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Заходи військово-патріотичного виховання населення  

на період до 2017 року 
 
Мета і завдання заходів військово-патріотичного виховання населення 

 
 Метою проведення заходів військово-патріотичного виховання 
населення є розвиток у дітей умінь та навичок, необхідних майбутньому 
захиснику Вітчизни, виховання в учнівської молоді поваги до Конституції 
України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, 
відповідальності перед законом за свої дії, поваги до народних звичаїв, 
традицій, національних цінностей українського народу, а також інших націй 
та народів, виховання гідності, дисципліни, колективізму, відповідальності, 
шанобливого ставлення до родини та своєї Батьківщини . 

1. Основні завдання заходів:  
 розвиток громадянської позиції і патріотизму як найважливіших 
духовно - моральних і соціальних цінностей; 
 сприяння формуванню і розвитку внутрішньої готовності до виконання 
громадянського обов'язку; 
 сприяння формуванню і розвитку відповідальності і дисциплінованості; 
здійснення роботи по формуванню позитивних світоглядів і позицій з 
основних, соціальних, історичних, моральних, політичних і військових 
проблем; 
 сприяння формуванню і розвитку таких якостей, як повага до законів, 
стійкість, взаємовиручка, мужність, хоробрість, здатність до подолання 
труднощів. 

2. Навчальні завдання: 
 формування знань, умінь і навичок з дисципліни, що вивчається, як 
основи їх професійної підготовки;  
 ознайомлення з правилами і обов'язками громадянина України, що є 
основою для формування і розвитку  правової свідомості підростаючого 
покоління;  

3. Розвиваючі завдання: 
 сприяння збереженню і зміцненню здоров'я дітей;  
 фізичний розвиток через систему і зміст заходів Програми;  
 формування психологічної врівноваженості підростаючого покоління. 
 

Очікувані результати 
 Саме така мета і завдання заходів спрямовані на розвиток патріотизму 
та національної самосвідомості молоді, поглиблення у процес формування 
основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральних, 
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культурних, національних та загальнолюдських цінностей, що сприятимуть 
зміцненню духовної, моральної єдності молодого покоління  нашого міста. 
 

Очікувані результати: 
 сформоване почуття національної гордості, патріотизму, поваги до 
історичного минулого та духовних цінностей народу; 
 високий рівень відповідальності, організованості, самодисципліни; 
 фізичне та моральне здоров’я, відсутність шкідливих звичок; 
 інтерес до військових професій, високий рівень внутрішньої мотивації 
до військової служби. 
 вільний розвиток особистості та формування її громадянських 
моральних якостей; 
 повага учнівської молоді до Конституції України, прав і свобод людини 
і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за 
свої дії; 
 розвиток в учнівської молоді патріотизму, любові до України, поваги 
до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського народу, 
а також інших націй та народів. 

 

1. Історико-патріотичний альманах «Минуле стукає в серця» 
 

Відділ культури і туризму 
Кіровоградської міської ради 
Січень 2015 – 2017 років 

 
2. ІІ міський конкурс художнього слова та акторської майстерності 
«Театральна молодь літературного міста» серед учнів загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладів 

Управління освіти  
Кіровоградської міської ради 
Січень – березень 2015 – 2017 років 

 

3. Реалізація проекту «Стрічка пам’яті» 
Управління освіти  
Кіровоградської міської ради 
Лютий – травень 2015 - 2017 років 

 

4. Літературний конкурс учнівських робіт «Ваші імена в наших серцях» 
 

Управління освіти  
Кіровоградської міської ради 
Березень – травень 2015 - 2017 років 

 

5. Міський етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового 
мистецтва «Знай і люби свій край» 

Управління освіти  
Кіровоградської міської ради 
Березень 2015 - 2017 років 
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6. Виставка-конкурс робіт з науково-технічної творчості учнівської молоді 
«Наш пошук і творчість – тобі Україна» 

 
Управління освіти,  
відділ сім’ ї та молоді,  
відділ культури і туризму  
Кіровоградської міської ради 
Березень 2015 - 2017 років 

 
7. Міський етап Всеукраїнського конкурсу мультимедійних проектів 
«Врятувати від забуття» 

Управління освіти  
Кіровоградської міської ради 
Квітень – травень 2015 - 2017 років 

 
8. Конкурс літературно-музичних композицій «Вклонімося великим тим 
рокам» 

Управління освіти  
Кіровоградської міської ради 
Квітень – травень 2015 - 2017 років 

 

9. Конкурс на кращий мистецький твір, присвячений історії боротьби 
українського народу за державний суверенітет та територіальну цілісність 
України 

Відділ сім’ ї та молоді  
Кіровоградської міської ради 
Квітень – травень 2015 - 2017 років 

 
10. Міська спартакіада «Юність» серед дитячо-юнацьких клубів за місцем 
проживання 

Відділ сім’ ї та молоді  
Кіровоградської міської ради 
Квітень – травень 2015 - 2017 років 

 
11. Заходи, спрямовані на виховання правової культури та ліквідацію 
правового нігілізму молоді 
 

Управління освіти  
Кіровоградської міської ради 
Квітень 2015 - 2017 років 
 

12. Міський конкурс-огляд «Краєвиди рідного краю» 
 

Управління освіти  
Кіровоградської міської ради 
Квітень 2015 - 2017 років 
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13. Військово-патріотичний конкурс строю та української пісні 
 

Управління освіти  
Кіровоградської міської ради 
Травень 2015 - 2017 років 

 

14. Конкурс художніх робіт та комп’ютерних малюнків «Дякуємо за життя» 
 
Управління освіти  
Кіровоградської міської ради 
Травень 2015 - 2017 років 

 
15. Військово-патріотична спортивна гра «Джура» серед учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів 
 

Управління освіти,  
відділ сім’ ї та молоді  
Кіровоградської міської ради, 
Травень 2015 - 2017 років 

 
16. Міський фестиваль «Гімн навчального закладу» 
 

Управління освіти  
Кіровоградської міської ради 
Травень 2015 - 2017 років 

 
17. Міський огляд-конкурс «Кращий шкільний музей міста Кіровограда» 

 

Управління освіти  
Кіровоградської міської ради 
Травень 2015 - 2017 років 

 
18. Концертні програми для ветеранів Великої Вітчизняної війни та 
учасників антитерористичної операції, що перебувають на лікуванні в 
обласному госпіталі для ветеранів Великої Вітчизняної війни 

 
Управління освіти,  
відділ сім’ ї та молоді,  
відділ культури і туризму,  
Кіровоградської міської ради 
Травень 2015 - 2017 років 
 

19. Міські змагання зі спортивного орієнтування 
 

Відділ сім’ ї та молоді  
Кіровоградської міської ради 
Травень 2015 - 2017 років 
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20. Вечори-зустрічі «Подвиг героїв безсмертний» 
 

Відділ культури і туризму  
Кіровоградської міської ради 
Травень 2015 - 2017 років 

 
21. Військово-патріотична панорами «Збережемо пам’ять про подвиг» 
 

Відділ культури і туризму 
Кіровоградської міської ради 
Травень 2015 - 2017 років 

 
22. Тиждень «Пам’яті і слави» 
 

Відділ культури і туризму 
Кіровоградської міської ради 
Травень 2015 - 2017 років 

 
23. Міський конкурс серед учнівської молоді «Пізнай себе через історію 
рідного міста» 

Управління освіти,  
відділ сім’ ї та молоді  
відділ культури і туризму,  
Кіровоградської міської ради 
Вересень 2015 - 2017 років 

 
24. Конкурс юних фотоаматорів «Моя Україно!» 
 

Управління освіти  
Кіровоградської міської ради 
Вересень 2015 - 2017 років 

 

25. Міський конкурс малюнків «Моє рідне місто» 
 

Управління освіти,  
відділ сім’ ї та молоді,  
відділ культури і туризму  
Кіровоградської міської ради 
Вересень 2015 - 2017 років 

 

26. Відвідування Народного музею спортивної слави 
 

Відділ фізичної культури та спорту 
Кіровоградської міської ради 
Вересень – жовтень 2015 - 2017 років 
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27. Експедиція учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна» 

 

Управління освіти  
Кіровоградської міської ради 
Листопад 2015 - 2017 років 

 
28. Міський краєзнавчий конкурс електронних презентацій «Моя 
Кіровоградщина – перлина скіфського степу» 
 

Управління освіти  
Кіровоградської міської ради 
Листопад 2015 - 2017 років 

 
29. Міський етап Всеукраїнського мовно-літературного конкурсу ім. Тараса 
Шевченка 

Управління освіти,  
відділ сім’ ї та молоді, 
відділ культури і туризму  
Кіровоградської міської ради 
Листопад 2015 - 2017 років 

 
30. Міський етап Міжнародного конкурсу знавців української мови                            
ім. Петра Яцика 

Управління освіти  
Кіровоградської міської ради 
Листопад – грудень 2015 - 2017 років 
 

31. Майстер-клас з виготовлення української символіки для учнівської 
молоді 

Відділ сім’ ї та молоді,  
управління освіти,  
відділ культури і туризму  
Кіровоградської міської ради 
Листопад – грудень 2015 - 2017 років 

 
32. Міський етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості                              
«Ідея соборності України: творчість Тараса Шевченка; народ,                  
суспільство, держава, родина. Минуле, сучасне і майбутнє» у                   
номінаціях: «Література», «Історія України і державотворення» 
 

Управління освіти  
Кіровоградської міської ради 
Грудень 2015 - 2017 років 
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33. Аудіо-проект «Голоси з війни» (збір спогадів очевидців та учасників 
Великої Вітчизняної війни). 
 

Управління освіти  
Кіровоградської міської ради 
Постійно 

 
34. Культурно-просвітницькі заходи в рамках проекту «Історія рідного краю» 
та «Література рідного краю» 
 

Управління освіти,  
відділ сім’ ї та молоді,  
відділ культури і туризму  
Кіровоградської міської ради 
Постійно 

 
35. Реалізація заходів в рамках обласних акцій «Зірка пам’яті» та                     
«Ветеран оn-line» 

Управління освіти  
Кіровоградської міської ради 
Постійно 

 
36. Історико-географічна експедиція «Історія міст і сіл України» 

 
Управління освіти  
Кіровоградської міської ради 
Постійно 

 
37. Контроль за  діяльністю музеїв бойової слави на базі навчальних закладів 

 
Управління освіти  
Кіровоградської міської ради 
Постійно 

 
38. Контроль за роботою постійно діючих виставок краєзнавчої                 
літератури та експонатів з історії, культури і традицій рідного                             
краю в бібліотеках та музейних кімнатах закладів освіти міста 
 

Управління освіти,  
відділ сім’ ї та молоді,  
відділ культури і туризму  
Кіровоградської міської ради 
Постійно 
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39. Впорядкування і догляд за меморіалами та пам’ятниками, розташованими 
на прилеглій території закладів освіти міста 
 

Управління освіти,  
відділ сім’ ї та молоді,  
відділ культури і туризму  
Кіровоградської міської ради 
Постійно 

 
40. Зустрічі з учасниками антитерористичної операції 
 

Відділ сім’ ї та молоді,  
управління освіти,  
відділ культури і туризму  
Кіровоградської міської ради 
Постійно 

 
42. Туристично-краєзнавчі екскурсії з історії рідного краю 

 
Управління освіти, 
відділ сім’ ї та молоді,  
відділ культури і туризму  
Кіровоградської міської ради 
Постійно 

 
 
 
 
Начальник управління освіти      Л. Костенко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сілант’єва 22 15 79 


