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Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її

економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями

держави.

Ураховуючи суспільно-політичну ситуацію, що склалася в Україні, в

умовах сучасних викликів і загроз усе більшої актуальності набуває

виховання в молодого покоління почуття патріотизму, яке є духовно-

моральним і соціальним у своїй основі та залежить від соціального

середовища, виховання.

У напрямку військово-патріотичного виховання налагоджено співпрацю

з громадськими організаціями у 75 % міських і 53 % сільських шкіл

Миколаївщини.



МЕТА ПРОГРАМИ 
Метою Програми є удосконалення системи військово-

патріотичного виховання населення області, спрямованої на

виховання любові до України, усвідомлення громадянського

обов’язку на основі національних і загальнолюдських духовних

цінностей, формування мотивації до військово-спортивної

загартованості, готовності до захисту Вітчизни; формування

всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної

особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації,

упровадження принципів українознавства; сприяння духовно-

моральній єдності суспільства.



ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 формування почуття патріотизму, любові до свого народу, поваги до історії, 

культурних та історичних цінностей і традицій України, рідного краю;

 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 із

соціальними інститутами, органами влади, спроможності дотримуватися

законів та захищати права людини, готовності взяти на себе відповідальність, 

здатності вирішувати конфлікти відповідно до демократичних принципів; 

 формування здібностей до аналізу зовнішньої та внутрішньої політичної ситуації, 

уміння адекватно оцінювати події, що відбуваються в державі та світі, свою роль і 

місце в цих подіях;

 підвищення престижу військової служби, мотивації, спрямованої на підготовку

до захисту української держави та служби в Збройних Силах України; 

прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного рівня фізичної

підготовки та витривалості;

 створення єдиного інформаційного простору з питань військово-патріотичного

виховання населення. 



На реалізацію Програми виділено коштів:
у 2016 році: затверджено 322 тис. грн., використано - 270, 629 тис.грн.;
у 2017 році: затверджено 322 тис.грн., використано - 310,039 тис. грн.;
у 2018 році: затверджено 3 млн 322 тис.грн., використано 3 млн, 211,5 тис. грн.; 
у 2019 році затверджено 322 тис.грн., використано 317,502 тис.грн.
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Створено меморіальний сайт з увічнення пам’яті учасників

антитерористичної операції, жертв воєн та політичних репресій. На 

сайті представлено та постійно оновлюються матеріали по 

основним напрямкам діяльності обласного центру. Зокрема, такі

розділи: «Миколаївські герої АТО», «Реабілітовані історією», «Книга 

пам’яті України», «Пошукова робота» та ін.



8-10 листопада 2019 року Миколаївщина гостинно розкрила

двері для юних краєзнавців-дослідників з усієї України, які

прибули на X Всеукраїнську краєзнавчу конференцію

учнівської молоді «Мій рідний край, моя земля очима

сучасників». В конференції взяли участь 86 юних дослідників-

краєзнавців, що представили 17 областей України.



 У листопаді 2019 року з метою
відзначення Дня Гідності та Свободи у
закладах освіти області проведено
бесіди, виховні години, загальношкільні
лінійки, уроки патріотизму, «круглі столи»,
тематичні презентації «Що означає бути
гідним?», «Культура людської гідності»,
«Україно моя, ти одна, як життя»,
«Україна - це територія гідності і
свободи», «Євромайдан або Революція
гідності», «Наші земляки - герої революції
гідності»! «Відкрий для себе Україну»,
«Наш дух не зламати, свободу не вбити»,
«За мир в Україні, за гідність кожної
людини».



Проведено III (обласний етап) 

Всеукраїнського фізкультурно-

патріотичного фестивалю

«Козацький гарт» 

до Дня захисника України в закладах 

освіти проведено флеш-моби, уроки 

пам'яті, тематичні лінійки «Слава 

козацька не вмре, не загине», «З 

Україною в серці», «Ми - вірні доньки і 

сини своєї неньки Украіни» тощо

проведено флеш-

моби «Вишивана

Україна»


