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Про національно-патріотичне виховання учнівської молоді 

 

Заслухавши доповідь заступника директора Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації – начальника управління освіти і 

науки Ігнатьєва В.В., колегія Департаменту науки і освіти визначила, що в 

закладах освіти області проводиться значна робота щодо організації національно-

патріотичного виховання дітей та молоді на прикладах героїчної боротьби 

українського народу за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України, її демократичний вибір. 

 У рамках заходів регіональної Програми військово-патріотичного 

виховання молоді та участі населення в заходах оборонної роботи на                 

2015-2017 роки, з метою практичного закріплення рівня знань, умінь і навичок на 

базі Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана 

Кожедуба та Військового інституту танкових військ Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут» Департаментом науки і 

освіти в 2015-2017 року організовано проведення виїзних занять для учнів 10-11-х 

класів закладів загальної середньої освіти Харківщини, як форм практичних 

занять, за програмою предмета «Захист Вітчизни» (охоплено понад 4000 осіб). 

 Ураховуючи нагальну потребу в системній роботі щодо виховання 

підростаючого покоління, а також наявний досвід педагогічної спільноти 

Харківщини, на засіданні колегії Департаменту затверджено освітній проект 

«Виховний простір Харківщини» на 2016-2018 роки. Метою проекту є: створення 

єдиного виховного простору в системі освіти Харківської області як важливої 

умови комплексного впливу на особистість у процесі її активної динамічної 

взаємодії з соціальними інституціями, спрямованого на фізичний, духовний, 

соціальний розвиток учнів і студентів; підвищення ролі освіти в розбудові й 

зміцненні української державності та утвердженні національної єдності. 

 Здійснюються заходи щодо встановлення пам’ятних знаків та створення 

куточків Слави у закладах освіти області, де навчалися 112 воїнів-земляків 

учасників антитерористичної операції на сході України. До Дня захисника 

України обласною станцією юних туристів видано третю збірку пошуково-

краєзнавчих матеріалів, що зібрані учнями закладів Харківщини, «Герої не 

вмирають» про 107 воїнів-земляків, які загинули на території АТО. 

 У закладах освіти встановлені пам’ятні знаки щодо вшанування пам’яті 

героїв-земляків Небесної Сотні –  Владислава Зубенка та Євгена Котляра. 
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 Другий рік поспіль учні закладів освіти є переможцями ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я 

живу». 

У районах/містах області організовано волонтерську діяльність серед учнів 

закладів освіти. 

Суттєва робота проводиться щодо організації ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 

Третій рік поспіль Харківську область у ІІІ Всеукраїнському етапі гри «Сокіл» 

(«Джура») гідно представляв рій «Безстрашні мурахи» Нововодолазької гімназії, 

виборюючи неофіційну командну першість. 

 

Ураховуючи вищевикладене, колегія ухвалює: 

1. Інформацію про національно-патріотичне виховання учнівської молоді взяти до 

відома. 
 

2. Рекомендувати начальникам місцевих органів управління у сфері освіти: 

2.1. Сприяти створенню в закладах освіти куточків Слави, встановленню стендів, 

меморіальних дощок щодо вшанування пам’яті загиблих воїнів-земляків на 

території АТО. 

                                                                                                                     Постійно 

2.2. Забезпечити виконання заходів освітнього проекту «Виховний простір 

Харківщини» на 2016-2018 роки.  

                                                                                                                     Постійно 

2.3. Проводити заходи з військово-патріотичного спрямування в закладах освіти 

та сприяти участі учнів в обласних заходах із національно-патріотичного 

виховання. 

                                                                                                                      Постійно 

3. Рекомендувати керівникам закладів освіти сприяти участі учнів закладів 

загальної середньої освіти та учнів закладів професійно-технічної освіти, 

студентів вищих навчальних закладів у проекті «Неоголошена війна», включаючи 

від напрямку започаткування для його реалізації. 

                                                                                                                      Постійно 

4. Рекомендувати керівникам вищих навчальних закладів сприяти створенню 

методичних рекомендацій щодо викладання предметів «Захист Вітчизни», 

«Українська література», розділу «Література рідного краю». 

                                                                                                                     До 01.09.2018 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника директора 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – 

начальника управління освіти і наук Ігнатьєва В.В. 

 

Голова колегії Департаменту  

науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації                                                                          Л.Г. Карпова 
 

 


