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П ро стан реалізації в області
актів і доручень П резидента У країни,
К абінету М іністрів У країни щ одо
поліпш ення національно-патріотичного
виховання дітей та молоді
Згідно з У казами П резидента У країни від 12 червня 2015 року
№ 3 3 4 /2 0 1 5 «П ро заходи щ одо поліпш ення національно-патріотичного
виховання дітей та молоді», від 13 ж овтня 2015 року № 580/2015
«П ро С тратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2016 - 2020 роки», а також відповідними дорученнями К абінету М іністрів
У країни в області забезпечується реалізація держ авної політики у сфері
національно-патріотичного виховання дітей та молоді, визначення пріоритетів,
основних напрям ів та заходів, змістовного наповнення виховної роботи та
поліпш ення координації діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого
сам оврядування та інститутів громадянського суспільства.
З метою активізації відповідної роботи при Х ерсонській обласній
держ авній адм іністрації створено координаційний центр з національнопатріотичного виховання дітей та молоді. А налогічні центри створено у всіх
районах області.
Значна роль у вихованні гром адянина-патріота покладається на музеї. У
навчальних закладах області працю ю ть 167 таких музеїв, робота яких
упорядкована відповідно до м етодичних реком ендацій щ одо засад діяльності
м узеїв історичного профілю дош кільних, загальноосвітніх, позаш кільних та
проф есійно-технічних навчальних закладів, наданих листом М іністерства
освіти і науки У країни від 22 травня 2015 року № 1/9-255.
В аж ливим засобом ф ормування патріотичної свідомості, системною
ф ормою позакласної роботи військово-патріотичного та морально-етичного
виховання учнівської молоді, спортивно-оздоровчої роботи є Всеукраїнська
дитячо-ю нацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»).
М ісцевим и органами виконавчої влади спільно з військовими
ком ісаріатам и вж иваю ться заходи, спрямовані на залучення молоді до
військової служ би у майбутньому, та проводяться навчально-польові збори
ю наків випускних класів закладів освіти, уроки муж ності, зустрічі з учасниками
антитерористичної операції на сході країни та волонтерами. О соблива увага
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приділяється видатним діячам, визначним датам і подіям на М айдані, Револю ці
Г ідності, річницям визволення У країни від нацистів. П оказником патріотично
свідом ості є розвиток волонтерського руху, до якого активно долучаю ться учн
та педагоги навчальних закладів області.
Разом з тим, результати аналізу роботи з питань національнопатріотичного виховання дітей та молоді свідчать про потребу в оновленні
ф орм діяльності, систем атизації та забезпеченні постійного контролю .
У спіш ність національно-патріотичного виховання значною мірою
залеж ить від підготовки до цього процесу ф ахівців соціальної сфери різних
рівнів. У з в ’язку з цим необхідно постійно проводити навчання для
представників управління освіти, науки та молоді обласної держ авної
адм іністрації, м ісцевих органів управління освітою , інш их ф ахівців соціальної
сфери, представників громадських організацій, що сприятиме підготовці
ком петентних координаторів процесу.
Крім того, необхідно впровадж увати сучасні виховні системи і технології,
застосовувати нові засоби та методи роботи у сфері національно-патріотичного
виховання. Зокрема, потрібно переф орм атувати роботу музеїв з урахуванням
вим ог сучасності. М узеї навчальних закладів як важ ливі виховні засоби маю ть
висвітлю вати правдиві факти про історичне минуле українського народу, його
боротьбу за волю та держ авну незалежність.
В аж ливою
складовою
системи
загального
виховання
визнано
позаш кільну освіту. Загалом у Х ерсонській області в 2015/16 навчальном у році
працю вали 82 позаш кільні навчальні заклади, в яких зосередж ено роботу
2606 гуртків, з них лиш е 22 гуртки військово-патріотичного напрямку. Відсутні
гуртки військово-патріотичного напрямку в позаш кільних навчальних закладах
В еликолепетиського,
В еликоолександрівського,
Високопільського,
Г орностаївського, Каховського, Н иж ньосірогозького, Н ововоронцовського,
Н овотроїцького, Ц ю рупинського районів та містах Гола П ристань, Каховка,
Н ова Каховка. Н е працю вали туристсько-краєзнавчі та військово-патріотичні
гуртки
в
загальноосвітніх
навчальних
закладах
Бериславського,
В еликолепетиського, В еликоолександрівського, В исокопільського районів.
З урахуванням викликів часу та необхідності використання нових форм
роботи з дітьм и в позаурочний час м ереж а позаш кільних навчальних закладів
районів і м іст області потребує оптим ізації ш ляхом створення нових гуртків
національно-патріотичного напрямку, в тому числі по підготовці до гри
«Д ж ура». Не у всіх районах області керівники м ісцевих органів управління
освітою відповідально ставляться до цих завдань. Так, у 2016 році не взяли
участь у ф іналі гри «Д ж ура» О леш ківський та Голопристанський райони.
З
метою
забезпечення
умов
для
еф ективної та
оптимально
скоординованої діяльності у сфері національно-патріотичного виховання,
враховую чи необхідність поліпш ення роботи з дітьми та молоддю у
зазначеном у напрямку та виконання завдань, визначених державою , в області
необхідно створити відділ патріотичного виховання дітей та молоді.
Т акож потрібно посилити інф орм аційно-пропагандистську роботу
у
напрямку національно-патріотичного виховання. З метою доведення до
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гром адськості інф орм ації про заходи, які вж иваю ться органами влади усіх
рівнів для реалізації держ авної політики щодо національно-патріотичного
виховання, необхідно забезпечити постійне висвітлення діяльності органів
влади у зазначеном у напрямку.
В раховую чи викладене, з м етою к о о р д и н а ц ії р о б о ти та в за є м о д ії
о р га н ів в и к о н а в ч о ї в л а д и , о р га н ів м ісц ево го с а м о в р я д у в а н н я у сф ері
н а ц іо н а л ь н о -п а т р іо т и ч н о г о
виховання,
їх
еф ективної
сп ів п р а ц і
з
гр о м а д сь к іс тю , керую чись статтею 6, пунктом 6 частини перш ої статті 13,
пунктом 1 статті 22, пунктом 1 частини перш ої статті 39, частиною перш ою
статті 41 Закону У країни «П ро місцеві держ авні адміністрації»:
1. К ерівникам структурних підрозділів обласної держ авної адміністрації,
головам районних держ авних адміністрацій забезпечити, в меж ах компетенції,
реалізацію У казів П резидента У країни від 12 червня 2015 року № 334/2015
«П ро заходи щ одо поліпш ення національно-патріотичного виховання дітей та
молоді», від 13 ж овтня 2015 року № 580/2015 «Про С тратегію національнопатріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки» та відповідних
доручень К абінету М іністрів У країни.
2. У правлінню освіти, науки та молоді обласної держ авної адміністрації,
районним держ авним адміністраціям:
2.1. Забезпечувати навчання представників управління освіти, науки та
молоді обласної держ авної адміністрації, місцевих органів управління освітою,
інш их ф ахівців соціальної сфери, представників громадських організацій
ш ляхом проведення на постійній основі семінарів, тренінгів та інш их заходів.
2.2. Забезпечити
щ орічне
проведення
районного
(міського)
та
обласного етапів В сеукраїнської дитячо-ю нацької військово-патріотичної гри
«С окіл» («Д ж ура») з об о в’язковим створенням умов для участі в ній команд.
3. Г оловам районних держ авних адміністрацій:
3.1. П ровести моніторинг напрямів діяльності позаш кільних навчальних
закладів, забезпечити їх оптим ізацію ш ляхом розш ирення мережі гуртків
національно-патріотичного напрямку, створити умови для функціонування
дію чих гуртків. Про результати роботи поінформувати управління освіти,
науки та молоді обласної держ авної адм іністрації до 01 листопада 2016 року.
3.2. Забезпечити оновлення форм роботи музеїв при навчальних закладах
відповідно до методичних рекомендацій М іністерства освіти і науки України
щодо
засад
діяльності
музеїв
історичного
проф ілю
дош кільних,
загальноосвітніх, позаш кільних та проф есійно-технічних навчальних закладів
(лист від 22 травня 2015 року № 1/9-255). Про результати роботи
поінф орм увати управління освіти, науки та молоді обласної держ авної
адм іністрації до 25 січня 2017 року.
3.3. С пільно з військовим и комісаріатами:
3.3.1.
У місячний термін розробити плани заходів з підвищ ення престиж
військової служ би, упорядкування та вдосконалення системи допризовної
підготовки, про що поінформ увати управління освіти, науки та молоді обласної
держ авної адміністрації.
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3.3.2. У продовж
квітня травня 2017 року організувати для
старш окласників загальноосвітніх навчальних закладів проведення стрільб у
м еж ах вивчення предмету «Захист Вітчизни».
4. Рекомендувати міським головам міст обласного значення забезпечити
виконання завдань, визначених пунктами 1 - 3 цього розпорядж ення.
5. У правлінню освіти, науки та молоді обласної держ авної адміністрації
вж ити заходів щ одо створення відділу патріотичного виховання при
ком унальном у закладі «Ц ентр туристсько-краєзнавчої творчості учнівської
м олоді» Х ерсонської обласної ради. П ро хід виконання цього завдання
інф орм увати обласну держ авну адміністрацію до 01 лю того та 01 серпня
2017 року.
6. Д епартаменту з питань внутріш ньої та інф орм аційної політики
обласної держ авної адм іністрації у взаєм одії з управлінням освіти, науки та
молоді обласної держ авної адміністрації:
6.1. Забезпечити належ ну організацію та координацію інформаційнопросвітницької роботи у сфері національно-патріотичного виховання.
6.2. В исвітлю вати роботу місцевих органів виконавчої влади та органів
м ісцевого сам оврядування з питань національно-патріотичного виховання на
оф іційном у сайті обласної держ авної адміністрації, на телебаченні та в
друкованих ЗМ І.
7. К онтроль за виконанням цього розпорядж ення покласти на перш ого
заступника голови обласної держ авної адм іністрації Січову В.І.

Голова обласної
держ авної адм іністрації

А. А.Г ордєєв

