
Про виконання у 2019 році заходів                        

Міської цільової програми національно-

патріотичного виховання дітей та молоді 

міста Одеси  «Я-одесит, патріот України»
на 2016-2020 роки

Департамент освіти та науки              

Одеської міської ради



Мета програми: вдосконалення і розвиток комплексної системи національно-патріотичного
виховання дітей та молоді в м. Одесі, спрямованої на виховання у підростаючого покоління
одеситів любові до рідного міста, формування ціннісного ставлення особистості до
українського народу, Батьківщини, держави, нації, готовності до виконання свого
громадянського обов'язку щодо захисту Вітчизни.
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Реалізація міської цільової програми національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді міста Одеси «Я-одесит, патріот України»

на 2016-2020  роки
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Формирование здорового образа жизни

Основні напрями та заходи :

 Організаційно-методичні заходи щодо вдосконалення і 

розвитку системи національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді у м. Одесі

 Громадянсько-патріотичне виховання

 Військово-патріотичне виховання

 Духовно-моральне виховання громадянина-патріота             

м. Одеси

 Інформаційне забезпечення



Взаємодія з профільними органами виконавчої влади, 

місцевого самоврядування та громадськими 

організаціями
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Огляд-конкурс на кращий музей  

у закладах освіти м. Одеси
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Міський дитячо-юнацький фестиваль-конкурс 

української пісні

«На крилах пісень - від давнини до сучасності»
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Міський  конкурс  творчості 

серед  вихованців  закладів  освіти  м. Одеси                                                               

«А я просто українка, україночка»
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Міський конкурс для школярів                                                                 

«Юний парамедик»
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Міський конкурс вокально-хореографічної композиції

«Герої живуть у піснях»
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Міський конкурс «Прапороносець»
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Міський фестиваль інтелектуальних ігор

11



Шкільна ліга сміху                              

на «Кубок  Мера»
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Міський фестиваль-конкурс                                                            

«Зоряна юність Одеси»
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Конкурс учнівських історико-дослідницьких робіт 

«Відомі одесити» - спорт, культура, література, наука
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Конкурс сімейної творчості                                                                   

«Творча сім’я – моя родина і Я» 
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Всеукраїнська військово-патріотична спортивна гра 

«Сокіл» («Джура»)
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Проведення спортивних змагань з різних видів спорту, 

присвячених Дню Перемоги над нацизмом у Європі
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Молодіжна Спартакіада  «Патріот»
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Впровадження спортивно-соціального проєкту 

“Одеська баскетбольна ліга”
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Міська військово-спортивна гра                                                                

«Ми роду козацького діти»
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Науково-практичний семінар для вчителів 

закладів освіти міста  «Зрима пісня України»
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Науково-практична конференція учнівської молоді 

«Козацькими шляхами»
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Міська гра-квест «Місто, яке пам’ятає козаків»
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Ознайомчі екскурсії до національних культурних 

центрів м. Одеси «Одеса-багатонаціональна»
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Проведення екскурсій історичними місцями Одеси

25



Несення Почесної Вахти Пам'яті біля пам'ятника 

Невідомому матросу
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Заходи з розвитку матеріально-технічної бази
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Заходи з розвитку матеріально-технічної бази
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Розвиток матеріальної бази кабінетів предмету               

«Захист Вітчизни»
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Участь дітей та молоді у заходах, 

присвячених державним, регіональним і 

міським святам та пам'ятним датам
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АКЦІЯ «Допоможи пораненим з АТО!»

Розвиток волонтерського руху у навчальних закладах
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АКЦІЯ «Ветеран живе поруч!»
Розвиток волонтерського руху у навчальних закладах
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Благодійний марафон                                                                             

«До світлого дня – світлі вчинки»
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Проєкт  «Гордість Одеси»
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Одеська гімназія № 4

Одеська ЗОШ № 113

Одеська гімназія № 1

Одеська ЗОШ № 78
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www.omr.gov.ua

www.osvita-omr.gov.ua

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

4 вебсайти – територіальних 

відділів освіти районів;

279 вебсайтів – закладів 

дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної 

освіти.

http://www.omr.gov.ua/
http://www.don.od.ua/

