Протокол № З
Засідання координаційної ради з питань національно-патріотичного
виховання при Великомихайлівській районній державній адміністрації
28.02.2018

смт Велика Михайлівка

Присутні:
- Військовий комісар Великомихайлівського районного військового
комісаріату Самойленко Ю.Л.;
- завідувач сектору у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної
адміністрації Зарічук А.В.;
- начальник відділу освіти районної державної адміністрації Гук О.В.;
- начальник відділу культури районної державної адміністрації
Беген Р.І.;
- педагог із соціальної роботи районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді Буковська С.Д.;
- керівник ГО « Спілка учасників АТО Великомихайлівщини» (за
згодою) Нікіфоряк С.Г.
- директор районного будинку дитячої та юнацької творчості
Великомихайлівського району Чернецька Н.І.;
- директор комунального закладу «Великомихайлівська централізована
бібліотечна система» Бабінчук Л.М.
Запрошені: завідувач сектору зв’язків з громадськістю та пресою апарату
районної державної адміністрації Дидар Н.О.
Порядок денний:
1. Про затвердження плану роботи координаційної ради з питань
національно-патріотичного виховання на 2018 рік.
2. Про організацію виставок, фотографій, документів та архівних
документів у бібліотеках району, проведення зустрічей з воїнамиінтернаціоналістами, перегляду документальних фільмів присвячених Дню
вшанування учасників бойових дій на території інших держав та Дню Героїв
Небесної Сотні.
3. Щодо виконання Доручення Президента України від 08.10.2016
№1-1/789 щодо покращення викладання предмета «Захист Вітчизни» та
військово-патріотичного виховання молоді у закладах середньої та
професійної (професійно-технічної) освіти .
4. Про особливості організації національно-патріотичного виховання
засобами військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в умовах сучасного
■закладу освіти.
5. Про підсумки роботи з дітьми та молоддю в напрямі національнопатріотичного виховання за 2017 рік.

Слухали:
■По першому питанню: Воронцову О.М. яка повідомила, що за
пропозиціями, які надали члени координаційної ради з національнопатріотичного виховання, було сформовано проект плану роботи
координаційної ради з національно-патріотичного виховання на 2018 рік.
Воронцовою О.М., запропоновано ознайомитися з проектом плану роботи
координаційної ради з національно-патріотичного виховання на 2018 рік, та у
разі відсутності пропозицій чи заперечень, подати голові координаційної
ради на затвердження. За подальшої необхідності або поданими
пропозиціями, сектор у справах сімї, молоді та спорту райдержадміністрації
буде вносити зміни та доповнення до плану роботи координаційної ради.
Голосували: «За» - 8 осіб, «Проти» - 0_осіб, «Утримались - 0 осіб.
Вирішили: Подати голові координаційної ради на затвердження проект
плану роботи координаційної ради з національно-патріотичного виховання
на 2018 рік.
По другому питанню: Бабінчук Л.М., яка поінформувала, що проведено всі
заплановані заходи з патріотичного виховання дітей та молоді, а саме:
Година - реквієм «Ніколи не забути цих юних душ нескорений
політ» (до дня пам’яті Героїв Крут);
- Інформаційний стенд «В житті є місце подвигу» (до дня пам’яті
Героїв Крут);
- Книжкова виставка «Через Крути у майбуття» (до дня пам’яті
Героїв Крут);
- Тематична виставка «Ланцюг історії не перерветься» (до Дня
Соборності);
Засідання клубу «Подвиг» - урок мужності «Афганістан - осколки
пам’яті» (до дня вшанування учасників бойових дій на території
інших держав);
- Інформаційний стенд «Ми пам’ятаємо Афганістан» (до дня
вшанування учасників бойових дій на території інших держав);
- Книжкова виставка «Відлуння Афганських гір» (до дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав);
- Тематична виставка «Добровольці - воїни світла» (до Дня
українського добровольця);
- Відео-перегляд
«Шляхами
героїв-добровольців» (до
Дня
українського добровольця).
Вирішили: залучати максимальну кількість
патріотичного виховання.

дітей та молоді до

заходів

Голосували: «За» - 8 осіб, «Проти» - 0_осіб, «Утримались - 0 осіб.
По третьому питанню: Гук О.В., начальника відділу освіти районної
державної адміністрації яка доповіла, що початкова військова підготовка
молоді здійснюється у формі допризовної підготовки в закладах загальної

середньої освіти, що забезпечується вивченням предмету «Захист Вітчизни»
у 10-11 класах.
Директори загальноосвітніх навчальних закладів, викладачі предмета
.«Захист Вітчизни» систематично проводили належну організаційну і
практичну роботу щодо покращення якості навчання учнів та військовопатріотичного виховання школярів, удосконалення навчальної та
матеріально-технічної бази. Відчувалась підтримка з боку працівників
районного військового комісаріату. Учні, які вивчали предмет «Захист
Вітчизни», брали активну участь у проведенні ряду змагань з військовоприкладних видів спорту, проведенні навчально-польових зборів,відвідували
військову частину, зустрічались з ветеранами та військовослужбовцями
Збройних Сил України, воїнами АТО, волонтерами.
Для покращення викладання предмета «Захист Вітчизни» проведено ряд
заходів:
- затверджено план контролю і надання допомоги навчально виховним закладам з питань предмету «Захист Вітчизни» у 20172018 н.р військовим комісаріатом Великомихайлівського районного
військового комісаріату;
- при
Великомихайлівському районному військовому комісаріаті
створено комплексну комісію з перевірки стану допризовної
підготовки юнаків ;
- вивчається Закон України «Про загальний військовий обов’язок і
військову службу», а саме - аспектів приписки до призовних дільниць;
дотримання правил військового обліку; підготовки громадян до
військової служби; умов прийняття та призову на військову службу;
проходження за призовом або добровільної військової служби;
виконання військового обов’язку в запасі;
- проводяться районні методичні об'єднання вчителів, які викладають
предмет «Захист Вітчизни» на яких розглядається питання
покращення викладання предмету «Захист Вітчизни» та військовопатріотичне виховання молоді.
По четвертому питанню: Гук О.В., начальника відділу освіти районної
державної адміністрації.
Багато років у закладах загальної середньої, позашкільної та професійної
(професійно-технічної) освіти проводиться Всеукраїнська дитячо-юнацька
військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»), спрямована на виховання
юних патріотів України на засадах національної гідності, високої
самосвідомості та активної громадянської позиції, здорового способу життя.
За дев’ять років системної роботи державних установ і громадських
організацій на базі Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура») фактично
сформовано загальнодержавну систему національно-патріотичного
виховання учнівської молоді. Виховна система гри «Джура» включає в
себе постійну навчально-виховну роботу в кожному закладі освіти
протягом усього навчального року, дає можливість залучити до спільної
дії учнів, педагогів, батьків, представників органів місцевого самоврядування
та громадських організацій. Виховні системи закладів освіти і наметових

вишкільних таборів базуються на козацьких і пластових виховних системах.
Гра є комплексним засобом поглиблення знань та набуття додаткових
необхідних навичків учнями-учасниками гри з навчальних предметів: історія
України (історія Українського війська), українознавство, мистецтво,
географія, фізична підготовка, допризовна підготовка, безпека життя і
діяльності людини. Під час таборувань відбуваються комплексний вишкіл
учасників із зазначених предметів і оцінка рівня їхньої підготовленості.
У 2017/2018 навчальному році Всеукраїнська дитячо-юнацька військовопатріотична гра «Сокіл» («Джура»)» проводиться відповідно до Положення
про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл»
(«Джура»), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України від 13.06.2012 № 687, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 03.07.2012 за № 1094/21406, та наказу МОН від 18.09.2017 № 1278
«Про проведення у 2017/2018 навчальному році Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)».
Наразі підготовка до районного етапу дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»)» триває. У березні розпочинається
підготовка та проведення «Дня цивільної оборони».
До участі в І районному етапі патріотичної гри планується залучити рої з
5 закладів загальної середньої освіти
району І-ІІІ ступенів:
Великоплосківського НВК, Слов’яносербського НВК, Першотравневої,
Тростянецької та Цебриківської шкіл. Кожна команда має представити вісім
учасників: шестеро юнаків і двоє дівчат.
Вирішили: продовжувати підготовку дітей та молоді до районного етапу
Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура»).
Голосували: «За» - 8 осіб, «Проти» - 0_осіб, «Утримались - 0 осіб.
По п’ятому питанню: Чернецька Н.І. доповіла, що в рамках національнопатріотичного виховання дітей та молоді Великомихайлівським Будинком
дитячої та юнацької творчості протягом 2017 року з загальноосвітніми
'закладами району було сплановано та проведено наступні заходи:
- Всеукраїнська історико-патріотична акція учнівської молоді «Ми українці»;
(до Дня захисника України)

- Всеукраїнська краєзнавча експедиція учнівської молоді «Моя
Батьківщина - Україна»;
- Участь в обласній краєзнавчій конференції учнівської молоді
«Скарбнички мого краю - Одещина»;
Проведено з дітьми та учнівською молоддю:
безстрокову акцію «Ми разом», спрямована на допомогу пораненим
військовим;
- благодійну акцію «З вірою в серці», спрямована на підтримку
захисників нашої країни, їхніх дітей та родин, медичних працівників і
волонтерів, які працюють в зоні АТО;
- зустрічі з воїнами-учасниками АТО «В родинному колі»;
- районну дитячо - юнацьку військово - патріотичну гру «Сокіл»
(«Джура») .

Вирішили:
на наступному засіданні розглянути план заходів з
національно-патріотичного виховання дітей та молоді Будинку дитячої та
юнацької творчості на 2018 рік та визначити пріоритетні завдання.
Голосували: «За» - 8 осіб, «Проти» - 0_осіб, «Утримались - 0 осіб.
За результатами розгляду
координаційна рада вирішила:

та

обговорення

порядку

денного

1. План роботи координаційної ради з питань національно-патріотичного
виховання дітей та молоді на 2018 рік взяти до відома.
2. Відділу освіти районної державної адміністрації (Гук О.В.) покращити
викладання предмета «Захист Вітчизни» та військово-патріотичного
виховання молоді у закладах середньої освіти.
До 01 травня 2018 року
3. Сектору у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної
адміністрації забезпечити підготовку порядку денного засідання
координаційної ради відповідно до плану заходів та з урахуванням
пропозицій членів координаційної ради.
Щомісяця до 20 числа
4. Відділу освіти районної державної адміністрації забезпечити
організацію роботи з військово-патріотичного
виховання в
загальноосвітніх навчальних закладах району та підготовку до дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (Джура»).
Березень-квітень
5. Відділу культури районної державної адміністрації (Беген Р.І.)
забезпечити організацію та проведення в установленому порядку заходів
спрямованих на національно-патріотичне виховання.
Протягом 2018 року
6. Директору комунального закладу «Великомихайлівська централізована
бібліотечна система» (Бабінчук Л.М.) залучати максимальну кількість
дітей та молоді до заходів патріотичного виховання.
Протягом року
7. Районному центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді згідно
плану заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді
Великомихайлівського РЦСССДМ у 2018 році проводити заплановані
заходи та запрошувати сектор у справах сім’ї, молоді та
спорту районної державної адміністрації.
Протягом року

8 Сектору зв’язків з громадськістю та пресою апарату районної державної
,

адміністрації забезпечити оприлюднення
координаційної ради на офіційному
адміністрації.

протоколу
районної

засідання
державної

Щомісячно
Голова районної державної
адміністрації, голова координаційної
ради
Головний спеціаліст сектору
у справах сім’ї, молоді та спорту
районної державної адміністрації,
секретар координаційної ради

В.В. Слідзюк

О.М. Воронцова

Військовий комісар
Великомихайлівського районного
військового комісаріату

Ю.Л. Самойленко

Завідувач сектору у справах сім’ї,
молоді та спорту районної державної
адміністрації

А.В. Зарічук

Начальник відділу освіти районної
державної адміністрації
Начальник відділу культури
районної державної адміністрації
Директор районного центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді

О.В. Іванова

Керівник ГО «Спілка учасників АТО
Великомихайлівщини» (за згодою)

С.Г. Нікіфоряк

Директор районного будинку дитячої
та юнацької творчості
Великомихайлівського району

Н.І. Чернецька

Директор комунального закладу
«Великомихайлівська централізована
бібліотечна система»

Л.М. Бабінчук

