
 

 
 

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 
 

 

 

Від 26.05.2017 № 744                 19 сесія 7 скликання 
 м. Вінниця                                                    
  

 

Про внесення доповнень до рішення  

міської ради від 26.12.2012 № 1089  
 

 

Враховуючи доповідну Департаменту освіти міської ради, з метою 

створення та розвитку системи національно-патріотичного виховання, на основі 

формування й утвердження принципів любові і гордості за власну державу, її 

історію, мову, культуру, науку, спорт, національних і загальнолюдських 

цінностей, формування свідомого громадянина-патріота Української держави, 

керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада   

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести доповнення в додаток до рішення міської ради від 26.12.2012 № 1089 

«Про виконання Програми розвитку освіти міста Вінниці на період 2008-

2012 років та затвердження Програми розвитку освіти м. Вінниці на 2013-

2020 роки», а саме, доповнити Розділ ІІІ «Якісна освіта» пунктом 5 

«Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді» згідно з 

додатком. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної 

комісії з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту (О. Алекса). 

 

 

 

 

Міський голова                                                                              С. Моргунов 
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Додаток  

до рішення міської ради 

від 26.05.2017 № 744 

 

1. Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді 
 

Мета: 

- створення та розвиток системи національно-патріотичного виховання; 

- формування й утвердження принципів любові і гордості за власну 

державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, національних і 

загальнолюдських цінностей; 

- формування свідомого громадянина-патріота Української держави. 
 

Шляхи реалізації: 
 

№п/п Зміст заходів Термін 

виконання 

Виконавець 

5.1. Створити центр національно-

патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді 

2017 Вінницький 

міський палац 

дітей та юнацтва 

ім. Л. Ратушної 

5.2. Взяти участь у обласному конкурсі з 

організації військово-патріотичного 

виховання учнівської молоді серед 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

2017-2020 Керівники ЗНЗ 

5.3. Забезпечити участь школярів  у 

щорічному патріотичному дитячо-

юнацькому фестивалі «Сурми 

звитяги» 

2017-2020 Керівники ЗНЗ 

5.4. Створити електронну базу даних 

музеїв,  меморіальних куточків, 

стендів у навчальних закладах  

2018 Департамент 

освіти,  

ММК 

5.5. Проводити інформаційно-

просвітницькі та виховні заходи, 

уроки Мужності, Патріотизму, 

конкурси есе, зустрічі з учасниками 

Революції Гідності та АТО, 

жертвами політичних репресій 

тоталітарного режиму, Другої 

Світової війни 

2017-2020 Керівники ЗНЗ 

5.6. Укомплектувати навчальні кабінети 

«Захисту Вітчизни» загальноосвітніх 

навчальних закладів тематичними 

стендами, навчальним обладнанням 

та засобами індивідуального захисту 

2017-2020  Керівники ЗНЗ 

5.7. Проводити заходи з нагоди 

відзначення Дня Героїв України (23 

2017-2020 Керівники ЗНЗ 
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травня), Дня Захисника України 

(Українського Козацтва) (14 жовтня) 

5.8. Популяризувати козацькі бойові 

мистецтва 

2017-2020 Керівники ЗНЗ 

5.9. Взяти участь у проекті «Усна 

історія» (записи свідчень та інтерв’ю 

з учасниками історичних подій ХХ-

ХХІ ст. або членів їх родин) 

2017-2020 ММК, 

керівники ЗНЗ 

5.10. Розробити інформаційні матеріали, 

презентації, присвячені діячам 

національно-визвольного руху 20-

50-х років ХХ століттях 

2017-2020 ММК, 

керівники ЗНЗ 

5.11. Проводити навчальні семінари з 

національно-патріотичного 

виховання для педагогічних 

працівників (класних керівників, 

керівників гуртків та ін.) 

2017-2020 ММК 

5.12. Проводити круглі столи, конференції 

тощо на тему національно-

патріотичного виховання 

2017-2020 Керівники ЗНЗ 

5.13. Підготувати методичні посібники, 

інформаційно-методичні та 

пошуково-дослідницькі матеріали 

для педагогів та керівників гуртків 

2017-2020 ММК, керівники 

закладів освіти 

5.14. Проводити благодійні акції, майстер-

класи, ярмарки, концерти на 

підтримку українських військових, 

поранених, важкохворих дітей 

2017-2020 Керівники 

закладів освіти 

5.15. Сприяти проведенню навчально-

польових зборів для допризовної 

молоді 

2017-2020 Керівники ЗНЗ 

5.16. Брати участь у навчальних стрільбах 

з АК (учні 10-11 класів) 

2017-2020 Керівники ЗНЗ 

5.17. Залучати представників громадських 

організацій до проведення військово-

патріотичних заходів з допризовною 

молоддю (показових виступів з 

демонстрацією  елементів 

самооборони, екскурсій тощо) 

2017-2020 Керівники ЗНЗ 

5.18. Взяти участь в обласному конкурсі 

дитячих робіт вихованців 

позашкільних начальних закладів 

2017-2020 Керівники ПНЗ 

5.19. Сприяти створенню козацьких 

осередків у школах 

2017-2020 Керівники ЗНЗ 

5.20. Проводити заходи з вшанування 

пам’яті випускників, які загинули на 

Майдані та у зоні проведення АТО 

2017-2020 Керівники ЗНЗ 
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5.21. Розширювати мережу гуртків 

технічної творчості, що пов’язані з 

військово-обліковими 

спеціальностями (автомоделювання, 

ракетомоделювання, 

судномоделювання тощо) 

2017-2020 Керівники ПНЗ 

5.22. Створювати, поновлювати та 

поповнювати експозицій шкільних 

музеїв 

2017-2020 Керівники ЗНЗ 

5.23. Взяти  участь в обласній спартакіаді 

допризовної молоді 

2017-2020 Керівники ЗНЗ 

5.24. Взяти участь у щорічній обласній 

акції з нагоди початку нового 

навчального року за участі учасників 

АТО, особового складу ЗСУ  

2017-2020 Керівники ЗНЗ 

5.25. Взяти участь в обласному етапі 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

2017-2020 Департамент 

освіти, керівники 

ЗНЗ 

5.26. Організувати роботу пришкільних 

таборів національно-патріотичного 

напрямку 

2017-2020  Департамент 

освіти,  

керівники ЗНЗ 

5.27. Сприяти проведенню міського етапу 

Всеукраїнської спартакіади 

допризовної молоді 

2017-2020 Департамент 

освіти, керівники 

ЗНЗ 

5.28. Проводити опитування, соціологічні 

та інші дослідження щодо 

національно-патріотичного 

виховання дітей та учнівської молоді 

2017-2020  ММК 

 
 
 

 

 

Міський голова                                                                                   С. Моргунов 
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Департамент освіти 

Кравець Ірина Миколаївна 

Начальник відділу виховання та позашкільної роботи 
 
 
 
 
 
 
 


