
Протокол № 3/2017 

засідання Координаційної ради з питань національно-патріотичного 

виховання при обласній державній адміністрації 

 

30.03.2017                                                                                 м. Чернігів 

 

Присутні:  

 

Романова Наталія Андріївна Голова Координаційної ради, заступник 

голови – керівник апарату 

облдержадміністрації 

 

Члени Координаційної ради (список додається) 

 

Представники інших громадських організацій 

 

 

Порядок денний: 

1. Відкриття засідання. 

2. Про виконання рішень Координаційної ради, прийнятих за 

результатами попередніх засідань, та заплановані заходи з національно-

патріотичного виховання молоді на квітень 2017 року. 

3. Про організацію та проведення в області заходів до Дня 

Добровольця. 

4. Про проведення в області заходів до Шевченківських днів. 

5. Про роботу Чернігівського кіно-культурного мистецького центру з 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді.  

6. Про національно-патріотичне виховання студентської молоді у 

вищих навчальних закладах області. 

7. Про організацію та проведення урочистих проводів призовників до 

лав Збройних Сил України та інших військових формувань. 

8. Обговорення питань порядку денного, напрацювання рішень. 

 

СЛУХАЛИ: 

Романову Н.А., голову Координаційної ради, заступника голови – 

керівника апарату облдержадміністрації, яка проінформувала, що березень 

був дуже плідним щодо організації та проведення заходів з національно-

патріотичного виховання, зокрема: до Дня Українського добровольця (14 

березня), до 100-річчя початку Української революції 1917 – 1921 років (17 

березня), до дня пам’яті Тараса Григоровича Шевченка. Значна робота була 

проведена в області щодо організації та проведення зустрічі учасників 5-го 

Потягу Єднання «Труханівська Січ».  

Романова Н.А. наголосила, що необхідно обговорити наскільки 

ефективно вдалося реалізувати зазначені заходи та надавати свої пропозиції та 

зауваження. 



Також Наталія Андріївна зазначила, що в наступному місяці значну увагу 

необхідно приділити організації військово-патріотичних зборів учнівської 

молоді на базі військових частин області, налагодження дієвої та системної 

комунікації навчальних закладів з військовими частинами з метою організації 

тематичних зустрічей з військовослужбовцями, проведення екскурсій на базі 

військових частин, організації практичних занять з надання домедичної 

допомоги тощо. 

 

2. Про виконання рішень Координаційної ради, прийнятих за 

результатами попередніх засідань, та заплановані заходи з національно-

патріотичного виховання молоді на квітень 2017 року. 

 

СЛУХАЛИ: 

Лемеш Н.П., директора Департаменту сім’ї, молоді та спорту 

облдержадміністрації, яка доповіла про виконання рішень Координаційної 

ради, прийнятих за результатами попередніх засідань, зокрема: 

1) забезпечено підготовку з урахуванням пропозицій членів 

координаційної ради Плану заходів щодо національно-патріотичного виховання 

молоді в Чернігівській області на 2017 рік, який затверджений розпорядженням 

голови облдержадміністрації від 22.03.2017 №151; 

2) забезпечено доопрацювання з урахуванням пропозицій членів 

координаційної ради, затвердження в установленому порядку та доведення до 

відома  місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій області: 

 - рекомендації Координаційної ради від 10.03.2017 № 01/17 щодо 

організації заходів з вшанування та увічнення пам’яті загиблих,  

- рекомендації Координаційної ради від 13.03.2017 №02/17 щодо 

організації та проведення патріотичних заходів відповідно до Календаря 

основних знаменних та пам’ятних дат національно-патріотичного спрямування. 

3) сформовано та головою Координаційної ради затверджено склад 

робочої групи з вивчення питання організації роботи з військово-патріотичного 

виховання в системі освіти області. До складу якої ввійшли 11 представників 

Координаційної ради. Питання організації роботи з національно-патріотичного 

виховання в навчальних закладах області буде детально пропрацьовуватися 

новоствореною відповідною робочою групою. Перше засідання заплановано 

провести 5 квітня 2017 року. Де планується обговорити питання щодо:  

- проведення моніторингу системи національно-патріотичного та 

військово-патріотичного виховання дітей та молоді в загальноосвітніх закладах 

області; 

- організації уроків «Захист Вітчизни» в загальноосвітніх закладах 

області: матеріально-технічне, кадрове та методичне забезпечення; 

- налагодження співпраці навчальних закладів області з військовими 

частинами в питаннях організації практичних занять для учнівської молоді, 

проведення екскурсій для дітей та молоді на базі військових частин, зустрічей; 

- організації військово-патріотичних польових зборів учнівської молоді 

тощо. 



Також Ніна Петрівна повідомила про заплановані заходи з національно-

патріотичного виховання молоді на квітень 2017 року. Зокрема доповідач 

доповіла, що у рамках виконання Указів Президента України «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки» 

Всеукраїнською громадською організацією «Громадський Рух «За майбутнє» 

разом із Міністерством оборони України та командуванням Сухопутних військ 

Збройних Сил України ініційовано проведення у низці областей України 

Військово-патріотичних зборів учнівської молоді. Відповідно до календарного 

плану у Чернігівській області зазначені збори заплановано провести з 27 по 30 

квітня 2017 року на базі військової частини в смт Гончарівське. Від області 

потрібно забезпечити участь 150 учнів 10-11 класів та студентів 1-3 курсів вузів 

командами (взводами) по 10 осіб. Ніна Петрівна запросила до співпраці в 

організації відповідної роботи Управління освіти і науки облдержадміністрації, 

представників вищих навчальних закладів.  

Також з метою налагодження системних та дієвих комунікацій з 

військовими частинами області з питань військово-патріотичного виховання 

дітей та молоді запропонувала військовим, які входять до складу 

Координаційної ради, напрацювати пропозиції щодо можливих спільних 

заходів, зустрічей, екскурсій орієнтованих на учнівську та студентську молодь.  

 

Взяли участь в обговоренні: 

 

ВИСТУПИВ: Демиденко В.Ю., президент Антикорупційної 

Громадської Спілки «СОВІСТЬ», який надав пропозицію включити до 

Календаря основних знаменних та пам’ятних дат національно-патріотичного 

спрямування День пам’яті Чорнобильської трагедії (26 квітня) та Міжнародний 

день боротьби з корупцією (9 грудня).  

 

ВИСТУПИЛА: Романова Н.А., голова Координаційної ради, 

заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації, яка наголосила, 

що Чорнобильська тематика в області не забута та розвивається. Зокрема в 

кіно-культурному мистецькому центрі з національно-патріотичного виховання 

відбулася презентація Чорнобильського культурно-інформаційного Центру, під 

час якої транслювався тематичний фільм та діяла фотовиставка «30 років 

Чорнобильської трагедії». Вирішено організаційні питання щодо створення 

Музею чорнобильців Чернігівщини. Також Наталія Андріївна зазначила, що 

для більш ефективної роботи в цьому напрямку необхідно біль широко 

поширювати інформацію серед громадськості. 

 

 

3. Про організацію та проведення в області заходів до Дня 

Добровольця. 

 

СЛУХАЛИ: 

Йовенка В.О., координатора національного руху «Дія» щодо 

організації та проведення в області заходів до Дня Добровольця. 



Вадим Олексійович проінформував, що з метою вшанування мужності та 

героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності 

України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, 

підвищенню суспільної уваги і турботи про учасників добровольчих формувань 

14 березня 2017 року в Чернігові вперше проведено святкові заходи до Дня 

українського добровольця. Акція пройшла масово за участі представників 

влади, духовенства, політиків, волонтерів, національно-патріотичної громади, 

військових, курсантів.  

Доповідач подякував за підтримку в організації та проведенні яскравого 

свята керівництву області та міста, працівникам структурних підрозділів 

облдержадміністрації та всім хто приймав участь у зазначеному заході.  

Також Йовенко В.О. запропонував в поточному році в Чернігівській 

області започаткувати святкування Дня Героїв. Свято Героїв - щорічне 

неофіційне свято в Україні, встановлене на честь українських вояків - борців за 

волю України, передусім, лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, 

опришків, українських січових стрільців та вояків Армії УНР, УПА та діячів 

ОУН. До здобуття Україною незалежності свято святкувалося підпільно. В 

сучасному вигляді свято відзначається 23 травня і широко святкується 

передусім на Галичині. Доповідач запросив всіх присутніх долучатися до 

організації свята та надавати свої пропозиції. 

 

В ході обговорення Романова Н.А., голова координаційної ради, 

заступник голови-керівник апарату облдержадміністрації ініціювала 

провести святкові заходи, присвячені Дню Героїв під час проведення шкільного 

етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»), який проходитиме з 25 по 29 травня. 

 

4. Про проведення в області заходів до Шевченківських днів. 

 

СЛУХАЛИ: 

Веселова П.О., заступника директора Департаменту культури і 

туризму, національностей та релігій облдержадміністрації  про проведення в 

області заходів до Шевченківських днів. 

Доповідач проінформував, що з метою вшанування 203-річниці від дня 

народження національного генія, пророка, духовного батька українства Тараса 

Шевченка 09 березня проведено урочистий захід з покладанням квітів до 

пам’ятника Т.Шевченку на Валу та масове читання вірша Т.Шевченка «Мені 

однаково, чи буду» (з циклу "В казематі") в рамках міжнародного флеш-мобу 

«Global Shevchenko» за участю керівників Чернігівської обласної державної 

адміністрації, обласної ради, міської ради, представників державних установ, 

релігійних, національно-культурних, патріотичних громадських організацій, 

військових, учнівської молоді, представників ЗМІ, громадськості.  

Також Павло Олександрович доповів, що з 6 по 12 березня проведено:  

-  книжкові виставки «Бентежний голос Кобзаря» та «Реліквія 

українського народу» (до 110-річчя від виходу першого повного видання 

«Кобзаря») в Обласній універсальній науковій бібліотеці ім. В.Г. Короленка;  



- виставку-пам’ять «Кобзарева струна не вмирає», виставку-портрет 

«Геній слова і пензля», літературна  година «Жива душа народу», відкритий 

мікрофон «Віч-на -віч з "КОБЗАРЕМ"» в обласній бібліотеці для юнацтва; 

- вистави «Назар Стодоля»,  «Відьма» за творами Великого Кобзаря в 

обласному академічному українському музично-драматичному театрі ім. 

Т.Шевченка; 

- вистави О.Забарного «Остання любов Т.Г.Шевченка,або Грішниця», 

«Борітесь-поборите» за творами Великого Кобзаря в Ніжинському 

академічному українському драматичному театрі ім. М.Коцюбинського; 

- в обласному філармонійному центрі фестивалів та концертних програм 

відбувся  концерт академічного народного хору; 

-  капела бандуристів ім. О.Вересая філармонійного центру фестивалів та 

концертних програм брала участь у Шевченківському святі в смт Козелець; 

- проведено тематичну концертну програму артистів філармонійного 

центру фестивалів та концертних програм для учнів ЗОШ м. Чернігова; 

- в Чернігівському училищі ім. Л.Ревуцького пройшла книжкова виставка 

«Наша дума, наша пісня не вмре не загине” (музичні твори на вірші 

Т.Шевченка); 

- в Ніжинському училищі культури і мистецтв ім. М.Заньковецької 

проведено  книжкову виставку «Наша гордість – безсмертний Кобзар»,  

студенти спеціалізації «Видовищно-театралізовані заходи» брали участь у 

літературній композиції, присвяченій Т.Г.Шевченку при проведенні ХІІ 

обласного конкурсу «Славні нащадки Тараса»;  

- в Чернігівському обласному історичному музеї ім. В.Тарновського 

відбулася тематична виставка, присвячена Великому Кобзареві та його 

перебуванню на Чернігівщині,  відкрито пересувну виставкиу «Вони надихали 

Шевченка»; 

- в Чернігівському літературно-меморіальному музеї-заповіднику 

М.Коцюбинського відбулася презентація шкільного літературного конкурсу 

«Поетом і письменником ти можеш і не бути»;  

- виставка «Шевченко в Мотронівці - 1847р.» та запалення свічки пам’яті 

до 156-роковин смерті Великого Кобзаря Т.Шевченка відбулися в історико-

меморіальному музеї-заповіднику П.Куліша «Ганнина Пустинь»; 

          - відкриття виставки «Культурний простір Донеччини. Людмила Огнєва. 

Молюсь за тебе, Україно» (до Дня народження Т.Шевченка) - у Чернігівському 

літературно-меморіальному музеї-заповіднику М.М.Коцюбинського; 

- тематичні екскурсії, присвячені Т.Г.Шевченку, пройшли у Сосницькому 

літературно-меморіальному музеї О.П.Довженка; 

- інтерактивна екскурсія для школярів «Шевченко – квест» - у 

Чернігівському обласному художньому музеї імені Григорія Галагана; 

- Шевченківські дні «Кобзарева пісня» - у Семенівському історико-

краєзнавчому музеї. 

  

  



 В селищі Варва виготовлено проектно-кошторисну документацію та 

розпочато виготовлення пам'ятника Великому Кобзарю, який заплановано 

встановити на центральній площі протягом поточного року. 

 

В ході обговорення питання Романова Н.А, голова Координаційної ради, 

заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації повідомила, що 

в цьому році учні ліцею № 15 День народження Кобзаря святкували у 

Чернігівському кіно-культурному мистецькому центрі з національно-

патріотичного виховання дітей та молоді. І ніби по-новому звучали Шевченкові 

вірші, пісні, «Заповіт» різними мовами (українською, білоруською, російською, 

грузинською, вірменською, німецькою, англійською). Акцентувала увагу на 

необхідності осучаснення національного генія та популяризації його спадщини. 

5. Про роботу Чернігівського кіно-культурного мистецького центру з 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді.  

 

СЛУХАЛИ: 

Антошина В.Л., завідувача Чернігівського кіно-культурного 

мистецького центру з національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді, який доповів, що основними напрямами роботи центру є організація та 

проведення різноманітних концертних програм, кіно-видовищних заходів, 

фестивалів патріотичного та любительського кіно, фестивалів молодіжної арт 

культури, кіноконкурсів, показу мод, конференцій, туристичних форумів. 

Проінформував, що з вересня 2016 року в кіно-культурному центрі проведено 

понад сто різнопланових тематичних заходів (виставки, семінари, круглі столи, 

практичні заняття, бесіди, концерти, майстер-класи і т.д.), близько 250 

кінопоказів, у тому числі безкоштовних. Учасниками стали 1,5 тисячі 

відвідувачів. Завідувач продемонстрував патріотичні ролики, створені 

працівниками закладу, а також озвучив, чим планує жити центр у найближчий 

час. Він закликав молодь активніше долучатися до всіх заходів.  

 

Взяли участь в обговоренні: 
 

ВИСТУПИВ: Демиденко Володимир, президент Антикорупційної 

Громадської Спілки «СОВІСТЬ», який зауважив, що в кіно-культурному 

центрі демонструється обмежена кількість фільмів українського виробництва  

та недостатня кількість наповнюваності сеансів відвідувачами.  

 

ВИСТУПИЛА: Гапієнко Т., співробітник СБУ в Чернігівській 

області, яка висловила подяку кіно-культурному центру за організований для 

учнів колегіуму №11 безкоштовний показ фільму «Список Шиндлера» до 

Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту. Та запропонувала і надалі 

організовувати безкоштовні перегляди фільмів для учнівської молоді 

Чернігівщини присвячених знаменним та пам’ятним датам. З метою залучення 

більшої кількості відвідувачів наголосила на необхідності рекламування своєї 

діяльності. 



 

6. Про національно-патріотичне виховання студентської молоді у 

вищих навчальних закладах області. 
 

Про заходи з національно-патріотичного виховання серед студентської 

молоді поінформували представники двох чернігівських вишів: Мельник О.Є., 

проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Чернігівського 

національного технологічного університету та Тимошенко А.Г., проректор 

з виховної роботи Чернігівського національного педагогічного 

університету імені Т.Г. Шевченка. 

Доповідачі проінформували про відповідні заходи, які проходять у ВНЗ 

національно-патріотичного спрямування (святкування визначних дат, 

популяризація національних символів, участь у різноманітних громадських 

акціях патріотичного змісту, організація благодійних ярмарок і т.д.). Під час 

виступів продемонстровано презентацію та ряд відеороликів.  

 

Під час обговорення даного питання члени Координаційної ради 

акцентували увагу на тому, що виховання громадянина-патріота починається із 

сім’ї, адже сім’я – це найменша клітинка нашого суспільства, в якій, як у фокусі 

відображається все життя нашої країни. І тим сильніший виховний вплив 

робить сім’я на особистість дитини, чим активнішу життєву позицію займають 

батьки в суспільстві, чим вищі їхні моральні достоїнства і культурний рівень 

 

7. Про організацію та проведення урочистих проводів призовників до 

лав Збройних Сил України та інших військових формувань. 

 

СЛУХАЛИ: 

Лільчицького В.І., заступника військового комісара Чернігівського 

ОВК по роботі з особовим складом - начальник групи по роботі з особовим 

складом та громадськістю, який проінформував, що з 19 квітня 2017 року 

розпочинається весняний призов на строкову військову службу до лав 

Збройних Сил України та інших військових формувань. З метою військово-

патріотичного виховання молоді, підвищення престижу військової служби 

доповідач запропонував спільно з обласним військовим комісаріатом 

організувати та провести урочисті проводи призовників в місті Чернігові та 

доручити райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад, 

об’єднаним територіальним громадам провести відповідні заходи на місцях. 

Також Вадим Ігорович доповів про військово-патріотичні навчально-

польові збори учнівської молоді на базі військової частини в смт Гончарівське, 

заплановані на квітень 2017 року, в яких передбачається участь 3884 осіб з усіх 

районів області. Програмою зборів передбачено: навчальні тренування з 

практичної стрільби з автомата Калашникова; учбова тривога, вивід особового 

складу з-під удару противника; марш-кидок до місця проведення 

занять; військово-тактична гра; обід у польових умовах. 

 

 



Взяли участь в обговоренні: 

  

ВИСТУПИЛА: Романова Н.А., голова Координаційної ради, 

заступник голови – керівник апарату облдержадміністрації, яка повідомила, 

що 20 квітня 2017 року виповнюється 100-річчя проголошення добровольчого 

українського полку імені гетьмана Петра Дорошенка та внесла пропозицію  

поєднати цю пам’ятну дату з урочистими проводами призовників. Також 

надала доручення засобам масової інформації забезпечити анонсування 

запланованих заходів. 

З метою популяризації престижу строкової військової служби Наталія 

Андріївна запропонувала під час військово-польових зборів забезпечити 

проведення відповідних бесід з молоддю. 

 

ВИСТУПИЛА: Винник Т.А., голова правління громадської 

організації «Центр новітніх ініціатив та комунікацій», яка проінформувала 

присутніх про Міжнародний фестиваль інтеграції слова у сучасному арт-

просторі «Lуtavrу», що символізує розкриття патріотичного і творчого 

потенціалу Сіверського краю задля розквіту мистецтва та духовності на 

Чернігівщині, модернізації й інтеграції культури регіону у сучасний 

європейський простір. 

Сучасний стан культури і в цілому життя українця вимагає нових способів 

розвитку і презентації мистецтва і культури. З’являється потреба 

ознайомлювати із сучасною українською літературою світову спільноту, 

заявляти про самобутність України на міжнародній арені, демонструвати 

світові оригінальність українського арт-простору, налагоджувати міжнародні 

культурно-мистецькі зв’язки задля конструктивної творчої співпраці у регіоні, 

роблячи акцент на активізації патріотичного виховання молоді. Водночас 

з’являється потреба доносити світові правдиву інформацію про події на Сході 

України. 

Така культурна політика допоможе відкрити нові можливості для втілення 

інноваційних проектів, привернути увагу світової спільноти до Чернігівщини як 

культурного осередку Сіверського краю. 
 

За результатами розгляду та обговорення питань порядку денного 

координаційна рада вирішила: 

 

Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації  з 

урахуванням пропозицій обласного військового комісаріату, Департаменту 

культури і туризму, національностей та релігій облдержадміністрації, 

управління освіти і науки облдержадміністрації забезпечити підготовку проекту 

доручення щодо організації урочистих проводів призовників Чернігівщини до 

лав Збройних Сил України. 

 

До 17 квітня 

 

 



 

 

Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, Управління 

освіти і науки облдержадміністрації забезпечити  сприяння діяльності робочої 

групи з вивчення питання організації роботи з військово-патріотичного 

виховання в загальноосвітніх навчальних закладах області. 

 

Постійно 

 

 

Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації з урахуванням 

пропозицій членів Координаційної ради внести доповнення до Календаря 

основних знаменних та пам’ятних дат національно-патріотичного спрямування. 

 

До 05 квітня 

 

 

Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації, 

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 

облдержадміністрації забезпечити оприлюднення протоколу засідання 

Координаційної ради на офіційних сайтах облдержадміністрації та 

Департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації. 

 

 

Секретар Координаційної ради,  

директор Департаменту сім’ї, молоді  

та спорту облдержадміністрації             _____________      Н.П. Лемеш 

  

Голова Координаційної ради ,  

заступник голови-керівник апарату 

обласної державної адміністрації                _____________   Н.А. Романова 

 

 

 

 

 

 

 


