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В И К О Н А В Ч И Й  КОМІТЕТ'
Ж О В Т Н Е В О Ї  Р А Й ОН Н ОЇ

У МІ СТ !  РАДИ Білоненко Дмитро Олександрович

№ 
від__

Про розгляй запиту 
на інформацію

Шановний Дмитре Олександровичу!

На Ваш запит від 30.05.2016 виконком Жовтневої районної у місті ради 
повідомляє наступне.

ПЛ ,23-5,6,7 У Жовтневому районі рішенням, виконкому районної у місті 
ради від 16.09.2015 № 383 "Про створення Центру національно-патріотичного 
виховання молоді в Жовтневому районі" затверджено склад та Положення ради 
Центру національно-патріотичного виховання молоді.

Копії рішень зі змінами додаються.

II.4. На виконання Указу П резидента У країни "Про стратегію  
національно-патріотичного виховання дітей га молоді на 2016-2020 роки 
від 13.10.2015 № 580/2015 наказів МОН України від 28.05.2015 № 582 "Про 
схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді", 
від 16.06.2015 № 641 "Про затвердж ення К онцепції національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді, заходів щодо реалізац ії 
К онцепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 
методичних реком ендацій щодо національно-патріотичного виховання у 
загальноосвітніх навчальних закладах", міської комплексної програми з 
національно-патріотичного виховання "Виховуємо дитину -  будуємо країну" 
для загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів на період 20.1.5 -  
2021 років, з метою виховання у молоді любові до української держави, 
усвідомлення свого громадянського обов’язку на основі, національних і 
загальнолюдських духовних цінностей, навчальними закладами району 
проводиться системна цілеспрямована робота.

Заходи з національно-патріотичного виховання розроблені у кожному 
закладі та відображені в річному плані роботи у розділі "Виховна робота".

Виховання патріотизму починається саме зі знання історії рідного краю, 
любові до рідної землі та своєї Батьківщини, поваги до старшого покоління та 
вшанування ветеранів війни. Щороку в районі проходить акція "Ветеранське 
подвір’я", до участі залучається учнівська та студентська молодь навчальних 
закладів району. Мета цієї акції -  благоустрій прибудинкової території 
ветеранів війни, інвалідів, людей похилого віку.

Протягом весни 2016 року студенти надали допомогу у сільсько
господарських роботах .1.8 громадянам похилого віку.

Традиційно проводяться заходи: "Ветеран" - поздоровлення ветеранів 
району, "Пошук" - збирання матеріалів та поновлення стендів у музеї бойової 
слави. Учні загальноосвітніх шкіл, студентська та учнівська молодь активно
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приймає участь у заходах до Дня Перемоги, Дня скорботи, Дня визволення 
Кривого Рогу, України, у естафеті пам’яті.

Не залишаються поза увагою і ветерани Афганської війни. Напередодні 
Дня. вшанування учасників бойових дій на території інших держав в районі 
проходить молодіжна акція ."Пам’ятаємо минуле заради майбутнього". Вона 
включає в себе уроки мужності, вечори пам’яті Із запрошенням воїнів -  
інтернаціоналістів, спортивні змагання.

Студентськими радами надається волонтерська допомога учасникам 
бойових дій на території інших держав та сім’ям загиблих та померлих*. У 
листопаді 20.1.4 року в рамках, проекту "Місто нашими руками" на базі 
Криворізького центру підготовки та перепідготовки робітничих кадрів 
будівельної галузі відкрито музей Афганської слави, який відвідує учнівська та 
студентська молодь не лише району, а й міста.

Указ Президента України "Про відродження історико-культурних та 
господарських традицій Українського козацтва" має велике значення для 
виховання підростаючого покоління. На теперішній час в навчальних закладах 
діють музеї декоративно-прикладного мистецтва: "Берегиня", "Українська 
світлиця", оформлені народознавчі куточки. Також, на базі Криворізького 
навчально-виробничого центру організовано музей Козацької слави, який є 
осередком виховання у молодого покоління національної свідомості, любові до 
рідного краю, вивчення історії запорізького козацтва.

У загальноосвітніх закладах створено банк даних методичних матеріалів, 
творчих здобутків класних керівників з національно-патріотичного виховання. 
Публікації у фахових журналах підготовлені педагогами Криворізького 
Жовтневого ліцею (далі КЖЛ), моніторингові дослідження з патріотичного 
виховання класних керівників, анкетування учнів, батьків проводилися в КЗШ 
№№ 34, 44, 1.1.2, 71, КЖЛ. В КЗШ № 44 проводилася декада креативності 
класних керівників з національно-патріотичного виховання, щомісяця 
проводяться години громадянськості в КЗШ №№ 44, .1.11, КГ № 49. До 
офіційного каталогу "Інноваційний досвід освітян Дніпропетровщини" увійшли 
матеріали з патріотичного виховання КЗШ №»№ 86, 11.1.. Учні КЗШ № 1. .1.1 брали 
участь у Всеукраїнському форумі "Формула успіху правової держави очима 
дітей", яка проходила в м. Тернопіль.

Протягом 20.1.6 року усі заклади освіти постійно беруть активну участь 
у конкурсах міської національно-патріотичної акції "Виховуємо нащадків 
патріотів” дитячого малюнку "Моє рідне місто", переможцями стали КЖЛ, 
КЗШ №№ 34, 36, 62, 93, 112.

Робота з військово-патріотичного виховання учнівської молоді 
проводиться комплексно, спільними зусиллями освітніх закладів, сім’ї, 
громадських організацій і об’єднань. Так, прикладом такої плідної співпраці є 
організація та проведення районного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура"), яка проходить на базі К..ПНЗ 
"Клуб юних моряків". Щороку активну участь у грі беруть учні КЗШ 
№№> 32, 34, 62, 86, 97, 112, 121, КГ № 49, КСШ № 11.
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Також, вже стало доброю традицією проведення щороку в жовтні 
масштабного свята під назвою "Козацькому роду нема переводу". У святі 
беруть участь команди з професійно-технічних закладів та загально-освітніх 
шкіл району та міста.

Цікавими районними заходами, спрямованими на популяризацію серед 
молодого покоління козацьких традицій, стали: "Джури’', "Гірницькі розваги", 
"Нумо хлопці" та інше.. •

В рамках громадської організації "СІЧ" команди з числа учнівської, 
студентської та робітничої молоді району приймають участь та є 
неодноразовими переможцями в різноманітних міських патріотичних заходах: 
"Козацькі розваги", "Козацький нон-стоп", "Здравофест", "Козацький квест", 
конкурс на кращий курінь та інші.

З 2000 року щорічно у районі проводиться військово-патріотична гра 
"СПАЛАХ". Метою гри є -  героїко-патріотичне виховання та підготовка 
юнаків до служби в Збройних Силах України. Протягом навчального року серед 
учнів та студентів П.ТНЗ, коледжів район:у проводяться вибіркові змагання:, йде 
відбір кращої молоді для участі в заключній грі. До 2013 року гра проходила на 
базі військової частини А -  3283. Останні два роки: - на території району’. Гра 
включає в себе змагання зі стройової підготовки, стрільби, метання гранати, 
змагання із засобами захисту масового ураження, змагання з фізкультурно- 
спортивної підготовки. За 16 років існування "СПАЛАХ" став грою з високим 
рейтингом серед молоді.

На теперішній складний час для нашої країни молодь навчальних 
закладів не залишається осторонь. Протягом останніх двох років студенти 
організовували різноманітні благодійні акції зі збору продуктових наборів, 
медичних препаратів, господарчого інвентарю, одягу, здійснювали: збір крові 
пораненим: бійцям АТО, плетуть маскувальні сітки та шиють військовий одягу. 
КЗШ №№ 34, 36, 46, 62, 97, КГ № 49 беруть активну участь у Всеукраїнській 
акції благодійного фонду "О.В-.ЕС" - "Збирай кришки на протези для воїнів 
АТО". Учні долучаються до Всеукраїнських заходів -  освітньої кампанії "Голуб 
миру", марафону "Діти за мир, за єдину Україну", акції що проходить під 
патронатом міжнародної громадської організації "Назустріч мрії". В рамках 
міського фестивалю національно-культурних громад "Єдина родина -  моя 
Україна" учні закладів брали, участь у проведенні масштабної благодійної акції 
"Україна -  єдина", під час якої було оформлено інформаційні куточки, 
встановлено благодійні скриньки, проведено конкурси малюнків-оберегів для 
воїнів, конкурси стіннівок, банерів патріотичного змісту в підтримку воїнів 
АТО, проведено 50 флеш-мобів, концертних програм та виступів. Фінальними 
заходами цієї акції став благодійний аукціон, у рамках яких навчальними: 
закладами: району було зібрано теплі речі, балаклави, продуктові набори, ліки: 
для бійців 17-ї танкової бригади м. Кривого Рогу.

До Дня захисника України усі заклади брали участь у міському марафоні, 
під час якого було вшановано пам'ять загиблих воїнів в зоні АТО та передано 
листи, малюнки, обереги, солодощі бійцям: 40-го батальйону територіальної 
оборони "Кривбас" Збройних Сил України.
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З метою патріотичного виховання учнівської молоді, гідного вшанування 
подвигу Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції 
Гідності та воїнів АТО в шкільних музеях та музейних кімнатах КЖЛ, КГ 
№ 49, КСШ № 7.1, КЗШ №№ 36, 52, 62, 86, 93, 97, 121 проводяться тематичні 
виховні заходи: екскурсії, тематичні воєнно-історичні читання, уроки мужності 
та патріотичного виховання, зустрічі із воїнами-захисниками -  випускниками. 

• і:окіл та  батьками учнів, які брали участь в зоні АТО, волонтерами. 
Здійснюються коментовані перегляди відеофільмів та відеороликів "Герої не 
вмирають”, "Майдан. Хроніка подій", виставки малюнків, інформ-дайджести 
"Патріоти. Небесної Сотні", проводиться пошуково-дослідницька робота.

В районі протягом 2014-2016 р.р. відкриті меморіальні дошки пам’яті 
загиблим, воїнам АТО - Стулову О.В., Козиру С.В., Отрішко В.М.

Головне завдання, яке стоїть сьогодні перед закладами - це здійснювати 
процес патріотичного виховання в навчальній, нозакласній, позашкільній 
діяльності, в сім’ї, дитячих та юнацьких об’єднаннях.

Важлива роль у становленні патріотизму зростаючої особистості 
належить сімейному вихованню. В кожному навчальному закладі переглянуто 
тематику та організовано психолого-педагогічний всеобуч для батьків з метою 
підвищення рівня патріотичної вихованості дітей в родині.

В.о. голови районної у місті 
заступник голови районної у місті ради Д. Левченко

Миронова Лілія Миколаївна 440 32 30



ЖОВТНЕВА РАЙОННА У МІСТІ РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

16.0$ м. Кривий Ріг № Ь

*

Про створення Центру національно- 
патріотичного виховання молоді в 
Жовтневому районі

З метою забезпечення якісної системи роботи, спрямованої на виховання 
у молоді любові до української держави, усвідомлення свого громадського 
обов’язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей, 
керуючись Законами України "Про освіту", "Про позашкільну освіту", "Про 
місцеве самоврядування в Україні" та рішенням Криворізької міської ради від 
30.03.2011 № 259 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх

- виконавчих органів" зі змінами, виконком районної у місті ради вирішив:
1. Створити Центр національно-патріотичного виховання молоді на базі

/  комунального позашкільного навчального закладу "Клуб юних моряків" в 
Жовтневому районі.

2. Затвердити:
2.1 склад ради Центру національно-патріотичного виховання молоді 

(додаток 1).
2.2 Положення про Центр національно-патріотичного виховання молоді 

(додаток 2);
3. Відділу економіки та промисловості виконкому районної у місті ради 

(Мач Т.Б.) оприлюднити рішення на офіційному веб -  сайті виконкому 
районної у місті ради в мережі Інтернет у визначений чинним законодавством 
термін.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 
районної у місті ради Костиркіну Р.В.

Голова районної у місті ради В. Коритнік

✓ /



Додаток 1
до рішення виконкому 
районної у місті ради

С К Л А Д
ради Центру національно-патріотичного 

виховання молоді

Костиркіна Раїса 
Василівна ‘ 
Коргут Сергій 
Антонович 
Кундик Олександр 
Олексійович

Мулявко Юрій 
Олександрович

Короленко Микола 
Миколайович

Миронова Лілія 
Миколаївна 
Підглазна Оксана 
Василівна 
Плакса Олександр 
Дмитрович 
Чорнобривець Ірина 
Василівна

заступник голови районної у місті ради, голова 
ради
начальник відділу освіти виконкому районної у 
місті ради, заступник голови ради 
заступник голови районної організації ветеранів з 
питань патріотичного виховання молоді, заступник 
голови ради (за згодою)
директор комунального' позашкільного навчального 
закладу "Клуб юних моряків", секретар ради (за 
згодою)

Члени ради:

військовий комісар Жовтнево-Тернівського 
об’єднаного районного військового комісаріату (за 
згодою)
голова комітету у справах сім’ї і молоді виконкому 
районної у місті ради
завідувач відділу з питань культури виконкому 
районної у місті ради
голова комітету з фізичної культури і спорту 
виконкому районної у місті ради 
заступник начальника управління праці та 
соціального захисту населення виконкому районної 
у місті ради

Керуючий справами 
виконкому районної у місті ради О. Файницька



Додаток 2
до рішення виконкому 
районної у місті ради
ІІ.О̂  № ід/)

ПОЛОЖЕННЯ 
про Центр національно-патріотичного виховання молоді

І.Загальні положення
1.1. Основним напрямом діяльності Центру національно-патріотичного 

виховання молоді (надалі -  Центр) є формування громадянина, патріота, 
інтелектуально-розвиненої, духовно і морально зрілої особистості.

1.2. Центр спрямовує свою діяльність на посилення патріотичного 
виховання громадянина -  патріота України, формування нового українця 
через:

-  проведення заходів, спрямованих на реалізацію патріотичного 
виховання в закладах освіти, культури, спорту;

-  підтримку та сприяння волонтерським проектам, громадської 
діяльності та самоорганізації громадян, спрямованої на заохочення молоді до 
благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і проектів;

-  створення умов для популяризації кращих здобутків національної 
культурної і духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського 
народу, підтримки професійної й самодіяльної творчості;

-  активне залучення до патріотичного виховання дітей та молоді 
учасників бойових дій на сході України, членів сімей Героїв Небесної Сотні, 
бійців АТО та їхніх сімей, ветеранських та громадських організацій, діячів 
сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, які виявляють активну 
громадянську і патріотичну позицію;

-  сприяння спортивній і фізичній підготовці, спрямованій на 
утвердження здорового способу життя молоді з урахуванням принципів 
національно-патріотичного виховання;

-  налагодження співпраці з військовими формуваннями як мотивації 
готовності до вибору військових професій;

-  активізацію виховної роботи з дітьми та молоддю засобами 
всеукраїнської дитячої військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джура");

-  долучення батьківської громадськості до популяризації кращого 
Досвіду патріотичного виховання;

-  виховання поваги до Конституції України, законів України, державної 
символіки;

-  активне залучення до національно-патріотичного виховання дітей та 
молоді ветеранських та громадських організацій, дитячих і молодіжних 
громадських організацій (об'єднань), використання їхнього досвіду, потенціалу, 
методів роботи у вихованні патріотів України.
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2. Основні завдання Центру
2.1. Створення системи взаємодії та координації зусиль органів місцевого 

самоврядування, громадських об'єднань (організацій), закладів освіти, 
культури, спорту району в сфері національно-патріотичного виховання.

2.2. Сприяння створенню мережі національно-патріотичних 
(патріотичних) об'єднань, клубів га гуртків за інтересами, фізкультурно- 
спортивних та туристських гуртків (клубів), підтримка їх роботи.

2.3. Популяризація героїчної історії та сьогодення, досягнень і видатних 
особистостей України, Дніпропетровської області, міста, району; виховання 
почуття гордості юних громадян за свій край, Батьківщину.

2.4. Поширення кращих здобутків національної культури та духовної 
спадщини українського народу, проведення виховних заходів, виставок, 
конкурсів, спрямованих на відродження національних традицій та обрядів, 
формування громадянської свідомості учнівської молоді, навичок здорового 
способу життя.

2.5. Координація діяльності гуртків національно-патріотичного напряму в 
закладах освіти району, шкільних музеїв історичного та національно- 
патріотичного напряму.

2.6. Використання профілю закладу, гуртків, що працюють на базі КПНЗ 
"Клуб юних моряків", у системі національно-патріотичного виховання 
учнівської молоді району.

3. Основні напрями діяльності Центру
3.1.Створення координаційно-методичного центру щодо функціонування 

системи національно-патріотичного виховання молоді в районі.
3.2.Створення ради Центру як органу координації діяльності закладів 

освіти, культури, спорту району з питань національно-патріотичного 
виховання, до складу якої входять представники виконкому районної в місті 
ради, Жовтневої районної організації ветеранів, громадськості району (до 
роботи в Центрі можуть залучатися представники КПНЗ "Клуб юних моряків", 
члени районної організацій ветеранів та районної спілки воїнів-афганців 
"Шураві", різних громадських організацій району).

3.3.Проведення засідань ради Центру один раз у квартал або за потребою.
3.4.0рганізація роботи на базі КПНЗ "Клуб юних моряків" гуртків

військово-патріотичного напрямку.
3.5.Організація та проведення військово-спортивних змагань;
3.6.Сприяння в організації: шефської роботи молоді над ветеранами; 

допризовної підготовки молоді.
3.7.Популяризація історико-героїчної спадщини українського народу 

через проведення історичних читань, конференцій, інформаційних дайджестів 
тощо.

3.8.Активне залучення молоді до участі в заходах, присвячених 
відзначенню державних свят, ювілейних дат.

3.9.Відродження українських національних промислів, обрядів, традицій.
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3.10.Організаційна та методична підтримка туристичної, науково- 
дослідницької діяльності учнівської молоді.

3.11.Створення музейних експозицій, проведення конкурсів серед учнів 
та молоді, фотовиставок тощо, сприяння реалізації проектів та ініціатив 
учнівських об'єднань із національно-патріотичного напрямку виховання.

3.12.Проведення масових спортивних заходів, популяризація фізичної 
культури і спорту серед дітей та молоді.

3.13 .Залучення молоді до волонтерського руху.
3.14.Проведення заходів, спрямованих на:
-  етичне, духовне, правове виховання учнівської молоді, формування 

здорового способу життя;
-  протидію сепаратизму, екстремізму, ксенофобії, збереження 

толерантної злагоди етносів, що входять до складу українського народу, 
виховання патріотизму як основи консолідації суспільства і зміцнення держави.

4. Інформаційне забезпечення Центру
4.1. Висвітлення на офіційному веб-сайті виконкому в мережі Інтернет, у 

засобах масової інформації кращого досвіду з національно -  патріотичного 
виховання, інформаційних матеріалів щодо його діяльності.

4.2. Широке обговорення питань щодо створення ефективної виховної 
системи національно-патріотичного виховання молоді, проведення 
конференцій, засідань "круглих столів", семінарів щодо виховання у молодого 
покоління глибоких почуттів патріотизму та національної гідності, якостей 
захисника Батьківщини, високий рівень загальної культури і духовності.

Керуючий справами 
виконкому районної у місті ради О. Файницька



ЖОВТНЕВА РАЙОННА У МІСТІ РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я
16.03.2016 м. Кривий Ріг №127

Про внесення змін до складу ради 
Центру національно-патріотичного 
виховання молоді

У зв’язку з кадровими змінами, керуючись Законом України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", виконком районної у місті ради вирішив:

1. Унести зміни до складу ради Центру національно-патріотичного 
виховання молоді, затвердженої рішенням виконкому районної у місті ради 
від 16.09.2015 № 383 «Про створення Центру національно-патріотичного 
виховання молоді в Жовтневому районі», а саме:

- вивести зі складу ради Костиркіну Р.В.;
- увести до складу Левченка Д.П., заступника голови районної у місті 

ради, головою ради.
2. Відділу економіки та промисловості виконкому районної у місті ради 

(Мач Т.Б.) оприлюднити рішення на офіційному веб -  сайті виконкому 
районної у місті ради в мережі Інтернет у визначений чинним 
законодавством термін.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 
районної у місті ради відповідно до розподілу обов’язків.

Голова районної у місті ради В. Коригнік

Згідно з оригіналом, який знаходиться у справі виконкому районної у місті ради. 
Завідувач загального відділу ; А г /  Храшіюк


