
Звіт про виконання регіональної програми за 2018 рік 

1.   

Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації 

 КВКВ найменування головного розпорядника коштів програми 

2.  Департамент сім’ї, молоді та спорту Чернігівської обласної державної адміністрації 

 КВКВ найменування відповідального виконавця програми 

3. обласної цільової Програми з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки (23.02.2017, рішення Чернігівської обласної ради № 

10-8/VІІ) 

 КВКВ найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження 
 

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми обласної цільової Програми з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки 

(назва програми) 
 

№ 

з/п 

Захід Головний виконавець 

та строк виконання 

заходу 

Бюджетні асигнування з урахуванням 

змін, тис. грн 

Проведені видатки, тис. грн Стан виконання заходів (результативні 

показники виконання програми), 

кількість учасників 
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1. Формування та впровадження  методичних засад національно-патріотичного виховання 

1.1. Видання методичних посібників з питань впровадження програми національно-патріотичного виховання для навчальних закладів і громадських об’єднань 

  Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 
облдержадміністрації, 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Чернігівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені 

К.Д. Ушинського, вищі 

навчальні заклади (за 

згодою), 
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Методичні посібники з питань 

впровадження національно- патріотичного 
виховання напрацьовуються спільно з 

Інститутом пам’яті України, проекти 

методичних рекомендацій по національно-

патріотичному вихованню висвітлюються на 

офіційних сайтах Управління освіти та 

науки облдержадміністрації та Інституту 

пам’яті України 



громадські організації (за 

згодою) 

1.2. Організація та проведення заходів (конференцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів тощо) із підвищення рівня професійної компетентності  з питань  національно-

патріотичного виховання для педагогів, працівників методичних і психологічних служб системи освіти 

  Управління освіти і науки 
облдержадміністрації,  

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

Чернігівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені  

К.Д. Ушинського,  

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 
рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), громадські 

організації (за згодою) 

0,0 
 

 

0,0 

0,0 
 

 

0,0 

 

- 
 

 

- 

- 
 

 

- 

- 
 

 

- 

- 
 

 

- 

0,0 
 

 

16,2 

0,0 
 

 

16,2 

 

- 
 

 

- 

- 
 

 

- 

- 
 

 

- 

- 
 

 

- 

У квітні 2018 року ЧОІППО імені      К.Д. 
Ушинського на базі Ніжинської ЗОШ І-ІІІ  

ступенів №3 Ніжинської міської ради 

проведено обласний семінар для методистів 

районних (міських) методичних кабінетів 

(центрів) органів місцевого самоврядування, 

які відповідають за предмет «Захист 

Вітчизни», учителів предмету «Захист 

Вітчизни» закладів обласного 

підпорядкування (60 осіб). 

У травні 2018 року на базі ЧОІППО імені 

 К.Д. Ушинського проведено майстер-клас з 
теми: «Формування у здобувачів освіти 

пізнавальної активності, креативного 

мислення шляхом залучення до 

інтелектуальних ігор» для педагогів-

тренерів команд-учасниць (44 особи). 

У серпні 2018 року ЧОІППО імені      К.Д. 

Ушинського на базі Чернігівського 

обласного педагогічного ліцею для 

обдарованої сільської молоді Чернігівської 

обласної ради проведено обласний семінар-

нараду з теми «Педагогічні умови 

формування ціннісних орієнтацій учнів у 
контексті Нової української школи: 

виховний аспект». У заході взяли участь 

представники органів управління освітою 

РДА, місцевого самоврядування, які 

відповідають за питання виховної роботи, 

заступники директорів з виховної роботи 

ліцеїв та закладів інтернатного типу 

обласного підпорядкування    (83 осіб). 

У ході семінару-наради обговорено 

питання щодо неформального підходу до 

виховання громадянина-патріота, ролі 
шкільних європейських клубів в 

інноваційно-освітньому просторі сучасної 

школи, організації в закладах освіти 

виховної роботи щодо безпеки й 

благополуччя дитини тощо.  

У жовтні 2018 року ЧОІППО імені      К.Д. 

Ушинського на базі закладів освіти м. Н.-



Сіверського та  

Н.-Сіверського району проведено засідання 

обласного педагогічного клубу «На крилах 
творчості» з теми «Формування лідерських 

якостей здобувачів освіти в умовах розвитку 

Нової української школи. Учнівське 

самоврядування»     (14 осіб). Під час 

засідання педагоги області ознайомилися з 

радіусом дії дитячого самоврядування 

закладів освіти  Новгород-Сіверського 

району, досвідом роботи школи-родини 

«Червона калина», Блистівського НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ст.-дитячий садок». Відвідали 

центр дитячого самоврядування Н.-
Сіверській гімназії №1 імені  Б. Майстренка 

Н-Сіверської міської ради та зустрілися з 

лідерським активом, взяли участь в арт-

марафоні «Моя дитяча мрія» та 

комунікативній грі для учнів НУШ 

«Барвінковий світ дитинства» за участю 

гімназійного самоврядування «Острів 

скарбів», батьків, педагогів.  

У листопаді 2018 року проведено обласний 

вебінар викладачів предмета «Захист 

Вітчизни», де висвітлювались питання 

патріотичного виховання молоді в закладах 
професійної (професійно-технічної) освіти, 

грудні - засідання секції керівників гуртків 

закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти області за темою «Виховання 

учнівської молоді засобами національно-

патріотичного виховання» (25 осіб); 

обласний вебінар викладачів предмета 

«Захист Вітчизни» закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти (13 осіб). 

19-21.12.2018 в КУ «Чернігівський 

обласний молодіжний центр» Чернігівської 
обласної ради проходив базовий тренінг: 

«Молодіжний працівник у сфері 

національно-патріотичного виховання». 30 

фахівців молодіжної галузі підвищили 

рівень теоретичних знань та отримали базові 

практичні навички щодо окремих складових 

формування та реалізації обґрунтованої 

молодіжної політики, у тому числі з питань 

національно-патріотичного виховання. 



Присутні також із задоволенням обмінялися 

власним досвідом побудови партнерської 

взаємодії між державними та недержавними 
організаціями. 

1.3. Розробка, впровадження тренінгових програм з питань національно-патріотичного виховання для фахівців, які працюють з молоддю, та для молоді 

  Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), громадські 
організації (за згодою) 
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Чернігівським обласним молодіжним 

центром напрацьовуються тренінгові 

програми з питань національно-

патріотичного виховання для фахівців, які 

працюють з молоддю  та для молоді 

1.4. Організація та проведення всеукраїнських, регіональних, обласних конференцій, семінарів, «круглих столів», практикумів тощо із питань застосування інноваційних 

технологій національно-патріотичного виховання 

  Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

громадські організації (за 

згодою) 

10,0 10,0 - - - - 0,0 0,0 - - - - У січні відбулося розширене засідання 

координаційних рад з питань національно-

патріотичного виховання при Чернігівській, 

Івано–Франківській та Миколаївській 

обласних державних  адміністраціях у 

форматі веб-конференції приурочена 100-

річчю бою під Крутами та 99-ої річниці 

Злуки УНР і ЗУНР. 

На засіданні також обговорили роль та 

значення подій Української революції 1917–

1921 років у національній і місцевій 

історичній пам’яті, а також форми та 

методи національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді. 

У травні проведено науково-літературні 

Довженківські читання «Олександр 

Довженко та сучасний літературний 

процес» за участю науковців, письменників, 

учителів, працівників музеїв і бібліотек 

України та Польщі. 

У червні відбулися Чернігівські 

педагогічні зустрічі «Національно-

патріотичне виховання на уроках 

словесності» за участю переможців та 

лауреати конкурсу «Учитель року» в 
номінаціях «Українська мова і література» 



та «Зарубіжна література» з міст Чернігова, 

Києва, Херсона, Полтави, Кропивницького, 

Миколаєва, Дніпра, Рівного, Калуша, 
Бахмача та ін. У зустрічах також узяли 

участь науковці, письменники, педагоги 

області. 

Кількість заходів – 2, учасників - 360. 

1.5. Вивчення сучасних виховних систем, узагальнення та поширення найкращого досвіду з національно-патріотичного виховання 

  Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 
рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), громадські 

організації (за згодою) 

0,0 
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У березні відбулося відео-засідання 

Координаційної ради з питань національно-

патріотичного виховання при 

облдержадміністрації з представниками 

координаційних рад всіх 

райдержадміністрацій та міст обласного 

значення області.  

Говорили учасники про нагальні 

питання взаємодії громадськості та органів 

влади щодо організації роботи у сфері 

національно-патріотичного виховання на 

Чернігівщині. Йшла мова, зокрема, про 

тематичні виставки. Серед них — 

«Сіверщина. Блокпост пам’яті» та «УПА — 

відповідь нескореного народу». 

1.6. Проведення соціальних досліджень, опитувань з питань національно-патріотичного виховання та ефективності реалізації заходів національно-патріотичного спрямування 

  Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

вищі навчальні заклади  

(за згодою), 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 
територіальні громади (за 

згодою), громадські 

організації (за згодою) 

10,0 

 

10,0 - - - - 0,0 0,0 - - - - Упродовж квітня тривало соціологічне 

дослідження щодо суспільно-політичного і 

соціального становища молоді в 

Чернігівській області. Ініціатива вивчення 

даної проблематики належить громадській 

організації «Асоціація регіональних засобів 

масової інформації» у співпраці з 

Національним університетом 

«Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка і втілена за фінансової 

підтримки Департаменту сім’ї, молоді та 

спорту Чернігівської облдержадміністрації. 

Проект передбачав анкетування 300 

жителів Чернігівської області віком від 18 

до 34 років. 

ВСЬОГО 50,0 50,0 - - - - 16,2 16,2 - - - -  

2. Активізація діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері національно-патріотичного виховання 

2.1. Проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних та місцевих освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких, культурологічних та інших заходів з національно-

патріотичного виховання, насамперед,  для дітей та молоді, зокрема за участю учасників АТО, волонтерів 

  Департамент сім’ї, молоді та 350,0 350,0 - - - - 69,1 69,1 - - - - У закладах освіти до державних та 



спорту 

облдержадміністрації, 

Департамент культури і 
туризму, національностей та 

релігій 

облдержадміністрації,  

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації,  

інші структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

територіальні органи 

центральних органів 

виконавчої влади (за 

згодою), 
райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), громадські 

організації (за згодою) 
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національних дат з історії українського 

народу – Дня Соборності України, Дня 

пам’яті Героїв Крут, Дня Гідності та 

Свободи, Дня Пам’яті Героїв Небесної 

Сотні, Дня українського  

добровольця, Дня пам’яті та примирення, 

Дня Перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні, Дня пам’яті жертв геноциду 
кримськотатарського народу тощо 

організовано та проведено різноманітні 

тематичні заходи, патріотичні квести, 

флеш-моби та вишколи за участю 

представників патріотичних громадських, 

волонтерських організацій, учасників 

антитерористичної операції, орієнтовна 

кількість заходів -  21 800, учасників -   

119990 тис. 

Протягом 2018 року проводились 

заходи: Всеукраїнський захід з нагоди 100-

річчя бою під Крутами, відзначення Дня 

Соборності, обласна виставка «Блокпост 

пам'яті», встановлювались меморіальні 

дошки на честь державного діяча УНР 

Федора Дудка, борця за незалежність 

України Сергія Качури, національного 

героя кримських татар Номана 

Челебіджихана, Миколи Мезенцова, Петра 

Кузьменка, Героя України Олега Міхнюка, 

вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав, культурно-

патріотичний захід «День пам'яті Героїв 

Дебальцевого», Всеукраїнський захід «Біда 

не зламала – біда об'єднала», 86 річниця з 

дня створення  Державного науково-

випробувального центру ЗСУ, 204 річниця з 

дня народження Великого Кобзаря, День 

українського добровольця, вистава-реквієм 

«Війна без строку…», вистави Ніжинського 

драмтеатру «Останній гречкосій», 

«Безодня», участь колективів установ 

обласного підпорядкування в 

Загальноукраїнській акції «Мистецький 

Донбас», 379 річниця з дня народження 

гетьмана України Івана Мазепи, 



відзначення Дня Національної гвардії 

України, поминальний захід на честь 

вшанування воїнів, полеглих в російсько-

українській війні, захищаючи цілісність та 

суверенітет України, захід з нагоди 25-ї 

річниці створення Чернігівського ліцею з 

посиленою військовою підготовкою, 

урочисті заходи  на честь 4-ї річниці 13-го 

батальйону територіальної оборони, мітинг-

реквієм та покладання квітів до могили 

невідомого солдату на Меморіалі слави та 

культурно-мистецькі  заходи з нагоди Дня 

пам'яті та примирення і 73-ї річниці 

перемоги над нацистами в Другій Світовій 

війні, заходи з нагоди Дня пам'яті жертв 

політичних репресій, обласний захід 

«Єдина родина Чернігівщини», участь у 

проведенні навчань підрозділів 

територіальної оборони Чернігівської 

області, флеш-моб «Кров людська – не 

водиця» до Дня скорботи, заходи до 22 

річниці  Конституції України, культурно-

просвітницькі заходи до Дня національної 

поліції України в Донецькій області, заходи 

до 28 річниці проголошення Декларації про 

Державний суверенітет України, участь ГО 

«Єдина родина Чернігівщини» у 

Всеукраїнській прощі для родин загиблих 

воїнів АТО», заходи до Дня  Державного 

прапора України та 100 річчя української 

державності, до 24 – ї річниці незалежності 

України, до Дня захисника України та Дня 

Українського козацтва, концертна програма 

для резервістів Сухопутних військ, урочисті 

заходи проводу призовників до лав ЗСУ, 

День памяті Батурина з нагоди 310-ти річчя 

Батуринської трагедії.  

2.2. Організація та проведення виїзних обласних, місцевих заходів  національно-патріотичного спрямування, насамперед для дітей та молоді, в прикордонних районах області 

(Новгород-Сіверському, Семенівському, Городнянському районах) 

  Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 
Департамент культури і 

туризму, національностей та 
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У червнів відбулося виїзне засідання 

Координаційної ради з питань національно-

патріотичного виховання при 

облдержадміністрації відбулося у 

Семенівському районі. До її роботи 



релігій 

облдержадміністрації, 

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), громадські 

організації (за згодою) 
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долучилися члени Координаційної ради при 

Семенівській райдержадміністрації та 

голови координаційних рад прикордонних 

районів Чернігівщини. 

 

2.3. Проведення міжнародних, всеукраїнських, обласних та місцевих культурно-мистецьких заходів фольклорних свят, конкурсів,  фестивалів патріотичного спрямування, 

зокрема до державних свят, пам’ятних дат 

  Департамент культури і 

туризму, національностей та 

релігій 
облдержадміністрації, 

 райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), громадські 

організації (за згодою) 

980,5 980,5 - - - - 0,0 0,0 - - - - Спільно з громадськими організаціями 

«Єдина родина Чернігівщини», «Жіноча 

волонтерська сотня Чернігівщини», 
«Родина воїна», «Кримська громада», 

«Єдиний волонтерський центр» та ін. 

Чернігівська обласна державна 

адміністрація проводила просвітницькі та 

культурно-мистецькі заходи національно-

патріотичного спрямування. 

Протягом 2018 року відбулися заходи до 

Дня Соборності України, по вшануванню 

подвигу Героїв Крут, учасників Революції 

Гідності та увічнення пам'яті Героїв 

Небесної Сотні, Героїв Дебальцевого та 

Вуглегірська, урочисті заходи з нагоди  
створення 13-го та 41-го батальйонів 

територіальної оборони, в яких брали 

участь ветерани антитерористичної 

операції, заходи до 100-річчя української 

революції, до Дня пам'яті та примирення, 

Дня перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні, Дня пам'яті жертв політичних 

репресій, Дня скорботи і вшанування 

пам'яті жертв війни в Україні, Дня 

Конституції України та ін. 

В січні 2018 року за участю 
Адміністрації Президента України, 

Кабінету Міністрів України  на території 

меморіального комплексу «Пам’яті Героїв 

Крут»  (с. Пам’ятне, Борзнянського р-ну) 

проведено урочисті заходи з нагоди 100-

річчя  бою; з ГО «Єдина родина 

Чернігівщини» організовано виставку 



«Сіверщина - Блокпост Пам’яті». В 

приміщенні Національного академічного 

драматичного театру ім. І.Франка (м. Київ) 
в  постановці  з.а. України  А. Бакірова – 

головного режисера та заступника 

генерального директора Чернігівського 

обласного академічного українського 

музично-драматичного театру ім. 

Т.Г.Шевченка 9 січня 2018 року відбувся  

прем’єрний показ вистави «Балада про 

Крути».  

9 березня за участю громадських 

організацій та національно-культурних 

товариств проведено урочистий захід з 
вшанування   204 - річниці від дня 

народження Т.Г.Шевченка, на території 

Валу відбувся флеш-моб «Global 

Shevchenko». 

За ініціативою ГО «Спілка 13 БТРО» 

проводяться шефські виїзні концерти 

професійних мистецьких колективів  для 

учасників АТО, військовослужбовців. 

В квітні п.р. за ініціативою Ради 

ветеранів АТО  у Чернігівському міському 

Палаці культури відбувся благодійний бал 

«Танці за мир» за участю воїнів АТО.  
7-9 травня 2018 року на виконання Указу 

Президента України від 26.03.2018р.  

№85/2018 «Про відзначення у 2018 році Дня 

пам’яті та примирення і 73-річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні» за участю громадських організацій 

відбулися культурно-мистецькі заходи: 

покладання квітів  до Меморіалу жертвам 

нацизму, святковий концерт для ветеранів 

війни, в рамках Загальноукраїнської акції 

«Перша хвилина миру» концерт “Листи 
пам’яті”  за участю академічного камерного 

хору ім. Д.Бортнянського та концертного 

хору хлопчиків обласного філармонійного 

центру, загальноміські заходи за участю 

делегації з м. Меммінген (Німеччина)  

покладання квітів на німецькому кладовищі  

тощо. 

Протягом  І півріччя  2018 року  за  

підтримки громадських організацій  



в закладах культури Чернігівської 

області експонувалась виставка  

«Українська Друга світова».   
У 2018 році музейні заклади обласного 

підпорядкування продовжили роботу у 

напрямку співпраці з громадськими 

організаціями.  

Чернігівський обласний художній музей 

імені Григорія Галагана спільно з 

Чернігівським міським об’єднанням 

інвалідів «Шанс» продовжував 

реалізовувати освітній проект «Мистецька 

абетка англійською», започаткований у 

2016 році. За період січень-червень 2018 
року проведено 36 занять з англійської мови 

для дітей з особливими потребами.  

Спільно з громадською організацією 

«Українська ініціатива» у музеї відкрито 

персональну виставку українського 

художника, уродженця  Королівства 

Камбоджа, члена Національної спілки 

художників України – Ук Дара Чана – 

«Діалог культур» та проведено 

просвітницькі заходи, присвячені  країні 

Камбоджа (18 травня, 5 червня). 

Обласний історико-археологічний 
музейний комплекс «Древній Любеч», за 

підтримки Європейського Союзу в рамках 

Програми територіального співробітництва 

країн Східного партнерства ЕаPTC Білорусь 

— Україна, на чолі з Гомельською філією 

громадської організації «Білоруський 

зелений хрест» реалізує проект «Від 

партнерства місцевих музеїв до широкого 

транскордонного культурного 

співробітництва». Мета проекту – об'єднати 

низку музеїв Гомельської та Чернігівської 
областей туристичним транскордонним 

маршрутом та налагодити співпрацю між 

ними. 

Сосницьким літературно-меморіальним 

музеєм О. П. Довженка спільно з 

громадськими організаціями «Сосницькі 

горизонти» та «Сіверська Січ» проведено І 

Молодіжний фестиваль кіно та мистецтва 

«Капелюш», основна мета якого збереження 



та популяризації культурної, історичної та 

кінематографічної спадщини видатного 

митця Олександра Довженка. Програма 
фестивалю передбачала перегляд 

професійних режисерських 

кінематографічних стрічок 

(документальних і художніх) та конкурс 

робіт початківців «КіноКрок» (26 травня). 

Чернігівським обласним історичним 

музеєм ім. В.В.Тарновського спільно з 

громадськими організаціями «Жіноча 

Сотня» та добровольчим український 

корпус «Правий сектор» проведено музейні 

зустрічі «Українські прапори з Луганської 
області» та «День українського 

добровольця» з залученням громадськості 

(27 січня, 15 березня). 

Разом з цим зазначаємо, що в рамках 

реалізації проекту «Соціальна адаптація 

людей з особливими потребами через 

залучення їх до інклюзивного туризму» 

Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації співпрацює з 

Чернігівським міським громадським 

об’єднанням «Шанс». Протягом І півріччя 
2018 року для маломобільних груп 

населення організовано та проведено 

загалом 40 екскурсій в Чернігівському 

обласному історичному музеї ім. 

В.В.Тарновського, Чернігівському 

обласному художньому музеї імені Григорія 

Галагана, Сосницькому літературно-

меморіальному музеї О. П. Довженка, а 

також проведені екскурсії по історичним 

місцям Чернігова, Ніжина, Батурина, 

Седніва, Качанівки, по Менському зоопарку 
та Тростянецькому дендропарку. Реалізація 

зазначеного проекту відбувається за 

рахунок коштів громадського бюджету 

міста Чернігова. 

На виконання плану заходів із 

відзначення в області у 2018 році Дня 

пам’яті та примирення і 73-ї річниці 

перемоги над нацизмом у Другій світовій 



війні Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації виготовлено 

стилізовані маки та поширено їх серед 

учасників заходу «Свічка пам’яті» на знак 

вшанування пам’яті про загиблих у війнах, 

що відбувся 8 травня 2018 року в КП 

«Обласний молодіжний центр» 

Чернігівської обласної ради. 

2.4. Проведення в закладах культури із залученням дітей та молоді заходів, спрямованих на популяризацію національної духовно-культурної спадщини, підвищення рівня 

знань про видатних особистостей українського державотворення 

  Департамент культури і 

туризму, національностей та 

релігій 
облдержадміністрації,  

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 
згодою), громадські 

організації (за згодою) 
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- - - 24-25 березня 2018 року в приміщенні 

НДУ ім. М.Гоголя відбувся семінар 

«Пам’ятай про великі дні наших 

Визвольних змагань».  

Учні, студенти, викладачі Ніжинського 

агротехнічного ліцею та НДУ ім. М.Гоголя, 

шкільні вчителі з Ніжинського району, 

громадські діячі, депутати Ніжинської 

міської ради слухали лекції видатних 

істориків сучасності про буремні події 

боротьби за незалежність в Україні через 

призму архівних даних.  

Семінар завершився презентацією 

діяльності національно-патріотичних 

організацій в Україні, «коли спіраль історії 

знову повертає нас до збройного 

протистояння з хижою імперією». 

З метою вдосконалення системи 

національно-патріотичного виховання, що 

забезпечує формування у нечуючої молоді 

патріотичної свідомості, вірності Вітчизні 

28 червня 2018 року Чернігівська обласна 

організація УТОГ провела захід «Плекаємо 

патріотів України» за підтримки 

Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації. 

У заході взяло участь 55 осіб з числа 

нечуючої молоді (з них 5 робітників 

обласної організації та будинку культури 

УТОГ) Програма заходу включала розповідь 

про м. Батурин, екскурсію  в об’єктах НІКЗ 

«Гетьманська столиця», вікторину про 

історію, народні звичаї та традиції України 

та нагородження кращих знавців історії 



України. 

З 28 по 30 червня 2018 року в м. Батурин 

відбувся фестиваль «Батуринфест «Шабля». 

Організатори заходу: Батуринська міська 

рада, ГО «Вогонь Відродження» за 

підтримки Міністерства молоді та спорту 

України, Департаменту культури і туризму, 

національностей та релігій Чернігівської 

обласної державної адміністрації, 

Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

Чернігівської обласної державної 

адміністрації, Управління освіти і науки 

Чернігівської обласної державної 

адміністрації. 

Впродовж трьох днів всі охочі могли 

відвідати виставки майстрів українського, 

традиційного, декоративно-прикладного 

мистецтва; національно-патріотичної 

літератури; сучасної, військової техніки та 

стрілецького озброєння; світлин воїнів 

учасників бойових дій, локації НІКЗ 

«Гетьманська Столиця». Учасники. 

Протягом трьох днів фестивалю відбулися 

молодіжні дебати «Конституція, право та 

державотворення», вуличні вистави театрів, 

вишколи для молоді з різних регіонів 

України, турнір зі спортивного 

орієнтування, військово-історична 

реконструкція та квест «Стежками 

Конституції». Виступили гурти «Хорея 

Козацька», «Тінь Сонця», «КораЛЛі» та 

Kozak System. Відбулась презентація фільму 

«Міф». 

14 жовтня 2018 року в м. Чернігові 

відбулася підтримка заходу «Покровська 

книжкова толока». Учасникам представлено 
понад 12 видавництв: «Апріорі», «Урбіно», 

«Астролябія», «Видавництво Старого Лева», 

«Свічадо», «Піраміда», « Terra Incognita», 

«Український пріоритет» тощо. Окрім 

літературних дискусій та презентацій, 

пропонували майстер-класи від народних 

умільців. Новинки для Чернігівщини: 

яворівська дерев’яна іграшка та її розпис, 



хусткування та коралення. 

2.5. Проведення всеукраїнських, обласних та місцевих тематичних інформаційних, навчально-виховних, культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких та інших 

заходів, присвячених  100-річчю Української революції 1917-1921 років та вшануванню пам’яті її учасників 

  Департамент культури і 

туризму, національностей та 
релігій 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю  

облдержадміністрації,  

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

Управління освіти і науки 
облдержадміністрації, 

державний архів 

Чернігівської області, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), вищі навчальні 

заклади (за згодою),  

громадські організації (за 

згодою) 
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29 січня 2018 року в Україні на 

загальнодержавному рівні проходили 

заходи з відзначення 100-річччя бою під 

Крутами. Департаментом сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації організовано 

поїздку до Меморіального комплексу 

«Пам’яті Героїв Крут» для членів 

Координаційної ради з питань національно-

патріотичного виховання, представників 

громадських організацій національно-

патріотичного спрямування, активної 

студентської молоді. 

З 31.03–1.04.2018 у с. Матіївка 

Бахмацького району Чернігівської області 

відбувся семінар-тренінг «100-річчя 

Української революції» Учасниками стали 

33 молоді особи з Бахмацького, 

Борзнянського, Ніжинського районів 

Чернігівської області. У рамках заходу 

учасники поглибили свої знання з історії 

України, отримали додаткові навички у 

військовій справі, наданні першої медичної 

допомоги в екстремальних ситуаціях, основ 

топографії, тактики легкої піхоти для малих 

підрозділів та ін.  

Також протягом 2018 року тривав проект 

«Чернігівці в Українській Революції 1917-
1921 років» Міської громадської організації 

«Асоціація безперервної фахової освіти 

«АТЕНЕУМ». Одне з завдань – поширення 

інформації про наших земляків – борців за 

Українську державу 1917-1921 років. У 

рамках проекту на Сіверському 

історичному порталі «Північний Вектор» 

створено розділ «Українська Революція», де 

розміщена інформація про історичні постаті 

та події національно-визвольної боротьби 

початку ХХ століття. Протягом ІІ півріччя 
ц. р.  буде презентована книга «Чернігівці в 

Українській революції: 25 біографій», 

примірники якої отримають бібліотеки 



області. 

В ефірі місцевих теле- і радіокомпаній 

здійснюється трансляція програм та 
інформаційних сюжетів, присвячених 

відзначенню 100-річчя подій Української 

революції 1917-1921 років та вшануванню 

пам’яті її учасників. Протягом півроку 

підготовлено більше 130 сюжетів зазначеної 

тематики. 

21 серпня відбулося відкриття виставки 

архівних документів «Україна та Німеччина 

в 1918-1923рр. До 100-ліття встановлення 

дипломатичних відносин» в обласній 

універсальній науковій бібліотеці 
ім. В.Г. Короленка. 

30 листопада у Чернігові проведено 

тематичний захід з нагоди 27-ї річниці 

підтвердження Всеукраїнським 

референдумом Акта проголошення 

незалежності України, під час якого вручені 

почесні відзнаки облдержадміністрації 

громадським активістам області. 

Крім того, у ІІ півріччі 2018 року на 

Чернігівщині проведені тематичні 

інформаційні, навчально-виховні, 

культурно-мистецькі заходи, тематичні 
виставки, в тому числі архівних документів, 

речових пам’яток і фотоматеріалів, 

спрямовані на донесення інформації про 

події Української революції 1917-1921 

років, виховання патріотизму та 

підвищення інтересу до історії України у 

громадян, передусім учнівської та 

студентської молоді. 

Упродовж 2018 року в 13 районах області 

експонувалася пересувна виставка 

«Українська революція 1917-1921 років», 
підготовлена Українським інститутом 

національної пам’яті. 

20 листопада у Ніжині відбулася 

презентація книги «Ніжин в добу 

Української революції».  

Розпорядженням голови обласної державної 

адміністрації від 17.01.2017 № 18 «Про 

створення обласної науково-редакційної 

групи» затверджено склад обласної 



науково-редакційної групи з підготовки 

матеріалів до проекту «Місця пам’яті 

Української революції». Безпосереднє 
узагальнення та опрацювання інформації 

здійснюють працівники комунального 

закладу «Чернігівський обласний 

пошуковий науково-редакційний центр» 

Чернігівської обласної ради. 

Наразі на інтерактивній карті «Місця 

пам’яті Української революції 1917-1921 

років» по Чернігівській області 

опубліковано 34 локації (статус об’єктів – 

«готове», категорії – «вшанування пам’яті», 

«воєнні дії»), надіслано на перевірку 
інформацію про 23 об’єкти (статус об’єктів 

– «нове»; категорія – «вшанування 

пам’яті»), триває робота над уточненням 

даних про 297 локацій, внесених в 

інтерактивний список (статус об’єктів – 

«збережено», категорії – «вшанування 

пам’яті», «воєнні дії», «культура»). 

У серпні в селищі Михайло-Коцюбинське 

Чернігівського району відбулося відкриття 

меморіальної дошки славетному земляку 

Василю Еллану-Блакитному – українському 

діячу і письменнику.  
29 листопада в селі Гужівка Ічнянського 

району встановлено меморіальну дошку на 

честь місцевого уродженця, учасника 

підпілля ОУН-УПА, керівника осередку 

ОУН, який діяв на території Борзнянського 

району Чернігівської області Василя 

Теребуна.  

В ефірі місцевих теле- і радіокомпаній 

здійснювалася трансляція програм та 

інформаційних сюжетів, присвячених 

відзначенню 100-річчя подій Української 
революції 1917-1921 років та вшануванню 

пам’яті її учасників.  

На офіційних веб-сайтах органів 

виконавчої влади та в засобах масової 

інформації області забезпечено широке 

висвітлення тематичних матеріалів, 

присвячених подіям Української революції 

1917-1921 років, та заходів з їх відзначення. 

Зокрема, на сайті обласної державної 



адміністрації протягом ІІ півріччя 

поточного року розміщені 26 

інформаційних повідомлень з зазначеної 
тематики. 

Крім того, упродовж січня-лютого в 

населених пунктах області розміщено 5 біл-

бордів і 5 сіті-лайтів, присвячених подіям 

Української Революції 1917-1921 років. 

У травні підведено підсумок обласного 

заочного конкурсу мультимедійних 

презентацій «Віртуальна екскурсія ″Історія 

Української Революції 1917-1921 років на 

теренах Чернігівщини″», на який подано 

майже 30 робіт-презентацій, Продовжено 
проведення обласної пошуково-

дослідницької експедиції учнівської молоді 

«Чернігівщина в Українській революції 

1017-1921 років», до якої залучено 

здобувачів освіти закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти. 

У закладах освіти області організовано та 

проведено інтернет-мандри, інформаційні 

викладки, виховні години, історичні 

калейдоскопи,  уроки історії. 

У травні підведено підсумок обласного 

заочного конкурсу мультимедійних 
презентацій «Віртуальна екскурсія ″Історія 

Української Революції 1917-1921 років на 

теренах Чернігівщини″», на який подано 

майже 30 робіт-презентацій, Восени 2018 

року продовжено проведення обласної 

пошуково-дослідницької експедиції 

учнівської молоді «Чернігівщина в 

Українській революції 1017-1921 років», до 

якої залучено здобувачів освіти закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти 

Бобровицької та Куликівської ОТГ, 
Прилуцького району, міст  Ніжина і Н.-

Сіверського за номінаціями «Увічнимо 

пам’ять героїв» та «Шляхами Української 

революції 1917-1921 років».  

У листопаді-грудні 2018 року для  

здобувачів освіти закладів загальної 

середньої, позашкільної, професійної 

(професійно-технічної) освіти проведено І 

(обласний) тур Всеукраїнської краєзнавчої 



акції учнівської молоді «Українська 

революція: 100 років надії і боротьби» за 

тематичними напрямами: «Українська 
революція-доба національного 

державотворення»; «Боротьба українців 

проти більшовицької диктатури та 

військової агресії Росії», «Український 

національний визвольний рух 1930-х років, 

періоду Другої світової війни та у повоєнні 

роки», «Дисидентський рух опору 

комуністичному тоталітарному режимові», 

«Українська державність: від Революції на 

граніті до Революції Гідності». 

У грудні 2018 року викладачі та студенти 
Навчально-наукового інституту історії, 

етнографії та правознавства імені 

О.М.Лазаревського Національного 

університету «Чернігівський колегіум» 

імені Т.Г.Шевченка взяли участь у засіданні 

«круглого столу», присвяченого 145-річчю з 

дня народження Гетьмана Української 

держави Павла Скоропадського, що 

проводився на базі Чернігівської обласної 

універсальної наукової бібліотеки імені 

В.Г.Короленка. 

2.6. Забезпечення участі  у Загальноукраїнському  проекті культурної інтеграції «Український Донбас» 

  Департамент культури і 

туризму, національностей та 
релігій 

облдержадміністрації, 

громадські організації (за 

згодою) 

300,0 300,0 - - - - 0,0 0,0 - - - - 19-23 березня - делегація на чолі з 

директором Департаменту культури і 
туризму, національностей та релігій 

Левочко О.В., голова ГО «Українська 

ініціатива» Ю.Косенко, академічний 

народний хор обласного філармонійного 

центру, Ніжинський академічний 

драматичний український театр ім. 

М.Коцюбинського побували з візитом у 

містах Донецької та Луганської областей, 

дали концерти для  місцевого населення та 

українських військовослужбовців, 

підписано двосторонні угоди про співпрацю 
з містами Краматорськ, Покровськ, Сватове. 

2.7. Організація та проведення серед учнівської та студентської молоді заходів національно-патріотичного спрямування (творчих конкурсів, акцій, конкурсів творчих робіт, 

диспутів, дебатів, історичних квестів тощо), присвячених визначним пам’ятним датам з історії України, видатним особистостям українського державотворення, державним 

символам України 

  Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

- - - - - - 0,0 0,0 - - - - Протягом року проводилися конкурси, 

акції, історичні квести присвячені 



райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 
рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), вищі навчальні 

заклади (за згодою) 

визначним пам’ятним датам з історії 

України, видатним особистостям 

українського державотворення, державним 
символам України. Орієнтовна кількість 

заходів – майже 26830 тис., учасників – 

129483. 

2.8. Сприяння в увічненні пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті, осіб, які брали участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, в 

антитерористичній операції на сході України, Героїв Небесної Сотні, шляхом найменування, перейменування в установленому порядку на їх честь об’єктів топоніміки, 

навчальних закладів, установлення пам’ятних знаків і меморіальних дошок 

  Департамент культури і 

туризму, національностей та 

релігій 

облдержадміністрації,  

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації,  

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), громадські 

організації (за згодою) 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

- 

З метою увічнення пам’яті воїнів, які 

брали участь у захисті суверенітету та 

територіальної цілісності України під час 

проведення  антитерористичної операції на 

сході України, Героїв Небесної Сотні, на 

фасадах закладів освіти області встановлено 
132 меморіальні/пам’ятні дошки (станом на 

01.01.2019). 

2.9. Проведення  всеукраїнських, обласних, місцевих заходів з вшанування пам’яті загиблих учасників антитерористичної операції, зокрема акції «Єдина родина 

Чернігівщини», та участь у відповідних заходах, які проводяться на території інших областей 

  Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

Департамент цивільного 

захисту та оборонної роботи 
облдержадміністрації, 

Департамент культури і 

туризму, національностей та 

релігій 

облдержадміністрації, 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 
територіальні громади (за 

згодою), громадські 

організації (за згодою) 

130,0 

 

 

- 

 
 

 

- 

 

 

 

 

- 

130,0 

 

 

- 

 
 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 
 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 
 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 
 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 
 

 

- 

 

 

 

 

- 

0,0 

 

 

0,0 

 
 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

0,0 

 
 

 

0,0 

 

 

 

 

0,0 

- 

 

 

- 

 
 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 
 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 
 

 

- 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 
 

 

- 

 

 

 

 

- 

За участю представників ГО «Єдина 

родина Чернігівщини» на базі 

Чернігівського ліцею з посиленою 

військово-фізичною підготовкою та 

Чернігівського обласного Палацу дітей та 
юнацтва для здобувачів освіти закладів 

освіти м. Чернігова  організовано та 

проведено пересувну виставку «Сіверщина. 

Блокпост пам’яті», орієнтовна кількість 

учасників – понад 1,5 тис. 

Представники ГО систематично беруть 

участь у патріотичних заходах, які 

проводяться для дітей та учнівської молоді, 

у тому числі навчально-польових зборах, ІІ 

(обласному) етапі Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»). 

У грудні 2018 року учні закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 

області взяли участь у інформаційному 



заході до Дня Криму в Україні. 

#LetMyPeopleGo, який проходив на базі 

Чернігівського обласного молодіжного 
центру. Молодь долучилась до написання 

листів ув’язненим за політичними мотивами 

громадянам України в Росії.  

У закладах вищої та фахової передвищої 

освіти діють Волонтерські центри допомоги 

воїнам АТО, де студенти мають можливість 

отримати практичний досвід відповідної 

роботи та реалізувати свої доброчинні 

прагнення. 

Воїни АТО були учасниками святкових 

заходів, що проводились у закладах вищої 
та фахової передвищої освіти області. 

Майбутні фахівці соціальної роботи - 

активісти волонтерського центру «Довіра» 

Чернігівського національного 

технологічного університету відвідали 

санаторій «Остреч» у м. Мена, де 

перебували внутрішньо переміщені особи 

(вимушені переселенці) із зони АТО. 

Студенти беруть участь у зборі необхідних 

речей для бійцям АТО. 

Три конкретні заходи, орієнтовна 

кількість учасників – понад 1820 осіб. 
Також спільно з громадською 

організацією «Єдина родина Чернігівщини» 

проведено такі заходи: Всеукраїнський 

захід «Біда не зламала, біда об'єднала», 

засідання координаційної ради обласних 

голів громадських організацій – родин 

воїнів, загиблих в російсько-українській 

війні в рамках акції «Єдина родина 

України» (березень); проведення обласного 

заходу «Єдина родина Чернігівщини» 

(травень); участь ГО «Єдина родина 
Чернігівщини» у Всеукраїнській прощі для 

родин загиблих воїнів АТО (серпень). 

2.10. Проведення всеукраїнських, обласних, місцевих інформаційних, культурно-патріотичних заходів, присвячених  боротьбі за незалежність та територіальну цілісність на 

сході України, військовослужбовцям, які відстоюють свободу країни в зоні АТО, Героям Небесної Сотні, (зокрема, «Герої Небесної Сотні»,  «Герої Дебальцевого», «Перший 

батальйон Чернігівщини», річниця створення 41 БТРО тощо) 

  Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

Департамент цивільного 

30,0 

 

 

- 

30,0 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

2,9 

 

 

0,0 

2,9 

 

 

0,0 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

В загально-освітніх навчальних закладах 

області проведено орієнтовно 8623 заходів, 

орієнтовна кількість учасників – 102450. 

З метою вшанування пам’яті Героїв 



захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації, 

Департамент культури і 
туризму, національностей та 

релігій 

облдержадміністрації, 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), громадські 
організації (за згодою) 

 

 

 
- 

 

 

 

 

- 

 

 

 
- 

 

 

 

 

- 

 

 

 
- 

 

 

 

 

- 

 

 

 
- 

 

 

 

 

- 

 

 

 
- 
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- 

 

 

 

 

- 

 

 

 
0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 
0,0 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 
- 

 

 

 

 

- 

 

 

 
- 

 

 

 

 

- 

 

 

 
- 

 

 

 

 

- 

 

 

 
- 

 

 

 

 

- 

Небесної Сотні, усвідомлення причин та 

наслідків Революції Гідності 24-25 лютого 

2018 року в с. Мала Кошелівка Ніжинського 

району Чернігівської області проведено 

історичний семінар-тренінг «Герої не 

вмирають».  

В рамках заходу, для молоді 

Чернігівської області  проведено теоретичні 

заняття з виживання в природних умовах, 

основ маскування, ножового бою. Учасники 

попрактикувалися у стрільбі з пневматичної 

зброї та основах самозахисту, боролися, 

виживали в зимовому лісі, влаштовували 

диверсії та засідки, відпрацьовували 

елементи тактики в польових умовах. 

Молоді люди захоплено приймали участь у 

гутірках «Герої не вмирають» та «Гібридна 

війна», переглянули документальний фільм 

«Зима у вогні. Боротьба України за 

свободу».  

Також в приміщенні Чернігівського 

обласного молодіжного центру відбувся 

національно-патріотичний захід до Дня 

українського добровольця 

«ДоброволецьFEST». 

В рамках заходу проведено тематичний 

квест для учнівської молоді допризовного 

віку міста Чернігова.  

Квест складався з проходження локацій: 

жива бібліотека, плетіння сітки, тактична 

медицина, граната в двері, майбутній 

снайпер, окопна свічна, презентація 

«Добробати» та інші. Кожну з локацій 

координував представник громадської 

організації чи добровольчого батальйону. 

Департаментом культури проведено 

відповідні заходи: підготовка та урочисте 

відкриття  першої частини  обласної 

виставки 

 «Сіверщина- Блокпост пам'яті» (лютий); 

підготовка та проведення  культурно-

патріотичного заходу «День  пам'яті Героїв 
Дебальцево» (лютий); День українського 

добровольця (березень); вистава-реквієм 



«Війна без строку», присвяченій загиблим у 

ході АТО 

 співробітникам СБУ України (березень); 
День Національної гвардії (березень); 

підготовка та урочисте відкриття  другої 

частини  обласної виставки «Сіверщина- 

Блокпост пам'яті» (квітень); поминальний 

захід на честь вшанування і увічнення 

пам'яті  воїнів, полеглих в російсько-

українській війні, захищаючи цілісність і 

суверенітет України (квітень); 25 річчя 

створення Чернігівського ліцею з 

посиленою військово-фізичною 

підготовкою (квітень); підготовка та 
проведення урочистих заходів на честь дня 

народження  13-го батальйону 

територіальної оборони Чернігівської 

області (квітень); проведення заходів до 

Дня пам'яті жертв політичних репресій 

(травень); концертна програма для 

резервістів Сухопутних військ ЗСУ до Дня  

танкіста (листопад); День пам'яті Батурина 

(листопад). 

2.11. Проведення навчально-польових зборів  (у рамках програми навчального предмету загальноосвітніх навчальних закладів «Захист Вітчизни») та інших організаційно-

масових заходів військово-патріотичного спрямування для учнівської молоді, зокрема на базі військових частин 

  Управління освіти і науки 

облдержадміністрації,  

військові комісаріати  
(за згодою), 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), громадські 

організації (за згодою) 

- - - - - - 0,0 0,0 - - - - У квітні 2018 року проведено навчально-

польові збори для 3122 здобувачів освіти 

11-х класів закладів загальної середньої 
освіти, у тому числі 247 дітей, які 

навчаються у закладах загальної середньої 

освіти обласного підпорядкування. 

 

2.12. Активізація профорієнтаційної роботи серед старшокласників, спрямованої на популяризацію військової служби (проведення конкурсів, вікторин, змагань тощо). 

  Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

військові комісаріати  

(за згодою), 
райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

- - - - - - 0,0 0,0 - - - - У закладах освіти області проводиться 

профорієнтаційна робота серед учнівської 

молоді закладів загальної середньої та 

професійної (професійно-технічної) освіти. 
Так, у  рамках акції «Свій день присвячую 

героям» проведено профорієнтаційні 

хвилини, флешмоби «Я-сучасний воїн!», 

 під час яких юнаки отримали нагоду 



територіальні громади (за 

згодою), громадські 

організації (за згодою) 

ознайомитись та приміряти  екіпірування 

сучасного воїна; традиційна зустріч учнів та 

наставників з випускниками минулих років, 
які перебували у зоні АТО, (проведено 

понад 600 заходів за участю 85,0 тис.  осіб). 

Здобувачі освіти 11.10.2018 р. взяли участь 

у Ярмарку «Захисник», що проходив на базі 

Чернігівського обласного молодіжного 

центру. 

Кількість учасників -  240 осіб. 

2.13. Продовження співпраці навчальних закладів із військовими частинами щодо організації та проведення заходів національно-патріотичного спрямування, зокрема на базі 

музеїв, територій військових містечок, кімнат бойової слави тощо 

  Управління освіти і науки 

облдержадміністрації,  

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 
облдержадміністрації, 

військові частини Збройних 

Сил України та 

Національної гвардії 

України (за згодою), 

військові частини Державної 

прикордонної служби 

України (за згодою), 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 
територіальні громади (за 

згодою), громадські 

організації (за згодою) 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

0,0 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

0,0 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

У травні 2018 року до Дня пам’яті та 

примирення проведено спільні заходи 

закладів загальної середньої освіти 

прикордонних районів з відділами 
прикордонної служби Чернігівського 

прикордонного загону:  

- Грем’яцької ЗОШ І-ІІІ ст. Новгород-

Сіверської районної ради з відділом 

прикордонної служби «Грем'яч»;  

- Чайкинського та Вороб'ївського 

навчально-виховних комплексів Новгород-

Сіверської районної ради з відділом 

прикордонної служби «Вороб'ївка»;  

- Дніпровської ЗОШ І-ІІІ ст. Чернігівської 

районної ради з відділом прикордонної 

служби «Дніпровське». 
Студенти Прилуцького агротехнічного 

коледжу проводять спільні заходи щодо 

відзначення пам’ятних дат з членами 

громадської організації «Щит» - 

колишніми бійцями, які повернулися із 

зони АТО. 

У заходах, що проводились для студентів 

Коледжу транспорту та комп’ютерних 

технологій Чернігівського національного 

технологічного університету взяли участь 

військовослужбовці в/ч Ф 2995. 
ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний коледж» організовував 

спільні заходи національно-патріотичного 

спрямування з активістами формації «С 

14» - учасниками АТО. 

Педагогічні працівники та учні закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти 



області провели відповідну роботу в 

співпраці з представниками Збройних Сил 

України, зустрічі з учасниками та 
волонтерами ООС, представниками 

військових комісаріатів. Організовані 2 

екскурсії до військових частин Збройних 

Сил України, НГУ, ДПСУ. Навчальні 

заклади організовували патріотичні флеш-

моби, зустрічі з ветеранами, учасниками 

АТО, ООС до Дня визволення 

Чернігівщини, оформляли інформаційні 

бюлетені, книжкові виставки до цієї дати.  

Кількість заходів – 29, орієнтовна 

кількість учасників – понад 4210 тис. осіб. 

2.14. Посилення співпраці з військовими комісаріатами щодо підбору педагогічних кадрів для викладання предмета «Захист Вітчизни», профорієнтаційної роботи 

  Управління освіти і науки 
облдержадміністрації,  

військові комісаріати  

(за згодою),  

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), громадські 

організації (за згодою) 

- - - - - - 0,0 0,0 - - - - - 

2.15. Сприяння організації та проведенню патріотичних заходів,  зокрема за участю  молоді, спрямованих на підвищення престижу військової служби,  в рамках відзначення 

днів військових частин та військових свят («Дні відкритих дверей», військово-спортивні змагання,  екскурсії, акції тощо) 

  Департамент цивільного 

захисту та оборонної роботи 
облдержадміністрації, 

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

військові комісаріати 

 (за згодою), військові 

частини Збройних Сил 

України та Національної 

гвардії України (за згодою), 
військові частини Державної 

прикордонної служби 

України, (за згодою), 

райдержадміністрації, 

- 

 
 

 

30,0 

- 

 
 

 

30,0 

- 

 
 

 

- 

- 

 
 

 

- 

- 

 
 

 

- 

- 

 
 

 

- 

0,0 

 
 

 

0,0 

0,0 

 
 

 

0,0 

- 

 
 

 

- 

 

 

- 

 
 

 

- 

- 

 
 

 

- 

- 

 
 

 

- 

З 02 по 07 жовтня 2018 року в м. 

Житомирі забезпечувалася участь команд 
від Чернігівської області у Всеукраїнському 

зльоті «Соколята України». Основна мета 

змагань – це підготовка юнаків до служби в 

лавах Збройних Сил України, підняти їх 

патріотичний дух, щоб вони гордилися 

своєю державою і своїми Збройними 

Силами. Учасники пройшли командні та 

індивідуальні змагання з військово-

прикладного багатоборства, методичні 

семінари. 

Вже четвертий рік поспіль на базі 

військової частини А1815 в смт 

Гончарівське Чернігівського району 

Чернігівської області проходив обласний 

національно-патріотичний захід «Я-



виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 
територіальні громади (за 

згодою), громадські 

організації (за згодою) 

патріот». 

Близько 200 юнаків, віком від 15 до 17 

років, три дні проживали у військових 

казармах, проходили теоретичні та 

практичні навчання із тактичної військової 

та медичної підготовки,  змагалися на 

дистанціях 100, 1000 метрів, у метанні 

ручних гранат, стрільбі з автомату та 

підтягуванні на перекладині. 
2.16. Проведення урочистих заходів, присвячених проводам призовників до лав Збройних Сил України 

  Департамент цивільного 

захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації, 

Департамент сім’ї, молоді та 
спорту 

облдержадміністрації, 

Департамент культури і 

туризму, національностей та 

релігій 

облдержадміністрації, 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

військові комісаріати 

(за згодою), 

райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), громадські 

організації (за згодою) 

- 

 

 

 
10,0 

- 

 

 

 
10,0 

- 

 

 

 
- 

- 

 

 

 
- 

- 

 

 

 
- 

- 

 

 

 
- 

- 

 

 

 
0,0 

- 

 

 

 
0,0 

- 

 

 

 
- 

- 

 

 

 
- 

- 

 

 

 
- 

- 

 

 

 
- 

У 2018 році понад 100 учнів закладів 

загальної середньої освіти міста Чернігова, 

вихованців Чернігівського ліцею з 

посиленою військово-фізичною 
підготовкою, гуртківців обласного Центру 

науково-технічної творчості учнівської 

молоді взяли участь в урочистих заходах, 

присвячених проводам 48 новобранців до 

лав Збройних Сил України та інших 

військових формувань. 

Громада міста Чернігова урочисто 

провела призовників до лав Збройних Сил 

України та інших військових формувань у 

жовтні 2018 року. 

Понад 1000 учнів закладів загальної 
середньої освіти міста Чернігова, вихованці 

Чернігівського ліцею з посиленою 

військово-фізичною підготовкою, 

Чернігівського обласного педагогічного 

ліцею для обдарованої сільської молоді, 

гуртківці обласного Центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, 

батьки та рідні майбутніх захисників взяли 

участь у заході. 

На знак пам’яті та пошани до захисників 

України курсанти Академії Державної 

пенітенціарної служби поклали квіти до 
пам’ятного знаку «Борцям за волю та 

незалежність України». 

Вихованці Чернігівського обласного 

педагогічного ліцею для обдарованої 

сільської молоді, Чернігівського обласного 

центру науково-технічної творчості 

учнівської молоді подарували призовникам 

патріотичні бутоньєрки та ляльки-мотанки 



«Подорожниці». 

2.17. Організація і проведення шкільних, районних, міських, обласного етапів та участь у фінальному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 

  Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), КПНЗ «Центр 

національно-патріотичного 

виховання, туризму та 

краєзнавства учнівської 

молоді» 

31,4 31,4 - - - - 31,4 31,4 - - - - У квітні-травні 2018 року у закладах освіти 

області проведено шкільний та І (районний, 
ОТГ, міський) етапи.  

У шкільному етапі Гри 2017-2018 

навчального року взяли участь 6718 

здобувачів освіти 327 закладів освіти, 

І етапі - залучено 2633 здобувачів освіти 

254 закладів освіти області. 

12-16 травня 2018 року на базі дитячого 

табору «Юний турист» у с. Количівка 

Іванівської об’єднаної територіальної 

громади проведено II (обласний) етап Гри у 

формі п’ятиденного таборування. У ІІ 
(обласному) етапі взяли участь 364 джур 36 

роїв закладів освіти з 16 районів, 4 міст та 

16 ОТГ. 

Рій «Нащадки Остряниці» з м. Остер 

Остерської ОТГ гідно представив 

Чернігівщину на ІІІ (Всеукраїнському) етапі 

гри «Сокіл» («Джура») – «Джура-2018: 

Наддніпрянська Січ», який проходив з 02 до 

15 липня 2018 року на базі філії дитячого 

закладу оздоровлення та відпочинку 

«Джерело надії»       м. Переяслав-

Хмельницький Київської області. 
Кількість джур у Всеукраїнському етапі -  8 

дітей.  

Усього учасників ІІ (обласного) етапу Гри – 

364. 

У серпні 2018 року за підтримки 

Департаменту сім’ї, молоді то спорту 

облдержадміністрації команда «Грем’яцькі 

соколи» з Грем’яцької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Новгород-Сіверської 

районної ради взяла участь у 

Всеукраїнському військово-патріотичному 
вишколі «Джура-прикордонник», який 

відбувся на базі Кінологічного навчального 

центру у м. Великі Мости Львівської 

області. Майже 450 учасників із 54 

прикордонних районів 18 областей України 

стали учасниками заходу. 

Протягом заходу юні патріоти 



ознайомилися з роботою Кінологічного 

навчального центру та відділу «Рава-

Руська» Львівського прикордонного загону 
Західного регіонального управління 

Державної прикордонної служби України. 

Джури отримали практичні навички із 

слідознавства, дій прикордонників із 

пошуку правопорушників, топографічного 

орієнтування, кінологічної служби, 

тактичної медицини, пересування на полі 

бою, володіння бойовою зброєю. 

2.18. Проведення місцевих та обласного етапів національно-патріотичного заходу «Я-патріот» для допризовної молоді 

  Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

Військові частини Збройних 
Сил України (за згодою), 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), громадські 

організації (за згодою) 

130,0 130,0 - - - - 93,7 93,7 - - - - З 25 по 27 вересня 2018 року на базі 

військової частини А1815 в смт 

Гончарівське Чернігівського району 

Чернігівської області проходив обласний 
національно-патріотичний захід «Я-

патріот». 

Близько 200 юнаків, віком від 15 до 17 

років, три дні проживали у військових 

казармах, проходили теоретичні та 

практичні навчання із тактичної військової 

та медичної підготовки,  змагалися на 

дистанціях 100, 1000 метрів, у метанні 

ручних гранат, стрільбі з автомату та 

підтягуванні на перекладині. 

За підсумками змагань, І місце виборола 

команда Чернігівського ліцею з посиленою 
військово-фізичною підготовкою, друге 

місце у команди Борзнянського району, 

третє – у команди Ріпкинського району. 

Переможців та володарів призових місць 

відзначено нагородами. 

2.19. Організація і проведення системних заходів (акцій, конкурсів, тренінгів, «Шкіл безпеки» тощо) з безпеки життєдіяльності, з питань надання домедичної допомоги 

  Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації,  

Управління Державної 

служби України з 
надзвичайних ситуацій в 

Чернігівській області  

 (за згодою), 

райдержадміністрації, 

20,0 

 

 

- 

20,0 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

8,7 

 

 

- 

8,7 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

У закладах освіти області проведено 

інструктажі з безпеки життєдіяльності, 

години спілкування, бесіди, тренінги, 

ситуаційні практикуми «Запобігти, 

врятувати, допомогти», «Розмова з 

підлітком», «Безпечна мандрівка», 

«Профілактика надмірного захоплення 
учнів комп’ютерними та азартними іграми», 

«Як не стати жертвою злочинця», 

«Обережно шахраї в соцмережах»,  

«Небезпеки сучасної молоді».  



виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 
територіальні громади (за 

згодою), громадські 

організації (за згодою) 

У рамках навчальних дисциплін «Основи 

охорони праці» та «Цивільний захист» для 

студентів та викладачів Чернігівського 
національного технологічного університету 

були проведені заняття з надання першої 

допомоги постраждалим. 

У травні та листопаді 2018 року у закладах 

освіти області проведено «Тиждень знань з 

основ безпеки життєдіяльності», «Тиждень 

безпеки дитини», під час яких проводились 

лекції, бесіди, тематичні виховні години, 

виставки стіннівок,  зустрічі з фахівцями 

ДСНС, тощо. Одночасно з «Тижнем знань з 

основ БЖД»  проходив день цивільного 
захисту.  З учасниками освітнього процесу 

проведено інструктажі з безпеки 

життєдіяльності, бесіди щодо порядку дій 

при виникненні надзвичайних ситуацій, 

відпрацювання  планів евакуації дітей під 

час пожежі. 

Також у травні та листопаді 2018 року 

проведено «Тижні безпеки дорожнього 

руху».   Під час виконання заходів  Тижня 

проведено єдиний урок «Безпека на дорозі-

безпека у житті», практичні навчання з 

надання першої медичної допомоги 
постраждалим, вікторини, конкурси, 

виставки дитячих малюнків з тематики 

безпеки дорожнього руху.     

Інструктажі з безпеки життєдіяльності 

щодо дотримання правил пожежної безпеки 

у побуті, під час екскурсій, походів, у 

місцях масових заходів, заборони 

використання відкритого вогню було 

проведено в закладах освіти з учасниками 

освітнього процесу  перед початком літніх 

канікул. 
На початку літнього сезону  в закладах   

освіти розповсюджувались  матеріали  з 

питань безпечного поводження на воді,  

проводилась  профілактична робота  

стосовно небезпеки, яку може становити 

відпочинок біля водойм.  

Конкурси дитячої творчості “Безпека в 

житті-життя в безпеці» (березень – травень) 

серед учнів віком від 6 до 17 років та   



обласний етап Всеукраїнських змагань 

«Школа безпеки» (у травні)  за програмою 

Всеукраїнського громадського дитячого 
руху «Школа безпеки» проведено 16 травня 

2018  року у вигляді конкурсу-олімпіади з 

питань безпеки   життєдіяльності серед 

коледжів області.  

Протягом 2-х місяців проходив  районний 

(міський) та обласний етапи 

Всеукраїнського фестивалю дружин юних 

пожежних.  Переможців обласного етапу 

фестивалю було визначено  17 травня 2018 

року. 

 Понад 900 заходів за участю 84100 

здобувачів освіти закладів освіти області. 

З метою підвищення рівня національно-

патріотичного виховання, обізнаності 

молоді в медицині, військовій справі та 

цивільній обороні, підготовки молодого 

покоління до оборони України та набуття 

практичних знань з військових 

спеціальностей Сосницька районна 

молодіжна громадська організація 

Спортивний клуб «Анти», за підтримки 

Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

Чернігівської облдержадміністрації, з 18 

квітня по 11 травня 2018 року проводив у 

навчальних закладах міста Чернігова та 11 

районів Чернігівської області освітньо-

виховний захід «Партизан» для учнівської 

молоді допризовного віку. 

З 4 по 6 травня в селі Мала Кошелівка 

пройшов семінар-тренінг «Форпост Північ: 

медицина». 30 молодих осіб допризовного 

віку з Чернігівської, Київської та Черкаської 

областей протягом трьох днів навчалися 

надавати домедичну допомогу 

постраждалим при надзвичайних ситуаціях. 

Акцент було зроблено на відпрацювання 

алгоритмів дій в умовах ведення бойових 

дій. Учасники  ознайомилися з основами 

анатомії та фізіології людини, 

відпрацьовували алгоритми виявлення 

ознак життя, техніки зупинки критичних 



кровотеч, техніки надання стабільного 

положення потерпілому, правила 

поводження зі зброєю пораненого, різні 

способи транспортування пораненого та ін.  

2.20. Проведення всеукраїнських, обласних, місцевих заходів (акцій, конкурсів, тренінгів, ігор, форумів, безкоштовних курсів, учнівських олімпіад тощо), спрямованих на 

підвищення рівня знань та розширення сфери застосування української мови 

  Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 
Управління освіти і науки 

облдержадміністрації,  

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), громадські 

організації (за згодою) 

10,0 
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10 січня 2018 року на базі ліцею №15 м. 

Чернігова проведено III (обласний) етап 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з 
української мови і літератури, у яких взяло 

участь 157 учнів 8-11 класів (8 клас-38 

учнів, 9 клас-39 учнів, 10 і 11 класи-по 40 

учнів) з усіх районів та міст області, ОТГ. 

2.21. Проведення обласного етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка   

  Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Чернігівський обласний 
інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені  

К.Д. Ушинського, вищі 

навчальні заклади (за 

згодою) 

15,0 15,0 - - - - 26,8 26,8 - - - - 8 грудня 2018 року на базі Чернігівської 

ЗОШ І-ІІІ ст. №33 проведено обласний етап 

Конкурсу, учасниками стали 142 здобувачі 
освіти.  Серед них: учнів 5-11 класів (98 

учасників) закладів загальної середньої 

освіти; 11 учнів закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти; 15  студентів 

закладів фахової передвищої  та 18 -  вищої 

освіти. 

Учасники Конкурсу – представники 4-х 

міст, 17 районів та 21-ї ОТГ області. 

Кількість учасників заходу – 142 особи. 

2.22. Проведення обласного етапу Міжнародного конкурсу  з української мови імені Петра Яцика серед учнів  загальноосвітніх навчальних закладів та студентів вищих 

навчальних закладів 

  Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 
Чернігівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені  

К.Д. Ушинського, вищі 

навчальні заклади (за 

згодою) 

9,0 9,0 - - - - 14,8 14,8 - - - - 15  грудня 2018 року на базі Чернігівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №19 було проведено 
обласний етап Конкурсу, в якому взяло 

участь 201 здобувач освіти. Серед учасників  

- 154 учні 3-11 класів закладів загальної 

середньої освіти, 11 учнів закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, 

19 студентів закладів фахової передвищої та 

17 – вищої освіти. Учасники конкурсу – 

представники 4-х міст, 17-ти районів, 26 

ОТГ області. 

Кількість учасників заходу - 154. 



2.23. Проведення в навчальних закладах тижнів правової освіти та національно-патріотичного виховання, спрямованих на розвиток у дітей та молоді почуття власної гідності, 

усвідомлення своїх прав і обов’язків в суспільстві 

  Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), вищі навчальні 

заклади (за згодою) 

- - - - - - 0,0 0,0 - - - - У закладах освіти області у січні-червні 

2018 року проведено виховні години та 
години спілкування з правової тематики, до 

Дня Конституції України правові квести, 

дискусії, засідання за «круглим столом» за 

участю працівників ювенальної превенції, 

Чернігівської обласної прокуратури, 

конкурси малюнків.  

У рамках тижня права в закладах освіти 10 

грудня проведено Всеукраїнський урок 

«Права людини» з нагоди проголошення 

загальної декларації прав людини. 

Заходів 738, учасників-14463 особи. 
Протягом звітного періоду відбулись 

виховні години, лекції, диспути, дискусії, 

бесіди, засідання за «круглим столом» 

«Конституція України – основний закон 

держави», «Я і мої права», «Без добрих 

справ немає доброго імені», «Права та 

обов’язки учнів в Україні», «Що я знаю про 

Конвенцію про права дитини», «Вчимося 

жити у правовій державі», «Правова 

система України», «Як вирішити правовий 

спір», «Обирати і бути обраним», «Роль 

правових знань в життєдіяльності кожної 
людини», «Наш Закон-наша сила», «Знаємо 

свої права, виконуємо свої обов’язки», «Чи 

варто завжди дотримуватись букви 

закону?»; інформаційні  викладки 

літератури «Права людини - твої права, мої 

права»; перегляд соціальних роликів «Світ 

моїх прав та обов’язків». 

Загальна кількість заходів за рік - 1542, 

учасників – 31263. 

2.24. Проведення заходів (конкурсів, конференцій, історичних реконструкцій, квестів тощо), спрямованих на залучення дітей та молоді до  відтворення історичних подій, 

пов’язаних з історією боротьби за незалежність України 

  Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 
облдержадміністрації, 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 
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У 2018 році Департаментом сім’ї, молоді 

та спорту облдержадміністрації підтримано 
28 заходів національно-патріотичного 

спрямування, проведених спільно з 

громадськими організаціями. 

   



рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), вищі навчальні 
заклади (за згодою), 

громадські організації (за 

згодою) 

2.25. Розвиток дитячого та молодіжного  краєзнавчого туризму з метою ознайомлення з історією, культурою рідного краю та різних регіонів України, зміцнення національної 

єдності, зокрема організація та проведення обласного етапу, участь у  Всеукраїнському зльоті юних туристів-краєзнавців 

  Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

КПНЗ «Центр національно-

патріотичного виховання, 

туризму та краєзнавства 
учнівської молоді», 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), вищі навчальні 

заклади (за 

згодою),громадські 

організації (за згодою) 
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У обласному етапі Всеукраїнського зльоту 

юних туристів-краєзнавців  2018 року взяли 

участь 85 здобувачів освіти  закладів освіти 

Ічнянського, Куликівського районів, 

Корюківської, Коропської, Сновської ОТГ, 

міст Ніжина та Чернігова. 

2.26. Організація та проведення акцій, творчих конкурсів, конкурсів-досліджень, заходів, спрямованих на активізацію вивчення історії України, рідного краю через історію 

свого роду 

  Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 
облдержадміністрації, 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації,  

Департамент культури і 

туризму, національностей та 

релігій 

облдержадміністрації 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 
територіальні громади (за 

згодою),  громадські 

організації (за згодою) 
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Чернігівський літературно-меморіальний 

музей-заповідник             М.М. 
Коцюбинського:  розгорнуто виставку  

бібліотечних матеріалів - «Тільки в єдності 

наша сила»  (січень) та «Крути – смолоскип 

у майбутнє» (січень); проведено Обласний 

патріотичний зліт учнівської молоді  «Моя 

Батьківщина - Україна» (березень); 

встановлено виставку до Дня пам’яті і 

примирення «В книжковій     пам’яті 

миттєвості війни» (травень). 

 У Чернігівському  обласному 

історичному музеї ім. В.В.Тарновського 
проведено тематичну екскурсію «Бій під 

Крутами» (квітень) та вечір-реквієм до 

річниці Голодомору (листопад). 

Чернігівський обласний художній музей  



ім. Григорія Галагана; встановлено 

фотовиставку В.Катімана та Ю. Хромушина  

«Україна від краю до краю» до  відзначення 
Дня Соборності України (січень); публічну 

лекцію представника Українського 

інституту національної пам’яті у 

Чернігівській області Сергія Бутка «Бій за 

майбутнє України» до 100-річчя бою під 

Крутами; презентацію збірки статей 

"Чернігів: історія міста в історіях людей"  

(лютий); проведення персональної виставки 

члена Національної спілки художників 

України Ук Дара Чана в рамках 

Міжнародної акції    «Ніч у музеї» 
(травень); патріотичну лекцію-гру 

«Козацькому роду нема переводу» для  

пришкільних таборів  (червень); тематичні 

заходи до Дня пам'яті жертв Голодоморів у 

Чернігівському обласному художньому 

музеї ім. Григорія Галагана (листопад).  

Сосницький літературно-меморіальний 

музей О.П.Довженка провів ряд заходів, а 

саме: історичний екскурс до 100-річчя 

вступу О.Довженка до армії С.Петлюри і  

боротьбу за УНР «1918 рік у житті 

Довженка. Повстання на заводі «Арсенал» 
(січень); кіногодину «Одна для всіх соборна 

Україна». Перегляд документальної  

стрічки «Акт злуки 22.01.1919» (січень); 

годину-реквієм до 100-річчя бою під 

Крутами «Молодь, що стала надією.  Надія, 

що стала символом» (січень); участь у 

Всеукраїнській акції «Україна моя 

вишивана» (лютий); патріотичну бесіду до 

100-річчя від Дня затвердження герба 

України  «Тризуб – закодоване 

повідомлення від наших предків» (лютий); 
годину-реквієм до 75-річчя Корюківської 

трагедії «1943 рік. Корюківка: замовчувана 

трагедія» (березень); експонування 

виставки до Дня Конституції України 

«Конституція – абетка  громадянина» 

(червень); експонування виставки «Між 

Перуном і Христом» до 1030-річчя 

хрещення Київської Русі-України (липень); 

Чернігівська обласна бібліотека для 



юнацтва провела заходи: історична довідка 

«Воєдино навіки» (січень); «урок мужності 

«Воїни світла в моєму серці» (лютий); 
Година роздуму «Крути вчать дивитись у 

майбутнє» (лютий). 

Чернігвська обласна наукова 

універсальна бібліотека ім.. В.Г.Короленка 

протягом звітного періоду провела:  -        

Круглий стіл «Їхній подвиг – символ 

мужності повік» (до 100-річчя бою під 

Крутами). За круглим столом чернігівські 

науковці, вчителі, студенти та школярі 

говорили про подію, яка стала важливою 

віхою в українській історії початку ХХ 
століття. 100 років тому, 29 січня 1918 року, 

саме на Чернігівщині відбувся героїчний бій 

біля станції Крути. -   Захід «Замовчувані 

сторінки в історії України». Презентація 

збірки віршів талановитого поета, людини 

непростої долі Леоніда Тереховича «...До 

правди незалежного життя». Вірші поета 

різні за змістом, формою, ідейним 

спрямуванням, художнім рівнем. Майже все 

своє життя Леонід Терехович самостійно 

намагався протистояти радянській 

тоталітарній системі. Неодноразово 
притягався до кримінальної 

відповідальності за «розповсюдження 

наклепницьких вигадок, що паплюжать 

радянський державний і суспільний лад». 

Доля поета склалася трагічно – як і багатьох 

інших, хто намагався відверто говорити про 

дійсність. 

 Про трагічні сторінки життя поета, його 

творчість говорили учасники презентації 

однієї з найповніших збірок творів Леоніда 

Тереховича, яка була видана за кошти 
обласного бюджету і 

розповсюджуватиметься по бібліотеках і 

навчальних закладах області.  

- Популяризація інформації з актуальних 

питань життя області та відомостей про 

діяльність минулих поколінь, про знаних 

земляків, забезпечення формування 

історичної пам'яті та допомога у 

патріотичному вихованні молоді є метою 



щорічного краєзнавчого видання «Знаменні 

і пам'ятні дати Чернігівської області на 2018 

рік», які з 1974 року готує та видає 
Чернігівська ОУНБ ім. В. Г. Короленка. 

-  «Трагедія Голокосту – урок для всього 

людства» – книжково-ілюстративна 

виставка, присвячена Міжнародному дню 

пам'яті жертв Голокосту. 

- Книжково-ілюстративна виставка 

«Вічний біль Другої світової: спалені міста 

та села Чернігівщини». 

- Напередодні Дня пам’яті та примирення 

і Дня перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні у Чернігівській обласній 
універсальній науковій бібліотеці ім. В. Г. 

Короленка відбулася зустріч учнів десятого 

класу ЗОШ № 3 з ветераном Другої світової 

війни Іваном Омеляновичем Онищенком. 

- Книжково-документальна виставка 

«Свідчення тих, хто вижив» з нагоди 

Міжнародного дня визволення в'язнів 

фашистських концтаборів. 

- Книжково-інформаційна виставка з 

нагоди Дня партизанської слави 

«Партизанська слава Чернігівщини». 

- Круглий стіл «Голодомор 1932–1933 
рр.: незламні» з нагоди 85-ї річниці трагедії 

Голодомору 1932 – 1933 років. 

- Книжково-ілюстративна виставка «Біль 

і пам'ять: Голодомор 1932–33 рр. на 

Чернігівщині». 

2.27. Проведення Чемпіонату з інтелектуальних ігор «Віват, інтелект!» серед школярів Чернігівської області  та Міжнародної  гри «Віват, інтелект!» 

  Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

Чернігівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені  

К.Д. Ушинського 

61,0 61,0 - - - - 0,0 0,0 - - - - У зв’язку з реорганізацією філії ПАТ 

«НСТУ» «Чернігівська регіональна 

дирекція» та зміною порядку виготовлення 

ефірного контенту-всі передачі, починаючи 

з 2018 року, мають проходити пітчинг у 

ради генеральних продюсерів НСТУ.  

Через зазначені вище причини не було 
можливості провести у 2018 році спільний 

проект «Віват, інтелект!» Управління освіти 

і науки облдержадміністрації та філії ПАТ 

«НСТУ» «Чернігівська регіональна 

дирекція»  (Чемпіонат з інтелектуальних 

ігор «Віват, інтелект!» серед школярів 

Чернігівської області та міжнародна гра 



«Віват, інтелект!»).  

Філія ПАТ «НСТУ» «Чернігівська 

регіональна дирекція» планує подавати на 
пітчинг проект «Віват, інтелект» на 2019 

рік. 

2.28. Проведення тематичних змін з національно-патріотичного виховання в закладах оздоровлення та відпочинку 

  Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 
згодою),  громадські 

організації (за згодою) 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

0,0 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

0,0 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

У 2018 році у закладах оздоровлення та 

відпочинку забезпечено проведення 

тематичних змін національно-патріотичного 

спрямування, зокрема, за зазначеним 

профілем організовано роботу літньої 

школи для обдарованих та талановитих 

дітей (дитячий табір «Юний турист» у с. 

Количівка Іванівської ОТГ Чернігівського 

району) – 40 учасників, двох наметових 

містечок (м. Ніжин, Срібнянський район) – 
66 учасників. 

2.29. Організація та проведення  молодіжних наметових таборів національно-патріотичного спрямування 

  Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою),  громадські 
організації (за згодою) 

100,0 

 

 

- 

100,0 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

23,7 

 

 

0,0 

23,7 

 

 

0,0 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

У червні-липні 2018 року проведено 

обласний захід «Молодіжне наметове 

містечко «ТАМ» - Територія активної 

молоді» в с. Олешня Ріпкінського району 

Чернігівської області. Програма заходу була 

доволі насиченою. Кожен з учасників 

табору зміг проявити та реалізувати себе. 

Вона включала цікаві локації та змагання, 

зокрема заняття з тактичної підготовки та 

поводження зі зброєю, інтелектуальні ігри 

для знатоків, фестиваль фарб, виступи 
команд КВК, показові майстер-класи. В 

рамках наметового містечка, розгорнуто 

туристичну виставку та виставку майстрів 

декоративно-прикладного мистецтва, 

також  проводились майстер-класи. 

2.30. Проведення просвітницьких заходів із національно-патріотичного виховання дітей та молоді в закладах соціального захисту дітей та молоді: притулках для дітей, центрах 

соціально-психологічної реабілітації дітей, обласному соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

  Служба у справах дітей 

облдержадміністрації,  

Департамент культури і 

туризму, національностей та 

релігій 

облдержадміністрації, 
Обласний центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

- 

 

 

- 

 

 
 

 

- 

 

 

- 

 

 
 

 

- 

 

 

- 

 

 
 

 

- 

 

 

- 

 

 
 

 

- 

 

 

- 

 

 
 

 

- 

 

 

- 

 

 
 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 
 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 
 

 

- 

 

 

- 

 

 
 

 

- 

 

 

- 

 

 
 

 

- 

 

 

- 

 

 
 

 

- 

 

 

- 

 

 
 

 

В центрах соціально-психологічної 

реабілітації дітей (м. Чернігів, м. Ніжин, с. 

Хмільниця Чернігівського району) створено 

куточки національно-патріотичного 

виховання, які спрямовані на ознайомлення 

дітей з національними та народними 
символами України. Для вихованців центрів 

завжди проводяться виховні години, 



молоді, комунальний заклад 

«Обласний соціальний 

гуртожиток для дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,0 0,0 - 

 

- 

 

- 

 

- 

 

розвивальні заняття, години спілкування, 

інформаційні повідомлення, які спрямовані 

на вивчення історії нашої держави, її 
символів, обрядів та традицій, видатних 

постатей, подій, які відбуваються в даний 

час на території України на теми: 

«Чорнобиль…Трагедія.. Пам'ять...», «Ніхто 

не забутий, ніщо – не забуте», «День 

пам’яті жертв голодомору та політичних 

репресій», «День пам’яті  та примирення в 

Україні»,  «Людина- серед людей»,  «Свято 

Трійця»,  «Діти України за Єдину країну»,  

«Нехай не розмежованою залишиться 

навіки!», «З Україною в серці»,  « До Дня 
Соборності України», «Крути. Пам’ятай їх 

подвиг»,  «Крізь пекло Афганської війни», 

«Пам’яті героїв Небесної сотні»,  «Одна 

Батьківщина і двох не буває», «Хоробрі 

серця сучасності», «Я люблю Україну. 

Подорож у минуле», «Фронтові листи 

поношені, потерті – мовчазні свідки війни. 

Лист воїну»,  «Хай буде мир на всій Землі», 

«День вишиванки» та інші заходи. 

В обласному соціальному гуртожитку 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування забезпечено 
реалізацію заходів щодо національно-

патріотичного виховання молоді у 2018 

році. Проведено цілу низку заходів 

громадянсько-патріотичної спрямованості, 

які відіграють важливу роль у виробленні в 

молоді суспільно значущої мети – побудови 

громадянського суспільства та правової 

незалежної Української держави. Серед 

них: вечір реквієм «Голодомор 1932-1933 

рр. – незагоєна рана України», тематичний 

вечір присвячений захисникам України 
«Золоті дзвони Покрови», виховна година 

«Українська держава та її символіка», 

«Герої Крут – вони назавжди в серці 

України», день скорботи «Дзвони 

Чорнобиля». 

Чернігівська обласна бібліотека для 

дітей протягом 2018 року проводила заходи 

з національно-патріотичного виховання: 

- виставку «Шануймо славу 



України» (січень); 

- годину національної єдності «У 

нас вона одна-єдина навіки незалежна 
Україна» ( січень); 

-бесіда-презентація «Крути – наша 

слава, наша історія» ( Зустріч зі старшим 

науковим працівником Історичного музею 

ім. Тарновського Олександром Бондарем)  

(січень); 

-експрес-виставка  «Небесна сотня – та 

в серцях вогонь» (лютий); 

-краєзнавча виставка «Святині нашої землі» 

(квітень); 

- години державності «Святковий прапор», 
«Я хочу жити у щасливій Україні, єдиній, 

незалежній, нероздільній» (серпень); 

-козацькі забави  «Де козак, там і слава» 

(жовтень); 

- до Дня гідності і свободи поетична мозаїка 

«Героям слава навіки» (листопад). 

Чернігівська обласна бібліотека для 

юнацтва  проводила бібліотечні виставки: 

- «Лицарі небесної  варти» (лютий); 

- «Герої Миру» (липень); 

- «Сила нескорених»  (жовтень); 

- «Майдан. Україна. Шлях до свободи» ( 
листопад); 

- «Військова служба – поклик долі» 

(грудень). 

Також, Чернігівська обласна бібліотека 

для юнацтва  в Чернігівському центрі 

соціально – психологічної  реабілітації дітей 

проводила заходи: 

 -мовознавчий калейдоскоп «Українську 

буду знати, берегти і поважати» (лютий); 

- літературний уїкенд « Барвистий світ 

Шевченкового слова» (березень); 
- народознавча година «Вишиванка – оберіг 

українського народу» ( травень). 

2.31. Проведення заходів із відродження, збереження та популяризації народних промислів 

  Департамент культури і 

туризму, національностей та 

релігій 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

- - - - - - 0,0 0,0 - - - - - виставка декоративно-ужиткового 

мистецтва під час заходу «Урочисте 

зібрання товариства «Чернігівське 

земляцтво» м.Київ (січень); 

- виставка декоративно-ужиткового 

мистецтва під час заходу Масляна 



(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 
згодою),  громадські 

організації (за згодою) 

м.Чернігів (березень); 

- відкритий фестиваль-конкурс «Свято 

народного майстра» (виставка-ярмарка) 
м.Чернігів (травень); 

 - відкриття туристичного сезону м.Чернігів 

(травень); 

Літературно-мистецьке свято «Нетлінне 

слово» м.Новгород- Сіверський 

Фольклорний фестиваль-конкурс ім. Василя 

Полевика с. Займище Щорського району 

(травень); 

- фестиваль Відродження села, його 

духовності і культури с.Піски 

Бахмацького району (червень); 
 -фестиваль БатуринФест «Шабля» м. 

Батурин Бахмацького району (червень); 

- Історико- культурний  фестиваль 

реконструкції «Дике поле. Шлях до Європи 

(червень); 

- Екологічний фестиваль «Життя в стилі 

Еко» м.Чернігів (червень); 

- Всеукраїнський фестиваль кобзарського 

мистецтва «Вересаєве свято» с.Сокиринці 

Срібнянський район (червень); 

- Молодіжне наметове містечко «ТАМ – 

територія активної молоді» с.Олешня 
Ріпкинського району (червень); 

- виставка-ярмарка до свята Івана Купала на 

Голубих озерах с.Олешня Ріпкинського 

району (липень); 

- Відкритий фестиваль традиційного 

слов'янського мистецтва та бойових 

єдиноборств «Київська Русь» смт. Любеч 

Ріпкинського району (серпень); 

- Міжнародний фольклорний фестиваль 

національних культур «Поліське коло» 

м.Чернігів (серпень); 
-святкова виставка- ярмарка до Дня міста 

Чернігова  «Виставка майстрів 

Чернігівського краю» (вересень); 

-Всеукраїнське  літературно-мистецьке 

свято «Качанівські музи» с.Качанівка 

Ічнянського району (вересень); 

-II Обласний фестиваль української пісні і 

танцю ім.Г.Г.Вірьовки смт.Березне 

Менського району (вересень); 



-Свято «Мирноградська осінь» 

м.Мирноград Донецької області (вересень); 

- виставковий ярмарковий захід в рамках 
«Свято молока» (жовтень). 

2.32. Оновлення експозицій в музеях області краєзнавчого, етнографічного, історичного профілю з метою представлення інформації про український визвольний рух ХХ 

століття, Героїв Небесної Сотні, АТО 

  Департамент культури і 

туризму, національностей та 

релігій 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою),  громадські 
організації (за згодою) 

- - - - - - 0,0 0,0 - - - - Протягом лютого-квітня 2018 року у 

Чернігівському обласному художньому 

музеї імені Григорія Галагана 

проекспоновано  виставку з фондів 

Національного меморіального комплексу 

Героїв Небесної Сотні - Музею Революції 

Гідності «Творчий спалах Майдану», у 

Сосницькому літературно-меморіальному 

музеї О.П.Довженка - виставку «Ангели над 

Україною» до Дня Героїв Небесної Сотні 
(лютий). 

У музейних закладах області постійно 

проводиться робота з доповнення 

експозицій новими матеріалами, зокрема 

експонатами присвяченими українському 

визвольному руху, Героям Небесної сотні та 

війні на сході Україні 

2.33. Організація та проведення спортивних заходів, змагань, турнірів з видів спорту за участю молоді, учасників АТО та членів їх сімей 

  Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

Обласний центр фізичного 

здоров’я населення «Спорт 

для всіх», 
райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою),  громадські 

організації (за згодою) 

100,0 100,0 - - - - 5,3 5,3 - - - - З 02 по 07 жовтня 2018 року в м. 

Житомирі забезпечувалася участь команд 

від Чернігівської області у Всеукраїнському 

зльоті «Соколята України». Основна мета 

змагань – це підготовка юнаків до служби в 

лавах Збройних Сил України, підняти їх 
патріотичний дух, щоб вони гордилися 

своєю державою і своїми Збройними 

Силами. Учасники пройшли командні та 

індивідуальні змагання з військово-

прикладного багатоборства, методичні 

семінари. 

 

2.34. Організація та проведення заходів, зокрема із залученням учнівської та студентської молоді, спрямованих на формування бережливого ставлення до навколишнього 

природного середовища, історичних, культурних пам’яток, як загальнонаціонального скарбу та об’єктів спільного піклування 

  Департаменти 

облдержадміністрації: сім’ї, 

молоді та спорту, екології та 

природних ресурсів;  
житлово-комунального 

господарства;  культури і 

- - - - - - 0,0 0,0 - - - - Упродовж року  дітей та учнівську  молодь 

залучено до участі у всеукраїнських, 

обласних  конкурсах та акціях, спрямованих 

на формування бережливого ставлення до 
природного середовища «День зустрічі 

птахів», «Новорічна композиція», «Дідух», 



туризму, національностей та 

релігій, Управління освіти і 

науки облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), громадські 

організації (за згодою) 

«Календар GLOBE 2019. GLOBE – 20 років 

в Україні»,  «Квітуча Україна» тощо, 

екологічних акцій «Добро завжди 
повертається», «Шпаківня», «Синичка», 

«Годівничка», «Первоцвіти», «Збережи 

ялинку», «Recycle» зі збору вторинної тощо. 

У рамках відзначення 100-річчя 

позашкільної освіти Україні, з метою 

активізації роботи щодо формування 

екологічної культури, залучення здобувачів 

освіти до практичної природоохоронної 

роботи, підвищення ефективності 

навчально-дослідної роботи на навчально-

дослідних земельних ділянках 
позашкільним закладом «Чернігівська 

обласна станція юних натуралістів» 

упродовж жовтня 2018 року проведено 

акцію «День юного натураліста». У рамках 

акції здобувачі освіти та педагогічні 

працівники провели низку 

природоохоронних масових заходів, а саме: 

дослідження, впорядкування та благоустрій 

територій закладів освіти, виховні години, 

засідання за круглим столом, конференції з 

питань охорони природи та збереження 

біорізноманіття, свята квітів, виставки дарів 
осені, благодійні ярмарки, екскурсії для 

ознайомлення з флорою та фауною рідного 

краю. 

У закладах професійної (професійно-

технічної) освіти проведено бесіди, 

інформаційні години, лекції, екотренінги, 

віртуальні подорожі «Чисте довкілля», 

«Про безпеку життя на планеті Земля», 

«Вчимося мислити екологічно…», «Ти на 

землі – людина», «Світ навколо нас: 

екологічне мислення формує екологічну 
поведінку. Як ми вчимося берегти 

природу».  

Відбулись трудові десанти - «Урожай», 

«Ліцейне подвір’я». Здобувачі освіти 

брали участь в акціях щодо прибирання 

прилеглих територій до навчальних 

закладів. 

У закладах фахової передвищої та вищої 

освіти проведено 35 заходів за участю 3800 



студентів.  

Заходи та конкурси (акції) – 81, 

учасники – 66560. 

   2557,1 0,0     370,4 370,4      

3. Співпраця органів державної влади та органів місцевого самоврядування з громадськими об’єднаннями в напрямі національно-патріотичного виховання 

3.1. Забезпечення ефективної роботи координаційних рад з національно-патріотичного виховання при місцевих державних адміністраціях, органах місцевого самоврядування 

  Департамент сім’ї, молоді та 
спорту 

облдержадміністрації, 

Райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), громадські 

організації (за згодою) 

- - - - - - 0,0 0,0 - - - - Виїзне засідання Координаційної ради з 

питань національно-патріотичного 

виховання при облдержадміністрації 

відбулося 14 червня у Семенівському 

районі. До її роботи долучилися члени 

Координаційної ради при Семенівській 

райдержадміністрації та голови 

координаційних рад прикордонних районів 

Чернігівщини. 

Розпочався захід з покладання квітів до 

меморіальної дошки загиблому учаснику 

АТО Ігору Кистерному, яка розміщена на 

фасаді Семенівської гімназії № 2.  

Далі члени Координаційної ради змогли 

побачити показові виступи Семенівського 

районного осередку Чернігівської обласної 

федерації Хортингу СК Клейнод. 

Також в програмі було відвідування 

проекту «Військово-патріотична гра». 

Проект став переможцем конкурсу з 

визначення програм національно-

патріотичного спрямування, розроблених 

інститутами громадянського суспільства, 

для виконання яких надається фінансова 

підтримка з обласного бюджету в 2018 році. 

 

3.2. Надання фінансової підтримки реалізації  проектів (програм, заходів) національно-патріотичного спрямування, розроблених інститутами громадянського суспільства 

  Департамент сім’ї, молоді та 
спорту 

облдержадміністрації, 

Райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади  

(за згодою), громадські 

організації (за згодою) 

200,0 200,0 - - - - 160,0 160,0 - - - - Також протягом 2018 року 
Департаментом сім’ї, молоді та спорту 

реалізовано та профінансовано 6 проектів 

національно-патріотичного спрямування 

переможців конкурсу молодіжних програм 

(проектів, заходів), розроблених 

громадськими організаціями, на виконання 

яких надається фінансова підтримка з 

обласного бюджету, зокрема: 

1) Спортивно-оздоровчий захід «Ігри 

патріотів» Чернігівської обласної 



організації Українського товариства глухих.  

Захід відбувся 12 травня 2018 року у місті 

Чернігові, який зібрав 40 учасників та 70 

глядачів-вболівальників з 15 районів та міст 

Чернігівської області. 

Мета заходу - виховання нечуючих 

патріотів України на засадах національної 

гідності та активної громадської позиції, 

здорового способу життя, підтримка 

діяльності молодіжних об’єднань, виявлення 

та удосконалення особистої і командної 

майстерності учасників змагання. 

Завдяки цій грі зміцнюються відносини 

між районними територіальними 

організаціями УТОГ, покращується рівень 

фізичної підготовки нечуючої молоді.  

2) Проект «Військово-патріотична Гра» 

Сосницької районної молодіжної 
громадською організації Спортивний клуб 

«Анти». 

В рамках проекту для 60 учасників з 

різних районів Чернігівської області 

проведено історичні лекції, заняття з основ 

надання першої медичної допомоги в 

екстремальних ситуаціях, індивідуальної 

тактики, зброєзнавства, топографії, тактики 

легкої піхоти для малих підрозділів, 

саперної справи тощо.  

3) Проект «Наметовий табір «Козацькі 

забави» Сосницької районної молодіжної 

громадської організації Спортивний клуб 

«Анти». 

В рамках проекту для 50 учасників з 

різних районів Чернігівської області 

проведені заняття з тактики, радіозв'язку, 

альпінізму, історії, топографії, саперної 

справи тощо. Також учасники грали в 

Страйкбол та козацькі ігри. 

4) Захід «Кінокемп «Кіносарай 2018» в 

мистецькому хуторі «Обирок» громадської 

організації «Всеукраїнська молодіжна 

організація «Зелене плем’я». 

Мета заходу: підтримка ініціатив молоді 

та її інноваційного потенціалу, створення 



умов для творчого і духовного розвитку 

молоді, її інтелектуального 

самовдосконалення та формування 

усвідомлених мотивів щодо вибору певного 

виду діяльності (кіновиробництва), що 

забезпечить задоволення її матеріальних і 

духовних потреб у самовираженні. 

Протягом трьох днів заходу було 

представлено новинки українського кіно: 

житейська комедія "Припутні", реж. А. 

Непиталюк, документальний фільм про 

Олега Сєнцова, ув'язненого в Росії, 

"Процес", реж. А.Куров, ігровий фільм 

"Стрімголов", реж. М.Степанська та ін. Всі 

фільми були представлені авторами або 

акторами. Відбулася також "обирська" 

прем’єра документального фільму "МІФ" 

режисера Леоніда Кантера, засновника 

хутора Обирок. Окрім кінопрограми була 

організована музична сцена та дитячий 

простір, які створили розмаїття фестивалю.  

Фестиваль відвідало близько 200 людей, 

серед яких була молодь з різних областей 

України та більше половини районів 

Чернігівської області. 

5) Проект «Військово-патріотичний табір 

«Доброволець» громадської екологічної 

організації «Мама-86-Ніжин». 

В рамках проекту для учасників 

проведені історичні гутірки, заняття з основ 

надання першої медичної допомоги та 

правил поведінки в екстремальних 

ситуаціях, саперної справи, культури 

поводження зі зброєю, тактики тощо. Також 

учасники переглянули патріотичні фільми, 

пограли в Теренову гру та Страйкбол. У 

заході взяло участь 30 молодих людей 

старшого шкільного віку. Реалізувати 

проект допомагали ГО «Дозір «Крук», ГО 

«Вогонь відродження», ГО "«БАХМАЦЬКА 

РАЙОННА ТЕРИТОРІАЛЬНА СПІЛКА 

ТОВАРИШІВ-ВОЇНІВ АТО» та Ініціативна 

група "Національний корпус". 
 6) Проект «Теренова гра» Сосницької 



районної молодіжної громадською 

організації Спортивний клуб «Анти». 

В рамках проекту для учасників 

проведені історичні гутірки, заняття з основ 

надання першої медичної допомоги та 

правил поведінки в екстремальних 

ситуаціях, саперної справи, культури 

поводження зі зброєю, тактики тощо. Також 

учасники переглянули патріотичні фільми, 

пограли в Теренову гру та Лазертаг. У заході 

взяло участь 100 молодих людей старшого 

шкільного віку. Заняття для учасників 

проводили учасники антитерористичної 

операції та громадські активісти. 

3.3. Сприяння реалізації всеукраїнських, обласних, місцевих громадських ініціатив, спрямованих на зміцнення національної єдності, утвердження патріотизму, відновлення та 

збереження національної пам’яті, популяризацію духовно-культурної спадщини Українського народу 

  Структурні підрозділи 
облдержадміністрації, 

територіальні органи 

центральних органів 

виконавчої влади (за 

згодою), 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), громадські 
організації (за згодою) 

- - - - - - 0,0 0,0 - - - - За підтримки Міністерства молоді та 

спорту України Департаментом сім’ї, 

молоді та спорту та з 17 по 19 серпня 2018 

року в лісі біля Чернігова тривав 

Всеукраїнський табір, спрямований на 

збільшення чисельності молоді, що готова 

до виконання обов'язку із захисту 

незалежності та територіальної цілісності 

України "Яструб-2018". 

Участь у ньому взяли 40 студентів з усіх 

куточків України, викладали на вишколі 10 

досвідчених інструкторів – учасників 

Антитерористичної операції. 

В програмі табору проведено курси 

домедичної допомоги під час бойових дій, 

катастроф та нещасних випадків, тактична 

теренова гра в страйкбол, навчання основам 

керування безпілотним літальним апаратом, 

лекції про героїчні сторінки минулого і 

сучасності й іще багато цікавого. 

 

3.4. Сприяння діяльності клубів, центрів національно-патріотичного виховання, молодіжних центрів, позашкільних закладів, які здійснюють національно-патріотичні заходи 

  Департамент культури і 
туризму, національностей та 

релігій 

облдержадміністрації, 

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 

- 
 

 

 

 

- 
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- 

Рішенням дванадцятої сесії сьомого 

скликання Чернігівської обласної ради 28 

березня 2018 року № 56-12/VII шляхом 

реорганізації комунального підприємства 

«Обласний молодіжний центр» 

Чернігівської обласної ради було створено 



облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), громадські 

організації (за згодою) 

комунальну установу «Чернігівський 

обласний молодіжний центр» Чернігівської 
обласної ради. 

Рішенням п’ятнадцятої сесії сьомого 

скликання Чернігівської обласної ради від 4 

жовтня 2018 року № 10-15/VII внесено 

зміни до обласної Програми «Молодь 

Чернігівщини» на 2016-2020 роки, якими 

передбачено кошти на проведення заходів 

Обласним молодіжним центром. 

3.5. Надання організаційно-методичної допомоги громадським об’єднанням військово-патріотичного спрямування у проведенні військово-історичних фестивалів, військово-

патріотичних зборів, військово-патріотичних ігор та військово-спортивних таборів для молоді 

  Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 
Департамент культури і 

туризму, національностей та 

релігій 

облдержадміністрації, 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 
згодою), Управління 

превентивної діяльності 

ГУНП в Чернігівській 

області, громадські 

організації (за згодою) 

- - - - - - - - - - - - Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації  сприяє організаціям 
громадського суспільства у проведенні 

різноманітних заходів та реалізації проектів 

(приміщення, звукопідсилююча апаратура, 

ведучі, режисура, творчі колективи, 

квіткова продукція, лампадки, рушники, 

повітряні кульки, оформлення виставок, 

надання транспорту тощо), залучає 

представників ГО до проведення спільних 

заходів, постійно надається інформаційна 

підтримка, відповіді на публічні запити ГО, 

розміщення інформації  стосовно діяльності 
ГО на сайті Департаменту тощо. Варто 

наголосити, що Департамент співпрацює 

більш як з 140 громадськими організаціями  

(Додаток 1). 

 ГО «Українська ініціатива»: 

відкриття в Чернігівській області пам’ятних 

дошок видатним діячам Української 

революції та Українського 

державотворення, акція «Український 

Донбас», культурно-патріотичні заходи для 

Національної поліції Маріуполя та 

українських військових на Сході країни;  

 ГО «Об’єднання добровольців» - 

акція до дня незалежності України «Під 

рідним прапором  держави»; 

 ГО «Спілка 13 БТРО»: День пам’яті 

«Герої Дебальцевого», відзначення річниці 

створення 13 батальйону, виїзний шефський 

концерт для бійців 13 ОМПБ в м. Шостка 



Сумської області; 

 ГО «Кримська громада»: участь в 

Міжнародному фестивалі національних 
культур «Поліське коло», проведення акцій 

«Мій Крим», «День вишиванки», участь 

делегації у Всеукраїнській «Естафеті 

Єднання» у м. Фастів до 100-річчя Акту 

Злуки УНР та ЗУНР; 

 ГО «Жіноча Волонтерська Сотня  

Самооборони Чернігівщини» – благодійний 

захід «Лицарський Хрест добровольця» 

(березень, грудень); 

 ГО «Єдина родина Чернігівщини»: 

створення та експонування виставки 
«Сіверщина. Блокпост пам’яті», допомога в 

організації та проведені Всеукраїнського 

заходу «Єдина родина України»,  обласних 

заходів «Єдина родина Чернігівщини», 

поминального заходу на кладовище 

«Яцево», урочистого відкриття та освячення 

новозбудованої каплички Архистратига 

Божого Михаїла 

   на честь воїнів,  полеглих за 

цілісність, суверенітет та незалежність 

України в російсько-українській війні 
(АТО, ООС) на кладовищі «ЯЦЕВО». 

 ГО «ЧЕ СТУДІЯ»: у проекті 

«Зелена сцена» спільно з Чернігівським 

обласним художнім музеєм імені Григорія 

Галагана проводились культурно-мистецькі 

заходи для гостей та жителів міста 

Чернігова; 

 ГО «Молодіжний драматичний 

театр «АмаТеа»: в рамках проекту 

«Драматичний простір художнього музею» 

за участі Чернігівського обласного 

художнього музею імені Григорія Галагана 
відбулись експериментальна вистава-

дискусія «Енгігерда», вистава-квест «Синій 

птах» (за п'єсою М. Метерлінка), вистава 

«Полювання на мисливця» (за твором 

В. Мастросімона); 

 ГО «Студія медіа-проектів «Вартові 

демократії» спільно з Чернігівським 

обласним художнім музеєм імені Григорія 



Галагана відкрито виставку «Останній 

Гетьман. Сучасні візії», в рамках проекту 

«Останній Гетьман. Незавершена 
подорож...»; 

 ГО «Українська ініціатива» спільно 

з Чернігівським обласним художнім музеєм 

імені Григорія Галагана відкрито 

персональну виставку картин «Діалог 

культур» українського художника, 

уродженця Королівства Камбоджа – Ук 

Дара Чана; 

 ГО «МАРТ»: спільно з 

Чернігівською обласною універсальною 

науковою бібліотекою ім. В. Г. Короленка 
проводить безліч різноманітних  

інформаційно-просвітницьких заходів, 

форумів, виставок, круглих столів, показів 

та обговорень документальних фільмів на 

актуальні теми. 

 ГО «Шанс»: реалізація проекту 

«Соціальна адаптація людей з особливими 

потребами через залучення їх до 

інклюзивного туризму». Співпраця 

передбачала організацію культурно-

пізнавальних екскурсій історичними 
місцями області. Завдяки співпраці,  групи 

людей з особливими потребами 

безкоштовно відвідали об’єкти 

Національних історико-культурних 

заповідників «Гетьманська столиця» та 

«Качанівка», Чернігівський обласний 

історичний музей ім. В. В. Тарновського, 

Чернігівський літературно-меморіальний 

музей-заповідник М. М. Коцюбинського, 

Сосницький літературно-меморіальний 

музей О. П. Довженка та Ніжинський 

краєзнавчий музей ім. І. Г. Спаського. У 
Чернігівському літературно-меморіальному 

музеї-заповіднику М. М. Коцюбинського 

спільно з Чернігівським міським 

громадським об’єднанням інвалідів «Шанс» 

відкрито виставку «Натхнення душі» 

художніх робіт та декоративно-прикладного 

мистецтва осіб з інвалідністю (3 грудня 

2018 року-10 січня 2019 року). 



Чернігівський обласний художній музей 

імені Григорія Галагана протягом 2018 року 

спільно з міським громадським об’єднанням 
інвалідів «Шанс», в рамках проекту 

«Мистецька абетка англійською мовою», 

для дітей з особливими потребами 

проводились уроки англійської мови. 

В роботі з особами з інвалідністю 

Департамент співпрацює з ГО  в залучені їх 

до спільних культурно-мистецьких заходів, 

надання приміщення для проведення їх 

статутних заходів: Благодійна організація 

«АРРАТА», театр інтеграції «Дивосад», 

Центр медико-соціальної та фізичної 
реабілітації інвалідів з порушенням 

фізичного розвитку «Інтеграція»; 

Чернігівське міське об’єднання інвалідів 

«Шанс»; Чернігівська обласна громадська 

організація батьків, що мають дітей з 

вадами зору «Голос батьків», Чернігівська 

громадська організація по роботі з 

інвалідами «Конкордія». 

Обласний центр народної творчості 

сприяв в проведенні засідань голів ГО 

національних товариств 13 квітня та 

31 серпня 2018 року з обговоренням планів 
роботи, звітних періодів та підведення 

підсумків роботи цих організацій, а також  

організації та проведенні XIV 

Міжнародного фольклорного фестивалю 

національних меншин «Поліське коло» за 

участю 9 національних товариств. 

В залі засідань Департаменту культури і 

туризму, національностей та релігій 

Чернігівська громадська організація 

німецький культурний центр «Взаємодія» 

проводить заняття з вивчення німецької 
мови.    В обласному молодіжному центрі 

представники національно-культурних 

товариств мають можливість проводити 

культурні акції, національні свята, 

презентувати виставки. 

 В 2018 році Департаментом культури і 

туризму, національностей та релігій 

облдержадміністрації на електронні 

консультації з громадськістю виносились 



наступні питання: 

 у рубриці «Консультації з 

громадськістю / Електронні консультації з 
громадськістю веб-сайту ОДА»: 

 про проведення електронних 

консультацій щодо проекту звіту про 

виконання у 2017 році  «Обласної цільової 

Програми розвитку туризму в Чернігівській 

області на 2013-2020 роки»; 

 про проведення електронних 

консультацій щодо проекту звіту про 

виконання у 2017 році  Програми оновлення 

та розвитку Менського зоопарку 

загальнодержавного значення на 2016-2020 
роки. 

 у рубриці «Консультації з 

громадськістю / Діяльність веб-сайту 

Департаменту культури і туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації»: 

 про внесення змін до «Обласної 

цільової програми розвитку туризму на 

2013-2020 роки» від 24 травня 2018 року;  

 про внесення змін до «Обласної 

цільової програми розвитку туризму на 
2013-2020 роки» від 4 жовтня 2018 року; 

 про внесення змін до «Програми 

оновлення та розвитку менського 

зоологічного парку загальнодержавного 

значення на 2016-2020 роки». 

19 червня 2018 року між Департаментом 

культури і туризму, національностей та 

релігій Чернігівської облдержадміністрації і 

громадською організацією «Українська 

Ініціатива» підписано Угоду про 

партнерську співпрацю. Відповідно до якої, 
сторони домовилися про поглиблення 

співпраці у сфері культурно-просвітницької 

діяльності, зокрема, національно-

патріотичного спрямування; проведенні 

спільних акцій з ушанування пам’яті борців 

за незалежність України; протидії 

російській агресії. Підписання Угоди також 

дозволить розширити вже існуючу 

співпрацю через залучення до спільних 



проектів також іноземних партнерів. Ідея 

полягає в популяризації української 

культури за кордоном, ознайомленні 
українських громадян з досвідом іноземних 

країн, зміцненні європейського вибору 

України та успішного просування шляхом 

становлення незалежної демократичної 

держави. 

В січні 2018 року підписано Меморандум 

про співробітництво Чернігівської ОДА з 

ГО «Товариство «Чернігівське земляцтво» в 

м. Києві ( в документі є пункти про 

співпрацю з галузі культури, туризму, 

охорони культурної спадщини). 
Департамент культури і туризму, 

національностей та релігій 

облдержадміністрації сприяє розвитку 

громадських ініціатив з питань розвитку 

волонтерського руху, а саме тісно 

співпрацює з Єдиним волонтерським 

центром під час проведення культурно-

мистецьких заходів. 

3.6. Проведення заходів, спрямованих на підтримку волонтерського руху національно-патріотичного спрямування, зокрема фестивалів, форумів волонтерських організацій 

тощо 

  Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

Департамент цивільного 
захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), громадські 

організації (за згодою) 

100,0 
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5 грудня 2018 року відбулася урочиста 

зустріч з нагоди Міжнародного дня 

волонтера за участю голови Чернігівській 

обласній державній адміністрації. 
Під час заходу було нагороджено 44 

волонтери грамотами та подяками обласної 

державної адміністрації, обласної ради, 

районної державної адміністрації, 

Департаменту з питань цивільного захисту 

та оборонної роботи облдержадміністрації, 

командування «Північ» та Чернігівського 

обласного центру.  

З метою сприяння залученню молоді 

Чернігівської області до волонтерського 

руху  для учнівської молоді був проведений 
Meet-up «Твої можливості». Захід складався 

з двох частин і був організований у форматі 

TEDx-презентацій та неформального 

спілкування – виставки можливостей: 

- від ОГС Чернігівської області та 

волонтерських ініціатив про можливості 

волонтерства на базі цих 



організацій/ініціатив; 

- від волонтерів та волонтерок, які 

представили свій досвід закордонного 
волонтерства. 

Творчі колективи подарували гостям заходу 

художні номери.  

У Чернігівській області проводиться робота, 

спрямована на розвиток та підтримку 

волонтерського руху, зокрема з надання 

допомоги учасникам антитерористичної 

операції, членам їх сімей, внутрішньо 

переміщеним особам, громадянам похилого 

віку, людям з інвалідністю, дітям-сиротам 

та іншим соціально-незахищеним верствам 
населення. 

В області діє Центр допомоги учасникам 

антитерористичної операції, як допоміжний 

орган облдержадміністрації. Центр 

розміщується на базі Департаменту з питань 

цивільного захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації. До складу Центру 

залучені представники структурних 

підрозділів облдержадміністрації та інших 

установ і організацій, які причетні до 

розв’язання проблемних питань соціального 

захисту, медичного обслуговування, 
забезпечення житлом, працевлаштування та 

інших питань.  

На базі Департаменту з питань цивільного 

захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації функціонує Єдиний 

Волонтерський Центр – одна з 

найпотужніших волонтерських організацій 

області. Ця громадська організація 

волонтерів безпосередньо займається 

наданням гуманітарної допомоги 

військовослужбовцям Збройних Сил 
України та Національної Гвардії України в 

зоні проведення АТО, а також вказаної 

допомоги родинам, що переселилися в 

Чернігівську область із сходу та півдня 

України. 

Департамент з питань цивільного захисту та 

оборонної роботи облдержадміністрації 

всіляко сприяє діяльності волонтерських та 

громадських організацій, які надають 



допомогу Збройним Силам України 

(«Єдиний Волонтерський Центр», «Жіноча 

сотня самооборони», «Кримська родина»). 
Зокрема, в 2018 році за дорученням 

облдержадміністрації ним було забезпечено 

видачу понад 6,7 т пального для 

автотранспорту та оплату транспортних 

послуг для здійснення перевезення 

вказаними волонтерськими та 

громадськими організаціями благодійної 

допомоги у військові частини Збройних Сил 

України, що приймають участь в Операції 

об’єднаних сил на Сході України. 

Окремим завданням органів влади та 
волонтерів стала турбота за членів родин 

військовослужбовців, які загинули під час 

антитерористичної операції. 

Так, у лютому 2018 року у м. Чернігові 

проведено Всеукраїнський захід «Біда не 

зламала, біда об’єднала» у рамках форуму 

голів регіональних громадських організацій 

родин воїнів, загиблих в АТО Громадської 

Спілки «Єдина родина України». 

5-6 жовтня 2018 року Департаментом сім’ї, 

молоді та спорту облдержадміністрації 

забезпечено участь членів родин 
військовослужбовців, які загинули під час 

проведення антитерористичної операції у 

Всеукраїнському заході «Єдина родина 

України» у м. Харків. 

З метою підвищення мотивації до 

волонтерської діяльності, оволодіння 

основними знаннями та вміннями, 

необхідними для здійснення волонтерської 

роботи, а також розвитку соціальної 

активності та усвідомленої суспільної 

позиції, продовжується робота програми «Я 
– Волонтер!» для студентської, учнівської 

та незайнятої молоді. Програма 

зорієнтована на розвиток і активізацію 

волонтерського руху, залучення 

ініціативної молоді, яка має лідерський і 

творчий потенціал до волонтерської 

діяльності для спрямування спільних дій на 

вирішення соціальних проблем. На базі КУ 

«Чернігівський обласний молодіжний 



центр» ЧОР створено клуб «Анонімний 

волонтер» основна ідея якого направлена на 

розвиток та підтримку особистості 
волонтера. За результатами роботи 

Програми постійно оновлюється база 

студентської та учнівської молоді, які 

систематично беруть участь у 

соціальнозначущих акціях області.  

Співпраця органів виконавчої влади 

області з Центром допомоги учасникам 

АТО, громадськими організаціями, 

волонтерами, що допомагають учасникам 

АТО та їх родинам, внутрішньо 

переміщеним особам, громадянам похилого 
віку, людям з інвалідністю, дітям-сиротам 

та іншим соціально-незахищеним верствам 

населення, продовжується і знаходиться на 

постійному контролі облдержадміністрації.  

3.7. Проведення всеукраїнських, обласних, місцевих інформаційних, освітньо-виховних,  культурно-мистецьких заходів, спрямованих на консолідацію українського 

суспільства, підтримку осіб, які переселилися з Криму, Донецької та Луганської областей, зокрема заходу з вшанування жертв депортації кримських татар 

  Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 
облдержадміністрації, 

Департамент культури і 

туризму, національностей та 

релігій 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), громадські 
організації (за згодою) 

60,0 

 
 

- 

60,0 

 
 

- 

- 

 
 

- 

- 

 
 

- 

- 

 
 

- 

- 

 
 

- 

3,7 

 
 

0,0 

3,7 

 
 

0,0 

- 

 
 

- 

- 

 
 

- 

- 

 
 

- 

- 

 
 

- 

Активісти ГО «Кримська громада» разом 

з ГО «Родина Воїна» організовували для 
дітей, батьки яких загинули в АТО та 

перебувають на війні на Сході України, 

Новорічні та Різдвяні заходи, вручали дітям 

солодощі та подарунки. До департаменту 

культури і туризму, національностей та 

релігій зверталась ГО «Кримська громада» з 

проханням щодо сприяння у виділенні 

запрошень на свята Святого Миколая, 

Нового Року та Різдво дітям 

військовослужбовців, які вийшли з Криму. 

Відповідно до вищезазначеного листа ГО 
«Кримська громада» обласними театрально-

видовищними підприємствами: обласним 

молодіжним театром, обласним 

філармонійним центром фестивалів та 

концертних програм, обласним ляльковим 

театром ім. О. Довженка, обласним 

академічним українським музично-

драматичним театром ім. Т. Г. Шевченка 

було надано для дітей членів ГО «Кримська 

громада» безкоштовні благодійні 

запрошення на заходи до Дня Святого 

Миколая, на Новорічні  та Різдвяні заходи в 



м. Чернігові: вікова категорія дітей 1-6 

років - 20 дітей, вікова категорія - 7-11років 

- 41дитина, вікова категорія 12-17 років - 35 
дітей, всього 96 дітей. 

22 січня ГО «Кримська громада» 

підтримала міжнародну акцію "Відфутболь 

диктатора", висловивши свою позицію 

щодо Чемпіонату світу з футболу в країні 

агресора – Росії.  

Представники ГО" Кримська громада" 24 

січня взяли участь у розширеному  засіданні 

координаційних рад з питань національно-

патріотичного виховання при Чернігівській, 

Івано-Франківській та Миколаївській 
облдержадміністраціях, у рамках 

відзначення 99-ої річниці Злуки УНР та 

ЗУНР та 100-річчя бою під Крутами. 

Зустріч, що проходила у форматі веб-

конференції, зібрала представників органів 

виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, центрів підвищення 

кваліфікації кадрів, науковців, викладачів, 

громадських активістів з Чернігова, Івано-

Франківська та Миколаєва. Чернігівську 

область також представляли заступник 

керівника апарату облдержадміністрації 
Ірина Соломаха, заступник голови обласної 

ради Арсен Дідур, заступник Чернігівського 

міського голови Ольга Хоніч. У своїх 

виступах вони акцентували увагу на 

важливості осмислення подій сторічної 

давнини в контексті сьогоднішньої 

боротьби за незалежність та територіальну 

цілісність України. Представники областей 

обмінялися досвідом з організації процессу 

національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді на місцях. Говорили, зокрема, про 
підготовку в Чернігові збірок документів та 

інших друкованих видань про період 

Української народної республіки; діяльність 

єдиного в Україні Дитячо-юнацького 

пластового центру в Івано-Франківську; 

співпрацю навчальних закладів з 

військовими частинами, організацію 

зустрічей з учасниками АТО в усіх трьох 

областях тощо. Висловили пропозицію про 



розміщення в навчальних закладах 

тематичних виставок або іншої наочності 

про нинішню війну та події, що 
відбуваються в Україні. Учасники заходу 

домовилися про коригування обласних 

програм національно-патріотичного 

виховання в напрямку посилення 

міжрегіональної взаємодії. Вирішили під 

час наступного засідання (за участі вже 

п’яти областей) обговорити та узгодити 

проведення спільних заходів національно-

патріотичного спрямування для дітей та 

молоді. 

В Обласному історико - меморіальному 
музеї-заповіднику П.Куліша  «Ганнина 

Пустинь»  в січні 2018 року 

проекспоновано  фото – виставку до Дня 

Автономної Республіки Крим «Дай  йому 

волю, дай йому долю, дай доброго світла»  

та  книжкову поличку – «Герби Криму 19 

століття».  

ГО «Кримська громада» впродовж лютого 

роздавала благодійну допомогу внутрішньо 

переміщеним особам, зокрема: нові дитячі 

речі, пральний порошок, зубні пасти,  

електронні прилади. Роздача відбувалася 
раз на тиждень за попереднім записом. 

06 лютого, в рамках проекту «Ми серед 

своїх», ГО «Кримська громада» 

організувала лекцію для внутрішньо 

переміщених осіб з історії України на тему: 

"Чернігівське Козацтво 17-18 сторіччя" та " 

Українське середньовіччя". Проект 

фінансується Агенством ООН у справах 

біженців у рамках грантової програми з 

підтримки ініціатив переселенців, що 

впроваджується ГО "КримSOS". 
Попередній запис на лекції за 

телефоном: т. 0509819820. 

10 лютого ГО «Кримська Громада» було 

організовано лекції з історії України про 

100-річчя бою під Крутами; Майдан 2013-

2014 років та війну на сході. Лекцію 

відвідали переселенці з Донбасу, Криму, 

воїни АТО, волонтери та слухачі курсів 

української мови" в м. Чернігові. Проект 



також профінансовано Агенством ООН у 

справах біженців у рамках грантової 

програми з підтримки ініціатив 
переселенців, що 

впроваджується ГО "КримSOS". 

Члени ГО «Кримська громада» взяли участь 

у Вічі «Українська революція: від героїв 

Крут до героїв Небесної сотні», яке 

відбулося 20 лютого на Красній площі в 

м. Чернігові. Вшанувати пам'ять Героїв 

Небесної Сотні також прийшли учасники 

подій Революції гідності, громадськість, 

представники органів влади та місцевого 

самоврядування. 
23-24 лютого в ГО «Кримська громада», у 

рамках проекту «Ми серед своїх» для 

переселенців Криму та Донбасу, сімей 

воїнів АТО та інших бажаючих чернігівців 

організувало лекцію “Сучасна Україна. 

Майдани 2004 та 2013-2014 років” та показ 

документального фільму «Зима яка нас 

змінила». Даний проект отримав 

фінансування від Агенства ООН у справах 

біженців у рамках грантової програми з 

підтримки ініціатив переселенців, що 

впроваджується ГО "КримSOS".  
12 березня ГО «Кримська громада» 

м. Чернігова провела у Верховній Раді 

України виставку малюнків «Мій Крим» 

авторства дітей з м. Чернігова.  

18 березня у м. Чернігові, за участю ГО 

«Кримська Громада»,  відбулася акція 

«Вибори у Криму – міжнародний злочин 

Росії!» 

6 квітня ГО "Кримська громада" взяла 

участь у тренуванні в боксерському клубі 

Olimpic-LGT-Lab в м. Чернігові, де діти 

познайомилися із тренерами і 

спортсменами. Мали змогу вивчити 

декілька нових ударів та стійок, 

побоксувати грушу. Дуже сподобався 

майстер клас від Максима Вороніна тренера 

клубу. А також вразила новина про те, що 

діти кримчан можуть бескоштовно 

https://www.facebook.com/groups/221786078184407/permalink/593703320992679/


відвідувати тренування.  

15 травня ГО «Кримська громада» взяла 

участь у інформаційно-просвітницькій 

програмі «Свято сім’ї» у рамках 

відзначення Міжнародного дня сім’ї.  

17 травня ГО «Кримська громада» взяла 
участь у заходах в м. Чернігові, 

присвячених Дню вишиванки. 

18 травня ГО "Кримська громада" в 

Обласному молодіжному центрі 

м. Чернігова провела захід із вшанування  

пам’яті жертв геноциду кримсько-

татарського народу та інших народів 

Криму, На заході ГО "Кримська громада" 

представила виставку "Нескорений Крим" 

та "Мій Крим- очима дітей України", а 

також за підтримки ГО "КРИМSOS" та 

Обласного Молодіжного центру відбувся 
показ документальної стрічки від режисера 

картини Ахмеда Сарихаліла «Мустафа». 

2 червня ГО "Кримська громада" 

долучилась до мітінгу в м. Чернігові на 

підтримку Олега Сенцова та інших 

українських політв’язнів у Росії. 

9 червня ГО "Кримська громада" з 

допомоги Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

Чернігівської облдержадміністрації, 

Агенства ООН у справах біженців у рамках 

грантової програми з підтримки ініціатив 

переселенців, що впроваджується ГО 

"КримSOS" провела захід "В щасливій 

родині - щаслива дитина"до Дня захисту 

дітей. Захід відбувся на Голубих озерах, де 

зібралися родини переселенців з АР Крим, 

Донбассу, а також сім"ї воїнів АТО. 

01 липня ГО «Кримська громада» 

м. Чернігова, Єдиний Волонтерський Центр 

та ГО "Об'єднання Добровольців" провели 

спільну акцію на підтримку відомого 

кінорежисера Олега Сенцова та в його особі 

https://www.facebook.com/groups/221786078184407/permalink/646325799063764/
https://www.facebook.com/groups/221786078184407/permalink/646325799063764/


усіх незаконно ув’язненних політв’язнів 

РФ. Акція продовжує проходити одночасно 

в багатьох країнах світу.  
02 липня ГО «Кримська громада» 

м. Чернігова та волонтери Єдиного 

Волонтерського Центру  відправили 

чергову маскувальну сітку  на передову. 

Волонтери  Єдиного Волонтерського 

Центру, за останні 4 роки війни сплели 

більше 100 сіток, загалом 4 000 квадратних 

метрів.  

З 10 липня ГО «Кримська громада» 

м. Чернігова роздає своїм членам, надану 

благодійниками партію нових дитячих 
речей, дитячi пiдгузки та пiдгузки для 

важкохворих, жiночi прокладки, зубні 

пасти,щітки тощо за адресою Гетьмана 

Полуботка, 70.  

01 серпня з переважною кількістю 

голосів ГО "Кримська Громада" увійшла до 

складу Громадської ради при Міністерстві з 

питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України.  

Із 12 по 19 серпня в с. Зарваниці 

Тернопільської області, за сприяння 

Української греко-католицької церкви, діяв 
дитячий оздоровчий табір для дітей 

внутрішньо переміщених осіб, учасників 

бойових дій з м. Чернігова, в тому числі й 

членів ГО «Кримська громада». 

30 серпня до Бахмацького районного 

осередку УСВА (воїнів-інтернаціоналістів) 

та воїнів АТО і ООС надійшла гуманітарна 

допомога для сімей учасників АТО за 

сприяння ГО "Кримська Громада" ГО 

"Родина Воїна" м. Чернігова. 

05 жовтня 2018 року відбулось друге 
засідання Громадської ради при 

Міністерстві з питань тимчасово 

окупованих територій (Світлана Кузіна). 

27-28 жовтня проведено тренінг у школі 

юридичної сотні. Лідерство та комунікації 

(м.Чернігів, Світлана Кузіна). 

У жовтні члени ГО «Кримська громада» 

доставили 20 коробок теплих речей для 

постраждалих з Ічнянського району 



внаслідок вибухів боєприпасів, доставили у 

Бахмач для евакуйованих людей. 

16 листопада Громадська організація 
«Кримська громада» м. Чернігова, 

організована з вихідців із Криму, 

одноголосним голосуванням увійшла до 

ради ветеранів АТО при Чернігівській 

міській раді для здійснення захисту прав та 

інтересів членів організації, ветеранів АТО 

та їх родин, здійснення громадського 

контролю за врахуванням пропозицій та 

зауважень Ради. 

01 грудня 2018 року на залізничній 

станції Фастів ГО «Кримська громада» 
м. Чернігова, організована з вихідців із 

Криму, взяла участь у відзначенні 100-річчя 

ювілею підписання Фастівського договору 

про акт злуки УНР та ЗУНР 

03 грудня 2018 року в Обласному 

молодіжному центрі ГО" Кримська 

громада" передала Естафету єднання, 

присвячену 100-річчю Соборності України 

м. Чернігову. 

07 грудня 2018 року в Кафедральному 

соборі святої великомучениці Катерини 

Православної Церкви України у 
м. Чернігові До свята Святої Катерини, Дня 

Зброїних Сил України та Дня Волонтера 

було нагороджено 44 волонтери від 

ГО "Кримська громада" та Єдиного 

волонтерського центру. Святійший 

Патріарх Київський і всієї Руси-України 

Філарет нагородив 12 патріотів медаллю "За 

жертовність та любов до України", 23 

патріотів Благословенною грамотою від 

Єпархії, а також 9 патріотів були 

нагородженні Відзнакою Козацької 
православної громади Катерининської 

церкви, медаллю «300-річчя Козацького 

кафедрального собору» 

15 грудня 2018 року в Чернігвській 

обласній універсальній науковій бібліотеці 

ім.В.Г.Короленка демонструвалася 

виставка-інсталяція "Валізи 

правозахисників, які опинилися в ситуації 

ризику" та " Валізи кримських 



правозахисників"(Житття під час збройного 

конфлікту). 

   Активними учасниками та гостями заходу 
були представники ГО «Кримська громада», 

які особисто відчули та пройшли цей 

важкий шлях. Інтерактивна виставка була 

представлена у вигляді валіз із речами 

правозахисників, де кожний учасник за 

допомогою гідів зміг відчути себе 

правозахисником власника валізи, та 

познайомитися з особистими життєвими 

історіями героїв, зрозуміти чому людина у 

ситуації порушення прав, стає на їх захист. 

17 грудня 2018  року ГО «Кримська 
громада» м. Чернігова підтримала 

всеукраїнську акцію на підтримку 

полонених українських моряків.  

19 грудня 2018 року члени ГО «Кримська 

громада» Світлана Кузіна та Олексій 

Бондаренко були гостями програми 

"Полудень на Чернігівській хвилі". Вони 

розповіли про те, як живе кримська громада 

в м. Чернігові та які заходи проводить в 

обласному центрі. 

24 грудня 2018 року 59 діточок членів ГО 

"Кримська громада" безкоштовно  відвідали 
Ялинку Мера в м. Чернігові та новорiчну 

виставу.  

18 грудня в Чернігівському обласному 

молодіжному центрі стартувала акція 

«#LetMyPeopleGo», приурочена до Дня 

Криму. Кампанія LetMyPeopleGo була 

започаткована ініціативою «Євромайдан 

SOS» для захисту всіх ув’язнених за 

політичними мотивами громадян України в 

Росії та окупованому Криму. Мета - 

звільнення всіх людей зі списку 
LetMyPeopleGo та дотримання прав 

заручників Кремля.  

3.8. Проведення заходів, спрямованих на  розвиток взаємодії, спілкування дітей та молоді з різних регіонів, проведення спільних медійних, культурних, освітніх та інших 

заходів,  організація міжрегіональних дитячих та молодіжних обмінів 



  Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 
Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), вищі навчальні 

заклади (за згодою), 

громадські організації (за 

згодою) 

60,0 60,0 - - - - 0,0 0,0 - - - - З 17 по 19 серпня в лісі біля Чернігова 

тривав Всеукраїнський табір, спрямований 

на збільшення чисельності молоді, що 

готова до виконання обов'язку із захисту 

незалежності та територіальної цілісності 

України "Яструб-2018". 

Участь у ньому взяли 40 студентів з усіх 

куточків України, викладали на вишколі 10 

досвідчених інструкторів – учасників 

Антитерористичної операції. 

В програмі табору проведено курси 

домедичної допомоги під час бойових дій, 

катастроф та нещасних випадків, тактична 
теренова гра в страйкбол, навчання основам 

керування безпілотним літальним апаратом, 

лекції про героїчні сторінки минулого і 

сучасності й іще багато цікавого. 

   420,0 420,0     163,7 163,7      

4. Інформаційне забезпечення сфери національно-патріотичного виховання 

4.1. Макетування, виготовлення та поширення соціальної реклами з національно-патріотичного виховання 

  Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 
територіальні громади (за 

згодою), вищі навчальні 

заклади (за згодою), 

громадські організації (за 

згодою) 

20,0 20,0 - - - - 0,0 0,0 - - - - Протягом 2018 року на зовнішніх 

рекламних носіях у районах та містах 

обласного значення розміщувалися 

білборди та сітілайти національно-

патріотичного спрямування. Зокрема, з 

нагоди Дня Соборності України, Дня 

пам’яті Героїв Крут, Дня Героїв Небесної 

Сотні, до 100-річчя Української революції 
1917-1921 років, Дня Конституції України, а 

також у рамках інформаційних кампаній 

«Бранці Кремля», «Поєднані: різні часи – 

одна Україна». 

Також забезпечено друк та розміщення 

соціальної реклами за результатами 

звернень громадських організацій та 

благодійних фондів. Так, розміщувались 

білборди на підтримку руху захисту 

української мови, щодо популяризації 

Збройних Сил України, щодо прем’єрного 

показу та прокату документального фільму 
«Міф» та до 80-річчя від дня народження 

В'ячеслава Чорновола. 

На території області розміщено понад 

200 білбордів та понад 50 сітілайтів із 

соціальною рекламою зазначеної тематики. 



4.2. Макетування, виготовлення та розміщення тематичної інформаційної продукції  «Вони захищали нас», присвяченої вшануванню пам’яті загиблих учасників АТО 

  Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 
Департамент цивільного 

захисту та оборонної роботи 

облдержадміністрації, 

військові комісаріати  

(за згодою), 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), громадські 
організації (за згодою) 

20,0 

 

 
- 

20,0 

 

 
- 

- 

 

 
- 

- 

 

 
- 

- 

 

 
- 

- 

 

 
- 

0,0 

 

 
0,0 

0,0 

 

 
0,0 

- 

 

 
- 

- 

 

 
- 

- 

 

 
- 

- 

 

 
- 

- 

4.3. Широке висвітлення заходів з національно-патріотичного виховання через аудіовізуальні, електронні, друковані засоби масової інформації, соціальні мережі 

  Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації,  

інші структурні підрозділи 

облдержадміністрації, 

територіальні органи 

центральних органів 

виконавчої влади (за 

згодою), 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 
(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади 

 (за згодою), громадські 

організації (за згодою) 

- - - - - - - - - - - - Департаментом на постійній основі 

здійснюється широке висвітлення заходів з 

національно-патріотичного виховання через 

аудіовізуальні, електронні, друковані засоби 

масової інформації та соціальні мережі. 

4.4. Сприяння підготовці та випуску тематичних теле- та радіопрограм, телемарафонів, міжрегіональних телемостів, рубрик в друкованих засобах масової інформації 

національно-патріотичного спрямування, орієнтованих на  зміцнення національної єдності, популяризацію  української історії, мови та культури, досвіду роботи з 

національно-патріотичного виховання різних інституцій 

  Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації,  

обласна організація 
Національної спілки 

журналістів України  

(за згодою),  

- - - - - - - - - - - - За сприяння Департаменту протягом 

звітного періоду підготовлено низку 

тематичних теле- та радіопрограм, рубрик в 

друкованих засобах масової інформації 

національно-патріотичного спрямування, 
орієнтованих на  зміцнення національної 

єдності, популяризацію  української історії, 

мови та культури. У ЗМІ. Загалом, 



місцеві засоби масової 

інформації (за згодою),  

райдержадміністрації, 
виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади 

 (за згодою), громадські 

організації (за згодою) 

підготовлено більше 600 матеріалів 

зазначеної тематики. 

4.5. Проведення прес-турів для представників обласних та всеукраїнських ЗМІ, з метою висвітлення заходів у сфері національно-патріотичного виховання 

  Департамент інформаційної 

діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

10,0 10,0 - - - - 0,0 0,0 - - - - Протягом звітного періоду з метою 

висвітлення заходів у сфері національно-

патріотичного виховання Департаментом не 

організовувалися прес-тури для 

представників обласних та всеукраїнських 

ЗМІ у зв’язку з відсутністю фінансування. 

4.6. Висвітлення в електронних засобах масової інформації соціальної реклами, спрямованої на консолідацію суспільства навколо ідеї захисту України 

  Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації 

- - - - - - 0,0 0,0 - - - - Протягом року в електронних та 
друкованих засобах масової інформації 

висвітлювався цикл соціальної реклами, 

спрямованої на консолідацію суспільства 

навколо ідеї захисту України.    

4.7. Створення відкритої мережі Інтернет – порталів, присвячених національно-патріотичному вихованню дітей та молоді 

  Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

загальноосвітні та  

позашкільні  навчальні 

заклади обласного 

підпорядкування, 

професійно-технічні та вищі 

навчальні заклади (за 
згодою) 

- - - - - - 0,0 0,0 - - - - На офіційних сайтах  Управління освіти і 

науки ОДА, органів управління освітою 

райдержадміністрацій, місцевого 

самоврядування, закладів освіти 

розміщується інформація щодо заходів з 

національно-патріотичного виховання.  

На сайті Управління створено окремі 

закладки, де розміщено інформацію та 
нормативно-правові акти щодо організації 

та проведення Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»), навчально-польовим 

зборам, обласна патріотично-виховна 

програма «Війна, якої немає», предмет 

«Захист Вітчизни», інформаційні матеріали 

Українського інституту національної 

пам’яті.  

4.8. Використання можливостей медіаосвіти для підвищення рівня медійної грамотності, патріотичної свідомості, критичного мислення учнівської молоді. Впровадження 

медіаосвіти у роботу загальноосвітніх навчальних закладів 

  Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

загальноосвітні та  

- - - - - - 0,0 0,0 - - - - У листопаді 2018 року до  5-ї річниці 

Революції Гідності кафедрою суспільних 

дисциплін та методики їх викладання 



позашкільні  навчальні 

заклади обласного 

підпорядкування, 
райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади 

 (за згодою) 

ЧОІППО імені К.Д. Ушинського проведено 

науково-практичну конференцію 

«Революція Гідності як національно-
патріотичний виклик нового етапу 

української історії» за  участю освітян 

області. У рамках конференції викладачі 

кафедри детально проаналізували причини, 

етапи, хід та наслідки Революції Гідності, 

участь наших земляків у цих подіях, 

розповіли про героїв Небесної Сотні, 

вшанували їх пам’ять, разом із слухачами 

курсів сформували висновки та уроки подій 

на Євромайдані 2013-2014 рр. Учасникам 

конференції були надані практичні 
методичні поради як вивчати цей період на 

уроках  історії в 11 класі, використовуючи 

медіаосвітній аспект.  Викладачем кафедри 

М. Коропатником підготовлено методичний 

посібник з медійної та інформаційної 

грамотності «Інформаційно-цифрова 

компетентність – одна із ключових 

компетентностей Нової української школи. 

Теоретико-практичні орієнтири для 

медіапедагога». Посібник розрахований, у 

першу чергу, на учителів, яким, відповідно 

до Концепції впровадження медіаосвіти в 
Україні, найближчим часом доведеться 

зайнятися медійною та інформаційною 

грамотністю як окремим предметом чи 

інтегрованим в інші дисципліни. 

19 вересня 2018 року на базі ЧОІППО 

імені К.Д.Ушинського проведено семінар-

тренінг з теми «Медіаосвіта та медіа-

інформаційна грамотність сучасного 

вчителя Нової української школи». 

Педагоги ознайомились з інноваційним 

напрямом в освіті, який вже декілька років 
запроваджується в Україні та отримали 

практичні рекомендації щодо викладання 

цього курсу в закладах освіти. 

Упродовж 2018 року тривав проект 

«Вивчай та розрізняй: інфо-медійна 

грамотність», започаткований Міністром 

освіти і науки України Л. Гриневич, 

посольствами США та Великої Британії.  

Одним з авторів програми проекту та 



розробників навчальних матеріалів з історії 

України та всесвітньої історії є О. 

Мокрогуз, завідувач кафедри суспільних 
дисциплін та методики їх викладання.  Під 

час проекту вчителі української мови і 

літератури, історії, образотворчого 

мистецтва навчальних закладів м. Чернігова 

отримали знання щодо можливостей 

формування критичного мислення в 

контексті медіаосвіти. 

4.9. Сприяння проведенню просвітницьких акцій, фестивалів, зустрічей, презентацій тощо,  з метою популяризації української книги патріотичного спрямування, зокрема  

Міжнародного фестивалю «Литаври» 

  Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 

громадськістю 

облдержадміністрації,  

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади 

(за згодою), громадські 

організації (за згодою) 

10,0 

 

 

- 

10,0 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

0,0 

 

 

0,0 

0,0 

 

 

0,0 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

З метою розширення асортименту 

книжкової продукції місцевих авторів 

області, суспільно важливих видань, 

популяризації книжкової продукції та 
читання, стимулювання книговидавничої 

діяльності, здійснюється випуск книг 

місцевих авторів Чернігівської області. 

Основним способом відбору творів для 

друку в рамках Програми є щорічний 

обласний конкурс рукописів місцевих 

авторів.  Протягом І півріччя 2018 року 

забезпечено оголошення та проведення 

конкурсу. Прийом матеріалів здійснювався 

з 2 квітня до 15 травня, засідання комісії для 

визначення результатів відбулося у липні 

поточного року. За результатами конкурсу 9 
рукописів відібрано для включення до 

видавничого плану та подальшого випуску 

коштом обласного бюджету. Серед них - 

наукові видання з історії Чернігівщини, 

літературно-художні прозові та поетичні 

твори різної тематики, у тому числі і 

патріотично спрямовані 

4.10. Проведення в бібліотечних закладах тематичних книжкових виставок, презентацій видань, інших заходів, спрямованих на інформування громадськості про героїчні 

вчинки воїнів-учасників АТО, волонтерів та громадян, які зробили значний внесок у боротьбу за незалежність країни 

  Департамент культури і 

туризму, національностей та 

релігій 

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

- - - - - - 0,0 0,0 - - - - Чернігівська обласна універсальна 

наукова бібліотека ім.. В.Г.Короленка 

підготувала заходи: 

1. Презентація книги бійця 
добровольчого батальйону Петра Билини 

«Війна кличе. Стань переможцем! Нотатки 

на полях російсько-української війни». 

Захід приcвячено до Дня вшанування 



територіальні громади (за 

згодою), громадські 

організації (за згодою) 

подвигу учасників Революції Гідності та 

увінчення пам'яті Небесної Сотні. 

2. Презентація 4-го видання книги 
Центрального друкованого органу 

Міністерства оборони України «Народна 

армія» «Вклоняємось доземно українському 

солдату». Це четверта книга про захисників 

Вітчизни, справжніх патріотів, які боронять 

незалежність і цілісність України на Сході 

держави. У книзі зібрано 59 історій, за 

кожною – справжні герої, які самовіддано 

служать Батьківщині. На заході присутні 

мали змогу ознайомитися з книжково-

документальними виставками: «Такими 
синами славен народ» (постійна виставка), 

«Мир необхідно здобувати: чернігівські 

сторінки АТО». 

3. Цикл віртуальних бібліографічних 

виставок «Герої України на захисті 

Вітчизни»: «Герої нашої доби»,«Наші 

земляки на захисті Батьківщини», «Україна 

– понад усе». 

Чернігівська обласна бібліотека для 

юнацтва провела заходи: 

- історична довідка «Воєдино 

навіки» (січень); «урок мужності «Воїни 
світла в моєму серці» (лютий); Година 

роздуму «Крути вчать дивитись у 

майбутнє» (лютий). 

4.11. Оновлення експозицій та поповнення фондів шкільних музеїв, зокрема з метою представлення інформації про героїв боротьби Українського народу за незалежність та 

територіальну цілісність, зокрема, про український визвольний рух ХХ століття, Героїв Небесної Сотні, АТО, залучення до дослідницької роботи дітей та молоді 

  Управління освіти і науки 

облдержадміністрації,   

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади 

 (за згодою), громадські 
організації (за згодою) 

- - - - - - 0,0 0,0 - - - - Сьогодні у закладах освіти області  

функціонують 103 музеї, з них 95 – на базі 

закладів загальної середньої, 4 – 

позашкільної, 4 – професійної (професійно-

технічної) освіти. За профілями: історичні - 

71 (у т.ч. широкого історичного профілю – 

52, військово-історичні -11, історії освіти-

8), краєзнавчі - 8, літературні - 4, мистецькі 
- 1, етнографічні - 17, галузеві - 2. Почесне 

звання «Зразковий музей» мають 28 музеїв 

при закладах освіти області. 

Відповідно до законів про декомунізацію 

у музеях історичного профілю внесено 

зміни до експозицій музейних розділів, які 

висвітлюють події Перемоги над нацистами 



у Європі, приведено у відповідність до 

трактувань української та світової 

історичної науки терміни, вживані в 
музейних експозиціях, змінено назви 

окремих музеїв та їх розділів. 

У ряді музеях триває процес повного 

оновлення, оновлюються розділи 

експозицій, створюються нові розділи, 

присвячені учасникам боротьби за 

незалежність України у ХХ столітті та 

сучасних воїнів, які боронять незалежність 

та територіальну цілісність на сході 

України.  

Організовано проведення пошукової 
роботи. 

4.12. Розроблення макету, виготовлення та розміщення в навчальних закладах області інформаційних стендів, присвячених воїнам-героям, загиблим в АТО 

  Департамент сім’ї, молоді та 

спорту 

облдержадміністрації, 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації,   

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), громадські 

організації (за згодою) 

- - - - - - 0,0 0,0 - - - - У закладах освіти області виготовлено та 

розміщено стенди, присвячені воїнам, 

загиблим у антитерористичній операції на 

сході України, операції об’єднаних сил. 

 

4.13. Сприяння зйомці патріотичних фільмів, роликів (професійних та аматорських), організація та проведення патріотичних кінопоказів, кінофестивалів, зокрема 

Міжнародного фестивалю патріотичного кіно «КіноДок» 

  Департамент культури і 

туризму, національностей та 

релігій 

облдержадміністрації, 

райдержадміністрації, 

виконавчі комітети міських 

(міст обласного значення) 

рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади (за 

згодою), громадські 

організації (за згодою) 

50,0 50,0 - - - - 0,0 0,0 - - - - - 

   110,0 110,0     0,0 0,0      

 Всього  3137,1 3137,1 0 0 0 0 550,3 550,3 0 0 0 0  

 

 



5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

тис. грн. 

Бюджетні асигнування з урахуванням змін Проведені видатки Відхилення 

усього загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

усього загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

усього загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 

3137,1 3137,1 - 550,3 550,3 - 2586,8 2586,8 - 

 

Інформація про виконання регіональних програм у 2018 році 

тис. грн. 

№ 

з/п 

Назва програми, 

дата і номер нормативно-правового 

акта про її затвердження 
(проекти, що планується затвердити  

у 2018 році) 
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1. 

обласної цільової Програми з 

національно-патріотичного 

виховання на 2017-2020 роки 

(23.02.2017, рішення Чернігівської 
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Звіт про виконання обласної цільової Програми з національно-патріотичного 

виховання на 2017-2020 роки за 2018 рік 

З метою створення та розвитку в Чернігівській області системи національно-патріотичного виховання діє обласна цільова 

Програма з національно-патріотичного виховання на 2017-2020 роки», затверджена рішенням сесії Чернігівської обласної 

ради від 23 лютого 2017 року № 10-8/VІI. 

Проведено конкурс з визначення програм (проектів, заходів) національно-патріотичного спрямування, розроблених 

інститутами громадянського суспільства, на виконання (реалізацію) яких надається фінансова підтримка з обласного бюджету.  



Протягом 2018 року Департаментом реалізовано та профінансовано 6 проектів переможців конкурсу національно-

патріотичного спрямування, зокрема: 

1) Спортивно-оздоровчий захід «Ігри патріотів» Чернігівської обласної організації Українського товариства глухих. 

2) Проект «Військово-патріотична Гра» Сосницької районної молодіжної громадської організації Спортивний клуб 

«Анти». 

3) Проект «Наметовий табір «Козацькі забави» Сосницької районної молодіжної громадської організації Спортивний 

клуб «Анти». 

4) Захід «Кінокемп «Кіносарай 2018» в мистецькому хуторі Обирок»  громадської організації «Всеукраїнська молодіжна 

організація «Зелене плем’я»; 

5) Військово-патріотичний табір «Доброволець» громадської екологічної організації «Мама-86-Ніжин»; 

6) Захід «Теренова гра» Сосницької районної молодіжної громадської організації Спортивний клуб «Анти».  

У 2018 році підтримано та проведено ряд заходів спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді, а саме: 

пам’ятний захід до 100-ї річниці подвигу героїв Крут; історичний семінар-тренінг «Герої не вмирають»; національно-

патріотичний захід до Дня українського добровольця «ДоброволецьFEST»; семінар «Пам’ятай про великі дні наших 

Визвольних змагань»; семінар-тренінг «100-річчя Української революції»; патріотичний захід «Партизан»; семінар-тренінг 

«Форпост Північ: медицина», «Північний рубіж»; національно-патріотичний захід «Плекаємо патріотів України»; участь у 

Фестивалі «Батуринфест «Шабля»; обласний національно-патріотичний захід «Я-патріот», забезпечення участі делегації від 

Чернігівської області у Всеукраїнському вишколі «Джура-Прикордонник» та Всеукраїнському зборі вихованців патріотичних, 

оборонно-спортивних клубів та об’єднань  «Соколята України» та ін. 

Також забезпечено роботу Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при обласній державній 

адміністрації. 

За 2018 рік з обласного бюджету Департаментом використано 392351,74 тис. грн на заходи з питань національно-

патріотичного виховання, з них: 

- на фінансову підтримку проектів громадських організацій – 159888,16 тис. грн.; 

- на підтримку ініціатив інститутів громадянського суспільства та заходів – 232463,58 тис. грн.; 

Також  з державного бюджету на проведення заходу Всеукраїнський табір «Яструб-2018» залучено 81 444,60 грн грн. 
 


