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(визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована робота
Центру військово-патріотичного виховання молоді)
Центр військово-патріотичного виховання молоді (далі Центр) базується на
основі принципів національної самобутності українського народу, його
консолідації
навколо
спільного
майбутнього,
захисту
незалежності,
територіальної цілісності України та формування спільних ціннісних орієнтирів
через дієву участь молоді в процесі розбудови Української держави.
Концепція ґрунтується на нормах та положеннях Конституції України,
законів України, зокрема вимог ст. 9 «Закону України «Про військовий обов’язок
і військову службу», Указу Президента України «Про Концепцію допризовної
підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», враховує вимоги і
перспективи, задекларовані в Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020»,
схваленій Указом Президента України від 12 січня 2015 року № 5, Концепції
національно-патріотичного виховання молоді, затвердженій спільним наказом
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки
України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України
від 27 жовтня 2009 року № 3754/981/538/49, Указу Президента України від 12
червня 2015 року № 334 «Про заходи щодо поліпшення національнопатріотичного виховання дітей та молоді», спрямована на якісне виконання
програми предмета «Захист Вітчизни» та закріплення військових знань і навичок
юнаками, які завершують вивчення вищезазначеного курсу, необхідно проведення
навчально-польових занять із виконанням початкової вправи стрільб бойовими
набоями з автомата. Можливість якісного відпрацювання початкових вправ
учнями закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої
освіти можливе за умови регулярних тренувальних вправ зі стрільби в тирі,
удосконалення рухової активності, спритності на смузі перешкод.
Військово-патріотичне виховання молоді поєднує в собі низку окремих
напрямів виховання: військового, морального, правового, духовного. Результатом
виховних зусиль має стати готовність молодої людини до військово-патріотичної
діяльності як внутрішнього системного утворення, що передбачає п'ять основних
компонентів — освітній, фізичний, психологічний, соціальний і духовний.
Освітня готовність — це, передусім, обсяг знань героїчного минулого
українського народу, історії його Збройних Сил. Вона передбачає також певний
обсяг знань з допризовної підготовки, фізичної культури, спорту, гігієни побуту.
Головне при цьому — дієвість засвоєних знань, що виявляється в навчально2

пізнавальній активності учнів на уроках допризовної підготовки, підвищеному
інтересі до змісту українознавчих предметів, доланні перешкод у його засвоєнні.
Фізична готовність передбачає певний рівень розвитку в юнаків фізичної
сили, витривалості, спритності, швидкості в рухах; сформованість необхідних для
військової діяльності рухових навичок та вмінь. Передумовою цього виступають
достатній рівень фізично-оздоровчої активності учня на уроках фізичної
культури, участь у спортивних секціях тощо.
Психологічна готовність включає в себе позитивну мотивацію участі учнів
у військово-патріотичних заходах, яка передбачає певний рівень сформованості
таких якостей, як емоційна стійкість, розсудливість, сміливість, рішучість, мужність, цілеспрямованість.
Соціальна готовність передбачає вірність бойовим та національноісторичним традиціям, військовому обов'язку, присязі та військовому статуту,
високу дисциплінованість, конструктивну соціально-комунікативну, громадське
корисну та національно-громадянську активність.
Духовна готовність проявляється в наявності ідеалу, в пошуках учнями
життєвого смислу і цінностей; самоусвідомленні свого Я – фізичного, психічного,
соціального; самоочищенні та самовдосконаленні.
Остання передбачає рефлексію як акт самопізнання окремих ознак своєї
індивідуальності, власних рис характеру, що відображають знання внутрішнього
світу.
Основною властивістю п'яти складових готовності, виступає військовопатріотична активність – внутрішня активна позиція молодої людини щодо
проходження військової служби. Така позиція розвивається шляхом послідовної
зміни, трансформації простіших властивостей, якостей особистості на вікових
стадіях до призову в армію, з притаманною їй структурою і психологічними
закономірностями. Разом з тим, військово-патріотична активність є необхідною
передумовою подальшого розвитку готовності юнаків та дівчат до військової
строкової служби в Збройних Силах України.
Формування готовності молоді до служби в Збройних Силах України, що
проходить у рамках єдиного навчально-виховного процесу, залежить від
професійної майстерності викладачів предмету «Захист Вітчизни».
Набуті в закладах освіти військові уміння та навички визначатимуть рівень
спроможності виконання конституційного обов'язку громадянином України щодо
захисту Вітчизни. На сьогодні освітні заклади є єдиним центром з підготовки всіх
без винятку юнаків (незалежно від того, будуть вони призвані на строкову
військову службу чи ні в мирний час) до захисту Вітчизни. У цій ситуації
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надзвичайно зростає роль предмета «Захист Вітчизни» як складової частини
військово-патріотичного виховання, спрямованої на підготовку юнаків у
теоретичному, практичному, фізичному і психологічному плані до майбутньої
військової діяльності.
Крім вищезазначеного центр допоможе вирішити проблеми:
- істотних відмінностей у системі цінностей, світоглядних орієнтацій груп
суспільства, окремих громадян, щодо протилежних поглядів на минуле і
майбутнє нації;
- низького рівня обміну досвідом з питань військової доктрини розвитку;
- відсутності єдиних стандартів у методології військово-патріотичного
виховання;
- низького рівня матеріально-технічного забезпечення та розвитку
інфраструктури військово-патріотичного виховання;
- слабкої міжсекторальної координації та взаємодії органів державної влади,
місцевого самоврядування, громадського сектору.
ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ
Метою є визначення пріоритетів з відродження національно-патріотичного
виховання, що є частиною національної безпеки і обороноздатності держави, що
ґрунтується на основі формування й утвердження принципів любові і гордості за
власну державу, її історію, національних і загальнодержавних цінностей,
усвідомлення громадського обов’язку, можливість учнівській молоді розвивати,
вдосконалювати навички безпечного та відповідального поводження зі зброєю,
спеціальними засобами, інженерним обладнанням, опанувати сучасні прийоми та
техніки підготовки захисників України на учбових заняттях, підвищення мотивації
учнівської та студентської молоді до вивчення предмета «Захист Вітчизни»,
збільшення чисельності молоді, яка займається фізичною культурою та спортом і
буде готовою до виконання обов’язку із захисту Батьківщини, незалежності та
територіальної цілісності України.
ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ
Формування почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії,
культурних та історичних цінностей.
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Виховання громадянських почуттів і свідомості, поваги до Конституції та
інших законів України, соціальної активності і відповідальності за доручені
державні та громадські справи.
Формування здібностей до аналізу зовнішнього та внутріполітичного
становища, вміння на цій основі самостійно адекватно оцінювати події, що
відбуваються у державі і світі, свою роль та місце в цих подіях.
Формування
національно-культурної
ідентичності,
національнопатріотичного світогляду, збереження та розвиток духовно-моральних цінностей
Українського народу.
Усвідомлення досягнень Українського народу.
Розвиток діяльнісної відданості у розбудові України, формування активної
громадської позиці та почуття власної гідності.
Скоординованість роботи та взаємодії органів державної влади та органів
місцевого самоврядування у сфері національно-патріотичного та військовопатріотичного виховання, їх ефективної співпраці з громадськістю.
Формування прагнення до оволодіння військовими знаннями, відповідного
рівня фізичної підготовки та витривалості.
Підвищення престижу військової служби, військової професійної орієнтації
молоді, формування і розвиток мотивації, спрямованої на підготовку до захисту
Української держави і служби у Збройних силах України та інших військових
формуваннях, відбір кандидатів для вступу у вищі військові навчальні заклади і
проходження військової служби за контрактом.
НАПРЯМИ РОБОТИ ЦЕНТРУ
Державний - базується на забезпеченні державою системи військовопатріотичного виховання.
Соціальний - ґрунтується на вивченні норм моралі, їх дотриманні,
орієнтований на усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей та
інтересів, виховання шанобливого ставлення до культури, історії, мови, звичаїв і
традицій українського народу.
Військовий - передбачає вивчення військової історії України, переможних
битв українського війська, основних зразків техніки й озброєння Збройних Сил
України, набуття початкових навичок користування" ними, підвищення фізичної
загартованості в інтересах підготовки до захисту Вітчизни.
Психолого-педагогічний - ґрунтується на вивченні психологічних
особливостей молоді, їх урахуванні у процесі підготовки юнаків до військової
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служби, проведенні методичної роботи з узагальнення та поширення передового
досвіду військово-патріотичного виховання, вдосконаленні форм і напрямів цієї
діяльності.
Правовий - передбачає формування глибоких правових знань, прищеплення
високої правової культури.
Підвищення професійної компетентності фахівців у сфері національнопатріотичного виховання.
Налагодження скоординованих дій
між суб’єктами національнопатріотичного виховання.
Забезпечення оптимальної скоординованої діяльності органів державної
влади та місцевого самоврядування в інформаційно-просвітницькій робот.
Здійснення заходів, спрямованих на підвищення престижу військової
служби.
Упорядкування та вдосконалення системи допризовної військової
підготовки.
Проведення та впровадження системи ефективного моніторингу у сфері
національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання.
ШЛЯХИ ТА МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ РОБОТИ ЦЕНТРУ
Переконання - формування впевненості в суспільній корисності діяльності з
підготовки до захисту Вітчизни.
Стимулювання - реалізується в різноманітних формах заохочення та
змагання.
Особистий приклад - діяльність вихователя, який має бути взірцем для
молоді, має забезпечувати педагогічні вимоги, вміє давати доручення і перевіряти
його виконання.
Самопідготовка - процес активного формування і самовдосконалення
молодої людини, виховання почуття патріотизму, яке реалізується шляхом
самозобов'язання, самостійного навчання та самоконтролю.
Організація днів відкритих дверей до військових частин та формувань з
нагоди державних та військових професійних свят, святкування днів військових
частин, складання військової присяги.
Організація тематичних вечорів, зустрічей з особовим складом військових
частин, сім'ями військовослужбовців.
Залучення молоді до участі в упорядкуванні меморіальних комплексів,
пам'ятників, братських могил, інших поховань захисників Вітчизни.
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Організація змагань з військово-прикладних видів спорту, подолання смуги
перешкод, розбирання та збирання автомата.
Проведення стрільб з автомата (малокаліберної, пневматичної гвинтівки)
бойовими патронами.
Проведення стрільб в лазерному тирі з пістолета, автомата.
Проведення практичних занять з надання домедичної допомоги, тактичної
медицини, евакуації пораненого з поля бою.
Проведення практичних занять поводження зі зброєю, вивчення тактичних
навичок роботи в команді, розгляд комплексу бойового екіпірування
військовослужбовця.
Проведення практичних занять з топографії та орієнтуванні на місцевості.
Проведення практичних занять «Снайпінг», тактичних ігор «Пейнбол»,
«Лазертаг».
Для розробле6ння дієвого механізму формування і реалізації вище
поставлених завдань необхідно опрацювати питання створення Координаційної
Ради (як координуючого дорадчого органу) із залученням до його складу
фахівців, партнерів з питань освіти, молодіжної політики, фізичної культури і
спорту, мистецтва, представників військових комісаріатів, громадських об’єднань
та формувань, а також інститутів громадянського суспільства на який покласти
здійснення координації роботи Центрів, проведення ґрунтовного дослідження
стану національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання дітей та
молоді, організацію поточного моніторингу, сприяти розробленню та реалізації
планів дій Центрів, упровадження інноваційних підходів та технологій, що
сприятиме формуванню високої національної свідомості.
ЦІЛЬОВІ ГРУПИ ЦЕНТРУ
Цільовими групами центрів є учнівська віком від 14 до 20 років (учні
закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), студенти вищих
закладів освіти І-ІІ р.а., громадські організації, що визначають свої інтереси та
потребують
формування світоглядної опори, що не суперечить їхньому
життєвому досвіду, але розкриває нові можливості, бачення, перспективи,
вивчають предмет «Захист Вітчизни».
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ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Створення та розвиток ефективної системи національно-патріотичного та
військово-патріотичного виховання.
Формування та утвердження української громадянської ідентичності,
патріотизму шляхом налагодження системної освітньої, виховної, інформаційної
роботи, проведення різнопланових заходів у регіонах за участю організацій і
установ національно-патріотичного спрямування, громадських активістів,
волонтерів.
Системні та узгоджені дії органів державної влади, місцевого
самоврядування, що спрямовані на можливість учнівській молоді регіону
розвивати, вдосконалювати навички безпечного та відповідального поводження зі
зброєю, спеціальними засобами, інженерним обладнанням, опанувати сучасні
прийоми та техніками підготовки захисників України на заняттях, вишколах, а в
подальшому дозволить залучати до відпрацювання учнів закладів загальної
середньої освіти всього регіону відповідно до Державного стандарту базової і
повної середньої освіти, вимог навчальної програми, рекомендованої
Міністерством освіти і науки України.
На базі Центрів можливе проведення регіональних та обласних конкурсів,
змагань, тренінгів з військово-патріотичного та спортивного спрямування, участь
у всеукраїнських, міжнародних конкурсах.
Діяльність Центрів підвищить престижність військової служби, збільшить
чисельність молоді, готової до виконання обов’язку із захисту Вітчизни.
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Додаток 1
ЗАХОДИ
ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ
ЦЕНТРІВ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
№
Назва заходу
з/п
1 Призначити керівника Центру та інструкторів

2

3

4

5

6

7

8

Строк
Відповідальні
виконання
Директор
закладу, де
створено
Центри
Розробити посадові інструкції керівника
НМЦ ПТО у
Центру, інструкторів
Сумській
області
Переоформляти та постійно оновлювати стенди Постійно
Керівник
для кабінетів «Захисту Вітчизни» з урахуванням
Центру
найновіших видів зброї та воєнних стратегій
Укласти
договори
про
співпрацю
з До 01.09
Керівник
відповідними
установами,
організаціями, (щороку)
Центру
службами,
волонтерами,
громадськими
організаціями
Скласти графіки проведення практичних занять До 01.09
Керівник
зі стрільби в стрілецькому та лазерному тирах, (щороку)
Центру
занять на сузі перешкод із закладами загальної
середньої освіти у рамках якісного виконання
програми предмета «Захист Вітчизни»
Проводити профорієнтаційну роботу (конкурси, Постійно
Викладачі
вікторини, змагання, екскурсії тощо)
предмета
«Захист
Вітчизни»
Проводити профорієнтаційну роботу спільно із Постійно
Викладачі
військовими
частинами,
формуваннями,
предмета
зацікавленими
організаціями,
установами,
«Захист
волонтерами
шляхом
проведення
ігор,
Вітчизни»
організації гуртків військового спрямування
спільно із
(десантник, рятівник, розвідник, снайпер,
партнерами
поліцейський, прикордонник, радист тощо)
Залучати офіцерів військових частин, воїнів Постійно
Викладачі
операції об’єднати сил до проведення занять із
предмета
військової підготовки
«Захист
Вітчизни»
9

9

Скласти графік тренувальних зборів на базі До 01.09
Центрів (для учнів закладів, що територіально (щороку)
входять до регіону)

10 Проводити засідання творчої групи викладів
предмету «Захист Вітчизни», фізичної культури
закладів професійної (професійно-технічної)
освіти з питань військово-патріотичного
спрямування,
удосконалення
навчальнометодичної бази (за окремим планом)
11 Рекомендувати проводити 1-й урок у закладах
професійної (професійно-технічної) освіти як
Урок мужності і милосердя під девізом
«Борімося – поборемо», залучати до його
проведення учасників бойових дій на Сході
країни,
представників
волонтерських
організацій, ветеранів
минулих воєн,
дисидентського руху, активістів Революції
Гідності, членів
сімей Небесної Сотні та
полеглих бійців під час операції об’єднаний сил
12 Провести спільно із закладами загальної
середньої, що входять до регіональних Центрів:
- безстрокові акції, спрямовані на
допомогу пораненим військовим «Ми
разом»;
- благодійні акції, спрямовані на підтримку
захисників нашої країни, їхніх дітей,
родин, медичних працівників і волонтерів,
які працюють в зоні операції об’єднаних
сил «З вірою в серці»;
- мітинги – реквієми, вахти пам’яті на
вшанування Героїв Небесної Сотні «Ми
пам’ятаємо»;
- зустрічі з видатними особистостями,
воїнами – учасниками операції
об’єднаних сил.
10

Постійно

спільно із
партнерами
Керівник
Центру,
інструктори,
викладачі
предмета
«Захист
Вітчизни»
спільно із
партнерами
Методист
НМЦ ПТО у
Сумській
області –
Докторович Г.І.

01.09
(щороку)

Керівник
Центру,
інструктори,
викладачі
предмета
«Захист
Вітчизни»
спільно із
партнерами

Постійно

Керівник
Центру,
інструктори,
викладачі
предмета
«Захист
Вітчизни»
спільно із
партнерами

13 Проводити тематичні заходи, присвячені
героїчним подвигам українських воїнів,
боротьбі за територіальну цілісність і
незалежність України:
- до утворення Української Повстанської
Армії (14.10.1942);
- до Дня Соборності України;
- до дня Гідності та Свободи.

Щороку

14 Забезпечити організацію перегляду
з
обговоренням
вітчизняних
художніх
і
документальних фільмів:
- «Між Гітлером і Сталіним. Україна у ІІ
світовій війні», 2002 рік, авт. – Святослав
Новицький;
- «Війна – український рахунок», 2002 рік,
авт. – Сергій Буковський;
- «Війна без переможців», 2003 рік, авт. –
Ігор Чижов;
- «УОН – УПА»; війна на два фронти, 2006
рік, авт.- Андрій Санченко;
- «УПА. Третя сила», 2007 рік, авт..- Сергій
Братішко, Віталій Загорулько;
- «1377 спалених заживо», 2009 рік. Авт. –
Іван Кравчишин;
- «Поводир», 2014 рік, авт. – О.Г. Санін
тощо.
15 Запровадити проведення 1 раз на рік фестиваль
військово-патріотичної
пісні
(до
Дня
Примирення, Дня Збройних Сил України, Дня
призовника, захисника Вітчизни, Відзначення
Пам’яті Героїв Крут)

(за
окремим
планом)

14.10
22.01
22.11

(за
окремим
планом)

16 Проводити практичні заняття з дитячо- (за
юнацьких
ігор
«Пейнбол»,
«Лазертаг». окремим
«Снайпінг», «Сокіл». «Джура», «Хортинг», планом)
«Заграва», «Козацький гарт» (за окремим
планом)

11

Керівник
Центру,
інструктори,
викладачі
предмета
«Захист
Вітчизни»
спільно із
партнерами
Керівник
Центру,
інструктори,
викладачі
предмета
«Захист
Вітчизни»
спільно із
партнерами

Керівник
Центру,
інструктори,
викладачі
предмета
«Захист
Вітчизни»
спільно із
партнерами
Керівник
Центру,
інструктори,
викладачі
предмета
«Захист
Вітчизни»

17 Створити сторінки Центрів на сайті Навчально- Постійно
методичного
центру
професійно-технічної
освіти у Сумській області, закладів П(ПТ)О, на
базі яких створено Центри, де висвітлювати їх
роботу
18 Провести конкурс світлин про видатних Травень
особистостей регіону «Естафета поколінь», (щороку)
«Мій рідний край»

19 Провести конкурси:
- на краще методичне забезпечення
предмету «Захист Вітчизни»;
- створення відеоролика та конспекту
уроку;
- фестиваль
педагогічних
інновацій
«Виховання моральної свідомості –
основа патріотизму у дітей та молоді»
20 Презентувати узагальнення та розповсюдження
досвіду роботи викладача «Захисту Вітчизни»
ДНЗ «Білопільське ВПУ» - Богатиренка Л.М. на
базі одного із Центрів
21 Провести засідання у форматі «круглого столу»
«Психолого - педагогічні умови становлення
ціннісних орієнтацій як чинник проектування
процесу національно-патріотичного виховання
дітей та молоді»
22 Провести семінар-нараду для керівників
Центрів, інструкторів, викладачів предмета
«Захист Вітчизни» спільно із партнерами щодо
обміну досвідом роботи та досягнень діяльності
Центрів за звітний період
23 Запровадити у закладах проведення тижня,
місячника
національно-патріотичного
та
військово-патріотичного виховання
12

Квітень
(щороку)

Травень
2019 рік

спільно із
партнерами
Кіхтенко І.В.
Директор
ЗП(ПТ)О

Керівник
Центру,
інструктори,
викладачі
предмета
«Захист
Вітчизни»
спільно із
партнерами
НМЦ ПТО у
Сумській
області,
директори,
викладачі
предмета
«Захист
Вітчизни»
НМЦ ПТО у
Сумській
області

Червень
2019

НМЦ ПТО у
Сумській
області

Листопад
2020

НМЦ ПТО у
Сумській
області

Грудень,
січень
(щороку)

НМЦ ПТО у
Сумській
області,
директори,

24 Узагальнювати та поширювати кращі матеріали Січень
семінарів, конкурсів, виставок тощо
(щороку)
25 Проводити екскурсії до визначних місць
регіонів, обласного центру

(за
окремим
планом)

25 Провести на базі одного із Центрів збір лідерів (за
учнівського самоврядування
окремим
планом)
26 Здійснювати моніторинг заходів, проведених у Вересень
Центрах
(щороку)
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інструктори,
викладачі
предмета
«Захист
Вітчизни»
спільно із
партнерами
НМЦ ПТО у
Сумській
області
Директори,
інструктори,
викладачі
предмета
«Захист
Вітчизни»
спільно із
партнерами
НМЦ ПТО у
Сумській
області
НМЦ ПТО у
Сумській
області

Додаток 2
РОЗТАШУВАННЯ ЦЕНТРІВ
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Шосткинський центр ПТО

Глухівське ВПУ

Конотопський ПАЛ
Хотінський ПАЛ

Сумське ВПУ
будівництва та
автотранспорту
Роменське ВПУ

Недригайлівське ВПУ
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Додаток 3
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ДНЗ
______________________
______________________
«___» ___________2018 р.
ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про Центр військово-патріотичного виховання
молоді
1. Загальні положення
1.1. Центр військово-патріотичного виховання молоді (далі Центр) є
структурним підрозділом освітнього закладу;
1.2. Головною метою діяльності Центру є: формування в учнівської молоді
почуття патріотизму, морально-вольових якостей, свідомого ставлення до
особистої та громадської безпеки; готовності до захисту Вітчизни та дій в умовах
надзвичайних ситуацій; посилений фізичний розвиток, мотивація до служби у
Збройних Силах України
1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України,
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН
України, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, а також цим
Положенням.
2. Основні завдання та функції Центру є:
2.1. Основними завданнями Центру є:
 виховання національної свідомості, любові до рідної землі, родини, свого
народу, держави Україна на прикладах героїчного минулого країни, Сумщини;
 виховання учнів у дусі патріотизму та готовності до захисту своєї країни,
до служби у Збройних Силах України;
 виховання правової культури в учнівської молоді, поваги до державної
символіки України;
 ознайомлення молоді із сучасним станом Збройних Сил, із призначенням і
будовою сучасної стрілецької зброї;
 розвиток практичних вмінь і навичок у військовій справі, дисциплінованості
учнів, вимогливості до себе, загартування, прищеплення любові до фізичної
культури й спорту;
15

 надання спеціальних знань з питань підготовки молоді до захисту життя та
здоров’я, власної безпеки та безпеки людей у надзвичайних ситуаціях;
 залучення молоді до волонтерського руху;
 пропагування здорового способу життя, змістовного та активного
відпочинку;
 створення умов для самореалізації, соціальної адаптації, оздоровлення
учнівської молоді;
 проведення профорієнтаційної роботи, починаючи з молодшого шкільного
віку;
2.2. Відповідно до основних завдань функціями центру є:
 проведення пізнавальної, виховної, організаційно-масової,навчальнотренувальної та інформаційно-методичної роботи;
 проведення військово-патріотичної роботи спільно з громадськими
організаціями та закладами освіти.
3. Управління та організація діяльності Центру
3.1. Загальне керівництво діяльністю Центру здійснюється директором
закладу освіти;
3.2. Учасники навчально-виховного процесу:
 учнівська молодь закладів професійної (професійно-технічної) освіти та
закладів загальної середньої освіти регіону;
 заступники директора, керівник Центру,педагогічні працівники, викладач
предмету Захист Вітчизни, керівник фізичного виховання, практичний психолог,
соціальний педагог, бібліотекар, батьки та особи залучені до навчальновиховного процесу.
3.3. Для забезпечення роботи Центру створюються гуртки і спортивні секції.
4. Матеріально-технічне забезпечення
4.1. Центр розміщується та функціонує на матеріально-технічній базі закладу
професійної (професійно-технічної) освіти
4.2. Для виконання завдань Центру за домовленістю може використовуватися
матеріально-технічна база військових частин, силових структур та служби
швидкого реагування Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
5. Фінансування Центру
5.1. Фінансування Центру здійснюється за рахунок коштів обласного
бюджету, спеціального фонду закладу освіти та з інших джерел незаборонених
законодавством.
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Керівник Центру

_______________

_______________
Додаток 4
ЗРАЗОК

ДОГОВІР
про спільну діяльність
м. Суми

«___» ______________2018 року

«Сторона-1» Громадське формування «Стрілецько-практична асоціація
Сумщини», в особі керівника ___________________, що діє на підставі Статуту,
з однієї сторони,
«Сторона-2» Управління молоді та спорту Сумської обласної державної
адміністрації, в особі керівника управління __________________________, що діє
на підставі_____________ з однієї сторони,
«Сторона-3» Державний навчальний заклад «Сумське вище професійне
училище
будівництва
та
автотранспорту»,
в
особі
директора
_______________________________________, що діє на підставі Статуту, уклали
даний Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДОГОВОРУ
1.1. Сторони за даним Договором зобов’язуються шляхом об’єднання зусиль
спільно діяти:
в реалізації програми патріотичного виховання юнаків, школярів, студентів
та молоді призивного віку;
в досягненні спільної державної мети у розвитку та вдосконаленні навичок
безпечного та відповідального поводження зі зброєю, спеціальними засобами,
інженерним обладнанням;
в опануванні сучасних прийомів та технік підготовки захисників України на
навчальних заняттях;
в сприянні формування сучасної національної мілітарної культури;
в підготовці інструкторів навчального центру.
2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Сторони зобов’язуються проводити роботу:
2.1.1. залучати студентів, активну молодь, курсантів, до занять з військовоприкладних видів спорту та їх різновидами, удосконалення прийомів технік та
навичок безпечного та відповідального поводження зі зброєю, а також опанування
сучасних прийомів та технік на учбових заняттях підготовки;
2.1.2. підготовки інструкторів;
2.1.3. організації і проведення різного рівня змагань: регіональних,
Всеукраїнських, міжнародних та показових виступів під егідою навчального
закладу.
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2.2. З моменту підписання даного Договору Сторона-1 і Сторона-2
зобов’язуються вести роботу по підтримці діяльності Сторони-3 у виконанні
програми патріотичного виховання юнаків, школярів, студентів та молоді
призивного віку, в досягненні спільної державної мети у розвитку та
вдосконаленні навичок безпечного та відповідального поводження зі зброєю,
спеціальними засобами, інженерним обладнанням, опанування сучасних прийомів
та технік підготовки захисників України на учбових заняттях. Сприяння
формування сучасної національної мілітарної культури. Підготовки інструкторів
навчального центру.
3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРОНИ-3
3.1. Сторона-3 зобов’язується підтримувати Сторону-1 і Сторону-2 в
реалізації програми патріотичного виховання юнаків, школярів, студентів та
молоді призивного віку, в досягненні спільної державної мети у розвитку та
вдосконаленні навичок безпечного та відповідального поводження зі зброєю,
спеціальними засобами, інженерним обладнанням, опанування сучасних прийомів
та технік підготовки захисників України на учбових заняттях. Сприяння
формування сучасної національної мілітарної культури. Підготовки інструкторів
навчального центру.
4. ВЕДЕННЯ СУМІСНИХ СПРАВ
4.1. Ведення сумісних справ за даним Договором здійснюються Сторонами за
їх спільною згодою.
5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Даний Договір вступає в силу з дня його підписання Сторонами і є
чинним протягом часу, поки будь-яка зі Сторін не заявить про інше.
6. УМОВИ ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
6.1. У випадку припинення дії даного Договору кожна зі Сторін зобов’язана
повідомити інші Сторони за місяць до припинення дії даного Договору.
6.2. Взаємовідносини Сторін припиняються шляхом підписання додаткової
угоди про розірвання даного Договору.
7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
СТОРОНА-1
ГФ «Стрілецько-практична
асоціація Сумшини»

СТОРОНА-2
Управління молоді та
спорту СОДА

40001 м. Суми, вул. Кузнечна, буд.
6,
тел. (066) 5295360
e-mail:chief@spas.sumy.info
http://spas.sumy.info/

01103м.Суми,
вул.Першотравнева,29,
тел./факс 61-09-69,
е-mail: sport_oda@ukr.net,
http://molod.sm.gov.ua/

СТОРОНА-3
ДНЗ «Сумське вище професійне
училище будівництва та
автотранспорту»
40013, м. Суми, пров. Баумана, 12
тел.: (093)314-66-79
е-mail: sumysplbtaa@ukr.net
http://autovpu.sumy.ua/
Керівник:

Керівник:

Керівник:

________ _______________

_______ ______________

_______ _________________
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Додаток 5
КООРДИНАЦІЙНА РАДА ЦЕНТРІВ
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
№
з/п
1

Назва установи,
організації
Департамент освіти і науки
Сумської обласної державної
адміністрації

2

3
4

5

6

7
8

9

Навчально-методичний
центр професійно-технічної
освіти у Сумській області
Управління молоді та спорту
Сумської обласної державної
адміністрації
Комунальна установа
Сумської обласної ради
«Сумський обласний центр
відпочинку, оздоровлення,
туризму та військовопатріотичного виховання»
Громадське
формування
«Стрілецько-практична
асоціація
Сумщини»
керівник
Сумський міський центр
дозвілля
Сумська обласна організація
Товариства
Червоного
Хреста України
Навчально-методичний
центр цивільного захисту та
безпеки
життєдіяльності
Сумської області

Посада
Директор
Департаменту
освіти і науки
Заступник
директора
Департаменту –
начальник
управління
Директор

Прізвище, ім’я по
батькові
Гробова
Вікторія Павлівна
Роженко
Павло Петрович

Самойленко
Наталія Юріївна

Начальник
управління

Лантушенко
Дмитро Сергійович

Директор

Пінчук
Єдуард Іванович

Керівник

Пирогов Віктор
Олександрович

Директор

Гоненко Ігор
Анатолійович
Шаповал Ігор
Вікторович

Голова СООТЧХ
України
Начальник
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Лукашенко Сергій
Васильович

Додаток 6
РОБОЧА ГРУПА КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРІВ
ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
№
з/п
1

2

3

4

5

6
7

8

9
10

Назва установи,
Посада
організації
Департамент освіти і науки
Сумської обласної державної
адміністрації
Навчально-методичний центр
Заступник
професійно-технічної освіти
директора з
у Сумській області
методичної роботи
Методист
Управління молоді та спорту
Сумської обласної державної
адміністрації
Комунальна установа
Сумської обласної ради
«Сумський обласний центр
відпочинку, оздоровлення,
туризму та військовопатріотичного виховання»
Громадське
формування
«Стрілецько-практична
асоціація
Сумщини»
керівник
Сумський міський центр
дозвілля
Сумська обласна організація
Товариства
Червоного
Хреста України
Навчальний пункт загону
технічної служби Управління
Державної служби України
з надзвичайних ситуацій у
Сумській області
ДПТНЗ «Недригайлівське
вище професійне училище»
ДПТНЗ «Конотопський
професійний аграрний ліцей»

Прізвище, ім’я по
батькові

Скиба Віктор
Михайлович
Докторович
Галина Іванівна
Коваль Алла Іванівна –
головний спеціаліст

Методист

Матушевський
Олександр Сергійович
- спеціаліст

Керівник

Пирогов Віктор
Олександрович

Директор

Гоненко Ігор
Анатолійович
Шаповал Ігор
Вікторович

Голова СООТЧХ
України
Начальник

Дяченко Сергій
Дмитрович

Керівник центру

Остапчук
Олександр Вікторович
Темченко Руслан
Миколайович

Керівник центру
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11
12
13
14

ДПТНЗ «Роменське вище
професійне училище»
ДНЗ «Глухівське вище
професійне училище»
ДНЗ «Шосткинський центр
професійно-технічної освіти»
ДПТНЗ «Хотінський
професійний аграрний ліцей»

Керівник центру
Керівник центру
Керівник центру
Керівник центру
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Гордієнко Олексій
Олександрович
Піліпович
Володимир Вікторович
Петров Артем
Олександрович
Бобровський
Олександр Григорович

Графік
відкриття на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти Сумської
області Центрів військово-патріотичного виховання молоді
№
Найменування закладу
з/п
1 ДПТНЗ «Недригайлівське вище
професійне училище»
2 ДПТНЗ «Конотопський професійний
аграрний ліцей»
3 ДПТНЗ «Роменське вище професійне
училище»
4 ДНЗ «Глухівське вище професійне училище»
5 ДНЗ «Шосткинський центр професійнотехнічної освіти»
6 ДПТНЗ «Хотінський професійний аграрний
ліцей»
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Дата відкриття
09.10.2018
23.10.2018
23.11.2018
06.12.2018
21.12.2018
12.02.2019

