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сесія 8 скликання

Про виконання рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від
20 грудня 2016 року № 224 (зі змінами, затвердженими рішенням 39 сесії
обласної Ради 7 скликання від 26 вересня 2019 року № 859)
«Про Обласну цільову соціальну програму національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2017 - 2020 роки»
Відповідно до пункту 16 частини першої статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про сприяння
соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Указу Президента
України від 18 травня 2019 року №286 «Про Стратегію національнопатріотичного виховання», розпорядження Кабінету Міністрів України від
09 жовтня 2020 року № 1233-р «Про схвалення Концепції Державної цільової
соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025
року», враховуючи засади державної політики щодо відновлення, збереження
та вшанування національної пам'яті про боротьбу та борців за незалежність
України у XX столітті, визначені законами України «Про правовий статус та
вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», «Про
засудження комуністичного та нацІонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»,
«Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки
пластового, скаутського руху», Постановою Верховної Ради України від
12 травня 2015 року № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення
національно-патріотичного виховання дітей та молоді», Стратегією
збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2027
року, затвердженої рішенням 42 сесії обласної Ради 7 скликання від 21 лютого
2020 року № 921, враховуючи висновок постійної комісії обласної Ради з
питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту, обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. Інформацію «Про виконання рішення 13 сесії обласної Ради
7 скликання від 20 грудня 2016 року №224 (зі змінами, затвердженими
рішенням 39 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 вересня 2019 року № 859)
«Про Обласну цільову соціальну програму національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2017 - 2020 роки» взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії
обласної Ради з питань освіти, оелігії, /культури, молоді та спорту
(Замкова Н.Л.), з питань економіки, фі^фсів т / бюджету (Якубович Г.А.).
Голова обласної Ради

В.СОКОЛОВИЙ

Додапгок 1
до рішення 4 сесії обласної Ради 8 скликання
від 29 січня 2021 року № 28
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Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації
найменування головного розпорядника коштів програми

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
Департамент освіти і науки облдержадміністрації
Департамент цивільного захисту облдержадміністрації
Управління культури і мистецтв облдержадміністрації
Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Вінницький обласний військовий комісаріат
Райдержадміністрації, районні ради, міські ради міст обласного значення
Інститути громадянського суспільства патріотичного спрямування
найменування відповідального виконавця програми

Обласна цільова соціальна програма національно-патріотичного виховання молоді на 2017-2020 роки, затверджена
рішенням 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 224 (зі змінами)
найменування програми, дата і номер рішення обласної Ради про її затвердження

І.Виконання заходів і завдань Програми:
Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

№
з/п

1.
1.1.

Фактично проведені заходи
Заплановані заходи
Досягнуті результати
Назва, зміст заходу/напрям
Запланований результат
Назва, зміст заходу/напрям
діяльності
діяльності
Активізація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері
__________ національно-патріотичного виховання________
Координація
діяльності Консолідація зусиль
Відповідно до розпорядження Це надало змогу якісно та
реалізовувати
голови
обласної
державної ефективніше
органів виконавчої влади суспільних інституцій у
національновсіх рівнів, органів місцевого справі виховання
адміністрації від 13 січня 2017 політику
самоврядування, навчальних підростаючого покоління
року № 12 «Про затвердження патріотичного виховання як на
Положення про координаційну рівні області так і на рівні
і культурно-просвітницьких
закладів,
громадських
раду з питань національно- районів/міст обласного значення.
організацій
патріотичного виховання при
облдержадміністрації»
(зі
змінами)
затверджено
склад
координаційної ради з питань
національно-патріотичного
виховання
при
Вінницькій
обласній державній адміністрації
розпорядженням голови обласної
державної адміністрації від 30
березня 2017 року №225 «Про
затвердження
складу
координаційної ради з питань
національно-патріотичного
виховання
при
облдержадміністрації»
(зі
змінами)
Участь збірної команди області у Виховання у дітей та молоді
безпечної
Всеукраїнському зборі-змаганнях культури
життєдіяльності;
підвищення
юних
рятувальників
Всеукраїнського
громадського рівня практичної підготовки до
дій
у
разі
виникнення
дитячого руху «Школа безпеки»
надзвичайних ситуацій

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

1.2.

Забезпечення проведення
заходів національнопатріотичного спрямування,
у тому числі приурочених
державним святам та
визначним датам
українського
державотв орєн ня

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержад міністрації

Реалізація заходів
патріотичного спрямування
сприятиме збереженню
стабільності в суспільстві,
соціальному та
економічному розвитку
країни, зміцненню її
обороноздатності та безпеки

Фестиваль традиційної народної Пропагування, збереження і
популяризація
народних
культури «Гаївки-фест»
традицій, звичаїв та обрядів;
виявлення, розвиток, підтримка
творчо обдарованих дітей та
молоді, формування в них
високих духовних якостей на
основі національно-культурних
традицій;
формування
естетичного
смаку
та
патріотичних
почуттів
у
молодого покоління; підтримка
творчої ініціативи талановитих
майстрів;;
підвищення
професійної майстерності учнів
професійно-технічних
навчальних
закладів;
обмін
досвідом.
Обласний
конкурс
моделей Конкурс проведено в двох
системної роботи закладів освіти номінаціях: «Модель системної
з
організації
військово- роботи з організації військовопатріотичного виховання дітей та патріотичного виховання дітей
та учнівської молоді у закладі
учнівської молоді.
загальної середньої освіти» та
«Модель системної роботи 3
організації
військовопатріотичного виховання дітей
та учнівської молоді у закладі
позашкільної
роботи».
На
конкурс було представлено 27
робіт
закладів
загальної
середньої
та 1 позашкільної
освіти

Олександр МЕЛЬНИК

збереження
і
Обласний
студентський відродження,
фестиваль
української
пісні популяризації
української
музичної спадщини, залучення
«Меіотапіа иА»
молоді до розвитку культурномистецьких
цінностей,
активізації творчого потенціалу
студентів, а також вияву нових,
яскравих
і
талановитих
виконавців, об'єднання молоді з
допомогою спільного інтересу до
музики.
Фестиваль польової кухні пам'яті Фестиваль
польової
кухні
Тараса Сича
пам‘яті Т.Сича пройшов біля к\з
«Райдуга» та об'єднав єдиною
метою всенародного вшанування
героїв та учасників АТО різні
громадські організації міста та
області,
воїнів-«афганців»,
військові частини та силові
структури міста, національні
спільноти,
спеціалізовані
навчальні заклади, ресторани,
тощо.
Під час творчої частини заходу
(задіяно було близько 90
артистів) виконувались сучасні
українські та патріотичні пісні.
Традиційний
козацький Формування
у
молоді
фестиваль «Козацька держава - національно-патріотичної
свідомості,
національної
наша гордість і слава».
гідності, поваги до культурного
та
історичного
минулого
України, активної громадянської
Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержад міністрації

Олександр МЕЛЬНИК

позиції та почуття власної
гідності;
сприяння набуттю
дітьми та учнівською молодцю
патріотичного досвіду на основі
готовності до участі в процесах
державотворення,
уміння
визначати форми та способи
своєї участі в життєдіяльності
громадянського
суспільства,
формування
толерантного
ставлення
до
традицій;
популяризація в молодіжному
середовищі козацьких традицій.
громадянської
Два Фестивалі
«Лицарський підвищення
турнір пам’яті Максима Шимка» активності молоді; формування в
молоді
загальноєвропейських
цінностей; забезпечення участі
молоді
у масових заходах
патріотичного
спрямування;
формування здорового способу
життя, прагнення фізичного
саморозвитку.
Залучення
нових учасників до
2 Фестивалі звичаєвої культури
обласної програми національно«Живий вогонь»
патріотичного
виховання.
Знайомство з носіями давніх
українських традицій - гуцули,
бойки, лемки, опіляни та інші
народності. Фестиваль “Живий
Вогонь” показав
свій,
подільський варіант святкування
найдовшого дня в році. Обмін
досвідом
та
відтворення
Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

3 дитячо-юнацьких патріотичний
фестиваль
мистецтв
«Сурми
звитяги»

купальського дійства разом з
різними народами
450 учасників із усіх районів
області із яких виявлено більше
100
лауреатів
в
різних
номінаціях: художні роботи;
авторська
поезія;
художнє
читання;
солісти-вокалісти;
вокальні,
вокальноінструментальні та вокальнохорові
ансамблі;
героїкопатріотична
хореографічна
композиція;
оркестри
та
інструментальні
ансамблі;
авторська пісня. Це надало
можливість підтримки творчо
обдарованих дітей та молоді,
формування в них високих
духовних якостей на основі
національно-культурних
традицій;
формування
естетичного
смаку
та
патріотичних
почуттів
у
молодого покоління
Здійснено
сприяння
національно-патріотичному
вихованню
молоді,
популяризація
національних
видів спорту

4 спортивних змагання обласного
і районного рівня, приурочені до
Дня
Незалежності
України,
визволення
Вінниччини
від
німецько-фашистських
загарбників,
Дня
Захисника
України
Туристсько-краєзнавчий семінар Під час
учасники
«Свято Весни»
м
Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

проведення заходу
семінару
здобули

Олександр МЕЛЬНИК

«Андріївські вечорниці»

Акція «Вифлиємський вогонь
миру»

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

основи знань про пластовий
(скаутський
рух)
та
ознайомились з його виховною
методикою,
дізнались
про
надбання та спадок української
культури; отримали інформацію
про
громадську
діяльність,
можливості для молоді в сфері
громадської
діяльності,
що
дозволить їм ставати соціально
та громадсько активними у себе
в областях
50 учасників ознайомились з
давніми українськими звичаями
та обрядами, які проводились на
свято Андрія, вивчили танець
банси,
спробували
вкусити
калиту, посмакували варениками
та пирогами, побавились в
традиційні українські історичні
ігри,
дізнались
більше
інформації
про
культурні
традиції та спадок українського
народу
Результатом проведення акції
«Вифлиємський вогонь миру»
стало
ознайомлення
700
залучених жителів міста та
області з традиціями передачі
Благодатного Вогню, поширення
цього символу тепла, миру та
злагоди, в такий нелегкий для
України час, залучення 700

Олександр МЕЛЬНИК

учасників

акції до плекання
християнських
цінностей, ідей любові до
оточуючих
та
готовності
допомогти
моделей Формування засад патріотизму
Обласний та громадянської позиції
закладів
військововиховання
традиційних

Обласний
конкурс
системної роботи /
огляд-конкурс серед
освіти з організації
патріотичного
учнівської молоді
Флешмоби до Дня незалежності
України
День Захисника України: зустрічі
з учасниками Революції Гідності
та АТО і ООС, ветеранами Другої
світової війни, уроки мужності,
покладання
квітів,
урочисті
лінійки
День
Соборності
України
Фотовиставка до Дня Соборності
України «Україна - це ми!»
Обласний етап Всеукраїнської
краєзнавчої
акції
учнівської
молоді до 100-річчя Української
революції 1917 - 1921 рр.
«Українська революція: 100 років
наді і боротьби»
Всеукраїнський
потяг Учасники пройшли курс лекцій
вшанування подій Революції на тему патріотичного виховання
та освоїли різнобічну програму
Гідності
фізичного
та
військового
вишколу;
відвідали памятні
Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

Олександр МЕЛЬНИК

місця, повязані з історією нашої
держави, козаччини, Революції
Гідності, з іменами славетних
земляків Вінниччини.
Заходи
національно- Формування засад патріотизму
патріотичного
спрямування, та громадянської позиції
приурочені державним святам та
визначним датам проведено в
усіх закладах загальної середньої,
позашкільної освіти і школахінтернатах
обласного
підпоярдкування:
відео-уроки,
онлайн флешмоби до Дня пам’яті
та примирення, тематичні уроки з
історії
«Внесок
військових
формувань
у
становлення
української
державності»,
фоторепортажі
до
Дня
вишиванки, реалізовано проекти
та онлайн вікторини до Дня
Соборності України («Соборна
моя Україно!», «Україна Соборна
держава»),
уроки
державності «Доленосна віха
нашої
історії»,
віртуальні
екскурсії та тематичні виставки
до Дня пам’яті та примирення,
історична
онлайн
вікторина
«Відомі та невідомі герої»
Проведення уроків М[ужності військово-патріотичне
виховання молоді та для
«Герої не вмирають».
Відзначення
73-ї
річниці вшанування звитяги
українського козацтва;
визволення
України
Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

Щ
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нацистських загарбників
Відкриття
пам’ятного
знаку
підполковнику УПА Йосипу
Позичанкжу.
Молодіжно-патріотична
акція
«Повстанська ватра 2017»
Всеукраїнський фестиваль
«Батозька битва»

відновлення історичної правди,
популяризація героїчного
минулого українського козацтва;
сприяння у збереженні пам’яток
історії та культури, аби увічнити
Козацьку Славу; проведення
патріотично-виховної роботи
серед юнацтва та молоді
Сприяння
національнопатріотичному
вихованню
молоді,
плекання
відчуття
причетності
до
героїчних
визвольних
національних
традицій свого народу, поваги до
історичної
спадщини
свого
регіону,
формування
громадянської самосвідомості.
популяризація
патріотичної
творчості серед молоді області.

Літинський фестиваль військовопатріотичної пісні
імені Гандзюка, Гальчевського та
Шепеля
Відзначення
Дня
Захисника формування
у
молоді
національно-патріотичної
України, посвята в козаки
свідомості,
національної
гідності, поваги до культурного
та
історичного
минулого
України, активної громадянської
позиції та почуття власної
гідності;
сприяння набуттю
дітьми та учнівською молоддю
патріотичного досвіду на основі
готовності до участі в процесах
державотворення,
уміння
Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації
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визначати форми та способи
своєї участі в життєдіяльності
громадянського
суспільства,
формування
толерантного
ставлення
до
традицій;
популяризація в молодіжному
середовищі козацьких традицій
Години
спілкування,
бесіди, Формування засад патріотизму
зустрічі з учасниками АТО/ООС, та громадянської позиції
спрямовані
на
відзначення
визначних подій українського
державотворення, у тому числі до
Дня Героїв Небесної Сотні, Дня
Захисника України, Дня Героїв
України
(заклади
освіти
Іванівської
сільської
територіальної громади: уроки
мужності,
класні
години
«Україна - територія гідності і
свободи», «Слава незламним
захисникам», «Герої поряд»;
заклади освіти Томашпільської
селищної
ради:
години
спілкування, виховні години
«Слава Україні!», «До Дня Героїв
Небесної Сотні»; заклади освіти
Козятинського району: виховні
заходи «До Дня Захисника
України», «Герої минулого і герої
сучасні» тощо
Обласний етап Всеукраїнської
краєзнавчої
акції
учнівської
молоді до 100-річчя Українсьі$$
Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації
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1.3.

Удосконалення
системи
підготовки та перепідготовки
кадрів,
що
займаються
питаннями
національнопатріотичного
виховання
дітей та молоді

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

революції 1917 - 1921 pp.
«Українська революція: 100 років
надії і боротьби»
ознайомлення дітей і молоді із
Коляда
національно-культурною,
духовною
спадщиною
українського народу на прикладі
проведення
календарного
звичаєво-обрядового
свята
зимового циклу, як необхідний
елемент
формування
національної
свідомості,
організації дозвілля та розваг
дітей та молоді
Створення
ефективної Для педагогічних працівників, які Підготовка педагогічних
працівників, які в майбутньому
виховної
системи проходять курси підвищення
зможуть самостійно проводити
кваліфікації читається спецкурс
національно-патріотичного
семінари/тренінги, інші форми
виховання
«Національно-патріотичне
роботи з метою національновиховання: зміст, структура,
засоби» (автор д.іст.н., професор патріотичного виховання молоді,
формування ціннісних
O.K. Струкевич).
орієнтирів та утвердження
Здійснювалось навчання
національно-патріотичної
(підготовки) відповідних кадрів
свідомості дітей та молоді
КЗВО
«Вінницька
академія Проведено в онлайн режимі
педагогічних
безперервної освіти» проведено навчання
з
питань
Школу інтерактивного навчання працівників
вчителів, вихователів, керівників формування виховної системи
військово-патріотичних
та національно-патріотичного
спортивно-туристських гуртків виховання
на тему: «Реалізація Державної Школа була організована за
політики в сфері національно-^ дистанційною формою навчання
в режимі реального часу. У
патріотичного
виховання
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Національної
стратегії
з
оздоровчої рухової активності в
Україні на період до 2025 року
«Рухова активність - здоровий
спосіб життя - здорова нація».
Спецкурси
«Національнопатріотичне виховання: зміст,
структура,
засоби»
(автор:
д. іст.наук,
професор
O.K. Струкевич),
«Філософські
основи
національнопатріотичного виховання» (автор:
д.іст.наук,
професор
O.K. Струкевич)
Тренінг із національнопатріотичного виховання
«Семінар для виховників Вінниця».

1.4.

Сприяння роботі установ
національно-патріотичного
спрямування
та
іншим
організаціям, які здійснюють
заходи
з
національнопатріотичного виховання

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

Підвищення зацікавленості
молоді щодо служби у
Збройних силах України, її
готовності
до
захисту
України,
збереження
та
шанування
національної
пам'яті

Переобладнання
навчальних
кабінетів
предмету
«Захист
Вітчизни» (Барська ЗОШ І-ІІІ
ступенів № 1 Барської міської
ради, НВК № 5 «загальноосвітній
навчальний заклад-дошкільний
навчальний заклад» м. Могилвда-

Школі працювало 54 педагоги.

Під час курсів підвищення
кваліфікації у КЗВО «Вінницька
академія безперервної освіти»
проведено лекцію «Філософія
національно-патріотичного
виховання в сучасній українській
школі» (докт. іст. наук 0.
Струкевич).
підготовка представників
державних органів влади та
громадськості, які в
майбутньому зможуть
самостійно проводити
семінари/тренінги, інші форми
роботи з метою національнопатріотичного виховання молоді,
формування ціннісних
орієнтирів та утвердження
національно-патріотичної
свідомості дітей та молоді
Формування
ціннісного
ставлення
особистості
до
національної
пам’яті,
українського
народу;
психологічної
та
фізичної
готовності до служби у Збройних
Силах України

1.5.

Всебічне сприяння розвитку Активний розвиток
діяльності______ традиційних діяльності пластових

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержад мІністрації

Подільського, ЗШ І-ІІІ ст. № 4 м.
Ладижина, Кордишівської ЗОШ
І-ІІІ ст. Козятинського району,
ЗШ І-ІІІ ст. № 26, № 22
Вінницької міської ради________
Придбано
3
пневматичні
гвинтівки
для
Тульчинської
школи-ліцею
з
посиленою
військово-фізичною підготовкою
за спонсорські кошти___________
КВНЗ
«Вінницька
академія
неперервної освіти» за сприяння
Вінницького
обласного
молодіжного
центру
«КВАДРАТ» на базі ФСТ
«Колос»
проведена
«Школа
інтерактивного
навчання»
(навчально-тренувальний вишкіл
для вчителів захисту Вітчизни),
семінар-нарада з питань
з
національно-патріотичного
виховання для методистів РМК
(ММК), які відповідають за
викладання предмету «Захист
Вітчизни»
та
військовопатріотичне виховання_________
Укомплектування
навчальних
кабінетів «Захисту Вітчизни» в
загальноосвітніх школах І-ІІІ ст.
навчальною зброєю, муляжами
зброї та боєприпасів___________
тренінг
Вишкільний
Воїна»

підвищення
зацікавленості
молоді щодо служби у Збройних
силах України, її готовності до
захисту України, збереження та
шанування національної пам'яті
Вдалось зорганізувати
максимально продуктивний

українських
молодіжних організацій та популяризація
організацій, які заборонялись їх серед свідомої української
і
переслідувались молоді
окупаційними та радянським
режи-мами,
передусім
українського
пластового
(скаутського)
руху,
що
зберігся
в
українських
громадах
діаспори
та
відновив свою діяльність в
Україні
із
здобуттям
незалежності

Молодіжний форум-семінар
«Берег Ріки»

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

вишкіл, де всі змогли
ознайомитись з азами
«Тактичної медицини», «Техніки
ведення бою», «Самозарадністі»,
«Маскування» та
«Орієнтування»; життя у
польових умовах, протягом 3-ох
днів; здоровий спосіб життя,
фізичний розвиток особистості;
плекання цінностей та виховання
патріотично налаштованої
молоді; інструктажі з
використання макетів
вогнепальної зброї; різноманітні
загартовуючі ігри, смуги
перешкод.
40 учасників заходу мають
сформовану
громадянську
позицію
та
мають
змогу
розкрити свій творчий та
лідерський потенціал; отримали
змогу ознайомитись з навиками
самозахисту,
оволоділи
навиками
первинного
поводження зі зброєю та
познайомились з діяльністю
військових формувань України;
отримали
інформацію
та
оволоділи навиками надання
першої домедичної допомоги,
збереження власного життя та
допомоги
постраждалим
у
випадках коли є необхідність;
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здобули знання про пластовий
(скаутський)
рух
та
ознайомились з його виховною
методикою, що дозволить їм
застосувати ці знання для
поширення
пластового
(скаутського) руху, ЗО учасників
виявили бажання приєднатись до
Пласту.
Туристсько-краєзнавчий семінар Під час проведення заходу
учасники
семінару
здобули
«Свято Весни»
основи знань про пластовий
(скаутський
рух)
та
ознайомились з його виховною
методикою,
дізнались
про
надбання та спадок української
культури; отримали інформацію
про
громадську
діяльність,
можливості для молоді в сфері
громадської
діяльності,
що
дозволить їм ставати соціально
та громадсько активними у себе
в районах.
активний розвиток діяльності
Інформаційна кампанія
пластових
організацій
та
спрямована на популяризацію
популяризація їх серед свідомої
пластового (скаутського) руху
української молоді
популяризація позитивного
Табір «Гайда до пласту»
досвіду щодо виховання дітей та
молоді на засадах добра і моралі,
забезпечення організованого
змістовного дозвілля, активного
та доступного відпочинку дітей
Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

Молодіжний наметовий
«Застава Нечая»

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
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та молоді, пропаганда здорового
способу життя, гармонії з
природою та любові до рідного
краю. Здобуття знань про
пластовий (скаутський рух) та
ознайомлення з його виховною
методикою, отримання
інформації про громадську
діяльність, можливостей для
молоді в сфері громадської
діяльності
в
учасників
табір Формування
активної громадянської позиції
та змоги розкрити творчий та
лідерський
потенціал
його
учасників, спонукання учасників
до здорового способу життя,
збереження власного життя та
допомога
постраждалим
у
випадках коли є необхідність;
отримання інформації щодо
можливості
реалізації
в
активному
молодіжному
середовищі завдяки участі у
тренінгах,
семінарських
заняттях, заняттях в природі,
інтелектуальних та активних
ігрових
комплексах,
з
використанням
пластової
(скаутської) методики, а також
підвищення рівня національної
свідомості
та
почуття
патріотизму у учасників заходу.

2.
2.1.

Етнографічна акція «Андріївські Захід у стилі українських
вечорниць з відповідним дресвечорниці»
кодом
та
наповненою
автентичною
програмою,
дозволив
розкрити
творчий
потенціал у 50 представників
молоді, що дасть поштовх у
майбутньому проводити подібні
заходи, які направлені на
популяризацію
та
розвиток
національних традицій
Інформаційне забезпечення сфери національно - патріотичного виховання
Організація
у
теле, Популяризація національно
Створення
освітньо- Сприяння формуванню освітньопростору
радіопрограмах і в пресі - визвольних рухів серед
просвітницьких та навчально- просвітницького
постійно діючих рубрик, що молоді Вінницької області.
методичних
візуальних шляхом популяризації важливих
популяризують українську Утвердження українських
матеріалів для учнівської та сторінок регіональної історикоісторію, мову та культуру, національних цінностей
студентської молоді «Регіональна культурної спадщини в рамках
досвід роботи з національноісторія 20 століття. Важливі національно-патріотичного
учнівськопатріотичного
виховання
сторінки
(до
100-річчя виховання
різних соціальних інституцій
Української революції 1917-1921 студентської молоді, а також
популяризація
важливих
рр)»
сторінок регіональної історії 20го
століття (до
100-річчя
Української революції 1917-1921
років)
Регіональна історія XX століття. сприятимуть поглибленню знань
учнівської
та
студентської
Поділля в період НЕПу
молоді щодо національної та
регіональної історико-культурної
спадщини
та
формуванню
патріотичних
почуттів
підростаючого
покоління
(свідомого ставлення до історії

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержад міністрацїї
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Створено та розповсюджено
відеоролик «Звичаї східного
Поділля»

своєї
країни,
державності,
української мови)
Популяризація національновизвольних рухів серед молоді
Вінницької області.
Утвердження українських
національних цінностей

Створено та розміщено в ефірі
телебачення відеофільми:
«Іван Марчук.Феномен»
«Микола Леонтович»
«Настя Присяжнюк»
«Гнат Танцюра»
«Василь Стус»
«Данило Нечай»
«Петро Могила»
«Звичаї Східного Поділля»
серед
молоді
Створення циклу відеофільмів популяризації
патріотичного
виховання Вінницької області особливостей
історії, цікавої інформації про
«Таємнича Вінниччина»
культуру, побут мистецтво та
видатних
історичних
діячів
рідного краю
національноСтворено та розміщено в ефірі Популяризація
телебачення 8 відеороликів про визвольних рухів серед молоді
області.
події українського національно- Вінницької
українських
визвольного руху на Поділлі Утвердження
періоду ХУІІ-ХХІ ст. та його національних цінностей
визначених діячів
Видання диску патріотичної пісні залучення активної молоді до
участі в напрямку розвитку та
«За Україну!»
популяризації
національнопатріотичного виховання
Створення циклу відеофі^імів популяризації серед молоді
Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації
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патріотичного
виховання Вінницької області особливостей
«Таємнича
Вінниччина. історії, цікавої інформації про
Радянські карателі»
культуру, побут мистецтво та
видатних
історичних
діячів
рідного краю
зацікавленості
Інформаціна
кампанія
серед підвищення
молоді щодо служби у Збройних
молоді
силах України, її готовності до
захисту України, збереження та
шанування національної пам'яті
Створення
освітньо- Сприяння формуванню освітньопростору
просвітницьких та навчально- просвітницького
методичних
візуальних шляхом популяризації важливих
матеріалів для учнівської та сторінок регіональної історикостудентської молоді «Регіональна культурної спадщини в рамках
історія 20 століття. Важливі національно-патріотичного
учнівськосторінки
(до
100-річчя виховання
Української революції 1917-1921 студентської молоді, а також
популяризація
важливих
рро »
сторінок регіональної історії 20го
століття
(до
100-річчя
Української революції 1917-1921
років)
інформаційних
Інформаційне
забезпечення Виготовлення
сфери національно-патріотичного продуктів (циклу відеофільмів)
виховання. Створення циклу на основі цікавих особливостей
Вінницької
області,
відеофільмів
патріотичного історії
виховання
«Пантеон
героїв звеличення історичних постатей
Вінниччини»
та їх ролі у становленні
української державності.

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадмі ністрації

Розроблено та виготовлено 6
відеорубрик «Вінничани в
історії» про видатних людей
минулого Вінниччини, які
зробили вагомий і визначний
внесок у її економічний,
суспільно-політичний,
культурний, освітній розвиток:
Андрій Абазин, Устим
Кармелюк, Костянтин-Василь
Острозький, Остап Гоголь,
Йосип Глух, Іван Жила
Розроблено та виготовлено фільм
про вінничан, які брали участь у
війні на сході України та віддали
життя в протистоянні російській
агресії та боротьбі за
незалежність України

Формування засад патріотизму
та громадянської позиції

Формування засад патріотизму
та громадянської позиції

Створення кінофільму: «1941 рік: Створення науково-популярного
історичні міфи та реалії на фільму, його популяризація на
теренах Вінниччини»
основі
документів
архівів,
особистістних джерел;
підготовлено
навчальнометодичні матеріали;
підготовлено платформу серед
освітніх закладів області для
впровадження проекту;
апробовано навчально-методичні
матеріали в 3 групах: вчителі,
старшокласники та студентська
молодь;
презентовано
навчальноЗаступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації
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методичні
матеріали
для
учасників проекту;
розповсюджено відеоматеріали
на компакт-дисках та навчальнометодичний посібник серед
освітніх закладів міста, області
та регіону.
На уроках історії, правознавства, Формування засад патріотизму
української мови та літератури та громадянської позиції
вчителями організовано онлайнзаходи з учнями та батьками з
використанням
засобів
дистанційного
навчання
та
спілкування: читання поезій на
патріотичну тематику «Низький
уклін за Перемогу!», перегляд
відеофрагментів:
«Українахроніка Другої світової війни»,
«Нам потрібне мирне небо»,
«День пам’яті та примирення»,
«До 75-річчя перемоги над
нацизмом у Другій світовій
війні», написання
диктанту
«Батьківщини сини». Історичний
календар на уроках предметів
гуманітарного
циклу
«День
пам’яті та примирення і День
перемоги над нацизмом у Другій
світовій війні».
Учнівська
молодь
постійно
залучається
до
перегляду
документальних стрічок: «Спадок
нації», «Воїни духу», «Мода/ний
Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації
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2.2.

Посилення протидії
викривленню та
фальсифікації історії
України, що передбачає
розширення фактографічної
бази історичних подій,
публікацію нових архівних
документів, видання
військово-історичної
літератури, мемуарів і
довідкових посібників, серій
книг патріотичної
спрямованості та організацію
заходів по фіксації усної
історії України

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадм іністрації

Забезпечення
утворення
цифрованого та збереженого
архіву
усної
історії
мешканців
Вінницької
області задля збереження
історичної пам’яті нації

Зеніт»,
«Україна.
Майдан.
Перезавантаження ».
Створено та розповсюджено
відеофільмів - спогадів:
«Юрій Пасіхов»
«Раїса Панасюк»
«Віталій Гадзінський»
«Дмитро Майборода»
«Валентина Ратова»
«Олександр Покрищук»
Видано книги В.Вітковський
«Черешні цвітуть у серці»
Сафроняк М. «Душі моєї
джерело»
Записано, створено та розміщено
в ефірі телебачення 9 свідчень та
інтерв’ю з учасниками подій XXXXI ст. та членами їх родин та
створено 5 анімаційних роликів
«Любіть Україну українською»
Здійснено закупівлю послуг з
видання книг: М.Крижанівський
«По козацький скарб» М.Рябий,
В.Вітковський «Вінниця столиця України»
Розроблено та виготовлено 5
відеорубрик «Усна історія» про
видатних сучасників Вінниччини,
які причетні до її розвитку,
формування національнопатріотичного, культурного та
освітнього контексту: Микола /
Пирогов, Клариса Ліспектор, / / / /

Забезпечення утворення
цифрового та збереженого архіву
усної історії мешканців області з
метою збереження історичної
пам’яті нації

Облаштування бібліотек та
виставок в молодіжних
установах
Забезпечення утворення
цифрового та збереженого архіву
усної історії мешканців області з
метою збереження історичної
пам’яті нації
Забезпечення роздатковим
матеріалом під час проведення
заходів національнопатріотичного виховання
Формування засад патріотизму
та громадянської позиції
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2.3.

Сприяння розвитку творчого
потенціалу журналістів,
письменників,
кінематографістів та
представників інших
мистецьких спеціальностей у
сфері національнопатріотичного виховання

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержад міністрації

Розширення мережі
позашкільної освіти;
підвищення зацікавленості
молоді до історії рідного
краю

Володимир Перепелюк, Аріадна
С гебельська, Ілля Безбах
Проведено 10 уроків історії
«Митці України - за вільну
Україну» (інтерактивна гра для
старшокласників) та 2 уроки
«живої історії», приурочених
подіям Вапнярського бою та
вшануванню пам’яті отаманів
УНР
Проведено обласний фестиваль
аматорського
військовопатріотичного
короткометражного кіно серед
старшокласників
«Погляд
у
майбутнє».

Залучення активної студентської
молоді до участі в напрямку
розвитку та популяризації
національно-патріотичного
виховання

Залучення учнівської молоді до
участі в напрямку розвитку та
популяризації
національнопатріотичного виховання
У фестивалі взяли участь 60
учнів, які представили 26
фільмів
за
наступними
номінаціями «Документальний
публіцистичний фільм» (12),
«Ігровий
фільм»
(4),
«Анімаційний
фільм»
(4),
Навчальний фільм (4)
Обласний конкурс робіт юних Набуття учнівською молоддю
патріотичного досвіду через
фотоаматорів «Моя Україно!».
залучення до інтерактивних
форм роботи, методу проектів,
що навчає співпраці у колективі,
формування
громадянської
позиції
формування й утвердження
Проект «Слава Україні! Героям
принципів любові і гордості за
Слава!»
власну державу, її історію,
культуру, національних і
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3.
3.1.

загальнолюдських цінностей,
зміцнення якостей патріота;
відродження та розвиток
українського кіномистецтва,
підвищення творчої
майстерності митців
Формування науково-теоретичних і методичних засад національно-патріотичного виховання
курсів Удосконалення підготовки /
Підвищення професійної
Підготовка спеціалістів та В межах програми
кваліфікації сприяння підготовці / створення
підвищення
кваліфікації підвищення
кваліфікації та науководля
підготовки
вчителів
«Захист
Вітчизни» умов
методичне забезпечення
педагогічного
складу
з
кадрів
щодо
державних службовців,
тематики
національно- («Основи
медичних
знань») педагогічних
посадових осіб місцевого
патріотичного виховання для проведено засідання за круглим забезпечення якісного освітньозабезпечення
столом
та
конференцію
з виховного процесу на засадах
самоврядування, педагогів,
вихователів, психологів,
якісного освітньо-виховного актуальних питань військово- національно-патріотичного
виховання
соціальних працівників,
процесу
патріотичного виховання.
працівників культури та
Для
студентів
спеціальності
активістів громадянського
«Практична
психологія»
суспільства з урахуванням
читається
спецкурс
завдань національно«Психологічні
аспекти
патріотичного виховання
національно-патріотичного
виховання»
Веб-конференція з вчителями Удосконалення підготовки /
захисту України «Технологічний сприяння підготовці і створення
для
підготовки
підхід до формування в учнів умов
кадрів
щодо
ключових компетентностей на педагогічних
забезпечення якісного освітньоуроках захисту України»
Веб-конференція
з вчителями виховного процесу на засадах
захисту України та фізичної національно-патріотичного
культури «Технологічний підхід виховання
до формування в учнів навичок
здорового способу життя та
захисту України»
V
Для
студентів
спеціальності

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації
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«Практична
психологія»
читається
спецкурс
«Психологічні
аспекти
національно-патріотичного
виховання»
Семінар для керівників гуртків з
національно-патріотичного
виховання та фахівців, що
працюють з молоддю

3.2.

Сприяння проведенню та
організації
науковометодичних
конференцій,
семінарів, нарад, засідань
методичних
об’єднань,
круглих столів, тренінгів,
підготовці
та
виданні
наукових праць, науковометодичних,
навчальних
посібників і рекомендацій із
питань
національнопатріотичного виховання

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

Створення
умов
для
розвитку
методикометодологічної
наукової
бази,
матеріалів
щодо
національно-патріотичного
виховання

усвідомлення основних позиції
щодо національно-патріотичного
виховання
молоді,
шляхів
формування
громадянської
позиції та розкриття творчого та
лідерського
потенціалу
вихованців гуртків; можливість
використання
пластової
(скаутської)
методики
для
реалізації заходів державної
програми
з
національнопатріотичного виховання.
Проведено
інтерактивні заходи
Культурно-просвітницький
лекторій
«Свій/чужий/інший». (семінари, лекції, круглі столи
для
учнівськоМіжнаціональні
відносини: тощо)
молоді
щодо
український вимір та регіональні студентської
ознайомлення
із
історією
контексти»
міжнаціональних взаємовідносин
українців та найчисельніших
національних громад Поділля
крізь
призму
українського
виміру
та
регіональних
контекстів на шляху формування
національної
та
етнічної
ідентичностей
і
зміцненню
конструктивних діалогів між
різними етнічними спільнотами,
які проживають в Україні та на
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Проведено круглі столи:
«Вінниця - столиця УНР»;
«День захисника України - свято
багатьох поколінь»;
«100-річчя подій Вапнярського
бою та вшанування його
учасників»;
«Крижопіль - форпост УНР»;
«Крути -1918»;
М.Битинський - визначний
державний та військовий діяч
часів УНР»
Обласний Форум українських
патріотичних справ дітей та
учнівської
молоді
«Ми
Українці!»
обласний етап Всеукраїнської
експедиції
учнівської
та
студентської
молоді
«Моя
Батьківщина - Україна»;
обласний історико-краєзнавчий
конкурс «Моє Поділля»;
Участь у XI Всеукраїнській
краєзнавчій
конференції
учнівської молоді «Мій рідний
край,
моя
земля
очима
сучасників», м. Миколаїв.
обласний етап Всеукраїнської
історико-краєзнавчої
акції
учнівської молоді «Українська
революція: 100 років надії і
боротьби»;
і/
Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

Поділлі
Підвищення рівня обізнаності
щодо національно-патріотичного
виховання молоді на історії
рідного краю

Активне залучення дітей та
учнівської молоді до заходів
національно-патріотичного
виховання через участь у
пошуково-дослідницькій роботі,
написанні та реалізації проектів,
підготовці
інформаційних
брошур, довідкових матеріалів
про здобутки і напрацювання
закладів освіти області у сфері
національно-патріотичного
виховання
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обласний етап Всеукраїнського
конкурсу екскурсоводів музеїв
закладів освіти «Край, в якому я
живу».
Обласна краєзнавча конференція
учнівської молоді «Моя
Вінниччина» на базі Вінницького
обласного краєзнавчого музею.
Круглий стіл на тему «Іван Богун
- визначний полководець та
державний діяч української
нації»

Розвиток національнопатріотичного виховання,
формування експертної
спільноти. Охоплено 300 дітей.
Популяризація козацтва,
залучення активної студентської
молоді до участі в напрямку
розвитку національнопатріотичного виховання,
формування експертної
спільноти

Утвердження
національних
Видання кишенькової серії
цінностей шляхом популяризації
«Патріот України» - «Україна:
національно-патріотичного
народ, патріот, воїн» (збірник
виховання молоді
цитат)
вміщує кращі твори відомих
Збірник поезій «Люби, шануй,
оберігай усе, що зветься Україна» поетів та місцевих авторів про
любов
до
Батьківщини,
патріотизм і мужність. Збірник
продовжує
серію
«Патріот
України».
Підвищення рівня обізнаності
Проведено круглий стіл
щодо національно-патріотичного
«Українська революція на
виховання дітей та молоді
теренах Поділля» та методичні
семінари - практикум з
національно-патріотичного
виховання для вчителів шкіл ь(а
тему «Урок живої історії»: підхід,
Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадм іністрації
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матеріали, досвід практиків».
Спільно з КП «Центр історії
Вінниця» прочитано курс 10
авторських лекцій професора,
доктора історичних наук
О.Коляструк «Митці Україниза
вільну Україну» та проведено
ігри з історії України для
старшокласників «Україна 200»
Регіональний форум громадських
ініціатив «Я ЗМІНЮЮ»

Участь у X Всеукраїнській
краєзнавчій
конференції
учнівської молоді «Мій рідний
край,
моя
земля
очима
сучасників» (м. Миколаїв)
Обласна краєзнавча конференція
учнівської
молоді
«Моя
Вінниччина»
В закладах загальної середньої
освіти
впроваджено
Модель
комплексної
системи
громадянсько-патріотичного
виховання
школярів
«Громадянин добродій патріот» з метою формування
учнівської ідентичності.
Четвертий
обласний
Фору^
Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

Створення умов для розвитку
методико-методологічної
наукової бази матеріалів щодо
національно-патріотичного
виховання
Активне залучення дітей та
учнівської молоді до заходів
національно-патріотичного
виховання через участь у
пошуково-дослідницькій роботі,
написанні та реалізації проєктів,
підготовці
інформаційних
брошур, довідкових матеріалів
про здобутки і напрацювання
закладів освіти області у сфері
національно-патріотичного
виховання
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3.3.

Підготовка
та
видання
наукових праць, науковометодичних,
навчальних
посібників і рекомендацій
для практичної роботи в
сфері
національнопатріотичного виховання

Вивчення історії рідного
краю.
Знайомство
з
Україною
шляхом
відвідання
визначних
місць,
що
сформує бачення України в
цілому, відчуття єдності

українських патріотичних справ
«Ми - Українці!»
«Вшанування Героїв Холодного
Яру»
Козацьке Свято Під Берестечком
Міжнародний фестиваль бойових
мистецтв «Козацький Спас»

Екскурсія місцями
слави Вінниччини

козацької

Залучення нових учасників до
обласної програми національнопатріотичного
виховання.
Знайомство
з
історичними
місцями
України.
Обмін
досвідом
та
участь
представників вінницької молоді
у заходах таборування.
50 учасників поїздки з різних
районів області отримали нові
знання з історії, культури
рідного краю, дізнались про
визначні постаті України-Русі та
відвідали відомі та маловідомі
місця.
Розповсюдження серед педагогів
області, молодіжних працівників
для підняття патріотичного духу
учнівської
та
студентської
молоді, що є одним із головних
завдань
національнопатріотичного виховання дітей
та молоді

Видано Методичні рекомендації
для керівників музеїв закладів
освіти області «Нормативноправова база діяльності музеїв
закладів освіти» та навчальна
програма для керівників гуртків з
позашкільної освіти туристськокраєзнавчого напрямку «Юні
музеєзнавці»
нових
маршрутів
Розроблено
маршрут-квест Пошук
«Стежками
рідного
міста», Вінниччиною та Україною задля
ознайомлення
екскурсійні маршрути: «Михайло цілісного
Грушевський і Вінниччина» (до учнівської молоді з героїчною
100-річчя з Дня народження), історією України та нашим
«Топ-10 місць для осінньої ^сьогоденням
подорожі», «9 маяків України/
Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

відкритих для відвідування», «За
межами
стандартів:
топ-5
незвичайних музеїв України»,
«10 місць для відпочинку в
наметі на Вінниччині».
Видано «Інформаційний довідник
Вінниччини»,
туристичний
путівник «15 замків і палаців
Вінниччини», «Вулицями рідного
міста» (д о 100 - річчя Артинова
Г.Г.).
до
видання
Підготовка
збірника
цитат підготовлення
збірника цитат «Україна: народ,
«Україна: народ, патріот, воїн»
патріот,
воїн»
та
розповсюдження його серед
учасників бойових дій, педагогів
області, молодіжних працівників
для підняття патріотичного духу
учнівської
та
студентської
молоді, що є одним із головних
завдань
національнопатріотичного виховання дітей
та молоді
Екскурсія
до
с.Комань. Консолідація учасників навколо
Присвячена 400-річчю
Івана теми визначного полководця та
державного діяча української
Богуна
нації; залучення нових учасників
до
обласної
програми
національно-патріотичного
виховання.
В селі Базар Народицького
«Герої Базару - лицарі України»
району, Житомирської області,
учасники
із
Вінниччини
Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації
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вшанували пам'ять полеглих
героїв Другого зимового походу
армії УНР 1921 року. Отримали
знання
про
видатних
особистостей
українського
державотворення;
виховання
української молоді у дусі
національних
традицій,
духовності
та
патріотизму;
формування
свідомої
громадянської позиції.
«Відкриття
Пластового Учасники акції здобули основи
Вишкільного Центру у м.Буча»
знань про пластовий (скаутський
рух) та ознайомились з його
виховною
методикою,
що
дозволило їм застосувати їх для
поширення
пластового
(скаутського) руху; дізналися
про можливість організованого
дозвілля,
активного
та
доступного відпочинку дітей та
молоді; отримали інформацію
про
громадську
діяльність,
можливість для молоді в сфері
громадської
діяльності,
що
дозволить їм ставати соціальнота громадсько-активними у себе
в районах.
популяризація патріотичної
Видавництво збірки «Співаник
творчості серед молоді області
українського лицаря»
нових
маршрутів
Розроблено
туристичний Пошук
маршрут
«Шляхами
Івана^ /Вінниччиною та Україною задля
ознайомлення
Богуна» (до 400-річчя від дівд^ цілісного
Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадм іністрації
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4.
4.1.

учнівської молоді з героїчною
народження);
«Пам’ятні
місця
Вінницької історією України та нашим
історії
козацтва»,
гру-квест сьогоденням
«Стежками
рідного
міста»,
«Мальовничий калейдоскоп»
Співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями в напрямі
національно-патріотичного виховання
роль
інститутів
У закладах освіти області було Підвищено
Залучення
громадських Популяризація ідей
проведено 823 благодійних акції. громадянського суспільства у сфері
організацій,
інших волонтерства серед молоді.
Співпраця
з
громадською національно-патріотичного
громадських ініціатив та Підвищення рівня
організацією виховання учнівської молоді. До
громадських
активістів, обізнаності, вмінь та навиків волонтерською
використання їх досвіду і молоді у сфері волонтерської допомоги учасникам АТО/ООС проведення благодійних акцій
та їх сімей
«Мольфар» залучено 186 тис. 607 дітей
потенціалу
в
процесі діяльності
(Жмеринський,
Козятинський
Створення умов для
національно-патріотичного
райони,
Глуховецька
ОТГ,
виховання,
згідно
з реалізації заходів і програм,
м. Вінниця, Вінницька обласна
принципами
та спрямованих на
станція
юних
натуралістів).
пріоритетними напрямами, національно-патріотичне
Проведено акції «Дари осені
визначеними у цій Концепції виховання молоді.
фронту», «Привітай солдата».
Утвердження національних
Створено
97
волонтерських
цінностей, шляхом
загони
«Обеліск»,
«Милосердя»,
популяризації національно«Волонтер» в Іванівській ОТГ.,
патріотичного виховання
ведеться
співпраця
з
молоді.
громадськими організаціями «За
нове життя» та «Український
волонтерський рух».
Благодійний проект «Свято для поширення та популяризація
пам’яті героїв України
солдата».
Здійснена підтримка спортивних Надано необхідну підтримку
заходів «Благодійного фонду громадських Ініціатив
«Волонтерський тил», Школи
козацького гарту ім. Данила
Нечая
(Тиврівський
район),/
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4.2.

Сприяння
діяльності
громадських організацій та
реалізації заходів і програм,
спрямованих на національнопатріотичне
виховання,
діяльність яких відповідає
цій Концепції

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадм іністрації

Сприяння
військовопатріотичному
вихованню
молоді та підготовки до
служби в ЗС, ДСНС, НГ, СБ,
МВС
України.
Набуття
знань, умінь та навичок,
необхідних
майбутньому
захиснику Вітчизни.

спортивного клубу «Еней» (м.
Калинівка) та ГО «Військовопатріотичний клуб «Айдар»
Заклади освіти Джулинської ОТГ
провели
благодійну
акцію
«Подарунки
для
захисників
України»,
організовану
волонтерським
загоном
«Небайдужі серця», а також
благодійну акціяю «Допоможемо
погорільцям
Житомирщини»
(надіслано посилки з речами,
продуктами
харчування
тривалого
зберігання,
предметами побуту) у співпраці з
волонтером із Житомирщини
Мельниченком І.М.
Триденні
військово-польові
збори з метою обов’язкового
виконання початкової справи із
стрільби з АК-74 бойовими
набоями (військовий полігон в м.
Гайсин, в/ч А0707, в/ч ВІЇ 19 м.
Гайсин, в/ч 3028 м. Калинівки,
в/ч
2193
м.
МогилеваПодільського,
МогилівПодільський прикордонний загін,
в/ч 328 м. Вінниці).
Відповідно до вимог програми
предмету «Захист Вітчизни»
проведено
навчально-польові
збори з юнаками
11 класів^
Тульчинського району та ОТГ

Підвищено
роль
інститутів
громадянського суспільства у
сфері національно-патріотичного
виховання учнівської молоді

Налагоджено систему співпраці
органів
місцевої
влади
з
громадськими об’єднаннями та
іншими
соціальними
інститутами для розвитку і
вдосконалення
національнопатріотичного
виховання
учнівської молоді
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базі Тульчинської школи-ліцею з
посиленою військово-фізичною
підготовкою.
Вісім заходів в рамках проекту формування
у
молоді
«Мужність.
Шляхетність. національно-патріотичної
Відвага».
свідомості,
національної
гідності, поваги до культурного
та
історичного
минулого
України, активної громадянської
позиції та почуття власної
гідності;
сприяння
набуттю
дітьми та учнівською молоддю
патріотичного досвіду на основі
готовності до участі в процесах
державотворення,
уміння
визначати форми та способи
своєї участі в життєдіяльності
громадянського
суспільства,
формування
толерантного
ставлення
до
традицій;
популяризація в молодіжному
середовищі козацьких традицій.
Щорічні обласні і районні На базі Вінницької обласної
змагання
спартакіади організації Товариства сприяння
допризовної
молоді, обороні України працюють
відповідні гуртки

рукопашного бою

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації
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4.3.

4.4.

Організаційна та фінансова
підтримка на конкурсній
основі заходів і програм
громадських
організацій
національно-патріотичного
спрямування

Активізація
громадського
руху
у
Вінницькій
області, залучення
громадських організацій до
вирішення
актуальних
проблем у національнопатріотичному середовищі

Проведення
конкурсу
3
визначення проектів, заходів),
розроблених
інститутами
громадянського суспільства, для
реалізації
яких
надається
фінансова підтримка відповідно
до постанови Кабінету Міністрів
України від 12 жовтня 2011 року
№1049
(зі
змінами), яким
надаватиметься
фінансова
підтримка за рахунок коштів
обласного бюджету.

Активізація громадського руху у
Вінницькій області, залучення
громадських
організацій
до
вирішення актуальних проблем у
національно-патріотичному
середовищі.

Створення кінофільму: 1941 рік: Сприяння формуванню освітньопростору
історичні міфи та реалії на просвітницького
шляхом популяризації важливих
теренах Вінниччини
сторінок регіональної історикокультурної спадщини в рамках
національно-патріотичного
виховання
налагодження співпраці між
Сприяння роботі молодіжних Створення платформи для Всеукраїнський форум
органами державної влади,
центрів, клубів у сфері розвитку
національно- «Координація через діалог»
національно-патріотичного
органами місцевого
патріотичного виховання на
виховання
самоврядування та
місцевому рівні
громадськими об’єднаннями з
питань національнопатріотичного виховання
Майстер-класи з рятувальних
Фінал обласних змагань юних
робіт і надання домедичної
рятувальників ВГДР «Школа
допомоги
у
надзвичайних
безпеки»
ситуаціях; навчальні заняття з
безпеки
життєдіяльності
і
рятувальних робіт для учасників
Заходу.

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

Співучасть у роботі військовопатріотичного
клубу
«ФОРПОСТ»
та
військовоспортивного клубу «ГАРТ» до
проведення
різноманітних
заходів, польових зборів
XVI Всеукраїнський збірзмагання юних рятувальників
«ШКОЛА БЕЗПЕКИ»

4.5.

Сприяння
пошануванню
громадськими ініціативами
борців
за
державну
незалежність і територіальну
цілісність України, а також
поіменному
пошануванню
пам’яті жертв окупаційних
режимів, особливо жертв
голодоморів в Україні

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

Формування у молоді
національної свідомості,
підвищення рівня знань
щодо Історичного минулого
України. Формування у
молодих людей почуття
гордості за співвітчизників,
земляків та залучення їх до
вивчення історії рідного
краю крізь призму видатних
постатей минулого та
сучасності

Здійснюється на постійній основі
в межах компетенції

Виховання у дітей та молоді
культури
безпечної
життєдіяльності;
підвищення
рівня практичної підготовки до
дій
у
разі
виникнення
надзвичайних ситуацій
40 учасників заходу мають
Молодіжно-патріотична акція
сформовану
громадянської
«Повстанська ватра»
позиції, також отримали змогу
ознайомитись
з
історією
Українського
війська
та
діяльністю
військових
формувань України під час
Визвольних змагань.
Учасників
заходу
здобули
знання
про
пластовий
(скаутський) рух який був
активним
учасником
становлення та формування
Українського війська у певні
етапи
Історії
Української
держави.
у
молоді
Розробка макету для подальшого Формування
національної
свідомості,
виготовлення пам’ятного знаку
Герою України Максиму Шимку підвищення рівня знань щодо
історичного минулого України
Обласні молодіжні фізкультурному Для налагодження співпраці між
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4.6.

спортивні заходи «Козацькі
розваги»,________________
Навчально-тренувальні збори з
військово-спортивного
багатоборства «Ми майбутні
захисники твої, Україно» на базі
військово-патріотичного клубу
«Форпост» Ямпільського району.
Вшанування
пам’яті
Івана
Богуна, Данила Нечая, Івана
Гонти, Устима Кармалюка, Якова
Гальчевського, Якова Шепеля,
Василя Стуса, а також Героїв
Небесної Сотні з Вінниччини
шляхом проведення урочистих
лінійок, екскурсійних поїздок,
уроків мужності, бесід, уроків
літератури та історії рідного
краю, виховних годин, лекцій
тощо.
Проведення щорічного міського
фестивалю
української
патріотичної пісні імені Героя
України Максима Шимка_______
Відкриття меморіальної таблиці
Семену Якерсону - вінничанину,
сотнику Армії Української
Народної Республіки__________
Проведено заходи щодо
вшанування пам’яті отаманів
часів УНР у Тиврівському та
Літинського районах_______
Широке залучення дитячих, Поширення та популяризація Створення тематичних куточків,

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадмі ністрації

органами
державної
влади,
органами
місцевого
самоврядування
та
громадськими об’єднаннями з
питань
національнопатріотичного виховання

Утвердження
кращих
рис
української ментальності на
прикладі героїчних постатей
минулого та сьогодення

збереження історичних традицій,
прославлення ідейних і духовних
засад,
формування
громадянської самосвідомості
Національно-патріотичне
виховання молоді на історії
рідного краю
кожному

закладі

освіти
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молодіжних
та
інших
громадських ініціатив до
створення
в
музеях
експозицій,
присвячених
боротьбі за незалежність та
територіальну
цілісність
України

пам’яті героїв України.
Розвиток творчого здобутку
держави в національнопатріотичному напрямку.

присвячених героям
антитерористичної операції

Створення 165 музеїв різних
профілів у навчальних закладах
області, з них історичних - 103, з
яких військово-історичних - 29,
широкого історичного профілю 6, історії закладу - 20, інших 48;
краєзнавчих
22,
літературних - 8, народознавчих
(етнографічних) - 25, мистецьких
- 4, меморіальних - 1, науководослідницьких - 1, технічних —1.

Створення банерної версії
пересувної виставки «Герої не
вмирають»

створено тематичні куточки,
присвячені героям антитерорис
тичної
операції.
Музеї
поповнюються матеріалами про
революцію Гідності, про жителів
села (міста) - учасників цих
подій; пошукові загони збирають
матеріали про Героїв Небесної
Сотні, про учасників військових
дій на Сході.
Формування
в
дітей
та
учнівської
молоді
засад
патріотичної
свідомості,
громадянської позиції. 20 музеїв
мають
звання
«Зразковий
музей».
Музеї відповідають вимогам
Положення про музей при
закладах освіти, мають значні
фондові
колекції,
цікаві
експозиції.
Музеї
мають
експозиції,
які
постійно
оновлюються предметами, що
розповідають про побут та життя
захисників на території АТО
/ООС.
Експонування на відкритих
територіях у населених пунктах
області та у військових частинах
Сприяння
поширенню
та
популяризації пам'яті героїв України

4.7.

Широке
процесів

залучення
до Виховання
патріотичної У закладах освіти області, /Утвердження гуманістичної
проведено понад 1 тис. зустріче^
національно- свідомості молоді

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадм іністрації
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патріотичного
виховання
учасників антитерористичної
операції

з учасниками АТО/ООС
На закладах освіти області
розміщено 126 меморіальних
дошок,
випускникам,
які
загинули в зоні АТО/ООС.

моральності,
чіткої
громадянської
позиції,
формування толерантного
ставлення до інших народів
і культур, спонукання до
активної
протидії
аморальності
та
українофобству.
На
зустрічах з учасниками
АТО/ООС (зокрема,
Олег
Гарник,
Роман
Шепітка,
Анатолій Король, Василь Таран,
Сергій Мак, Віталій Коник,
Анатолій
Соляр,
Юрій
Коломійчук,
Михайло
Бондарчук,
Володимир
Волошин, Бахтіяр Махмудов,
Василь Заболотний, Олександр
Насадкж, Іван Пащенко та
багато інших), були присутні 60
тис. 812 дітей; реалізовано 495
проектів, до яких залучено 28
тис. 621 дитину.

Місцеві етапи
Чемпіонату
України з футболу серед команд
Ліги учасників АТО на «Кубок
героїв АТО».__________________
Обласні змагання з кульової
стрільби для учасників АТО/ООС
та членів їх сімей.
Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

Здійснена відповідна підтримка
В домашніх матчах змагання
були
забезпечені
місцем
проведення
і
якісним
арбітражем, а учасники заходу
необхідним
інвентарем
та
'екіпіруванням.________________

4.8.

Сприяння розвитку системи
допризовної підготовки та
військово-патріотичного
виховання на основі традицій
національно-визвольних
змагань українців, захисту
незалежності
та
територіальної
цілісності
України,
євроатлантичної
інтеграції

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадм іністрації

Залучення більшої кількості
молодих людей до занять
фізичною культурою та
спортом

Збірна
команда
Вінницької
області
у
Всеукраїнській
спартакіаді допризовної молоді
посіла почесне 4 місце з 19
команд областей держави.
До занять фізичною культурою і
спортом в ДЮСШ області та
спортивних клубах залучено
21850 дітей та молоді віком 6-18
років
Створення
національно- Формування засад патріотизму
та громадянської позиції.
патріотичних клубів
На базі спортивних клубів
обласної федерації рукопашного
бою
створені
військовопатріотичні клуби та центри:
Військово-патріотичний
спортивний клуб «Воїн» (с.
Клембівка Ямпільського р-иу,
смт. Крижопіль, смт. Піщанка),
Погребищенська
перша
православна
парашутнодесантна
школа
Військовопатріотичний клуб «ФОРПОСТ»
(с.
Пороги
Ямпільського
району). Члени цих клубів
тренуються і беруть участь у
змаганнях з рукопашного бою,
опановують парашутний спорт,
здобувають військові навички,
«проходять
національно^патріотичне виховання.

Обласна спартакіада допризовної
молоді.
Збірна команда Вінниччини взяла
участь
у
Всеукраїнській
спартакіаді в м. Житомирі.

Олександр МЕЛЬНИК

4.9.

Всебічне
сприяння
проведенню Всеукраїнської
дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

Виховання соціально
активної, відповідальної та
патріотично налаштованої
молоді

Консолідовано
дії
новоутворених
молодіжноюнацьких
військовопатріотичних
клубів
у
Вінницькій області ВПК «Юний
десантник»
(с.
Богданівка
Тульчинського району), ВПК
«Фенікс» (м. Вінниця), ВПК
«ГАРТ» (смт. Томашпіль), ВПК
«ФОРПОСТ» (м. Ямпіль).
XI обласний етап Всеукраїнської Виховання учнівської молоді в
дитячо-юнацької
військово- дусі патріотизму, поваги до
минулого
та
патріотичної
гри
«Сокіл» історичного
духовної й культурної спадщини,
(«Джура»)
підвищення престижу військової
служби, вдосконалення системи
допризовної підготовки. Етап
проведено
на
території
військово-спортивного
аеродрому Товариства сприяння
оборони України (с. Сутиски,
Тиврівський
район),
участь
брали 33 рої з 22 районів, 5 міст
та 6 ОТГ області. Усього 400
учасників.
Переможцями у загальному
заліку визначено: рій «Корд»
Козятинського району (І місце),
рій «Нащадки козаків» м.
Хмільника (II місце),
рій
«Соколи» Калинівської ОТГ (III
місце).
Обласний тур Всеукраїнського^ гПереможець обласного етапу
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заочного конкурсу звітів про
роботу
роїв
Всеукраїнської
дитячо-юнацької
військовопатріотичної
гри
«Сокіл»
(«Джура») (молодша та середня
вікові групи).
Участь у військово-патріотичних
іграх Всеукраїнська військовопатріотична гра «Вояцький дух»
(Чернігівська
обл.) та «Джура-Прикордонник»
(м. Ізмаїл), «Джура-Десантник»
(м.Житомир)
Участь
у
Всеукраїнському
підсумковому
наметовому
таборуванні
гри
«Сокіл»
(«Джура») у онлайн-режимі

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержад мі ністрації

дитячо-юнацької
військовопатріотичної
гри
«Сокіл»
(«Джура»)
рій
«Корд»
Козятинського
району
взяв
участь у Всеукраїнському етапі
«Джура-2019: Самарська Січ»,
що відбувся у період з 2 до 15
липня
у
с.Орлівщина
Новомосковського
району
Дніпропетровської обл.

Виховання учнівської молоді в
дусі патріотизму, поваги до
історичного
минулого
та
духовної й культурної спадщини,
підвищення престижу військової
служби, вдосконалення системи
допризовної підготовки
8 роїв з Вінницької області
потрапили
до
призерів
Всеукраїнського етапу Гри.
Зокрема, І місце зайняв рій
«Патріот» (м. Гайсин), II місце
рій «Козацька сотня» (КЗ
«Загальноосвітня школа І-ІІІ
ст.№ 12 Вінницької міської
ради»), II місце рій «Корд»
(Кордишівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. Козятинського
району),
III
місце
рій
/<Брацлавські
козаки»
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Участь
у
Всеукраїнському
онлайн
конкурсі
«Відун»,
присвячений Дню Героїв України
Розроблено тестові завдання
теоретичного
туру
змагання
«Рятівник» для підготовки в он
лайн режимі до обласного етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної
гри
«Сокіл» («Джура») (розміщені на
освітньому порталі «На урок»),
карту місцевості виду «Пластун»
(Орієнтування і цілевказання).
Обласний тур Всеукраїнського
заочного конкурсу звітів про
роботу
роїв
Всеукраїнської
Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

(Брацлавська
спеціалізована
школа І-ІІІ ст. Немирівського
району), III місце рій «Сокіл»
(03
«Лукашівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
Липовецького району), III місце
рій
«Характерники»
(КЗ
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
№ 33 Вінницької міської ради»),
III місце рій «Літинські козаки»
(КЗ «Загальноосвітня школа І III ст. м. Літин»), III місце рій
«Чайка»
(КЗ
«Серединська
загальноосвітня школа ім. В. М.
Думанського
Бершадського
району»).
Виховання учнівської молоді в
дусі патріотизму, поваги до
історичного
минулого
та
духовної й культурної спадщини,
підвищення престижу військової
служби, вдосконалення системи
допризовної
підготовки
У
конкурсі брали участь 2644 рої,
серед яких перемогу здобули 326
команд, які розділили призові
місця з І до III. 8 роїв 3
Вінницької області потрапили до
призерів конкурсу. Зокрема, І
місце зайняв рій «Патріот»
(м.Гайсин),
II
місце
рій
«Крзацька
сотня»
(КЗ
/$рагальноосвітпя школа І-ІІІ

Олександр МЕЛЬНИК

дитячо-юнацької
військовопатріотичної
гри
«Сокіл»
(«Джура»)
(молодша
вікова
група)»
Обласний тур Всеукраїнської
історико-краєзнавчої
акції
учнівської молоді «Українська
революція: 100 років надії і
боротьби»

4.10. Сприяння збільшенню ролі
таборування
в
сфері
національно-патріотичного
виховання

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

Популяризація
у Військово-патріотичний
молодіжному
середовищі спортивний вишкіл «Щит і меч»
здорового
та
активного в наметових таборах
способу
життя.
Ознайомлення
молоді
з
основними
засадами
таборування
та
мандрівництва.

/

ст.№ 12 Вінницької міської
ради»), II місце рій «Корд»
(Кордишівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ст. Козятинського
району),
III
місце
рій
«Брацлавські
козаки»
(Брацлавська
спеціалізована
школа І-ІІІ ст. Немирівського
району), III місце рій «Сокіл»
(03
«Лукашівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
Липовецького району), III місце
рій
«Характерники»
(КЗ
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ст.
№33 Вінницької міської ради»),
III місце рій «Літинські козаки»
(КЗ «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ст. м.Літин»), III місце рій
«Чайка»
(КЗ
«Серединська
загальноосвітня школа Ім. В. М.
Думанського
Бершадського
району»).
Захід мав глибокий навчальновиховний характер для учасників
та їх оточення.. Для учасників
АТО
захід
став
також
мотивуючим у частині співпраці
з молоддю, поширення серед
молоді
ідей
національнопатріотичного
виховання,
залучення їх до роботи з
цідростаючим
поколінням;

fff
f/f
////
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значно
зросла
кількість
бажаючих
вступити
до
військово-патріотичних
організацій.
Завдяки
висвітленню інформації про
захід у патріотичних спільнотах,
соціальних
мережах,
на
сторінках організацій, клубів, які
безпосередньо брали участь у
таборі; захід став прототипом
проведення
навчань
з
підрозділами
територіальної
оборони.
Розробка та видання методичних Виховання у молоді почуття
гордості за свою державу,
рекомендацій з впровадження
впровадження
національнонаціонально-патріотичного
компоненту у виховний процес в патріотичного компоненту у
дитячих закладах оздоровлення і виховний процес в дитячих
закладах
оздоровлення
і
відпочинку
відпочинку
Формування
патріотизму,
Дитячо-юнацький спортивноактивної громадянської позиції,
патріотичний табір «Героїв
здорового способу життя та
УПА»
свідомості захисника України у
підростаючого
покоління;
збільшення
в
перспективі
кількості
охочих
до
проходження строкової служби
та служби за контрактом в ЗСУ
та
інших
військових
формуваннях.
Змагання з пішого мандрівництва Формування національної
«ЗимноКвест»
, ^відомості, державницького
Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

Літня школа «Друга
війна: переосмислення»
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мислення, любові до
Батьківщини, поваги до батьків,
спонукання до ведення
здорового способу життя,
прагнення до самореалізації на
користь України
світова Проведено майстер-класи для 45
учасників
заходу
щодо
ознайомлення із різнотипними
джерелами, методами, підходами
на
шляху
вивчення
та
переосмислення
важливих
сторінок Другої світової війни.
Заслухано
20
виступівпрезентацій
дослідницьких
проектів
учасників
літньої
школи з цієї проблематики.
Організовано
та
проведено
тематичні
пізнавальнорозважальні заходи (вікторини,
квести,
ігри,
реконструкції,
театральні постановки тощо) для
закріплення знань, отриманих
під час навчальних занять. На
підсумковому круглому столі із
теми «Друга світова війна:
переосмислення» сформульовано
навчально-методичні
рекомендації до вивчення та
переосмислення подій, постатей
та явищ Другої світової війни у
/Сучасних суспільно-політичних
‘'дискурсах
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формування
у
учасників
активної громадянської позиції
та змоги розкрити творчий та
лідерський
потенціал
в
нетипових умовах, інформації
щодо можливості реалізації своїх
умінь та навичок під час
надзвичайних ситуацій воєнного
чи природнього характеру, з
використанням
пластової
(скаутської) методики, а також
підвищення рівня національної
свідомості
та
почуття
патріотизму у учасників заходу
налагодження співпраці між
Серія тренінгів для громадських
органами
державної
влади,
організацій патріотичного
органами
місцевого
спрямування
самоврядування
та
громадськими об’єднаннями з
питань
національнопатріотичного виховання
73
пришкільних
табори Отримання основних знань,
умінь і навичок здорового
національно-патріотичного
способу життя, у тому числі
напряму
через взаємодію з природою
(майже 3.7 тис. дітей)
Формування
патріотизму,
Дитячо-юнацький патріотичний
активної громадянської позиції,
табір «Хоминська січ»
здорового способу життя та
свідомості захисника України у
підростаючого
покоління;
збільшення кількості кандидатів
Jia вступ до ВНЗ MO України,
Тренінг-семінар «Кузня нації»

4.11

Популяризація
козацьких Популяризація
в
бойових мистецтв
молодіжному
середовищі
козацьких
традицій.
Ефективне
використання
козацьких традицій у сфері
національно-патріотичного
виховання.

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації
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СБУ, ДПСУ тощо. Формування в
учнів
(юнаків)
національної свідомості,
державницького
мислення,
любові до Батьківщини, поваги
до батьків, спонукання до
ведення
здорового
способу
життя,
прагнення
до
самореалізації
на
користь
України.
Поширення кращих історичних
звичаїв українського
народу,козацтва, вивчення
історії рідного краю

5.

5.1.

Проведено екскурсії місцями
козацької слави в
с. Байраківка Немирівського
району та с.Кальник Іллінецького
району
Дитячо-юнацький
спортивно- Учасники табору взяли участь в
патріотичний
табір тренуваннях з Бойового Гопака,
заняттях по виживанню в
«Копайгородська Січ»
екстремальних
умовах,
орієнтуванню на місцевості,
стрільбі з травматичної зброї,
пройшли
заняття
по
розбиранню-збиранню
вогнепальної зброї із ВСП (м.
Вінниця), прослухали лекції
щодо здорового способу життя,
надання
першої
медичної
допомоги, історії козацтва
Підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація молоді без тендерних чи світоглядних обмежень,
формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту Української держави і служби у Збройних силах
України та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів України
Забезпечення
здійснення Своєчасний та якісний
Питання колегії Департаменту Чітка координація діяльності
моніторингу
у
сфері моніторинг ефективності
освіти
і
нДОки виконавчої влади у сфері

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

Олександр МЕЛЬНИК

національно-патріотичн ого
виховання дітей та молоді,
оцінки ефективності заходів,
що
здійснюються
на
обласному та місцевих рівнях

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

проведених заходів,
визначення цінностей та
потреб молоді Вінницької
області

облдержадміністрації «Про стан
реалізації в закладах освіти
області Концепції національнопатріотичного виховання дітей та
молоді» (рішення колегії від
20.06.2019 № 3)
Проведення
соціологічного
дослідження в рамках Обласної
цільової соціальної програми
національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на
2017-2020 роки

національно-патріотичного
виховання

Своєчасний
та
якісний
моніторинг
ефективності
проведених заходів, визначення
цінностей та потреб молоді
Вінницької області

2.Аналіз виконання показників та пояснення щодо їх виконання:
Затверджено
програмою

Виконано

4
І. Показники продукту

5

6

Рівень виконання
до затвердженого
програмою (%)
7

тис. осіб

Творчі звіти

149,6

141,55

95,0

шт.

Положення про
проведення
заходів, звіти,
друковані
видання, ЗМІ,
тощо

569

890

156,4

Показник

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

1

2

3

1.

Кількість молодих людей, які взяли
участь в заходах, спрямованих на
формування патріотичної свідомості
молоді, зокрема у навчальних закладах
і у молодіжному середовищі, шляхом
розвитку історичної пам’яті;
популяризація української культури і
народних традицій; усвідомлення
національної своєрідності

2.

Кількість проведених заходів,
спрямованих на формування
патріотичної свідомості молоді,
зокрема у навчальних закладах і у
молодіжному середовищі, шляхом
розвитку історичної пам’яті;
популяризація української культури і
народних традицій; усвідомлення
національної своєрідності (форумів,

№
з/п

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

Олександр МЕЛЬНИК

3.

4.

5.

фестивалів, таборів, тренінгІв, зборів,
змагань, семінарів, конференцій
тощо)
Кількість інформаційних та
методичних матеріалів та
виготовлення і розміщення
соціальних роликів та реклами з
метою інформаційного забезпечення
державної політики у сфері
національно-патріотичного виховання
та комунікацій молоді у межах
України і зарубіжжя
Кількість оновлених та створених
нових експозицій, виставок

Кількість підготовлених тренерівнаставників з козацьких бойових
мистецтв

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадміністрації

шт.

Кошториси
витрат,
Положення про
проведення
заходів, соціальні
мережі, ЗМІ

12

35

291,6

шт.

ЗМІ, соціальні
мережі, інтернетресурси

90

86

95,5

100

Згідно
діючих
нормативних
документів даний
напрям
роботи
здійснюється
спортивними
федераціями
з
видів спорту, які
офіційно визнані в
державі.
До
управління ФКтаС
ОДА
звернень
щодо здійснення
підготовки
тренерів
3
національних видів
спорту
л
не
надходиш».

Інформація
відсутня.

осіб

Положення,
творчі звіти, ЗМІ
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6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Кількість придбаних малокаліберних
гвинтівок для Тульчинського
обласного ліцею з посиленою
військово-спортивною підготовкою
Кількість побудованих стройових
плаців на базі Тульчинського
обласного ліцею з посиленою
військово-спортивною підготовкою
Кількість побудованих стаціонарних
тирів на базі Тульчинського обласного
ліцею з посиленою військовоспортивною підготовкою
Кількість укомплектованих
навчальних кабінетів "Захисту
Вітчизни" в загальноосвітніх школах IIII ст. тематичними стендами,
навчальним обладнанням та засобами
індивідуального захисту
Кількість укомплектованих
загальноосвітніх навчальних закладів
І-ІІІ ст. навчальною зброєю, муляжами
зброї та боєприпасів
Кількість обладнаних смуг перешкод
Чисельність учасників Пластових
(скаутських) організацій в Вінницькій
області
Кількість районів, в яких наявні
представники пластових організацій
Кількість учасників пластових таборів
Кількість трансляцій радіо та
телепередач в регіональних
телерадіокомпаніях, що
популяризують українську історію,
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шт.

-

6

3

50,0

ІІ1Т.

-

1

1

100,0

шт.

-

1

1

100,0

шт.

ЗМІ, соціальні
мережі, інтернетресурси

256

256

100,0

шт.

ЗМІ, соціальні
мережі, інтернетресурси

512

512

100,0

шт.

-

2

2

100,0

осіб

Творчі звіти

400

400

100,0

10

5

50,0

520

850

163,5

120

120

100,0

од.
осіб
шт.

Громадська
організація
Творчі звіти
ЗМІ, інтернетресурси, соціальні
мережі

Олександр МЕЛЬНИК

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

1.
2.

мову та культуру, досвід роботи з
національно-патріотичного виховання
різних соціальних інституцій
Кількість заходів, спрямованих на
фіксацію усної історії України
Кількість проведених спецкурсів для
студентів спеціальності "Практична
психологія" на тему "Психологічні
аспекти національно-патріотичного
виховання" та для педагогічних
працівників на тему "Сучасні методи і
технології національно-патріотичного
виховання школярів"
Кількість виданих інформаційнометодичних матеріалів, посібників,
пошуково-дослідницьких матеріалів,
туристичних маршрутів
Кількість гуртків юних планеристів та
парашутистів, стрілецькі,
радіотехнічні, самооборони, тощо
Кількість створених центрів/клубів
національно-патріотичного виховання
Кількість створених дитячо-юнацьких
козацьких осередків в навчальних
закладах різних рівнів
Кількість встановлених пам’ятних
знаків, меморіальних дощок
Питома вага молодих людей,
охоплених заходами програми у
загальній кількості населення віком
від 14 до 35 років
Збільшення кількості молодих людей,
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шт.

Творчі звіти

80

80

100,0

од.

Друковані
видання, плани
роботи, інтернетресурси

400

400

100,0

од.

Кошториси,
Положення,
соціальні мережі,
ЗМІ

17

17

100,0

од.

-

10

20

200,0

од.

ЗМІ, інтернетресурси

33

зо

90,9

од.

ЗМІ, інтернетресурси

26

26

100,0

20

100,0

37,25

115,9

ЗМІ, інтернет
20
ресурси
II. Показники ефективності Програми
шт.

%

Творчі звіти

35,0

%

Творчі звіти

4

109,7
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3.

1.
2.

які беруть активну участь у
формуванні та реалізації державної
політики у сфері національнопатріотичного виховання
Збільшення кількості громадських
організацій, що працюють у сфері
національно-патріотичного виховання
з розрахунку на 1 тисячу молодих
людей
Підвищення у молодих людей області
рівня бажання жити у своїй країні
Підвищення рівня готовності молоді
захищати свою країну зі зброєю в
руках

Заступник директора департаменту
соціальної та молодіжної політики
облдержадм іні страції

шт.

Реєстр

6,5

Ш . Показники якості Програми
соціологічне
64,4
%
дослідження
%

соціологічне
дослідження

38,1

6

92,3

31,5

48,9

27,8

72,9

З.Аналітичний описовий звіт щодо:
3.1. Додаткових заходів не передбачених програмою.
Протягом періоду дії програми Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації за підтримки
Міністерства молоді та спорту України на території Вінницької області організував та провів чотири Всеукраїнських
заходи з національно-патріотичного виховання молоді, для фінансування яких з державного бюджету було виділено
286 668 тис.грн.
3.2. Стану фінансування з описом запланованих та фактичних джерел і обсягів фінансування у відповідному
періоді.
Загалом з 2017 по 2020 роки обсяг коштів з обласного бюджету, передбачений на реалізацію заходів програми
становить 20 617 100 грн, виділено та використано коштів обласного бюджету 4 747 632 грн, що становить 23% від
запланованого обсягу фінансування.
3.3. Результатів реалізації програми та порівняння фактичних значень індикаторів (показників) оцінки
результативності реалізації плану заходів з їх прогнозованим значенням у відповідному періоді.
Загалом за період реалізації Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2017-2020 роки залучено 141,5 тис. молодих людей до участі в заходах, спрямованих на формування
патріотичної свідомості молоді (95,0 % від запланованих результатів), в середньому рівень досягнення запланованих
показників програми становить 125%.
Найнижчий рівень виконання спостерігається за показником «підвищення у молодих людей області рівня бажання
жити у своїй країні», який досягнуто на 48,9%, що пов’язано, відповідно до результатів соціологічного дослідження, з
відсутністю можливостей для саморозвитку в місті або селі, де проживає молода людина, а також безробіття,
відсутність роботи та низька заробітна плата.
Водночас, за окремими показниками рівень виконання знаходиться на запланованому рівні, або перевищує його,
зокрема: забезпечено проведення заходів, спрямованих на формування патріотичної свідомості молоді, зокрема у
навчальних закладах і у молодіжному середовищі, шляхом розвитку історичної пам’яті; популяризація української
культури і народних традицій; усвідомлення національної своєрідності (форумів, фестивалів, таборів, тренінгів, зборів,
змагань, семінарів, конференцій тощо) (156,4%), надруковано інформаційних та методичних матеріалів та забезпечено
виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами з метою інформаційного забезпечення державної політики у
Заступник директора департаменту
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сфері національно-патріотичного виховання та комунікацій молоді у межах України і зарубіжжя (291,6%), побудовано
стаціонарний тирі на базі Тульчинського обласного ліцею з посиленою військово-спортивною підготовкою (100%),
обладнано смуги перешкод (100%), трансляцій радіо та телепередач в регіональних телерадіокомпаніях, що
популяризують українську історію, мову та культуру, досвід роботи з національно-патріотичного виховання різних
соціальних інституцій (100%), видання інформаційно-методичних матеріалів, посібників, пошуково-дослідницьких
матеріалів, туристичних маршрутів (100%), тощо.
Аналіз окремих показників виконання Програми вказує на необхідність посилення відповідної роботи у сфері
національно-патріотичного виховання, зокрема,
обміну досвідом, успішними практиками в сфері формування громадянськості з країнами євроатлантичного
простору;
збільшення частки осіб, які готові до захисту територіальної цілісності та незалежності України;
збільшення кількості інститутів громадянського суспільства у сфері національно-патріотичного виховання та
підвищення рівня їх інституційної спроможності.
Протягом періоду дії Програми, робота Департаменту спрямовувалася на забезпечення міжвідомчої взаємодії у
сфері національно-патріотичного виховання, системних та узгоджених дій органів державної влади, органів місцевого
самоврядування та інститутів громадянського суспільства щодо реалізації єдиної політики у сфері громадянськопатріотичного, військово-патріотичного та духовно-морального виховання у Вінницькій області, формування
української ідентичності, що сприятиме єдності та консолідації українського суспільства, започатковано проведення
вишколів, таборів, тренінгів, акції у сфері національно-патріотичного виховання, здійснюється фінансова підтримка
проектів громадських організацій патріотичного спрямування.
3.4. Проблемних питань, зовнішніх та внутрішніх факторів, що мали вплив на виконання плану заходів (з
поясненням причини виникнення проблемних питань та пропозицій щодо шляхів їх вирішення).
Проблемні питання:
- наявність істотних відмінностей у системах цінностей, світоглядних орієнтирах груп суспільства, окремих
громадян, внаслідок чого продукуються протилежні погляди на минуле і майбутнє нації;
- наявний вплив держави-агресора в інформаційній, освітній, культурній сферах України
- низький рівень матеріально-технічного забезпечення та розвитку ін ф р астр у кту р і у сфері національнопатріотичного виховання;
Заступник директора департаменту
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- не бажання громадських організацій долучатись до реалізації Програми у зв’язку з необхідністю подання повного
пакету документів та подальшого звітування;
- недофінансування заходів передбачених Програмою;
- недостатній рівень кадрового забезпечення в територіальних громадах області та професійних компетентностей
фахівців, які працюють у сфері національно-патріотичного виховання;
- не бажання молоді вікової категорії 32+ залучатись до проведених заходів.
- незначна кількість молодих лідерів
Шляхи вирішення:
- роз’яснювальна робота (тренінги, семінари) представниками органів державної влади щодо правильності
формування повного пакету документів, механізму освоєння державних коштів, тощо;
- застосування новітніх та сучасних методик виховання;
- проведення інформаційних кампаній;
- покращення кадрового забезпечення та підвищення рівня компетентностей фахівців, які працюють з молоддю
- покращення рівня матеріально-технічного забезпечення та розвитку інфраструктури у сфері національнопатріотичного виховання;
3.5. Висновки та пропозиції щодо:
-

впливу реалізації програми на динаміку основних показників соціально-економічного розвитку регіону;

Реалізація програми позитивно впливає на досягнення основних показників соціально-економічного розвитку.
-

доцільності продовження виконання програми;

Існує доцільність затвердження Обласної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на
2021 - 2025 роки, оскільки забезпечується якісна, ефективна та системна реалізація національно-патріотичного
виховання молоді, як одного із пріоритетних завдань держави.
-ут очнення індикаторів (показників) оцінки результативності реалізації плану заходів, обсягів і джерел фінансування,
переліку виконавців, строків виконання.

Не потребують.
4.До звіту також необхідно додати всі продукти (документи досліджень, аналітичні матеріали, видання, макети
друкованої продукції), виготовлені в рамках Програми та фото звіт.
Презентація додається.
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виховання на 20172020 роки
(завтерджена
ріш енням 13 сесії
обласної Ради 7
скликання від
20.12.2016

№ 224 (зі

змінам ні
Активізаця
діяльності органів
держ авної влади,
орган ів місцевого
самоврядування та
громадських
організацій у сфері
національнопатріотичного
виховання
Інф ормаційне
забезпечення сфери
національнопатріотичного
виховання__________
Ф орм ування науковотеоретичних і
м етодичних засад
національнопатріотичного
виховання

співпраця оргяшв—
держ авної влади та
орган ів місцевого
самоврядування з
громадськими
об’єднаннями в
напрямі національнопатріотичного
виховання
М оніторинг
результатів
виконання Програми
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Засту пник директора Департаменту соціальної та
молодіжної політики облдержадміністрації

і

Пояснен ня
щодо
розбіжностей та
відхилень

О В Мельник

Обсяг коштів,
Обсяг коштів,
передбачений на
передбачений
Фактично
фінансування
на
-)дто аін у
профінансовано у
фінансування
відповідному
2020 році
заходу згідно з
д ж ер сі на 2020 рік
Програмою
з урахуванням змін
10

11 12 13

14

Касові видатки
у 2020 році

15

16

17 19

Кредиторська
заборгованість
2020 році

19

20

21

у

22

Залишок
невикористанні
асигнувань

23

24

25

26

Обласна цільова
програма
національно'
партіотичного
виховання на 20172020 роки
(завтерджена
рішенням 13 сесії
обласної Рада 7
скликання від
20.12.2016 Ш 24 (зі
змінами)
Актнвізаця
діяльності органів
державної влади,
органів місцевого
самоврядування та
громадських
організацій у сфері
національнопатріотичного
виховання_______
забезпечення сфери
національнопатріотичного
виховання
Формування науковотеоретичних і
методичних засад
національнопатріотичного
виховання
Співпраця органів
державної влади та
органів місцевого
самоврядування з
громадськими
об'єднаннями в
напрямі національнопатріотичного
виховання
Моніторинг
результатів
виконання Програми

§

Всього

Заступник директора Департаменту соціальної та
молодіжної політики облдержадміністрації

О.В. Мельник

Пояснення
щодо
розбіжностей та
відхилень
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