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ýубевська MicbKa рада

На детгугатський запит деrrугатiв .Щубенськоi MicbKoi ради Пилшrчука М.А. та

Харlпанськоi В.е. вц 1З.05.2021 N!7 щодо пi.щотовки на розгJIяд ради Програмп

нацiонально-патрiотичногo виховання яоrтелiв MicTa ДФно управлiння освiти ýубенськоi

MicbKoi ради доводить до Ваrrrого вiдома, шIо управлiнrrям розроблена йська Програма

вiйськово-uатрiотичного вЕховання та пi.щотовки молодi ло сrryжби в Збройяих Силах

Уr<.раiшл та iнших вiйськових форлryваянях gа 2a2t - 2а25 poKvl фiшення виконавчогс

KoMiTeTy "ц 21 сiчня 2021 року ýч09 <dTpo схвЕlJIеýЕя MicbKoi Програми вiйськово-

патрiотичкого BLD(oBaH}IJI та пiдготовки молодi до слулсби в Зброftrшr Силах Украiни та

iHmror вiйськових формування х на 2а2| - 2025 роки}r.

Вiйськово-патрiотлчне виховання yrнiBcbKoi молодi е важrrивою скIIадовою процесу

вихованюtr. У закладах зага;ьноi середнъоi освiпл MicTa Дфна створено чiтку систему

вiйсъково-IIатрiотищо.о **о*Ь, яка знаходиться на пocTifoioмy контролi в рравлiннi
освiти .Щфенськоi MicbKoi ра,щ{ та адмiнiстрафй загадьноосвiтнiх кавчilJьних закладiв.

Навча.гьно-виховна та вiйськово-патрiотичяа робота з учням$ оргаяiзовусться вiдrrовiдrrо до

Закоку Укра'iни <Лро вйськовий обов'язок i вiйськову сшужб1+>, Концепцii допризовнсi

пiдготовл*r i вiйсъково-патрiотичного виховаIrrи молодi, Коlщепцii нацiона.гьно-

патрiотичrrого вихованнJI, iнших законодавlIих aKTiB i постанов. Вiдповiдно до плаЕу роботи

управлiяня освiти цровод}lться роботао направJIепа на формуваЕшI в школярiв особистiснях

якостейо необхiдrrшt для захисту Вiтчизки, дlпrоваоi та психологiчноi готовпостi зi зброею в

руках захиuIати Украiнськудержаву, ii територiальнi ruHrrocTi, iнтереси ýароду Украiни.

Вшrовання в молодi патрiотизму, форьryвання соцiаьно-псIо(одогiчвоi мотивацii до

вiйськовоi дiя.гlьностi проходить через органiйчiю зустрiчей учнiв з ветеранами .Щругоi

CBiToBoi вif*tи, уIасЕиками визвоJIъt{их змаганьо вiЙеьковосrqжбовчяrчrи yKparHcbKoi apMii,

курсантами вищю( навчаJIъних закrrадiв. У ЗЗСО вiдбраються рiзноманiтнi заходи, якi

сприяють виховаиню в rшколярiв почуття патрiотизму, вiдданостi своiй Вiт-sизяi: дЁсЕJ.ти,

бесiди з вивчеЕня Конституlдii УкраIни, Закону Украiни <dlpo загапьний вiйськовш1

обов'язок i вйськову слулсбу>>, змагаЕня з вйськово-щ}икJIадЕих видiв спорту, кош{урси

патрiотичноi пiснi, ýHi захискика Вiтчизfiи, урочистi лiнiйки, свята, виховнi годrlЕЕ, }.роки



}l:rldнOcтi. б,rагодiрlнi акцii KBeTepaHD, кМилосердя>>, iсторико-краезнавчi акцii <<Пам'ятьD,

rttсячнлtкtt патрiотlrчного виховання, зустрiчi з BeTepaHaMI4 упА, воiяами-

iнтерначiоналiстами, кOзацькр1}Iи гроIYIадgькими органiзачiями, волонтерами.

учнiвсъка молодь зал}п{асться до }порядкування вiйськових кладовищ (учнi зош

NsЗ, ЗоШ Nsб, гiмназiя Nl2), вiдзначення рiчнлrчь Збройних сил Украiни, визвоJlення м..Щубва

(17 березня) вiл нiмецько-фашистських загарбникiв, святкування fiня захисника Украiни

тощо.

особллtва }ъага зосереджУ€ться на змiстi эаходiв з нацiонально-патрiот}ltIноIо

виховання. для цього враховусться,що на особистiсному piBHi патрiотизм_найважливiша

стiйка характеристика людини, цо виража€ться у fi свiтоглядi, моралъних iдеалах, Hoprrax i

проявах поведiнки.

Форми, методи та прийоми роботи з нацiона,цьно-патрiотичного виховання

обираються, враховуючи BiKoBi особливостi )"rHiB, ix уполобання та iнтереси, можливостi

спiлкlъанНя в мережi lHTepHeT, традичii навчалъних закладiв i мiсцевих громад,

шорiчно, Bci заклади загалънот середньоi освiти залуiають ylHiB до Всеукраiнськоi

вiйськово-патрiотлrчноТ гри <Сокiл> (<Джура>). Kpilr 2020 року.

провiдну роль у патрiотичнотчtу вихованнi ylHiBcbkoi молодi вiдiграють уроки

предмета <Захист Украiни>, ocHoBHi завдання якого - формування почугтя патрiотизму,

прагнення д0 оволодiння вiйськовими знаннrIми, пiдвищення престижу вiйськовоi служби,

вiйськовоi професiйноi орiснтачii молодi, спря},Iовану на пiдготовку до захисту YKpaiHcbKoi

держави,

У рамкаХ flрограмИ предмета <ЗахисТ Украiни> щорiчно учнi зi шкiл м, ýубна

проходять практичнi навчання з вогневоТ пiдготовки в уýlовах вiйськового полiгону,

у ззсо офорлrленi к}"точкIl lepxcaBНoT слlмволiкrr. де yTHi ]{ають зт!tогу ознайопtитltся

з державними си]чIволатrrи УкраТни.

За кошти мiсцевого бюджету 1,тlравлiнням освiти придбано комплект Iнтерактивного

N{ультимедiйного лазерного тиру для зоШ Nsб на сlму 78000грн,(жовтень,2018року ),

ВсьогО у 2018 porri витрачено 98758 грн,(запчастини до пневматичноТ зброi, кульки, flослуги

на харчуваншI гри кСокiл>> (<Джурап).у 2019 роui на данi цiлi було витрачено - 49965 грн,

у 202l роцi кошти на дану програму не видiлялися. У червнi 202l poui плану€ться

лрOведенfiя обласних змагань Всеукраiнськоi вiйськово-патрiотичнот гри <<сокiл>t

вiд ЗОШ I-Itr eTyпeHiB ýsб

Сергiй ЮДИСЪ


