щодо виконання програми національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 2018– 2020 роки 
 Перелік заходів Програми Виконавці Термін 

виконання 

Джерела 

фінансування 

 

Орієнтовані обсяги 

фінансування по роках (тис. грн) 

2018 2019 2020 

І. Співпраця органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військового комісаріату, козацьких та інших громадських 

формувань за напрямом національно-патріотичного виховання дітей та молоді, розвитку українського козацтва ,проведення військово-

патріотичної роботи 

 

1.1 Сприяти наданню організаційно-методичної 

допомоги громадським об'єднанням 

національно-патріотичного спрямування у 

проведенні військово-патріотичних зборів, 

військово-патріотичних ігор та військово-

спортивних таборів для молоді 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту  

виконавчого 

комітету 

Кам’янської 

міської ради 

Черкаської 

області 

 

2018-2020 Не потребує 

фінансування 

- - - 

1.2 Забезпечити облаштування пам’ятних місць 

на Кам’янщині, пов’язаних із боротьбою за 

волю України, проводити заходи із 

благоустрою та впорядкування територій 

населених пунктів із залученням громадських 

організацій 

2018-2020 Не потребує 

фінансування 

- - - 

 

1.3 

 

Сприяти залученню представників 

громадських організацій, козацтва, учасників 

антитерористичної операції до організації 

навчально-польових зборів юнаків та 

військово-спортивних таборів для проведення 

профорієнтаційної роботи та практичних 

занять щодо підготовки молоді до збройного 

захисту держави 

 

2018-2020 

 

Не потребує 

фінансування 

- - - 

1.4 Забезпечити налагодження військово-

шефської співпраці навчальних закладів із 

Кам’янським райвійськоматом, військовими 

частинами, вищими військовими навчальними 

закладами щодо надання допомоги в 

2018-2020 Не потребує 

фінансування  

- - - 
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організації проведення заходів національно-

патріотичного спрямування на базі музеїв, 

кімнат бойової слави 

1.5 З метою формування громадської свідомості 

у кращих традиціях українського козацтва: 

- забезпечити діяльність козацьких класів 

з числа учнів 5-8 класів у загальноосвітніх 

навчальних закладах громади; 

- передбачити у варіативній частині 

навчальних планів шкіл викладання для 

учнів козацьких класів предметів, гуртків та 

факультативних курсів відповідного 

спрямування; 

- щорічно проводити посвяту у козачата, 

джури, козаки; 

- запровадити для учнів козацьких класів 

однострій.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту  

виконавчого 

комітету 

Кам’янської 

міської ради 

Черкаської 

області 

2018-2020 Місцевий 

бюджет 

12000 12000 12000 

1.6 Сприяти розвитку мережі гуртків, клубів, 

центрів національно-патріотичного виховання 

в закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти. 

2018-2020 Місцевий 

бюджет 

- - - 

1.7 Сприяти організації та проведенню 

фестивалів патріотичної пісні та свят, 

присвячених українським народним 

традиціям, звичаям з використанням 

козацьких пісень, спортивних змагань із 

традиційних козацьких бойових мистецтв та 

участі представників козацьких громадських 

організацій у обласних конкурсах козацької 

культури та спортивних змаганнях. 

2018-2020 Місцевий 

бюджет,  

інші джерела не 

заборонені 

законодавством 

4000 4000 4000 

 

1.8 

 

Сприяти проведенню фестивалю „Холодний    

Яр – Фестиваль нескореної нації”, 

спрямованого на патріотичне виховання 

молоді  

2018-2020 Джерела не 

заборонені 

законодавством  

1000 1000 1000 

1.9 Сприяти проведенню 3-х денних навчально-

польових зборів з юнаками 11-х класів 

2018-2020 Місцевий 

бюджет 

5000 5000 5000 
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закладів загальної середньої освіти  

 

1.10 

Сприяти проведенню шкільних, міського, 

обласного етапів Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” 

(„Джура”) 

 

2018-2020 Місцевий 

бюджет 

 

10000 10000 10000 

1.11 Сприяти проведенню  міського та участі в 

обласному етапі військово-патріотичної гри 

«Юні друзі прикордонників»  

2018-2020 Місцевий 

бюджет 

 

3000 3000 3000 

1.12 Забезпечити проведення міського етапу та 

взяти участь в обласній спартакіаді 

допризовної молоді 

 

 

 

 

 

Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту  

виконавчого 

комітету 

Кам’янської 

міської ради 

Черкаської 

області 

2018-2020 Місцевий 

бюджет 

 

3000 3000 3000 

1.13 Сприяти організації і проведенню заходів 

щодо урочистих проводів на строкову 

військову службу призовників  

2018-2020 Місцевий 

бюджет 

 

 1000 1000 1000 

1.14 Сприяти проведенню суспільно значущих та 

святкових заходів з нагоди відзначення: Дня 

Конституції України, Дня незалежності 

України, Дня Державного Прапора України, 

Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні, Дня 

міста, Дня Захисника України, свята Покрови, 

Дня Збройних сил України тощо. 

2018-2020 Місцевий 

бюджет,  

інші джерела не 

заборонені 

законодавством 

 3000 3000 3000 

1.15 Забезпечити проведення тематичних 

конкурсів серед учнівської молоді з 

образотворчого мистецтва, тематичних 

фотовиставок, постановок, музичних виступів 

з національно-патріотичним спрямуванням, 

використанням козацьких звичаїв тощо 

2018-2020 Місцевий 

бюджет 

 

2000 2000 2000 

1.16 Сприяти організації відвідувань молоддю 

пам’ятних місць, пов’язаних із боротьбою за 

волю України та розвитком козацтва, 

Української держави у Черкаській області та 

поза її межами 

2018-2020 

  

Не потребує 

фінансування 

- - - 
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ІІ. Інформаційне забезпечення сфери національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

 

2.1 Постійне висвітлення в місцевих 

засобах масової інформації матеріалів щодо 

розвитку національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді. 

 

 

Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту  

виконавчого 

комітету 

Кам’янської 

міської ради 

Черкаської 

області 

2018-2020 Не потребує 

фінансування  

- - - 

2.2 Висвітлювати на офіційних веб-сайтах 

органів влади інформацію щодо 

популяризації національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, розвитку 

козацтва 

2018-2020 Не потребує 

фінансування 

- - - 

2.3 Розробка, виготовлення та 

розповсюдження інформаційно-

просвітницьких відео, аудіо та друкованих 

матеріалів щодо духовно-патріотичного 

виховання дітей та молоді. 

2018-2020 Місцевий 

бюджет 

 

1500 1500 1500 

 

ІІІ. Формування науково-теоретичних, культурно-просвітницьких, туристично-краєзнавчих і методичних засад національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

 

 

3.1    Забезпечити участь педагогічних 

працівників загальноосвітніх навчальних 

закладів у проведенні  занять з питань 

патріотичного виховання учнівської молоді, 

пошукової роботи, розвитку духовності та 

зміцнення моральних засад у суспільстві на 

курсах підвищення кваліфікації обласного 

інституту післядипломної освіти 

педагогічних працівників 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту  

виконавчого 

комітету 

Кам’янської 

2018-2020 Місцевий 

бюджет 

 

- - - 

3.2 Забезпечити удосконалення 

матеріально-технічної бази та оновлення 

експозицій музейних кімнат, куточків 

Бойової слави у навчальних закладах міста 

та сіл ОТГ, доповнивши їх розділами про 

Революцію Гідності, антитерористичну 

2018-2020 Місцевий 

бюджет,  

інші джерела не 

заборонені 

законодавством 

3000 3000 3000 
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операцію в Донецькій та Луганській 

областях 

міської ради 

Черкаської 

області, 

Кам’янська 

міська рада 

3.3 Забезпечення матеріально-технічним 

обладнанням. Придбати: 

- навчально-тренувальну зброю 

(макети масо-габаритної зброї автомату 

АК-74), пневматичні гвинтівки, обладнання 

та реманент, необхідний для проведення 

заходів з національно-патріотичного 

виховання;  

- туристичне спорядження необхідне 

для проведення наметових таборів, походів, 

вишколів та інших заходів з національно-

патріотичного виховання; 

- поповнити бібліотечний фонд 

книгами з національно патріотичного 

виховання. 

- побудувати майданчик для стройової 

підготовки учнів на базі Кам’янської 

загальноосвітньої спеціалізованої школи І – 

ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням 

окремих предметів  

 

2018-2020 Місцевий 

бюджет,  

інші джерела не 

заборонені 

законодавством 

15000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 

15000 15000 

3.4 Проведення семінарів, практикумів та 

інших заходів, спрямованих на 

удосконалення системи військово-

патріотичного виховання, розробку 

методологічних напрацювань та 

рекомендацій щодо посилення даного 

напрямку, підвищення кваліфікаційного 

рівня відповідних спеціалістів 

2018-2020 Місцевий 

бюджет 

 

2000 

 

2000 

 

2000 

3.5 Проведення акцій, вишколів, 
наметових таборів, походів, зборів-походів, 
військово-спортивних ігор, змагань, інших 
заходів спрямованих на популяризацію 
строкової військової служби, військової 
служби за контрактом та вступу до вищих 

 

 

 

 

 

2018-2020 Місцевий 

бюджет,  

інші джерела не 

заборонені 

законодавством 

10000 10000  10000 
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військових начальних закладів; 
 - залучення допризовної учнівської молоді 
до участі у заходах, спрямованих на 
підвищення престижу військової служби; 

  - організація відвідування, екскурсії до 
вищих військових начальних закладів та 
військових частин  

 

 

Відділ освіти, 

культури, 

молоді та 

спорту  

виконавчого 

комітету 

Кам’янської 

міської ради 

Черкаської 

області 

3.6 Організація та проведення тематичних 

виставок, присвячених сторінкам історії, 

вшануванню пам’ятних дат та видатних 

постатей України, краєзнавчих 

конференцій, семінарів, засідань за 

„круглим столом”, читань, присвячених 

історії, традиціям Українського козацтва 

2018-2020 Місцевий 

бюджет, 

інші джерела не 

заборонені 

законодавством 

1000 1000 1000 

3.7 Щорічно проводити нагородження 

учнів, які мають високі досягнення з 

військово-патріотичної підготовки та 

вчителів Захисту Вітчизни, які забезпечили 

їх підготовку 

2018-2020 Місцевий 

бюджет 

500 500 500 

ВСЬОГО 107000 грн. 77000 грн. 77000 грн. 

 

ВСЬОГО НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОГРАМИ НА 2018 – 2020 РР. 

 

 

261 000 грн. 

 

 

 


