
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я

16.03.2017                                                                                  №7/25-1159
м. Лиман

Про  затвердження  Програми

національно-патріотичного виховання

дітей та молоді Лиманської об’єднаної

територіальної  громади на 2017-2020

роки

З  метою  ефективної  роботи  з  національно-патріотичного  виховання  в

закладах освіти, формування у дітей та молоді патріотизму, сучасної національної

ідентичності, національної гідності, особистої відповідальності та дієвості за долю

країни  та  на  виконання  Наказу  МОН  України  від  16.06.2015  №  641  «Про

затвердження  Концепції  національно-патріотичного  виховання  дітей  і  молоді,

Заходів  щодо  реалізації  Концепції  національно-патріотичного  виховання  дітей  і

молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у

загальноосвітніх навчальних закладах», Указу Президента України від 02.06.2015

№ 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання

дітей  та  молоді»,  Указу  Президента  України  від  13.10.2015  №  580/2015  «Про

Стратегію  національно-патріотичного  виховання  дітей   та  молоді  на  2016-2020

роки», розпорядження Голови обласної державної адміністрації, керівника обласної

військово-цивільної  адміністрації  від  12.07.2016  №  579  «Про  затвердження

Програми  національно-патріотичного  виховання  дітей  та  молоді  в  Донецькій

області  на  2016-2020  роки»,  керуючись  Законом  України  «Про  освіту»,  ст.  26

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада  

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму національно-патріотичного виховання  дітей та молоді

Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади  на  2017-2020  роки  (далі

Програма) що додається.

2. Структурним підрозділам міської ради, її виконавчого комітету відповідно до
функціональних повноважень:

2.1. забезпечити системну роботу щодо виконання заходів Програми;

2.2. у межах компетенції здійснювати інформаційний супровід реалізації

Програми;

2.3.  здійснювати,  у  межах  повноважень,  постійний  контроль  за

реалізацією заходів Програми та надавати звіт відділу освіти міської ради

щопівроку  до  05  числа  місяця,  наступного  за  звітнім  для  подальшого

інформування департаменту освіти і науки облдержадміністрації;

2.4.  при  формування  міського  бюджету  на  наступні  роки  передбачати

асигнування, необхідні для реалізації заходів Програми.



3.  Відділу  освіти  міської  ради  спільно зі  структурними  підрозділами  міської

ради та її виконавчого комітету:

   3.1 здійснювати щорічний моніторинг реалізації Програми;

 3.2  розробляти план заходів  з  реалізації  Програми на наступний після

звітного періоду рік та вносити на розгляд сесії міської ради;

4. Координацію  роботи  щодо  виконання  цього  рішення  покласти  на  відділ

освіти міської ради, контроль за виконанням - на постійну комісію з питань

освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури та спорту, у справах молоді

та соціального захисту населення (Демидова) та постійну комісію з питань

планування,  фінансів,  бюджету,  соціально-економічного  розвитку,

інвестиційної діяльності та регуляторної політики (Любченко). 

Міський голова П.Ф. Цимідан



ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                        №                _  
м. Лиман

Про  затвердження  Програми

національно-патріотичного виховання

дітей та молоді Лиманської об’єднаної

територіальної  громади  в   закладах

освіти  на 2017-2020 роки

У З Г О Д Ж Е Н О:

Заступник міського голови                                   Ю.М. Гамаюнова

Відділ освіти   Н.В. Печатнікова

Постійна комісія з питань освіти, охорони 

здоров'я, культури, фізкультури та спорту, 

у справах молоді та соціального захисту                        

населення                                                                                       В.В. Демидова

Постійна комісія з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку,

інвестиційної діяльності та регуляторної політики                  А.П. Любченко

 Фінансове управління                                           Т.В. Пилипенко

Юридичний відділ     І.О. Шуляченко

Секретар міської ради    Т.Ю. Каракуц

    ЗАТВЕРДЖЕНО



Рішення міської ради

___________№_____

 Програма
національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

Лиманської об’єднаної територіальної громади 
на 2017-2020 роки

І. Загальні положення

Першочерговим  завданням  нашої  держави  є  виховання  громадянина-

патріота.  Буремне  сьогодення  України  довело  неспроможність  подальшого

розвитку без ефективної виховної системи, спрямованої на розвиток національної

свідомості учнів і молоді, поваги до минулого нашої країни, готовності до дій на

захист  держави та  любові  до  Батьківщини  взагалі.  Сформованість  патріотичних

почуттів  сприяє  духовному  оздоровленню  народу.  Становлення  громадянського

суспільства  передбачає  розвиток  національної  самосвідомості,  суттєве

перетворення громадянської свідомості, моральної, правової культури особистості.

Основними  засадами  функціонування  громадянського  суспільства  є  гуманізм,

свобода, верховенство закону, соціальна справедливість і толерантність, що у свою

чергу гарантує умови для зростання добробуту народу. 

На сучасному етапі розвитку державотворчих процесів на теренах України

патріотизм  як  суспільне  явище  являє  собою  нагальну  потребу  суспільства  та

особистості.  Тільки  громадяни,  які  є  національно  свідомими  патріотами,  здатні

виступати суб’єктами в різних сферах життєдіяльності суспільства, що забезпечує

країні гідне місце в цивілізованому світі. 

Основою  національно-патріотичного  виховання  в  Лиманській  об’єднаній

територіальній громаді виступають ідеї єдності держави, формування національної

свідомості,  української  ідентичності,  патріотичних  почуттів  і  готовності  діяти  в

інтересах країни.

Програма  національно-патріотичного  виховання  в  Лиманській  об’єднаній

територіальній громаді покликана створити дієву та ефективну систему виховної

роботи, особливостями якої є комплексний підхід до виконання, а саме: взаємодія

між державними установами, органами місцевого самоврядування та громадськими

організаціями. 

Провідна ідея Програми

- формування  у  дітей  та  молоді  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади

патріотизму, сучасної національної ідентичності, національної гідності, особистої

відповідальності та дієвості за долю країни.

Нормативно - правова база



- Указ  Президента  України  від  2.06.2015  №  334/2015  «Про  заходи  щодо

поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді».

- Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію на-

ціонально-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки».

- Указ  Президента  України  від  13.11.2014  №  872  «Про  День  Гідності  та

Свободи».

- Указ  Президента  України  від  13.11.2014  №  871  «Про  День  Соборності

України».

- Закони  України  «Про  освіту»,  «Про  правовий  статус  та  вшанування

пам’яті  борців  за  незалежність  України  у  XX  столітті»,  «Про  засудження

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режи-

мів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», «Про увічнення пере-

моги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 - 1945 років».

- Постанови Верховної  Ради України від 12 травня 2015 року № 373-VIII

«Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного ви-

ховання дітей та молоді».

- Наказ  МОН України  від  16.06.2015  №641 «Про затвердження  Концепції

національно-патріотичного  виховання  дітей  і  молоді,  Заходів  щодо реалізації

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних

рекомендацій  щодо  національно-патріотичного  виховання  у  загальноосвітніх

навчальних закладах»

- Обласна Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді в

Донецькій  області  на  2016-2020  роки,  затверджена  розпорядженням  голови

Донецької облдержадміністрації від 12.07.2016 року № 579.

                                             

Мета Програми

Створення на території Лиманської об’єднаної територіальної громади дієвої

та  ефективної  системи  виховної  роботи  щодо  формування  в  дітей  і  молоді

патріотичних почуттів,  активної  життєвої  позиції,  формування  особистісних рис

громадянина своєї  країни,  виховання конкурентоспроможної особистості,  здатної

успішно  самореалізуватися  в  соціумі  як  громадянин,  професіонал,  носій

української національної культури.

Завдання Програми

- створення системи загального, комплексного, безперервного патріотичного ви-

ховання,  освіти  дітей  і  молоді  на  основі  збереження  та  примноження  ку-

льтурної спадщини, відродження традиційних цінностей;

- формування  національної  свідомості  крізь  призму  історичної  та  культурної

спадщини українського народу;

- створення  умов  для  глибокого  усвідомлення  взаємозв’язку  між  ідеями

свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю;

- упровадження волонтерських практик у систему виховної роботи;

- розвиток лідерських якостей, оволодіння прийомами та техніками створення

персонального бренду, формування іміджу та креативного мислення лідера;

- сприяння  розвитку  критичного  мислення,  навичок  рефлексії  власної  дія-

льності та діяльності інших;

- удосконалення  системи  взаємодії  між  структурними  підрозділами  міської

ради, закладами освіти і культури та громадськими організаціями.



Виховна модель

Поставлена  мета  дозволяє  створити  тривимірну  модель  виховної  роботи  в

Лиманській об’єднаній територіальній громаді, яка передбачає наступні складові:

- громадянсько-патріотичне виховання

- військово-патріотичне виховання

-  духовно-моральне виховання.

Реалізація Програми

           Реалізація програми національно-патріотичного виховання на території

Лиманської ОТГ має здійснюватися через систему взаємопов’язаних проектів.











 



 





Очікувані результати

За  результатами  впровадження  програми  національно-патріотичного

виховання відбудуться позитивні кількісні та якісні зміни:

- збільшення чисельності учнів і молоді, які беззаперечно ідентифікують себе з

українською нацією та мають сформовану національну свідомість;

- молоде покоління – активний учасник у житті суспільства та держави;

- активне залучення до суспільного життя дітей і молоді з обмеженими можли-

востями;

- сформованість мовленнєвої компетенції як інструменту комунікативної взає-

модії в полікультурному просторі, навичок толерантного спілкування;

- здатність  і  готовність  до  захисту  Батьківщини,  її  суверенітету  та  територі-

альної цілісності;

- проектування особистісного зростання крізь призму історичної та культурної

спадщини;

- спроможність молоді до самопізнання, розвитку, реалізації, вдосконалення.

Індикатори ефективності
Індикаторами  ефективності  реалізації  програми  національно-патріотичного

виховання є:

- діти  і  молодь  як  активні  учасники  органів  учнівського  (молодіжного)

самоврядування,  військово-спортивних клубів,  дитячих і  молодіжних орга-

нізацій на основі паритетної взаємодії;

- молодь залучається до вирішення питань територіальної громади, пропонує

свої  креативні  ідеї  реалізації  локальних  молодіжних  ініціатив,  спрямовує

свою діяльність на результат, досягнення успіху, здійснює відповідальний ви-

бір щодо участі у суспільно-політичному житті;

- взаємодіє  з  іншими  у  процесі  власного  становлення  як  суб’єкта  громадя-

нського суспільства на засадах толерантності;

- здійснює пошуково-дослідницьку та волонтерську діяльність;

- відстоює свої права та права інших на основі набутих знань і навичок; 

- бере активну участь у збереженні природи рідного краю, пам’яток історії та

культури країни, громадській діяльності; 

- володіє державною мовою, застосовує її у повсякденному житті;

- ідентифікує себе з українським народом;

- ініціює розбудову інститутів громадянського суспільства, проведення акцій,

конкурсів щодо затвердження ідеї Соборності України;

- виявляє почуття солідарності зі співгромадянами та відповідальності за долю

країни, підтримує інтенсивні комунікативні зв’язки між членами громади.

Моніторинг успішності
Моніторинг успішності  та ефективності  програми національно-патріотичного

виховання  здійснюватиметься  шляхом  запровадження  щорічного  системного

аналізу кількісних та якісних змін.

Підведення підсумків виконання Програми здійснюватиметься на засіданнях

колегії відділу  освіти,  сесії   Лиманської  міської  ради  відповідно  до  вимог  діючого

законодавства. 

Фінансування Програми
Фінансування  програми національно-патріотичного  виховання

здійснюватиметься за рахунок місцевого бюджету та інших коштів, що не суперечить

чинному законодавству України.


