РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
(48 сесія)
РІШЕННЯ
«25» квітня 2018 р.

Рубіжне

№ 48/12

Про виконання у 2017 році міської
Програми «Національно-патріотичне
виховання учнівської молоді «Джура»
на 2017 – 2018 роки»

Заслухавши інформацію про виконання у 2017 році міської Програми
«Національно-патріотичне виховання учнівської молоді «Джура» на 2017-2018 роки»,
затвердженої рішенням Рубіжанської міської ради від 21.12.2016 року № 21/8, на підставі
рекомендацій постійної комісії міської ради з соціальних питань від « 18 » квітня 2018,
керуючись ст. 25, п. 3 ч. 4 ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Рубіжанська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про виконання у 2017 році міської Програми «Національнопатріотичне виховання учнівської молоді «Джура» на 2017 – 2018 роки», затвердженої
рішенням Рубіжанської міської ради від 21.12.2016 року № 21/8,
взяти до відома
(додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради із соціальних питань.

Міський голова

С.І.Хортів

Додаток
до рішення
Рубіжанської міської ради
від 25.04. 2018 № 48/12
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання у 2017 році міської Програми «Національно-патріотичне виховання
учнівської молоді «Джура» на 2017 – 2018 роки, затвердженої рішенням Рубіжанської
міської ради від 21.12.2016 року № 21/8
Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне,
громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним
вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості
нинішніх і прийдешніх поколінь, які розглядатимуть державу як запоруку власного
особистісного розвитку, що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту,
демократії, свободи, толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу
життя, готовності до змін.
Для виконання цих завдань рішенням Рубіжанської міської ради від 21.12.2016
року № 21/8 була прийнята міська Програма «Національно-патріотичне виховання
учнівської молоді «Джура» на 2017 – 2018 роки) (далі Програма), розрахована на шкільну
молодь, а також на допризовну і призовну молодь за місцем проживання.
Робота структурних підрозділів управління освіти, органів місцевого
самоврядування протягом 2017 року була спрямована на виконання Програми з
урахуванням визначених пріоритетів:
№

Напрям
діяльності

Перелік заходів
Програми

1

Удосконалення
та розвиток
системи
патріотичного
виховання

Проведення науковопрактичних
конференцій,
семінарів,
присвячених
проблемам
національнопатріотичного
виховання

Виконання Програми
Для педагогів
проведено:

навчальних

закладів

міста

інструктивно-методичну
нараду
з
відповідальними за організацію гри «Сокіл»
(«Джура») у 2017 році;
- міські методичні об’єднання класних
керівників, педагогів-організаторів, заступників
директорів з виховної роботи «Сучасні
педагогічні виховні технології та патріотичне
виховання учнів»;
- міський науково-практичний семінар для
шкільних бібліотекарів «Шкільна бібліотека –
осередок національно-патріотичного виховання
учнів»;
- міський науково-практичний семінар для
1

педагогів-організаторів закладів освіти міста
«Національно-патріотичне виховання як засіб
формування національної свідомості учнівської
молоді»;
- круглий стіл для класних керівників, педагогів
організаторів, заступників директорів з виховної
роботи, керівників гуртків ПНЗ «Національнопатріотичне виховання учнів у позашкільній
роботі: актуальні питання і шляхи їх реалізації».
Розроблені та схвалені науково-методичною
радою міського методичного кабінету методичні
рекомендації щодо організації національнопатріотичного виховання в закладах освіти міста

2

Виховання
особистості
громадянинапатріота
України

Розробка методичних
рекомендацій з
організації роботи по
патріотичному
вихованню для
навчальних закладів
міста

Педагогами ЦТКСЕУМ розроблено методичні
рекомендації з організації та проведення заходів
національно-патріотичного
спрямування
в
межах Всеукраїнської військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура»).

Проведення
екскурсій до музеїв та
музейних кімнат,
знакових місць міста,
області, організація
екскурсійних поїздок
до столиці України м.
Києва, Канева,
Черкас, на Хортицю
тощо

Протягом року педагогами загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів проведено
різнопланові тематичні екскурсії містом та
організовано перегляд експозицій в навчальних
закладах та ЦТКСЕУМ.
Педагогами ЦТКСЕУМ організовано автобусну
екскурсію до пам’ятних місць Рубіжного та
екскурсійну поїздку до Привольнянського
плацдарму.
Влітку 2017 року вихованці РМЦТКСЕУМ
здійснили байдарочний похід ІІІ ступеню
складності за маршрутом «Куп’янськ –
Святогірськ» (7 учасників) та І категорії
складності
за
маршрутом
«Савинці
–
Святогірськ» ( 12 учасників).
П’ятдесят дітей з м. Рубіжного здійснили
пішохідний похід І ступеню складності в
Чернівецькій області.
У «Таборі Миру» (Сумська область) активно
відпочивали 20 юних рубіжан.
Табір «Ойкос» (Чернівецька область) відвідали
50 дітей

Урочисте відкриття
міського етапу гри
«Сокіл» («Джура»).

З нагоди Дня захисника України в кожному
навчальному закладі пройшли тематичні заходи,
відбулося урочисте відкриття гри «Сокіл»
(«Джура») - 2017 та представлення досвіду
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День українського
козацтва.

роботи рою-переможця минулого року

День захисника
України
Міський мистецький
конкурс «Ватра»

10.02.2017 відбувся творчо-мистецький конкурс
«Ватра» в залік міського етапу гри «Сокіл»
(«Джура»)

Організація та
проведення заходів до
Дня української
писемності та мови –
міський конкурс
знавців української
мови

В закладах освіти

Організація та
проведення заходів до
Дня пам’яті та
примирення та Дня
Перемоги над
нацизмом у Другій
Світовій війні.
Організація міської
Акції «Збережемо
пам'ять про подвиг»

До Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги
над нацизмом у Другій Світовій війні проведено:

Організація та
проведення заходів до
Дня Героїв Небесної
Сотні для учнів
навчальних закладів

В навчальних закладах було
різнопланові тематичні заходи:

Організація міських
заходів до Дня
визволення міста
Рубіжного від
незаконних збройних
формувань

- були організовані тематичні заходи (вікторини,
тематичні тижні, конкурси читців тощо);
- педагоги
РМЦТКСЕУМ організували та
провели
міську
Акцію
«Я
розмовляю
українською» за участю всіх навчальних
закладів міста

- в закладах освіти урочисті заходи до цих дат із
запрошенням ветеранів Другої світової війни;
- педагоги КПР організували і провели міську
акцію «Збережемо пам'ять про подвиг»
(відеоролик розміщено в соцмережах Інтернет);
- педагоги і вихованці РМЦТКСЕУМ взяли
участь у міській виставці з експозицією «Вони
визволяли наше місто» та «Рубіжани – герої
Другої світової війни»
проведено

оформлено стенди з фотоматеріалами, які
свідчать про подвиг Героїв Небесної Сотні;
організовано інтерактивний перегляд
документальних відеофільмів;
уроки історії, виховні години, урочисті
лінійки, зустрічі з волонтерами, учасниками
Революції Гідності та ветеранами АТО
Педагоги та вихованці Центру туризму,
краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської
молоді взяли участь у міському заході до Дня
Соборності України. До святкування третьої
річниці визволення міста від незаконних
збройних формувань гуртківці виготовили
карту України і влаштували флешмоб «Діти –
майбутнє України»
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Міський конкурс
«Рятівник» в рамках
міського етапу гри
«Сокіл» («Джура»)

25.04.2017 було проведено міський конкурс
«Рятівник» в залік міського етапу гри «Сокіл»
(«Джура»)

Міська гра знавців
24.02.2017 проводилася міська гра знавців історії
історії «Відун» в
«Відун» в залік міського етапу гри «Сокіл»
рамках міського етапу («Джура»)
гри «Сокіл»
(«Джура»)
Міська історикопізнавальна гра
«Люби і знай свій
край»

19.01.2017 відбулася регіональна гра «Люби і
знай свій край». Взяли участь 8 команд – збірних
навчальних закладів Рубіжного, Сєвєродонецька,
Кремінної

Теренова гра в
05.04.2017 пройшла Теренова гра в межах
рамках міського етапу міського етапу гри «Сокіл» («Джура»)
гри «Сокіл»
(«Джура»)
Туристська смуга
перешкод в залік
міського етапу гри
«Сокіл» («Джура»)

25.04.2017 проводилася Туристська смуга
перешкод в залік міського етапу гри «Сокіл»
(«Джура»)

Фінал міського етапу
гри «Сокіл»
(«Джура»)

24.04.2017 відбувся фінал міського етапу гри
«Сокіл» («Джура»). Під час фіналу були
проведені конкурси «Впоряд», стрільба з
пневматичної зброї, таборування. Підведені
підсумки гри і нагороджені переможці.
За підсумками всіх етапів (загальний залік):
І місце – рій «Соколи» (КНВК «Рубіжанський
ліцей»);
ІІ місце – рій «Нащадки козаків» (СШ № 10);
ІІІ місце – рої «Нащадки козацької слави (КНВК
«Школа-дитячий садок») та «Січ» (ЗШ № 4)

Участь команди
міста в обласному
етапі гри «Сокіл»
(«Джура»)

З 1 по 3 червня 2017 року на території
комунального закладу «Луганський обласний
ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною
підготовкою «Кадетський корпус ім. Героїв
Молодої гвардії» відбувся обласний етап
Всеукраїнської гри «Сокіл» («Джура»), в якому
брав участь рій-переможець міського етапу –
«Соколи» (КНВК «Рубіжанський ліцей»);
команда посіла IV місце.

Участь у
Всеукраїнській
експедиції «Моя
Батьківщина –

В обласному етапі Всеукраїнській експедиції
«Моя Батьківщина – Україна» вихованці
РМЦТКСЕУМ посіли І місце.
4

Україна»
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Інформаційне
забезпечення

Організація
таборування –
виїзного табору в
рамках гри «Сокіл»
(«Джура»)

Одноденне таборування було організовано в
межах міста – на міському стадіоні «Хімік»

Висвітлення заходів
Програми в засобах
масової інформації

Інформація про підсумки проведення заходів в
межах міського етапу гри «Сокіл» (Джура»)
висвітлювалась
на
офіційному
сайті
Рубіжанської міської ради, на сайті управління
освіти, Департаменту освіти і науки ЛОДА, в
газеті «Рубіжанські новини».

В.о. начальника управління освіти

О.О. Бутенко

Секретар міської ради

В.І. Соловйов
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ІНФОРМАЦІЯ
до проекту рішення «Про виконання у 2017 році міської Програми «Національнопатріотичне виховання учнівської молоді «Джура» на 2017-2018 роки».
Серед виховних напрямів роботи закладів освіти сьогодні найбільш актуальними
виступають патріотичне, громадянське виховання, які відповідають нагальним вимогам і
викликам сучасності, закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і
прийдешніх поколінь.
Для виконання цих завдань в місті Рубіжному була прийнята і реалізовувалась
міська Програма «Національно-патріотичне виховання учнівської молоді «Джура» на 2017
– 2018 роки (рішення Рубіжанської міської ради від 21.12.2016 № 21/8 «Про міську
Програму «Національно-патріотичне виховання учнівської молоді «Джура» на 2017-2018
роки), розрахована на шкільну молодь, а також на допризовну і призовну молодь за
місцем проживання.
На виконання Програми було сформовано цілісну систему заходів, спрямовану на
виховання громадянина-патріота України, утвердження любові до Батьківщини,
духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань Українського
народу, наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та
незалежність України як з історичного минулого, так і захисників, які сьогодні
відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою
агресією.
З метою виховання юних патріотів на засадах національної гідності, високої
самосвідомості та активної громадянської позиції, набуття учнями навичок здорового
способу життя та формування духовно багатої та фізично розвиненої особистості з лютого
по квітень 2017 року відбувалися змагання в межах міського етапу Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). Десять роїв закладів загальної
середньої освіти міста змагалися за наступними номінаціями: «Ватра», «Відун», «Теренова
гра», «Рятівник», «Смуга перешкод», «Стрільба», «Добрі справи», «Таборування». В
загальному заліку кращими стали: І місце – рій «Соколи» (КНВК «Рубіжанський
ліцей»); ІІ місце – рій «Нащадки козаків» (СШ № 10); ІІІ місце – рої «Нащадки
козацької слави» (КНВК «Школа – дитячий садок») та «Січ» (ЗШ № 4).
В обласному етапі змагань команда міста посіла IV місце в загальному заліку
та призове II місце в естафеті «Смуга перешкод».
В грудні 2017 року діючу програму було переглянуто, доповнено та затверджено
нову міську програму «Національно-патріотичне виховання учнівської молоді «Джура»
на 2018 -2020 роки (рішення Рубіжанської міської ради Луганської області від 20.12.2017
№ 37/10 «Про затвердження міської Програми «Національно-патріотичне виховання
учнівської молоді «Джура» на 2018-2020 роки»).

В. о. начальника управління освіти

О. О. Бутенко
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