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1. Загальні положення

Патріотизм як суспільне явище являє собою нагальну потребу держави, 
суспільства та особистості. Низький рівень патріотизму, духовності та моралі 
громадян України, особливо молоді, слабка національно-патріотична 

свідомість, знижений інтерес до літератури, мистецтва, культурної спадщини 

України, спрямувало державу пріоритетним напрямком розвитку зробити 

виховання громадянина-патріота. Тільки громадяни, які є національно 

свідомими патріотами, здатні забезпечити розвиток країни в різних сферах її 
життєдіяльності, гідне майбутнє і місце в цивілізованому світі.

Сформованість патріотичних почуттів сприяє духовному становленню та 

розвитку народу, передбачає розвиток національної самосвідомості, суттєве 

перетворення громадянської свідомості, моральної, правової культури 

особистості, формування активної громадянської позиції.
Основою національно-патріотичного виховання в громаді виступають ідеї 

єдності держави, формування національної свідомості, української 
ідентичності, патріотичних почуттів і готовності діяти в інтересах держави.
        Програма національно-патріотичного виховання покликана створити дієву 

та ефективну систему виховної роботи в громаді, спрямованої на розвиток 

національної свідомості учнів та молоді, пошани до минулого нашої країни, 
готовності до дій на захист держави та любові до Батьківщини взагалі
Нормативно-правовою базою Програми є:
- Конституція України;
- Указ Президента України від 18.05.2019 року № 286/2019 "Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання";
- постанова Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 р. № 673 «Про 

затвердження Державної цільової програми національно-патріотичного 

виховання на період до 2025 року»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.11.2019р. №1096-р "Про 

затвердження комплексного плану заходів із належного вшанування пам’яті 
захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України";

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

Свободи»;
- Указ Президента України №806 " від 14.10.2014р. «Про День захисника 

України";
- Закон України «Про освіту»;
- Закон України від 09.04. 2015р. «Про увічнення перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні 1939 - 1945 років»;
- Указ Президента України від 13.11.2014р. №871 «Про День Соборності 

України».
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                   2. Мета Програми та основні шляхи її досягнення

Створення системи загального, комплексного, безперервного патріотичного 

виховання, освіти дітей та молоді на основі збереження та примноження 

культурної спадщини, відродження традиційних цінностей;
формування національної свідомості на основі історичної пам’яті українського 

народу;
формування в дітей та молоді патріотичних почуттів, активної життєвої, 
громадянської позиції та почуття національної гідності;
формування національно-культурної ідентичності, національно-патріотичного 

світогляду, збереження та розвитку духовно-моральних цінностей Українського 

народу;
формування у дітей та молоді національної гідності, особистої відповідальності 
і дієвості за долю та єдність країни.

                              3. Шляхи і засоби реалізації Програми

Форми й методи національно-патріотичного  виховання  базуються  на  

українських народних традиціях, прикладах героїчної боротьби українського 

народу за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, 
відстоювання демократичного вибору України.

Оптимальним способом розв’язання проблеми є розроблення  комплексу 

заходів, виконання яких сприятиме послідовному та системному вирішенню 

питань реалізації пріоритетних завдань Програми.

                                             4. Завдання Програми

Забезпечення належної організації методичної роботи в закладах освіти у 

сфері національно-патріотичного виховання;
впровадження передових сучасних методик у сфері національно-патріотичного 

виховання, поширення найкращого досвіду у цій сфері;
здійснення заходів, спрямованих на підвищення ролі української мови як 

національної цінності, пропаганду кращих здобутків національної культури та 

духовної спадщини, проведення фестивалів та конкурсів для відродження 

національних свят та обрядів, популяризації притаманних Українському 

народові родинних цінностей;
залучення молоді до активного культурного і громадського життя суспільства, 
пропаганди кращих здобутків українського суспільства, виховання почуття 

гордості громадян за свою Батьківщину;
здійснення заходів, спрямованих на пропаганду здорового способу 

життя, формування національного культу соціально-активної, фізично-
здорової, духовно-багатої та розвиненої особистості;
проведення заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання 

допризовної молоді та підвищення престижу військової служби;
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сприяння та підтримка роботи військово-патріотичних клубів 

та гуртків, молодіжних центрів, 
фізкультурно - спортивних клубів;
співпраці з громадськими об'єднаннями патріотичного спрямування, 
волонтерами, учасниками антитерористичної операції у проведенні заходів з 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
залучення учнів та молоді до пошуково-дослідницької та волонтерської 
діяльності, до заходів щодо збереження природи рідного краю, пам’яток історії 
та культури громади;
спонукання молоді до активних дій щодо реалізації молодіжних ініціатив, 
спрямованих на розвиток громади в різних сферах його життєдіяльності;
залучення молоді громади до вирішення актуальних питань територіальної 
громади;
проведення заходів, спрямованих на формування у молоді почуття солідарності 
зі співгромадянами та відповідальності за долю країни;
організація інформаційно-просвітницької роботи учнів та молоді громади у 

сфері національно-патріотичного виховання;
використання можливостей засобів масової інформації для пропаганди 

національних і загальнолюдських духовних, моральних цінностей, 
популяризації української історії, мови та культури та інформування роботи з 
національно-патріотичного виховання в Дмитрівській сільській територіальній 

громаді.

                              5. Напрями діяльності та заходи Програми

Вказані завдання Програми реалізуються через організацію та проведення 

заходів за напрямками:
1. Національно-патріотичне виховання:
- проведення заходів, спрямованих на реалізацію патріотичного виховання в   

   навчально-виховних закладах громади;
- забезпечення активної участі дітей та молоді в заходах національно -

   патріотичного спрямування;
- створення умов для популяризації кращих здобутків національної культурної і 
   духовної спадщини, героїчного минулого і сучасного українського народу, 
   формування культури спілкування,  відповідального ставлення до української 
   мови, вироблення умінь і навичок вільного користування  з комунікативною 

   метою усно й письмово українською мовою;
- активне залучення до патріотичного виховання дітей та молоді учасників 

   бойових дій, військовослужбовців та членів їх сімей, представників 

громадських 

   організацій, волонтерів,  діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, 
які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію;
- підвищення рівня толерантності, запобігання проявам ксенофобії,  расової  та  

   етнічної нетерпимості в молодіжному середовищі;
- активізація представників учнівського самоврядування у підготовці та 
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   проведенні заходів патріотичного спрямування;
- удосконалення підготовки та перепідготовки кадрів, які займаються 

питаннями 

   національного і патріотичного виховання дітей та молоді в системі освіти, 
   культури, спорту.
2. Співпраця з громадянським суспільством:
- активне залучення до національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
  дитячих і молодіжних громадських організацій (об’єднань), використання 

  їхнього досвіду, потенціалу, методів роботи у вихованні патріотів України;
- підтримка та сприяння волонтерським проектам, іншої громадської діяльності 
та  

  самоорганізації українських громадян, спрямованої на заохочення дітей та  

  молоді до благодійних соціальних, інтелектуальних та творчих ініціатив і 
  проєктів;
- долучення батьківської громадськості до популяризації кращого досвіду 

  патріотичного виховання.
3. Військово - патріотичне виховання молоді:
- проведення заходів зі спортивної підготовки, фізичного виховання, 
спрямованих 

  на утвердження здорового способу життя молодих громадян та створення 

  відповідних умов;
- набуття молоддю практичних  навичок з основ військової справи; 
- активізація виховної роботи з дітьми та молоддю засобами Всеукраїнської
   дитячої військово-патріотичної гри “Сокіл” (“Джура”);
- налагодження співпраці з військовими формуваннями України як 

   мотивація готовності до вибору військових професій;
- залучення до військово-патріотичного виховання дітей та молоді учасників 

бойових 

  дій на сході України.
4. Інформаційне та методичне забезпечення  національно - патріотичного 

виховання:
- організація на веб - сторінках навчально - виховних закладів постійно діючих 

  рубрик, що популяризують українську історію, боротьбу українського народу 

за 

  незалежність, мову та культуру, досвід роботи з національно-патріотичного 

  виховання різних соціальних інституцій;
- проведення загального соціологічного опитування серед учнів  та вихованців 

  навчально-виховних закладів щодо розуміння сучасною молоддю поняття 

  патріотизму, ставлення підростаючого покоління громади до держави та 

  громадянського суспільства.
- проведення конференцій, «круглих столів», семінарів, щодо розгляду 

актуальних 

  питань і завдань патріотичного виховання. 
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6. Очікувані результати
В результаті реалізації завдань і заходів Програми передбачається:
- підвищення рівня патріотизму і духовності мешканців Дмитрівської сільської   
  територіальної громади, особливо молоді;
- збільшення чисельності учнів та молоді, які беззаперечно ідентифікують себе 

з 
  українською нацією та мають сформовану національну свідомість;
- активізація участі молоді громади, мешканців у збереженні природи рідної  
  громади, краю, пам’яток історії та культури громади, громадській діяльності;
- активізація участі молодого покоління у суспільно-політичному житті 
громади 

  та держави;
- спроможність молоді до самопізнання, саморозвитку, самореалізації, 
  самовдосконалення;
- підвищення моральної, правової культури молоді, мешканців громади;
- здатність та готовність до захисту Батьківщини, її суверенітету та 

територіальної 
  цілісності.

                                  7. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування програми національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді Дмитрівської сільської територіальної громади на 2019-2023 роки 

здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету громади та інших коштів, що не 

суперечить чинному законодавству України.
       Видатки, необхідні для реалізації Програми будуть передбачатися у межах 

реальних ресурсів місцевого бюджету.

                

____________________
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