
НОВОПСКОВСЬКА р а й о н н а  д е р ж а в н а  а д м і н і с т р а ц і я  
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

С1УІТ НОВОПСКОВ №

Про затвердження плану заходів з 
національно-патріотичного виховання дітей 
та молоді Новопсковського району на 2018 рік

Відповідно до ст.ст.6, 22, 40, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
Указів Президента України від 12.06.2015 року №334 «Про заходи щодо поліпшення 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді», від 13 жовтня 2015 року №580/2015 
«Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», з 
метою вдосконалення роботи з патріотичного виховання дітей та молоді в районі, 
збереження й розвитку духовно-моральних цінностей:

1. Інформацію про стан національно-патріотичного виховання дітей та молоді у 
Новопсковському районі за 9 місяців 2017 року взяти до відома.

2. Затвердити План заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
Новопсковського району на 2018 рік згідно з додатком 1.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови 
райдержадміністрації Скорохода О.О.

Голова районної 
державної адміні С.П.БЄЛІК
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Додаток 1
до розпорядження
голови райдержадміністрації
т\Зі, їо тгг № <66?

План
заходів з національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

Новопсковського району на 2018 рік

№
з/п

Назва заходу Терміни
проведен

ня

Відповідальні виконавці

1 Проведення в навчальних закладах району 
виховних годин, тематичних класних годин, 
засіданнь «круглих столів», уроків Мужності 
до визначних історичних подій та 
визначальних дат, спрямованих на 
популяризацію національної духовно- 
культурної спадщини українського народу

Протягом
року

Відділ освіти РДА, 
загальноосвітні навчальні 
заклади району

2 Проведення-в дошкільних закладах району 
тематичних занять, святкових ранків, 
екскурсій, конкурсів та інших заходів 
спрямованих на виховання любові до 
Батьківщини, поваги до сімейних цінностей, 
загальнолюдських , національних і місцевих 
традицій.

Протягом
року

Відділ освіти РДА, дошкільні 
навчальні заклади району

3 Проведення тематичних заходів до 
«Шевченківських днів»

Березень Відділ освіти РДА, відділ 
культури РДА, загальноосвітні 
навчальні заклади,

4 Започаткування у засобах масової інформації 
тематичної рубрики

Січень,
протягом

року'

НРКП «Редакція газети 
«Перемога», КЗ 
«Новопсковський краєзнавчий 
музей», сектор молодіжної 
політики, фізичної культури та 
спорту РДА

5 Підвищення рівня знань про видатних 
особистостей українського державотворення

Протягом
року

Відділ освіти РДА, 
загальноосвітні навчальні 
заклади району

6 Проведення тижнів правової освіти Та 
національно-патріотичного виховання, 
спрямованих на розвиток у дітей та молоді 
почуття власної гідності, усвідомлення своїх 
прав і місця у суспільстві, можливості 
реалізації своїх прав

Березень,
жовтень,
грудень

Відділ освіти РДА, 
загальноосвітні навчальні 
заклади району

7 Активізація волонтерського руху серед 
учнівської молоді

Постійно Відділ освіти РДА, 
загальноосвітні навчальні 
заклади району

8 Проведення районної спартакіади 
допризовної молоді

Квітень Сектор молодіжної політики, 
фізичної культури та спорту 
РДА, відділ освіти РДА, 
загальноосвітні навчальні 
заклади району, 
Старобільсько-
Новопсковський ОРВК 
Луганської області (за згодою)



9 Проведення районного фіналу дитячо- 
юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
(«Джура»)»

Травень-
червень

Відділ освіти РДА, сектор 
молодіжної політики, фізичної 
культури та спорту РДА, 
загальноосвітні навчальні 
заклади району, відділ

ттпргштї г.пу'ягЙ'Сїі » V/ Ні« V/ І V.» А.'У М.І.

«Білолуцьк», НПАЛ (за 
згодою)

10 Проведення у навчальних закладах району 
уроків, конкурсів, фестивалів з відзначення 
Дня української писемності та мови

9
листопада

Відділ освіти РДА, відділ 
культури РДА, загальноосвітні 
навчальні заклади

11 Організація зустрічей учнівської молоді з 
учасниками АТО, членами родин загиблих 
військовослужбовців

Протягом
року

Відділ освіти РДА, 
загальноосвітні навчальні 
заклади району, 
Новопсковський ВП ГУНП, 
Новопсковський 
міськрайонний відділ ГУ 
ДСНС України у Луганській 
області (за згодою)

12 Організація проведення районних акцій 
«Обеліск», «Ми поруч», «Маки пам’яті», 
тощо

Квітень,
травень,
вересень,
жовтень

Відділ освіти РДА, 
загальноосвітні навчальні 
заклади району, сектор 
молодіжної політики, фізичної 
культури та спорту РДА

13 Проведення урочистих проводів призовників 
району на строкову військову службу до лав 
Збройних Сил України

Квітень,
жовтень

Сектор молодіжної політики, 
фізичної культури та спорту 
РДА, відділ освіти РДА, відділ 
культури РДА, Старобільсько- 
Новопсковський ОРВК 
Луганської області, НПАЛ (за 
згодою)

14 Впровадження у навчально-виховний процес 
музейної педагогіки

Протягом
року

Відділ освіти РДА, КЗ 
«Новопсковський районний 
краєзнавчий музей», 
загальноосвітні навчальні
заклади

15 Проведення у шкільних бібліотеках та 
сільських бібліотеках-філіях тематичних 
виставок, експозицій, викладок літератури, 
лекцій, презентацій тощо

Протягом
року

Відділ освіти РДА, відділ 
культури РДА, загальноосвітні 
навчальні заклади, заклади 
культури

36 В рамках Угоди про співробітництво між 
Луганською, Львівською та Тернопільською 
областями забезпечення участі педагогічних 
працівників у проекті «Змінимо країну разом»

Протягом
року

Відділ освіти РДА, відділ 
культури РДА, загальноосвітні 
навчальні заклади

17 Залучення дітей і молоді до відвідувань 
експозицій музеїв, що популяризують 
культурні та мистецькі традиції українського 
народу, національно-визвольну боротьбу 
українців.

Протягом
року

Відділ освіти РДА, відділ 
культури РДА

18 Забезпечення участі в обласних та 
всеукраїнських фестивалях та конкурсах 
національно-патріотичного спрямування

Протягом
року

Відділ культури РДА, відділ 
освіти РДА



19 Забезпечення участі в обласних виставках 
декоративно-прикладного та ужиткового 
мистецтва, Інтернет-виставках національно- 
патріотичного спрямування

Протягом
року

Відділ культури РДА, відділ 
освіти РДА

20 Організація проведення тематичних заходів, 
мітингів та мітингів-реквіємів до Дня 
Соборності та Свободи України, вшанування 
учасників бойових дій на території інших 
держав, Героїв Небесної Сотні, до Дня 
Чорнобильської трагедії; заходи з нагоди 
річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 
до Дня Скорботи і вшанування пам’яті жертв 
війни в Україні, меморіальних тематичних 
заходів до Дня пам’яті та примирення, 
річниці визволення Новопскова та України 
від нацистських окупантів тощо.

Протягом
року

Відділ культури РДА, відділ 
освіти РДА, виконкоми 
сільських, селищних рад (за 
згодою)

21 Проведення профорієнтаційної роботи серед 
старшокласників щодо вступу до вищих 
навчальних ' закладів Міністерства оборони 
України, Міністерства внутрішніх справ, 
Державної прикордонної служби, тощо.

Відділ освіти РДА, 
Старобільсько-
Новопсковський ОРВК 
Луганської області, 
Новопсковський 
міськрайонний відділ ГУ 
ДСНС України у Луганській 
області, Новопсковський ВП 
ГУНП, відділ прикордонної 
служби «Білолуцьк» (за 
згодою)

22 Проведення спортивно-масових заходів, 
присвячених історичним подіям та 
державним святам

Сектор молодіжної політики, 
фізичної культури та спорту 
РДА, Новопсковська РО 
ВФСТ «Колос»

Керівник апарату 
рай держадмін і страції Л.В.Черняк


