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1. Загальна характеристика Програми військово-патріотичного виховання 

на 2022-2025 роки 
  

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Відділ освіти Новоселицької міської ради 

Чернівецького району Чернівецької 

області 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення Програми 

 Закони України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», Указ 

Президента України «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання» 

від 18 травня 2019 року № 286/2019, 

Постанови Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання дитячо-юнацького 

військово-патріотичного виховання» від 

17 жовтня 2018 р. № 845, «Про 

затвердження Державної цільової 

соціальної програми національно-

патріотичного виховання на період до 

2025 року та внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів України» 

від 30 червня 2021 р. №  673, «Про 

затвердження плану дій щодо реалізації 

Стратегії національно-патріотичного 

виховання на 2020—2025 роки» від 09 

жовтня 2020 р. № 932 

 

3. Розробник програми Відділ освіти Новоселицької міської ради 

Чернівецького району Чернівецької 

області 

4. Співрозробник програми - 

5. Відповідальний виконавець 

програми 

Новоселицької міської ради 

Чернівецького району Чернівецької 

області 

6. Учасники програми Відділи освіти Новоселицької міської 

ради,  відділ культури, молоді та спорту  

райдержадміністрації апарату 

виконавчого комітету Новоселицької 

міської ради, відділ цивільного захисту, 

НС та оборонно-мобілізаційної роботи 

апарату виконавчого комітету 

Новоселицької міської ради,  4 відділ 

Чернівецького РТЦКСП, заклади освіти 
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Новоселицької МТГ 

7. Термін реалізації програми 2022-2025 роки 

9. Перелік бюджетів які 

беруть участь у виконанні 

комплексної програми 

міський 

10. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідний для реалізації 

програми (тис. грн.) 

2022 2023 2024 2025 Всього 

36 81 91 91 299,0 

10.1. в тому числі бюджетних 

коштів (тис.грн.)  

 

2022 2023 2024 2025 Всього 

36 81 91 91 299,0 

   
11. Основні джерела 

фінансування програми 

кошти місцевого бюджету, бюджету 

галузі освіти, надання спонсорської 

допомоги, участі у грантових  проєктах.  

 
   

2. Визначення  проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Програма військово-патріотичного виховання на 2022-2025 роки (далі- 

Програма) розроблена відповідно до положень Конституції України, законів 

України «Про освіту», «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за 

незалежність України у XX столітті», «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки», «Про увічнення перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 1939 — 1945 років», Постанови Верховної 

Ради України від 12 травня 2015 року № 373-УІІІ «Про вшанування героїв АТО 

та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді», 

Указу Президента України «Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання» від 18 травня 2019 року № 286/2019, Постанов Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного 

виховання» від 17 жовтня 2018 р. № 845, «Про затвердження Державної 

цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період 

до 2025 року та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» 

від 30 червня 2021 р. № 673, «Про затвердження плану дій щодо реалізації 

Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020—2025 роки» від 09 

жовтня 2020 р. № 932 та інших нормативно- правових актів. 

Дана Програма спрямована на виховання громадянина-патріота України, 

утвердження любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого 

ставлення до національних надбань Українського народу, 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 
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агресією, а також визначення ефективних механізмів системної взаємодії 

органів місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства у 

питаннях військово-патріотичного виховання. 

3. Мета Програми 

 

Метою Програми є: 

- передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної 

культури народу, його національної ментальності, своєрідності світогляду і на 

цій основі формування особистісних рис громадянина України: національної 

свідомості, розвинутої духовності, моральної, художньо-естетичної, правової, 

трудової, фізичної, екологічної культури, розвиток індивідуальних здібностей, 

таланту; 

- реалізація основних напрямів удосконалення допризовної підготовки і 

військово-патріотичного виховання молоді; 

- забезпечення взаємозв’язку навчання, розвитку і психологічної підготовки 

молоді до захисту  Вітчизни; 

- формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, 

готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо 

захисту національних інтересів України; 

- узгодження дій щодо цілеспрямованої підготовки молоді до захисту Вітчизни, 

виховання на патріотичних, історичних та бойових традиціях українського 

народу; 

- удосконалення педагогічних форм і методів навчання молоді основам 

військової справи; 

- створення системи взаємодії з ветеранськими та іншими громадськими 

організаціями патріотичного спрямування. 

 

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, 

строки та етапи виконання програми 

 

Досягнення мети Програми здійснюватиметься за такими основними 

напрямами: 

- удосконалення нормативно-правової бази стосовно військово-патріотичного 

виховання дітей і молоді; 

- підвищення ролі української мови як національної цінності;  

- забезпечення належної організації науково-дослідної та методичної роботи у 

сфері військово-патріотичного виховання; 

- вивчення сучасних виховних систем, технологій і методик у сфері військово-

патріотичного виховання, узагальнення та поширення найкращого досвіду у цій 

сфері; 

- впровадження навчальних дисциплін духовно-морального спрямування як 

основи формування особистості та підгрунтя для національно-патріотичного 

виховання; 

- підвищення професійної компетентності фахівців у сфері військово-

патріотичного виховання, налагодження конструктивної взаємодії між 

суб’єктами військово-патріотичного виховання; 
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- забезпечення оптимальної скоординованої діяльності у сфері військово -

патріотичного виховання; 

- організація та координація інформаційно-просвітницької роботи у сфері 

військово-патріотичного виховання; 

- здійснення заходів, спрямованих на підвищення престижу військової служби; 

- упорядкування та вдосконалення системи допризовної військової підготовки, 

підготовки з військово-облікових спеціальностей; 

- профілактика негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, 

алкоголізму серед дітей та молоді шляхом залучення дітей і молоді до участі у 

заходах із військово-патріотичного виховання; 

- оцінювання ефективності результатів буде здійснюватись шляхом 

запровадження системного моніторингу у сфері військово-патріотичного 

виховання на всіх рівнях. 

Програма розрахована на 4 роки і діє з 2022 року по 2025 рік. 

 

5. Завдання Програми та результативні показники 

 

Основними завданнями Програми є: 

- утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, 

переконань і поваги до культурного та історичного минулого України; 

- виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної 

символіки; 

- формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, 

любові до свого народу, його історії, культурних та історичних цінностей, 

готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо 

захисту національних інтересів України;  

- виховання соціальної активності молоді та відповідальності за доручені 

державні та громадські справи;  

- формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня 

фізичної підготовки та витривалості;  

- підвищення престижу військової служби, військова професійна орієнтація 

молоді, формування та розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту 

Української держави і служби у Збройних Силах України та інших військових 

формуваннях, проходження військової служби за контрактом; 

- усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини 

та її патріотичною відповідальністю; 

- сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на основі 

готовності до участі в процесах державотворення, уміння визначати форми та 

способи своєї участі в життєдіяльності громадянського суспільства, 

спілкуватися з соціальними інститутами, органами влади, спроможності 

дотримуватись законів та захищати права людини, готовності взяти на себе 

відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до 

демократичних принципів; 

- формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій; 

- утвердження гуманістичної моральності як базової основи громадянського 

суспільства; 
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 - культивування кращих рис української ментальності - працелюбності, 

свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи; 

- формування мовленнєвої культури; 

- спонукання зростаючої особистості до активної протидії українофобству, 

аморальності, сепаратизму, шовінізму, фашизму. 

Матеріально-технічні та фінансові ресурси визначаються реальними 

потребами реалізації конкретних заходів, які є складовими програми. 

Відкритість управлінських дій буде забезпечуватися прилюдним 

звітуванням про хід виконання Програми, а також прозорістю використання 

фінансових ресурсів. Виконання програми забезпечить перехід до нової 

стратегії цілеспрямованого і ефективного процесу виховання суб’єкта 

громадянського суспільства, громадянина-патріота України. 

 

6. Фінансово-економічне та матеріальне забезпечення 

Фінансово-економічне та матеріальне забезпечення здійснюється у межах 

асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті на утримання закладів освіти 

Новоселицької  об’єднаної територіальної громади з конкретизацією коштів на 

виконання програми. 

7. Обсяги і джерела фінансування 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, бюджету галузі освіти, надання спонсорської допомоги, участі у 

грантових  проєктах.  

Обсяги фінансування є орієнтовними і уточнюються щороку. 

 

8. Координація та контроль за виконанням програми 

         Програма спрямована на створення системи роботи із військово-

патріотичного виховання дітей у закладах дошкільної, загальноосвітньої та 

позашкільної освіти; 

Координація виконання програми покладається на відділ освіти 

Новоселицької міської ради, контроль – на постійну комісію з гуманітарних 

питань  та соціального захисту населення. 
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