
ГЕНІЧЕСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
г о л о в и  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Про стан виконання відділом освіти 
Генічеської районної державної адміністрації 
Херсонської області нормативно-правових 
актів з питань національно-патріотичного 
виховання дітей у дошкільних, 
загальноосвітніх, позашкільних 
навчальних закладах району

Нові суспільно-політичні реалії в Україні вимагають виокремити 
національно-патріотичне виховання як один з найголовніших напрямів роботи 
навчальних закладів, тому, опираючись на закони України, нормативно- 
правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства 
освіти і науки України, обласної та районної державних адміністрацій, 
програму «Розвиток освіти Генічеського району — інвестиції в майбутнє 
регіону», затверджену рішенням сесії Генічеської районної ради 
№ 595 від 03 лютого 2014 року, відділом освіти районної державної 
адміністрації окреслено пріоритетні завдання для навчальних закладів району з 
даного напрямку.

Для їх виконання управлінська діяльність відділу освіти впродовж 2014
2016 років була сконцентрована на виданні низки наказів (48), визначенні 
відповідальних за організацію національно-патріотичної роботи з дітьми, 
проведенні нарад (9), семінарів для завідувачів дошкільних закладів, 
директорів шкіл, заступників директорів з виховної роботи (6).
- У відповідності до Концепції національно-патріотичного виховання дітей 
і молоді щорічно відділом освіти районної державної адміністрації 
затверджується План заходів з національно-патріотичного виховання дітей та 
підлітків. Питання стану реалізації заходів з національно-патріотичного 
виховання в освітніх закладах району було розглянуто на засіданні колегії 
відділу у березні 2015 року. У травні 2015 року моніторингова група відділу 
освіти вивчала стан національного -патріотичного виховання у 4 позашкільних 
закладах району. Аналіз роботи з національно-патріотичного виховання 
здійснюється відділом освіти райдержадміністрації і під час інспектування 
навчальних закладів.

У 2015 році вперше на районному рівні впроваджено проект з 
національно-патріотичного спрямування «З Україною в серці» - це постійно



діюча експозиція досвіду роботи кожного з 26 загальноосвітніх навчальних 
закладів з організації патріотичного виховання дітей. У січні 2016 року 
відділом освіти районної державної адміністрації було організовано 
презентацію районного проекту «Україна-це ми» - колективну творчість 
дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів у вигляді 
виставки декоративних панно, портфоліо національно-патріотичного 
спрямування з авторськими вірша.ми та прозою обдарованих учнів про Україну 
та рідний край.

Відкрито 05 травня 2015 року за ініціативи відділу освіти районної 
державної адміністрації та відповідно до розпорядження голови районної 
державної адміністрації від 08 грудня 2015 року №537 Центр національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді на базі Генічеського районного 
Палацу творчості дітей та юнацтва, який став осередком організації роботи в 
районі щодо становлення громадянина-патріота нашої держави. На базі Центру 
проходять районні краєзнавчі конференції, методичні ради, екскурсії, зустрічі з 
видатними людьми, воїнами АТО.

На реалізацію завдань, визначених нормативно-правими актами з 
формування національно-патріотичного світогляду, спрямована діяльність 
13 шкільних музеїв з експозиціями відповідного змісту, що постійно 
оновлюються.

Відділом освіти районної державної адміністрації забезпечено 
функціонування у загальноосвітніх навчальних закладах гуртків військово- 
патріотичного спрямування «Патріот», «Майбуття», «Козацький обрій», «Юнии 
стрілок» та інших (у 2015-2016 навчальному році -13, у 2016-2017 навчальному 
році - 18).

Під час відпочинкової зміни влітку 2015-2016 років працювали табори з 
денним перебуванням дітей на базі загальноосвітніх шкіл національно- 
патріотичного, еколого-натуралістичного, культурно-мистецького та 
спортивно-оздоровчого профілю з вивченням кращих надбань культури, 
традицій, мистецтва, спорту нашого народу.

Виховання у дітей патріотичної свідомості і відповідальності, 
громадянської позиції, почуття збереження та шанування національної пам’яті 
здійснюється як під час уроків, так і в позаурочний, та позанавчальний час.

Особлива роль належить предметам суспільно-гуманітарного циклу: 
історії, географії, українській мові та літературі. Не менш важливим є 
повсякденне виховання поваги до Конституції України, законодавства, 
державних символів, що забезпечується шляхом викладання правознавства.
, Особлива увага відділу освіти районної державної адміністрації 

зосереджена на забезпеченні відповідно до Державного стандарту викладання 
навчального предмета «Захист Вітчизни» для старшокласників шкіл району. 
Організовано роботу по створенню кабінетів з даного предмета, вперше за 
останні роки придбано за бюджетні кошти 22 комплекти навчально-методичних 
матеріалів для кабінетів «Захисту Вітчизни» на суму 15 тис.грн. У квітні 
2016 року питання стану викладання предмета «Захист Вітчизни» розглянуто на 
засіданні колегії відділу освіти районної державної адміністрації.



/

 ̂ Щорічно у травні відповідно до завдання підготувати молодь до служби 
у Зоройних Силах України організовуються для учнів 11 класів триденні 
навчально-польові зоори. Метою навчально-польових зборів є закріплення на 
практиці теоретичних знань з тактичної, вогневої, стройової й прикладної 
фізичної підготовки. Проте вперше у 2016 році за сприяння районної влади 
спільно відділом освіти районної державної адміністрації та райвійськкоматом 
оуло проведено стрільби на полігоні біля села Фрунзе для 136 юнаків та 
22 учителів предмету «Захист Вітчизни».

Забезпечується щорічна участь учнів у всеукраїнській акції «Радіодиктант 
національної єдності», у Міжнародному конкурсі з української мови імені 
Петра Яцика, Міжнародно.му мовно-літературному конкурсі імені Тараса 
Шевченка.

У всіх навчальних закладах району розміщено постійно діючі експозиції 
державної символіки, у кожному навчальному кабінеті є куточки з державними 
символами, змінні експозиції «Виховуємо патріота України».

Створено Кімнати школяра національно-патріотичного спрямування, 
які стали організаційними центрами виховної роботи з патріотизму.

Відділом освіти районної державної адміністрації ініційовано 
проведення зустрічей учнів шкіл з військовослужбовцями, учасниками бойових 
дій на сході України, прикордонниками, воїнами-афганцями та волонтерами 
(впродовж 2014-2016 років таких зустрічей проведено більше 500).

^  Результативною формою військово-патріотичного виховання у районі 
є військово-шефська робота.

Учні навчальних закладів району беруть активну участь у 
Всеукраїнських акціях «Лист пораненому», «Лист солдату», у благодійних 
акціях «Діти Херсонщини -  воїнам АТО», «Милосердя», «Турбота», «Ліки 
солдатам», «Назустріч мрії», «Діти за мир», «Україна мирна, єдина».

Волонтерський рух у загальноосвітніх закладах району реалізується 
через загальношкільні проекти підтримки військовослужбовців. Члени 
шкільних волонтерських організацій збирали та передавали для воїнів АТО 
теплі речі, продукти харчування, маскувальні сітки, ліки.

З метою удосконалення змісту, форм та засобів національно- 
патріотичного виховання >'чнівської молоді відділом освіти районної державної 
адміністрації проводиться два роки поспіль на базі Фрунзенської 
загальноосвітньої школи І -ПІ ступенів районний етап дитячо-юнацької 
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), в якій беруть участь рої всіх 
загальноосвітніх навчальних закладів району.

Осередками національно-патріотичного виховання 
позашкільні навчальні заклади, де зосереджена робота 
залученням 1712 вихованців.

 ̂ Національно-патріотичному вихованню дітей сприяє проведення у 
районі змагань з допризовного багатоборства «Козацький гарт».

У 100% загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних 
закладах організовано цикл заходів з нагоди відзначення Дня Незалежності 

країни. Дня Державного прапора. Дня Конституції України, Дня Соборності,
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Дня Захисника України, Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні, Дня Пам’яті та 
примирення, інших знакових подій та дат в історії нашої держави, області, 
району.

З 10 по 16 жовтня 2016 року у навчальних закладах району проведено 
Тиждень національно-патріотичного виховання: «круглі столи», військово- 
спортивні змагання, акції «Козацькому роду нема переводу», «Ми діти 
козацького роду», «Україна -  це ми!», «Вічна слава героям! Ми низько 
вклоняємось їм», «Будемо гідні слави героїв», «Рідна земле моя, ти козацькою 
славою щедра», «Школярі району-воїнам АТО».

Щорічно з 06 листопада по 06 грудня проводяться Місячники оборонно- 
масової та військово-патріотичної роботи, фінальним етапом яких є районні 
змагання юнаків з нагоди Дня Збройних Сил України.

Виховання духовних цінностей маленьких патріотів України 
здійснюється і у дошкільних навчальних закладах району. За керівництва 
відділу освіти районної державної адміністрації робота з патріотичного 
виховання у дошкільних навчальних закладах проводилась у трьох напрямках: 
з педагогічними кадрами (проведення відповідних консультацій, семінарів- 
практикумів, шляхом самоосвіти педагогів, створення та поповнення 
навчально-дидактичної бази з патріотичного виховання), з дітьми-(організація 
екскурсій по місту та визначних місцях, проведення святкових ранків, розваг) 
та батьками.

Відділом освіти районної державної адміністрації здійснюється 
систематичне висвітлення результатів проведеної роботи з національно- 
патріотичного виховання у районних та обласних ЗМІ, на сайті районної 
державної адміністрації, на сайті відділу освіти у рубриці «Новини» та 
створеній тематичній рубриці «Виховуємо патріота України».

На сайтах 16 загальноосвітніх шкіл створено рубрики «Виховуємо 
патріота України», де навчальні заклади розміщують матеріали національно- 
патріотичного спрямування.

Організація заходів з національно-патріотичного виховання дітей 
здійснювалась відділом освіти у співпраці з місцевою волонтерською 
організацією «Волонтер», взаємодії з відділами культури, молоді та спорту 
райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, прикордонни.м 
пунктом «Чонгар», громадською організацією «Патріот», районною 
організацією ветеранів війни та праці, районною організацією УСВА. 
Активними учасниками заходів для дітей були керівники району, депутати 
різних рівнів, міський, селищні, сільські голови.

Відділом освіти районної державної адміністрації ініційовано проведення 
спільних із районним військовим комісаріатом інструктивно-методичних 
нарад, підписано угоду і розроблено спільний план заходів щодо відбору 
кандидатів із числа цивільної молоді для вступу до вищих військових 
навчальних закладів.

Аналіз проведених у районі протягом 2014-2016 років заходів 
підтверджує системність цієї роботи, перевагу активних форм, охоплення всіх



ланок ОСВІТИ - дошкільної, середньої та позашкільної, усіх учасників навчально- 
виховного процесу.

З метою забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної 
свідо.мості і відповідальності, почуття любові до Батьківшини, консолідації 
зусиль суспільних інституцій у справі виховання дітей, керуючись частиною 
другою статті 6, пунктом 6 частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої 
статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні 
ад.міністрації»;

1. Роботу відділу освіти Генічеської районної державної адміністрації 
Херсонської області з питань національно-патріотичного виховання дітей у 
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах району 
визнати такою, що відповідає вимогам чинних нормативно-правових актів 
держави.

2. Відділу освіти Генічеської районної державної адміністрації 
Херсонської області:

2.1. Забезпечити у 2017 році реалізацію районного проекту з 
національно-патріотичного виховання дітей «Ми- майбутнє України».

2.2. Організувати виконання заходів районної комплексної програми з 
національно-патріотичного виховання «Дитина-громадянин-патріот 
Батьківщини» на 2016-2021 роки.

2.3. Забезпечити проведення І (районного) етапу Всеукраїнської дитячо- 
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у травні 2017 року.

2.4. Спільно з Генічеським районним військовим комісаріатом 
організувати роботу по підготовці та проведенню у травні 2017 року бойових 
стрільб на полігоні для юнаків 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 
району.

2.5. Організувати проведення в навчальних закладах району комплексу 
інформаційно-просвітницьких заходів з патріотичного виховання за участю 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, із залученням учасників 
бойових дій (за згодою), членів сімей осіб, які загинули або померли внаслідок 
поранень, каліцтва, контузій чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час 
участі у Революції гідності, бійців антитерористичної операції та їхніх сімей, 
діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, які виявляють активну 
громадянську і патріотичну позицію (за згодою).

2.6. Спрямувати зусилля на використання потенціалу дитячих, 
молодіжних, громадських організацій в патріотичному вихованні, проведенні 
спільних заходів з Генічеським районним військовим комісаріатом.

2.7. Організувати проведення огляду-конкурсу музеїв, кімнат бойової 
слави та кімнат школяра при навчальних закладах району, підсумкові 
матеріали надати до рацонно^ержавної адміністрації до 01 грудня 2017 року.

3. Контролк за викоігайщям розпорядження покласти на заступника 
голови районної д%>ж^ябї ЗД^іініс^ації Бекірову Г.Р.
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О.С.Воробйов


