
 

  Інформація 

про виконання обласної програми з національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді на 2018-2021 роки 
 

 

Налагодження механізму скоординованої систематичної співпраці як 

відповідних державних структур, інститутів громадянського суспільства та 

ініціативних груп 

 

З метою виховання громадянина – патріота України, формування у 

молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, 

утвердження любові до Батьківщини, моральності, шанобливого ставлення 

до національних надбань Українського народу, готовності до виконання 

громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних 

інтересів, цілісності, незалежності України, сприяння становленню її як 

правової, демократичної, соціальної держави, наслідування найкращих 

прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України як 

з історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють 

суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою 

агресією управлінням національно-патріотичного виховання, молоді та 

спорту облдержадміністрації, структурними підрозділами 

райдержадміністрацій та міських рад, об’єднаними територіальними 

громадами та громадськими організаціями впродовж звітного періоду 

проведено 240 заходів, 27 лютого 2018 року  проведено спільне засідання 

колегії управління СМС ОДА, обласної координаційної ради з питань 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді.  

Головним територіальним управлінням юстиції у Житомирській 

області питання «Про організацію національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді у Житомирській області» було розглянуто на  засіданні 

Житомирської обласної міжвідомчої координаційно-методичної ради з 

правової освіти населення, яке відбулося 27.03.2018. За результатами 

розгляду даного питання обласна МКМР вирішила: 

- членам Житомирської обласної МКМР включати питання 

національно-патріотичного виховання молоді, як одного із пріоритетних 

напрямів діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 

до планів проведення правоосвітніх заходів, виступів у ЗМІ тощо; 

- ефективно залучати громадські молодіжні організації, військово-

патріотичні клуби до проведення обласних заходів з національно-

патріотичного виховання дітей та молоді з начальниками структурних 



підрозділів райдержадміністрацій, міськвиконкомів, до компетенції яких 

входить реалізація державної молодіжної політики;  

- здійснювати інформування громадськості щодо проведених заходів, 

спрямованих на національно-патріотичне виховання, з розміщенням фото - і 

відеоматеріалів та фінансових звітів стосовно їх проведення;  

- систематично проводити роз’яснювальну роботу для лідерів 

громадських організацій щодо конкурсних програм, які проводяться 

Міністерством молоді та спорту України;  

- продовжити практику проведення зустрічей учнів та студентів 

навчальних закладів з ветеранами антитерористичної операції;  

- забезпечити залучення учнівської та студентської молоді до заходів 

національно-патріотичного виховання та молодіжної сфери;  

- організовувати проведення книжкових виставок, презентацій з 

питання національно-патріотичного виховання дітей та молоді; 

- до програм проведення право-освітніх заходів в закладах культури 

області включати питання щодо національно-патріотичного виховання. 

З метою методичного забезпечення проведення заходів з національно 

- патріотичного виховання дітей та молоді Головним територіальним 

управлінням юстиції у Житомирській області спільно з Управлінням 

національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської 

облдержадміністрації у І півріччі 2018 року підготовлені методичні 

рекомендації на тему: «Національно-патріотичне виховання дітей та молоді в 

системі розбудови української державності».  

Впродовж 2018 року управлінням національно-патріотичного 

виховання, молоді та спорту облдержадміністрації було профінансовано 

участь команди у зимовому зборі-змаганнях Всеукраїнського дитячого руху 

«Школа безпеки» «Буковець -2018», видання книги «Дивосвіт трипільської 

культури», яка направлена на популяризацію та розповсюдження знань про 

трипільську культуру, історію Житомирщини; у лютому 2018 року  видано та 

придбано настінний календар  «Календар ЖВІ 2018» (100 прим.); у квітні 

2018 року  взято участь у виданні книги «Зрушений алювій». 

В усіх містах та районах області проведені районні етапи 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” 

(“Джура”). 

Організовані заходи з підготовки до проведення гри «Джура»: 

- конкурс на кращу козацьку виправку та вміння ходити строєм, 

- змагання з кульової стрільби, 

- конкурси на подолання смуги перешкод та надання першої  

долікарської допомоги. 

У шкільні музеях та музейних кімнатах Бойової Слави створено 

експозиції з матеріалами подій Революції Гідності та Антитерористичної 



операції у багатьох навчальних закладах  створено музеї воїнів-

інтернаціоналістів та музейні кімнати воїнів, які брали участь у 

антитерористичній операції на Сході України.  

 

Підвищення професійної компетентності фахівців у сфері 

національно-патріотичного виховання, налагодження конструктивної 

взаємодії між суб’єктами національно-патріотичного виховання 

 

З метою підвищення рівня кваліфікації фахівців з питань реалізації 

національно-патріотичного виховання та молодіжної політики для 

спеціалістів райдержадміністрацій, міськвиконкомів та об’єднаних 

територіальних громад протягом листопада 2018 року управлінням 

національно-патріотичного виховання, молоді та спорту 

облдержадміністрації були проведені семінари навчання. 

Також у  Житомирській області проведено  «Дні відкритих дверей» 

для учнів – членів Юридичного лекторію при Головному територіальному 

управлінні юстиції та студентів вищих навчальних закладів, в рамках яких 

проведені заняття та організовані відвідування структурних підрозділів 

Головного територіального управління юстиції і Регіонального центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, 13 право-освітніх заходів 

з дітьми на базі бібліотечних закладів м. Житомир. Та 24 зустрічі з дітьми в 

літніх таборах, з яких 8 – приурочені до Дня Державного прапора та Дня 

незалежності України. 

Головного територіального управління юстиції  у І півріччі 2018 року 

на базі Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної 

освіти проведено 8  занять з підвищення рівня професійної компетентності з 

заступниками директорів, педагогами-організаторами, вчителями предмету 

«Захист вітчизни», правознавство з питання особливості організації 

правоосвітньої та правовиховної роботи у навчальних закладах в сучасних 

умовах, в т.ч. щодо національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

роз’яснення їх прав та обов’язків у суспільстві 

 

Підтримка та популяризація регіональних інноваційних підходів, 

практик та дієвих форм роботи з дітьми та молоддю у сфері громадянсько-

патріотичного, військово-патріотичного, духовно-морального виховання 

молоді 

 

На базі комунального дитячого закладу оздоровлення і відпочинку 

«Орлятко» з метою національно-патріотичного виховання дітей та молоді  

Житомирщини, вшанування подвигу учасників Революції гідності 17-18   

лютого  2018 року проведено захід «Вшануй героя»  (взяло участь 40 осіб) 

тощо. 
У вересні 2018 року взято участь у проведенні Всеукраїнського 

фестивалю «Олевська республіка», в рамках якого відбувся історичний 

диспут: «Невідомий Тарас Бульба – Боровець та Олевська республіка – етап 



українського державотворення». Захід був направлений на популяризацію та 

поширення серед молоді українських патріотичних пісень, виховання 

української молоді у дусі національних традицій, духовності та патріотизму, 

формування свідомої громадянської позиції. 

З метою національно-патріотичного, фізичного, духовного та 

морального виховання молоді, їх провідницьких та лідерських якостей, 

залучення до волонтерської діяльності з 30 червня до 13 липня 2018 року в 

смт Лугини, надано підтримку відокремленому підрозділу Молодіжної 

організації Пласт НСОУ в Житомирській області у проведенні  виховно - 

вишкільного табору «Соловейко» (охоплено 50 дітей ). 

Забезпечено участь у Всеукраїнському фестивалі, спрямованого на 

популяризацію національної духовно-культурної спадщини, «Бандерштат» у 

серпні 2018 року, у заходах присвячених 100-річчю бою під Крутами, у 

заходах вшанування Героїв Базару, «Покрова героїв» та інші. 

В усіх містах та районах області проведені районні етапи 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри “Сокіл” 

(“Джура”). 

Впродовж березня-листопада 2018 реалізуватиметься проект 

«Патріоти Про» (програму реалізує ГО Репортер Про»); 28 березня 2018 року 

у м. Житомирі проведені молодіжні заходи: «Виховуємо громадянина - 

патріота України», «Вибір є у кожного із нас» (110 осіб); у смт Головино 

Черняхівського району у квітні 2018 року проведено відкритий обласний 

молодіжний патріотично-мистецький захід «Молодіжна толока-2018» 

(охоплено  близько 500 осіб). УСМС ОДА  спільно з Житомирським 

військовим інститутом 03 травня  2018 року проведено IV  з’їзд творчої 

молоді Житомирщини під гаслом «Обдарована молодь – майбутнє України!» 

(охоплено 250 осіб); з метою військово-патріотичного виховання дітей та 

молоді в грудні 2018 року пройшов ІІ військово-патріотичний збір «Школа 

ройових», тощо. 

Управлінням національно-патріотичного виховання, молоді та спорту 

облдержадміністрації систематично розповсюджується соціальна реклама, 

спрямована на консолідацію суспільства навколо захисту України, 

популяризацію військової утвердження спадкоємності традицій борців за 

незалежність України. 

В бібліотеках області систематично проводяться  заходи  з метою 

національно-патріотичного виховання: оновлюються інформаційні полички, 

книжкові виставки, виставки-презентації «Наша Україна – єдина країна», 

уроки державності «Соборність – України доля»,  години патріотизму 

«Схиляємо голову низько, щоб шану героям віддать», «Криниця національної 

гідності». 

29 січня у бібліотеці для юнацтва відбувся вечір-спогад «Герої Крут і 

воїни АТО: на відстані 100 років». 

Згідно з Указом Президента України «Про відзначення 80-річчя від 

дня народження В’ячеслава Чорновола» в обласній бібліотеці для юнацтва 

відбувся захід у формі політичного портрету: «В’ячеслав Чорновіл: дорогами 



болю і боротьби». 25 грудня 2017 та 23 березня 2018 року за активної участі 

студентів Житомирського державного університету і  закладів культури 

відбулось покладання квітів до меморіального погруддя В. Чорновола на 

приміщенні бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка. 

19 лютого 2018 року – на відзначення  Дня вшанування Героїв 

Небесної Сотні на майдані ім. С. П. Корольова  діти виготовили 100 

паперових журавликів з іменами Героїв Небесної Сотні, які прив’язали до 

синьо-жовтих повітряних кульок і символічно відпустили у. небо студенти 

коледжу культури та мистецтва ім. І. Огієнка. 

В бібліотеці для юнацтва учасники патріотичного діалогу «Майдан – 

це стан душі і поклик серця» зустрілись із Григорієм Миколайовичем 

Цимбалюком –  письменником, учасником АТО, який поділився з молоддю 

своїми спогадами про доленосні події на Майдані. Він розповів про одного з 

Героїв Небесної Сотні – житомирянина Якова Зайка, з яким був особисто 

знайомий.  

27 березня 2018 р. в обласній бібліотеці для юнацтва відбулася 

історична година на тему: «Національна ідея Миколи Сціборського» з нагоди 

120-річчя від дня народження Миколи Сціборського – нашого земляка, 

одного з фундаторів Організації українських націоналістів та головних 

борців за відновлення незалежності Української Держави в ХХ столітті 2018 

рік у Житомирській області оголошено роком на його честь. 

29 березня в обласній бібліотеці для юнацтва відбулось перше 

засідання «Клубу Активної Громади» в рамках проекту «Активна Громада» 

Житомирщини. Метою створення КЛУБУ є об’єднання усіх охочих громадян 

розвивати своє місто. На засідання було запрошено активних мешканців 

міста, підприємців, представників політичних партій, громадських 

організацій, місцевої влади та органів місцевого самоврядування, а також 

ЗМІ та студентів. Модератором зустрічі був регіональний координатор ВІ 

«Активна громада» у Житомирі, Голова громадської організації «Молодь за 

єдину Україну», член Громадської ради при Міністерстві освіти і науки 

України Олексій Проноза. 

4 квітня 2018 року у Великодню Середу в обласній бібліотеці для 

юнацтва було проведено майстер-клас з писанкарства «Розмалюю писанку, 

розмалюю…». 

12 квітня в обласній бібліотеці для юнацтва відбулась історична 

розвідка «Символи Житомирщини» до 15-річчя від дня затвердження герба і 

прапора Житомирської області. На захід було запрошено Петра Рудницького, 

який майже 25 років працював на посаді заступника голови Житомирської 

обласної ради та брав участь у затвердженні герба та прапора Житомирської 

області. 

8 травня для учнів ЖВПУ-інтернату працівниками обласної 

бібліотеки для юнацтва проведено вечір-вшанування «Багато мальв посіяла 

весна», присвячений Дню пам’яті та примирення і 73-й річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні. 

23 травня п. р. в День Героїв в приміщенні облдержадміністрації 



відкрито інформаційну виставку до 75-річчя створення УПА за участю 

студентської молоді та учнів старших класів міста Житомира. «Пластуни» 

виконали патріотичні пісні, присвятивши їх справжнім українцям, які 

боролися і борються за волю і незалежність України. 

19 травня 2018 року працівники Обласної бібліотеки для юнацтва 

взяли участь у Фестивалі молодіжних інновацій U-Inn Fest «Молодь. 

Демократія і права людини. Інновації», який реалізується Програмою 

розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні у партнерстві з 

Міністерством молоді та спорту України за фінансової підтримки 

Міністерства закордонних справ Данії в рамках проекту «Громадянське 

суспільство для посилення демократії та прав людини». 

24 червня 2018 року обласні  бібліотеки долучилися до 

загальноміського святкування  Дня молоді, утворивши  на вулиці 

Михайлівській локацію «Простір читання».  

Напередодні дня Конституції, що відзначається в нашій країні 28 

червня, бібліотекарі провели вуличну акцію «Конституція – основа всіх 

основ». 

20 серпня 2018 року до Дня Незалежності в оздоровчому таборі 

«Супутник» бібліотекарі за традицією зустрілися з енергійними та активними 

юнаками і дівчатами, запропонували їм пізнавальну вікторину «Що ти знаєш 

про Незалежну Україну». 

Обсяг   фактичних коштів на виконання обласної програми з 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2021 роки у 

2018 році становить 582 тис. грн. 

 

 

 

Начальник управління       Світлана ГРЕСЬ 

 


