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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.  



Виконання Програми дасть змогу: 
  
 посилити виховну складову в загальній системі формування в населення 

області національної гідності, готовності до виконання громадянських і 
конституційних обов’язків, успадкування духовних надбань українського 
народу, досягнення високої культури взаємин, набуття соціального досвіду, 
фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, 
правової, трудової, екологічної культури, розвитку особистісних рис 
громадянина України, психологічних і професійних якостей; 

 
 консолідувати зусилля суспільних інституцій (громадських організацій, 

закладів освіти, культури, релігійних організацій, засобів масової 
інформації та ін.) у справі військово-патріотичного виховання 
підростаючого покоління;  

 
 укомплектувати матеріально-технічну базу кабінетів предмета «Захист 

Вітчизни», кафедр військової підготовки в навчальних закладах; 
 
 підвищити рівень фахової компетентності педагогів з питань військово-

патріотичного виховання; 
 
 посилити формування у молодіжному середовищі світоглядних ідеалів та 

цінностей, патріотичних переконань щодо відданості та вірності 
Українському народові, готовності до оборони України, забезпечення 
захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості.  
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