
ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА  

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО  

ВИХОВАННЯ 

 В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 НА 2021 – 2025 РОКИ

ПРОЄКТ 



територіальні 

громади 

інститути 

громадянського 

суспільства 

департамент  

освіти і науки 

облдержадміністрації 

управління 

інформаційної діяльності 

та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

управління культури і 

туризму 

облдержадміністрації 

управління фізичної 

культури та спорту 

облдержадміністрації 



національно-патріотичне 
виховання має починатися з 
раннього віку дитини та не 
обмежуватися віковими 
показниками, поширюватися на 
всі верстви населення 

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЮ  
 

проводитися постійно на 
регіональному та місцевому 
рівнях, а не лише у формі 
реалізації окремих програм і 
заходів 

СИСТЕМНОЮ 

 проведення національно-
патріотичних заходів має бути 
узгодженим не залежно від того, 
проводяться вони державними 
установами та організаціями різного 
відомчого підпорядкування, чи 
громадськими організаціями 

ЗЛАГОДЖЕНОЮ  

розроблення проєктів і заходів має 
враховувати сучасні потреби та 
погляди суспільства, а також 
враховувати українську мову як 
дієвий інструмент формування 
національно-патріотичної 
свідомості 

 

ОБҐРУНТОВАНОЮ 

національно-патріотична робота 
має бути спрямована на 
досягнення прогнозованого 
конкретного результату, який 
можна виміряти й оцінити 

ПРОГНОЗОВАНОЮ 

СКЛАДОВІ СИСТЕМИ  

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

мати широке інформаційне 

забезпечення у формі постійної, 

систематичної інформаційної 

кампанії національно - 

патріотичного спрямування 



брали або беруть 

участь у військових 

діях 

готові  

захищати Україну зі 

зброєю в руках у разі 

мобілізації 

ПАТРІОТИЧНО НАЛАШТОВАНІ МОЛОДІ ЛЮДИ 

готові до захисту України 

ненасильницькими 

методами 

зазвичай спілкуються 

українською мовою в сім’ї, 

на роботі / у школі та виші 

українська мова є 

мовою спілкування із 

друзями 

71.8 % 
60.5 % 

43.1 % 

24.2 % 

3.2 % 

53.8 % і 
52.9 % 

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕД МОЛОДІ У 2019 РОЦІ 



підтримують 
надання російській 

мові статусу 
офіційної в окремих 

регіонах 

вважає, що 
українська мова 

повинна бути єдиною 
державною 

30 % 31 % 

підтримують 
надання російській 

мові статусу 
державної 

37 % 

протилежної 
думки 

вагалися із 
відповіддю 

51 % 17 % 

вважає Росію  
країною-агресором  
стосовно України 

32 % 

СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СЕРЕД МОЛОДІ У 2019 РОЦІ 



створення та розвиток комплексної 

системи національно-патріотичного 

виховання шляхом формування та 

утвердження української громадянської 

ідентичності на основі єдиних суспільно-

державних (національних) цінностей 

(самобутність, воля, соборність, гідність) 

і загальнолюдських цінностей, принципів 

любові і гордості за власну державу, її 

історію, мову, культуру, науку, спорт, 

усвідомлення громадянського обов’язку 

як світоглядного чинника, спрямованого 

на розвиток успішної країни та 

забезпечення власного благополуччя в 

ній 





ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

ГРОМАДЯНСЬКОЇ 

ІДЕНТИЧНОСТІ 

ОБЛАСНИЙ ВІДКРИТИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПІСНІ «З УКРАЇНОЮ В СЕРЦІ!» 

ВІДКРИТИЙ ФОЛЬКЛОРНИЙ 

ФЕСТИВАЛЬ «ЕТНО-ВІКЕНД» 

МЕДІАПРОЄКТ «ПОЄДНАНІ»  

НА ДОНЕЧЧИНІ 

АРТ-ПРОЄКТ «ЗАХИСНИКИ УКРАЇНИ В 

ПОРТРЕТНОМУ ЖИВОПИСІ СУЧАСНИХ 

ХУДОЖНИКІВ ДОНЕЧЧИНИ» 

СТВОРЕННЯ АРТ-ОБ’ЄКТІВ (МУРАЛІВ), 

ПРИСВЯЧЕНИХ МЕШКАНЦЯМ 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ  

ПІД ЧАС РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ ТА 

РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 

ФЕСТИВАЛЬ  

ІСТОРИЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ  

«ДОТИК ДО МИНУЛОГО» 

ОБЛАСНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ «ДОСЯГНЕННЯ ТА 

ВИКЛИКИ НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В 

РЕГІОНІ» 

ФІНАЛ  

ОБЛАСНИХ 

 ОЛЕКСИНИХ ЧИТАНЬ 

ОБЛАСНА АКЦІЯ 

 «ЗАПАЛИ СВІЧКУ ПАМ’ЯТІ»  

В МОЛОДІЖНИХ ЦЕНТРАХ 

ОБЛАСТІ 

ОБЛАСНИЙ 

ПАТРІОТИЧНИЙ  

ВИШКІЛ «ТЕРЕНОВА ГРА» 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АКЦІЯ «ДОНЕЧЧИНА 

ЗУСТРІЧАЄ СВОЇХ ЗАХИСНИКІВ!» 



 Молодь Сходу України 

 Дієві зміни 

 Молодіжна ліга майбутніх поліцейських 

 Союз ветеранів АТО Донбасу 

 Коло. Медіа 

 Кальміуські джури 

 Український Легіон 

 Юнацький корпус 

 Асоціація молоді НКМЗ 

 Портал «Пошук 

 Товариство Олекси Тихого 

 Осередки пластунських та скаутських організацій 

СПІВПРАЦЯ З ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ



СПІВПРАЦЯ З ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ



Конкурс з визначення програм (проєктів, заходів),  

розроблених інститутами громадянського суспільства, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  

від 12 жовтня 2011 року № 1049 

СПІВПРАЦЯ З ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ

ОБЛАСНИЙ РІВЕНЬ 
 

  управління сім’ї, молоді та 

масових заходів національно-

патріотичного виховання 

облдержадміністрації 

  управління інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

  управління культури і 

туризму облдержадміністрації 

МІСЬКИЙ РІВЕНЬ 
 

 Покровськ 

 Мар’їнський район 

 Бахмутська ОТГ 

 Сіверська ОТГ 

 Олександрівська ОТГ 

 Лиманська ОТГ 



ВІЙСЬКОВО-

ПАТРІОТИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ 

тематичні 
вишколи 

участь дітей, молоді та представників 

інститутів громадянського суспільства в 

обласних, всеукраїнських та міжнародних 

заходах військово-патріотичного 

виховання 

проведення заходів із 

залученням учасників 

антитерористичної 

операції та операції 

Об’єднаних сил 

заходи зі 

спортивної 

підготовки та 

фізичного виховання 

місцеві та регіональні 

етапи наметових 

таборувань військово-

патріотичної гри «Сокіл 

(«Джура») 



ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ТА  

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА У СФЕРІ  

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ  



проведення засідань 

обласної та місцевих 

координаційних рад з 

питань національно-

патріотичного виховання 

висвітлення у засобах 

масової інформації 

історії подій часів 

Голодомору 1932-1933 

років і масового голоду 

1921-1923, 1946-1947 

років, депортації 

кримсько-татарського 

народу 

розробку екскурсійних 

маршрутів місцями 

національно-визвольної 

боротьби українського 

народу, об’єктами і 

територіями злочинів 

тоталітарних режимів, 

організацію оглядових і 

тематичних екскурсій 

організацію та 

інформаційний супровід 

показів сучасних 

українських фільмів та 

вистав у закладах 

культури, освіти, 

молодіжних центрах 

області 

виготовлення тематичної 

поліграфічної продукції 

та відеоматеріалів 



ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ТА  

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА У СФЕРІ  

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ  



РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

32881,6 25470,6  

ПРОГНОЗОВАНИЙ ОБСЯГ ВИДАТКІВ  
НА 2021 – 2025 РОКИ - 58352,2 ТИС. ГРН 

бюджет територіальних громад (тис. грн) 

обласний бюджет (тис. грн) 



збільшувати на 10 % щороку рівень 

охоплення населення області 

заходами (проєктами), які формують 

українську громадянську ідентичність 

на основі суспільно-державних 

(національних) цінностей 

(самобутність, воля, соборність, 

гідність) 

01 

збільшити на 5 % кількість 

населення області, залученого 

до проєктів (заходів) 

національно-патріотичного 

виховання, розроблених 

інститутами громадянського 

суспільства, для реалізації яких 

надається фінансова підтримка 

03 

збільшити кількість дітей та 

молоді, включених до  

пластового, скаутського руху у 

Донецькій області 

05 

збільшити кількість 

підготовлених фахівців, які 

займаються питаннями 

національно-патріотичного 

виховання 

06 

поширити пластовий, 

скаутський рух в 

Донецькій області 

04 

збільшити на 10 % чисельність 

молоді готової до виконання 

обов’язку із захисту незалежності 

та територіальної цілісності України 

02 

наповнити заклади освіти та 

молодіжні центри інформаційними 

матеріалами національно-

патріотичного змісту 

07 


