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Рівненська обласна рада

На виконання рішення Рівненської обласної ради від 29 лютого 2008 року 
№ 695 «Про обласну програму національного виховання учнівської молоді 
Рівненщини на 2008-2020 роки» повідомляємо наступне

Відділами, управліннями освіти райдержадміністрацій, виконкомів рад міст 
обласного значення розроблено регіональні програми, які схвалено 
розпорядженнями голів районних (міських) адміністрацій та затверджено 
рішеннями сесій районних (міських) рад.

Із вересня 2008 року у загальноосвітніх навчальних закладах області 
забезпечується реалізація Програми національного виховання учнівської молоді 
Рівненщини на 2008 - 2020 роки.

Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти 
створено базу методичного забезпечення з реалізації програми, зокрема:

розроблено методичні вісники «Методичне забезпечення реалізації 
програми національного виховання учнівської молоді Рівненщини на 2008 - 2020 
роки» та сім посібників із технологій формування ціннісного ставлення 
особистості за усіма розділами програми.

Питання реалізації програми національного виховання учнівської молоді 
Рівненщини на 2008-2020 роки слухалося:

на колегії управління освіти і науки облдержадміністрації «Про 
організацію роботи щодо реалізації програм, спрямованих на виховання 
школярів, охоплення їх позашкільною освітою у закладах освіти області» (28.12. 
2016);

на засіданнях педагогічних рад у загальноосвітніх навчальних закладах 
м.Вараш «Реалізація завдань обласної програми національного виховання 
учнівської молоді Рівненщини на 2008-2020 роки з формування ціннісного 
ставлення до природи» (17.05.2017, протокол №2), «Роль класного керівника у 
формуванні ціннісних ставлень особистості за напрямками програми 
національного виховання учнівської молоді Рівненщини» (29.03.2017, протокол 
№2), «Формування ціннісного ставлення до себе. Діти і соціальні мережі» 
(03.01.2017, протокол №1), «Реалізація програми національного виховання 
учнівської молоді на 2008-2020 роки щодо формування ціннісного ставлення 
особистості до праці (28.03.2017, протокол №2);
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на семінарах для заступників директорів з виховної роботи м. Рівного з тем 
«Виховання на цінностях - запорука успіху України в майбутньому» (06.04.2017), 
«Особливості створення системи військово-патріотичного виховання в сучасному 
закладі освіти» (02.11.2017); вчителів християнської етики «Вплив сім’ї та 
сімейних цінностей на формування духовності особистості дитини» (20.10.2017);

семінарі для керівників шкільних музеїв: «Шкільний музей як центр 
національно-патріотичного виховання учнівської молоді» (09.11.2017);

навчально-практичних семінарах для заступників директорів з виховної 
роботи, керівників шкільних методичних об'єднань, класних керівників з питань 
реалізації Програми «Педагогіка партнерства» (Березнівська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №2),

на засіданнях семінарів-практикумів заступників директорів із виховної 
роботи, педагогів-організаторів з питань спільної діяльності навчального закладу 
та громадськості з формування духовно-осмисленого патріотизму, 
державницького світогляду (Костопільська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
(15.03.2017), спільної діяльності школи, сім’ї та громадськості з метою створення 
оптимальних умов для розвитку активної особистості учня-патріота (Головинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (05.04.2017);

30.03.2017 проведено семінар-практикум педагогів-організаторів з теми 
«Формування національної свідомості особистості школяра шляхом співпраці з 
пластовим рухом», за підсумками якого проведено таборове пластове свято весни 
на Надслучанській Швейцарії за участю 157 учнів із 13 навчальних закладів 
Корецького району.

Навчальними закладами області забезпечується виконання рішення колегії 
управління освіти і науки облдержадміністрації (протокол №4 від 28.12.2016) 
щодо виконання Програми із врахуванням ключових компонентів та виховних 
цінностей Нової української школи, зокрема:

07.09.2017 на базі Корецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 
проведено методичне об’єднання керівників шкільних методичних об'єднань 
класних керівників з теми «Стратегічні напрямки виховання у вимірах 
сьогодення. Формування головних життєвих компетентностей учнів класним 
керівником через призму концепції Нової української школи;

педагогічний колектив Сварицевицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів Дубровицького району взяв участь у дослідно-експериментальній роботі 
з теми «Комплексне дослідження системи виховання в українській школі з 
урахуванням розвитку європейського освітнього простору» (висвітлено у 
відеофільмі «Гендерно-чутливе середовище»);

проведено семінар-практикум з теми «Пріоритети виховання особистості на 
шляху створення Нової української школи» для членів районної батьківської ради 
(Великожитинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, жовтень 2017 року).

До реалізації Програми в загальноосвітніх навчальних закладах 
залучаються усі учасники навчально-виховного процесу: педагогічні колективи, 
органи учнівського самоврядування, батьківська громадськість.

Значна робота навчальними закладами області приділяється реалізації 
розділу програми «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави».



У навчальних закладах області реалізуються такі проекти: «Створення 
книги пам’яті ветеранів УПА», «Україна від сучасних днів до сьогодення» 
(навчальні заклади міст Дубно, Острог, Рівне, Володимирецького, 
Дубровицького, Березнівського, Здолбунівського, Дубенського, Гощанського 
районів);

проводяться районні (міські) фестивалі повстанської пісні «Козацькому 
роду нема переводу», «Ой у лузі червона калина..»;

внаслідок пошукової роботи формуються книги звитяги «Пам’ятаймо 
минуле заради майбутнього» - органами учнівського самоврядування 
Рівненського, Дубровицького, Здолбунівського, Березнівського, Костопільського 
районів.

У 2017 році проведено велику роботу щодо відродження пластового руху на 
Рівненщині, зокрема:

у травні 2017 року з нагоди 90-ліття Великого пластового злету, що 
відбувся в с. Олександрія у 1927 році, та 105-ї річниці з дня першої пластової 
присяги на базі малокомплектної школи, що була реорганізована у новий 
навчальних заклад, відкрито Пластову оселю «Волошки» у с. Волошки 
Рівненського району;

12.09.2017 у лісовому масиві поблизу с.Маринин працівники управління 
освіти, молоді та спорту Березнівської райдержадміністрації, районного 
методичного кабінету, педагогічні працівники, учні взяли участь у Пластовій 
краєзнавчій зустрічі «Свято Осені -  2017», яка проводилася Рівненською округою 
Пласту Національної скаутської організації України;

на базі Соснівського Центру дитячої та юнацької творчості з жовтня 2017 
року розпочав роботу гурток «Пласт».

Ліцеїсти І курсу комунального закладу «Острозький обласний ліцей- 
інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою Рівненської обласної ради 
під час військово-польових зборів провели цикл тренінгів з волонтерською 
групою «Білі берети» з теми «Інноватика в тактичній медицині» (з досвіду 
підрозділів НАТО).

У загальноосвітніх навчальних закладах м. Рівне упродовж 2017 року 
організовано та проведено наступні заходи:

зустрічі з військовими, які перебували у зоні АТО;
підготовлено інформаційні куточки про героїв АТО, волонтерів та 

громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України;
проведено загальноміський захід «З Україною в серці», присвячений 

Міжнародному дню миру, в якому взяли участь представники шкільних 
європейських клубів (вересень 2017 року);

реалізовано проект «Арт-зігееі: «У країні граматики української мови», 
приурочений Міжнародному дню грамотності;

27.10.2017 вихованцями та педагогами Рівненської гімназії «Гармонія» 
проведено свято проспекту генерала Марка Безручка;

21.11.2017 -  патріотичний захід біля пам'ятної дошки Пам'яті Героям 
Небесної Сотні та Героям, які загинули в зоні АТО.



Проведено загальноміський дебатний турнір «ПРЕС» (Переконливі. Рішучі. 
Енергійні. Сміливі), темами для обговорення якого були «Без вільного володіння 
іноземною мовою неможливо стати кваліфікованим фахівцем», «Повноліття є 
точкою відліку для громадсько активних дій», «Вільний продаж зброї - це захист 
пересічної людини від насилля», «Е-декларування -  імітація боротьби з 
корупцією у вищих ешелонах влади», «Українське село зможе відродитися за 
умови повернення туди молоді», «Економічне зростання України можливе лише 
за використання європейського досвіду», «Духовно-моральні цінності 
формуються у сім’ї», «Навчальна програма вищих навчальних закладів повинна 
формуватися Міністерством освіти і науки України спільно з представниками 
бізнесу».

12 травня 2017 року було підписано Меморандум про співпрацю між 
Дубровицькою районною державною адміністрацією, окремим батальйоном 
охорони та обслуговування ОК «Захід», управлінням освіти, молоді та спорту 
Дубровицької районної державної адміністрації, Берестівським НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів - ДНЗ» та відділом цивільно-військового співробітництва ОК «Захід».

У рамках співпраці з ОК «Захід» для вихованців гуртка «Школа Джур» та 
учасників Всеукраїнського вишколу «Джура прикордонник-2017» було 
організовано екскурсію до військової частини А4240 м.Рівне.

У липні 2017 року вихованці гуртка «Січ» (Берестівський НВК) взяли участь 
у Всеукраїнському вишколі «Джура-Прикордонник», який проходив у 
смт.Оршанець Черкаської області.

У загальноосвітніх навчальних закладах області проводилися зустрічі з 
учасниками бойових дій під гаслом «Хоробрі серця», проводились уроки 
мужності за участю військовослужбовців в/ч 1446 та 3045, бійців- добровольців; 
організовувались перегляди відеофільмів про «кіборгів» Донецького аеропорту 
«Добровольці Божої Чоти» та інші. В травні 2017 року проведено шкільні 
флешмоби до Дня вишиванки; у вересні 2017 року - інформаційно-просвітницькі 
заходи з відзначення Міжнародного дня миру.

27 жовтня 2017 року учні і педагоги Костопільського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія ім. Т.Е.Шевченка» взяли 
участь в тематичному заході -  історичній годині «Війні не буде забуття»; 
виготовили обереги та маскувальну сітку, які вручили під час зустрічі 
військовослужбовцям частини А-0532.

З метою формування ціннісного ставлення особистості до історичних 
культурних і духовних надбань рідного краю у навчальних закладах 
Дубровицького району проведено педагогічні ради: «Формування потреби до 
збереження історичного, культурного та духовного спадку українського народу» 
(Мочулищенський ЕІВК, листопад 2017 року), «Про формування у школярів 
ціннісного ставлення до історичних і культурних надбань рідного краю» 
(Підлісненський ЕІВК, січень 2017 року).

У Бережницькому НВК Дубровицького району реалізовано проект «Моє село 
- Бережниця», проведено літературно-музичний захід «Моє село - краплиночка 
на карті».



У червні 2017 року для учнів 10-х класів вперше в Рівному проведено 
спортивно-патріотичний вишкіл-таборування «Рівне -  Гурби -  Пересопниця»;

заняття з вогневої підготовки та рукопашного бою, зі страйкболу, екскурсію 
з історії Гурбинської битви, неформальне спілкування з патрульною поліцією.

Навчальними закладами Дубровицького району створено стенди: «Княжий 
Вишгород над Горинню»; «Сторінками Другої світової війни»; «Український біль 
Афганістану», «Наші земляки -  учасники АТО», «Герої Небесної Сотні», «Герої 
серед нас».

Учні Здолбунівського району ознайомлюються на уроках та гурткових 
заняттях з історією та традиціями рідного краю, народними звичаями, 
традиціями, пісенною творчістю, переказами, з архітектурою та культурою краю; 
відвідують туристичні місця, історичні пам’ятки: замки Острожчини, Дубенщини, 
Дерманя, урочище Гурби, організовують кінні експедиції у Гурбенський ліс з 
метою проведення спортивно-масових заходів, турнірів, квестів.

У вересні-жовтні 2017 року закладами загальної середньої освіти 
Костопільського району проведено туристичні походи, велопробіги «Історичними 
місцями Костопільщини», «Околицями рідного міста» (спільно з працівниками 
районного краєзнавчого музею) за маршрутами Костопіль-Базальтове- 
Берестовець, Костопіль-Збуж-Яполоть, Костопіль-Гутвин, під час яких було 
відвідано і впорядковано пам’ятники воїнам-військовополоненим, загиблим від 
фашистських загарбників та воїнам УПА;

реалізуються проекти «Герої АТО в моїй родині», «Тепло сердець, що 
б’ються в унісон», «Із Україною в серці», «Обличчя нової України», «Хто, як не 
ми». Учні, педагоги та батьки взяли активну участь у акції «Костопільщина -  
українській Луганщині», під час якої було зібрано шкільне приладдя на суму 
понад 43 650 гривень.

З метою формування патріотизму у дітей та учнівської молоді до Дня 
захисника України в закладах освіти області упродовж вересня-жовтня 2017 року 
проведено патріотичну акцію «Мій вклад у справу миру».

Під час акції сплетено 130 маскувальних сіток для учасників 
антитерористичної операції. До названої акції долучилися заклади загальної 
середньої освіти Володимирецького, Гощанського, Демидівського, 
Дубровицького, Зарічненського, Корецького, Костопільського, Рівненського, 
Острозького, Радивилівського, Сарненського, Рокитнівського районів, Козинської 
та Млинівської ОТГ, міст Вараш, Острог, Рівне, комунальні заклади Рівненської 
обласної ради: Великомежиріцька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ 
ступенів, Олександрійська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів, 
Острозький обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-спортивною 
підготовкою, Клеванська загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів, 
Клеванська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат №1 І-ІІІ ступенів.

У червні 2017 року у лісовому масиві поблизу с. Олександрія Рівненського 
району проведено II (обласний) етап гри «Джура» (з виїздом на територію 
Рівненського загальновійськового полігону).



Реалізуючи розділ «Ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей» 
відділом освіти Рокитнівської райдержадміністрації питання «Про стан роботи з 
батьківською громадськістю у загальноосвітніх навчальних закладах району» 
розглянуто на нараді директорів у листопаді 2017 року;

на інструктивно-методичних нарадах заступників директорів з виховної 
роботи «Про організацію роботи з батьківською громадськістю в освітньому 
закладі» (жовтень 2017 року), «Про проведення індивідуальної роботи з учнями, 
сім’ями, які потребують особливої уваги» (жовтень 2017 року);

на семінарі класних керівників: «Співпраця родини і ніколи як рівноправне 
партнерство» (листопад 2017 року, Рокитнівський НВК «Школа І ступеня -  
гімназія»).

У навчальних закладах Рокитнівського району реалізуються проекти «Традиції 
та реліквії моєї родини» (Дроздинський НВК «ЗНЗ-ДНЗ»); «Мої родинні обереги» 
(Карпилівська загальноосвітня школа І-ІЇЇ ступенів); «Працьовиті руки мами й тата» 
(Рокитнівський НВК «Школа І-ІЇЇ ступенів-ліцей», Томашгородська загальноосвітня 
школа І-ІП ступенів №2).

У навчальних закладах Рівненського району значно активізувалась 
волонтерська діяльність педагогічних та учнівських колективів, пошукова робота, 
участь дітей у проектах, флешмобах; особливу увагу приділено дітям, чиї батьки є 
учасниками АТО. Наприклад, у жовтні 2017 року проведено районну акцію 
«Допоможи однокласнику», під час якої зібрано кошти у сумі 42 774 грн та 
передано важкохворим дітям Рівненського району.

У закладах освіти Дубровицького району проведено благодійну акцію 
«Допоможи однолітку з Калинівки»: зібрано теплий одяг, продукти харчування, 
шкільне приладдя, засоби особистої гігієни та відправлено у м.Калинівку 
Вінницької області.

У листопаді 2017 року у Висоцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 
Висоцької сільської ради проведено загальношкільні батьківські збори 
«Взаємодія школи та сім’ї у формуванні свідомого громадянина-патріота» та 
проведено разом із учнями акцію «Свічка пам’яті», присвячену подіям Революції 
Гідності.

Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей у навчальних закладах 
Дубенського району реалізовувалось через колективні творчі справи, проекти 
«Традиції моєї родини», «Родинний міст», родинно-шкільні фестивалі «Різдвяна 
зірка», «Козацькому роду нема переводу», «Мамина пісня», «Батькова криниця», 
родинні свята «Співуча родина», «Улюблена справа моєї родини» тощо.

04 квітня 2017 року на базі Дубровицького Центру позашкільної освіти 
проведено XI районний Форум батьківської громадськості з теми «Роль школи та 
батьківської громадськості з профілактики негативного впливу соціальних 
мереж».

У роботі форуму взяли участь заступники директорів з виховної 
(навчально-виховної роботи), працівники психологічної служби, прокуратури, 
представник ювенальної превенцїї Дубровицького відділення поліції 
Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в



Рівненській області, служби у справах дітей, районного центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, представники учнівського самоврядування, засоби 
масової інформації.

З метою привернення уваги громадськості до проблем людей похилого 
віку, інвалідів, надання всебічної підтримки найбільш соціально незахищеним 
верствам населення у навчальних закладах м. Рівного у вересні-жовтні 2017 року 
проведено благодійну акцію «Турбота» (збір продуктів харчування самотнім 
малозабезпеченим громадянам похилого віку, інвалідам):

13 квітня 2017 року проведено традиційний III благодійний Великодній 
ярмарок (зібрано 123 тис. 90 грн).

03 травня 2017 року проведено загальноміський благодійний концерт 
«Скликає Великодній дзвін», під час якого зібрано кошти для дітей-сиріт 
(випускників) закладів загальної середньої освіти м. Рівне у сумі 13 800 грн.

Реалізуючи розділ програми «Ціннісне ставлення особистості до себе» 
упродовж 2017 року управлінням освіти і науки облдержадміністрації, центром 
практичної психології та соціальної роботи Рівненського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти, навчальними закладами області проводилася 
велика робота з профілактики негативного впливу соціальних мереж.

Навчальні заклади області, взяли активну участь у кампанії з питань 
пропаганди психічного здоров’я, яка проводилася у березні - квітні 2017 року 
(попередження самогубств, проведення психологічної просвіти серед педагогів, 
батьків, учнів). , .

30 березня' 2017, року на базі ІСостопільського навчально-виховного 
комплексу «Загальноосвітня. школа І ступеня-гімназія ім.Т.Г.Шевченка» 
проведено засідання батьківського, клубу «Родина» з теми «Суїцид як сучасна 
тенденція для самовираження підлітків», у якому взяли участь представники 
батьківських та педагогічних колективів трьох шкіл міста.

. 20 березня 2017 року-.управлінням освіти, сім’ї, молоді та спорту 
Лубенської -.міської ради проведено круглий .стіл «Профілактика негативного 
впливу. соціальних,.мереж»,-, у якому взяли участь . заступники директорів з 
навчально-виховної . роботи, працівники психологічної служби, представники 
медицини, правоохоронних органів, батьківської громади та учнівського 
самоврядування, .,3а ■■'результатами роботи «круглого столу» розроблені спільні 
заходи та рекомендації,щодо ; профілактики суїцид альної поведінки серед 
учнівської молоді; : ,

01. березня 291-7-року на сайті Острозької загальноосвітньої школи. І-ІІЇ 
ступенів Ле.3 • в • рубриці. «Психолог-батькам» та в новинах школи соціально- 
психологічного службою опубліковано інформацію для батьків «Увага! Небезпека 
комп'ютерних ігор, для психічного стану дітей».

24 лютого...2017 . року управлінням., освіти Кузнецовськсї міської ради 
проведено «круглий стіл»-з теми «Небезпека у кіберпросторі: як вберегти дітей» 
за участю начальника,-.спеціалістів.управління освіти, керівників навчальних 
закладів, представників .психологічної служби, батьківської громадськості, 
громадських організацій міста, міського відділ)' поліції, служби у.справах дітей, 
міського центру СССДМ;



28 лютого 2017 року питання порушувалось на загальноміському 
батьківському форумі під час обговорення блоку питань «Роль навчальних 
закладів, сім'ї, громадськості у вихованні, навчанні та розвитку дитини»;

23 березня 2017 року проведено збір лідерів міської ради старшокласників 
учнівського самоврядування «Ватра» з теми «ІЩетеН глобальне добро або зло?» 
під гаслом: «Я за безпечний інтернет» за участю представників органів місцевого 
самоврядування, управління освіти, учнів загальноосвітніх навчальних закладів, 
батьків, громадських організацій.

У березні 2017 року психологічною службою начальних закладів області 
проведено тренінги «Психопрофілактика і безпека психологічного здоров'я 
дітей», «Як контролювати та зберігати душевну рівновагу у різних життєвих 
ситуаціях», години психолога «Причини, профілактика і подолання тривожності», 
«Ти -  цілий світ» та інші.

З метою утвердження та пропаганди здорового способу життя, 
запобігання негативним проявам поведінки серед учнівської молоді, формування 
лідерських якостей та підтримки талановитих підлітків 16 травня 2017 року на 
базі Рівненської загальноосвітньої школи І-ІИ ступенів №23 проведено II етап 
Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я», у якому взяли 
участь 15 команд: із 10 районів, міст Дубно, Рівне, двох об’єднаних 
територіальних громад, КЗ «Острозький обласний ліцей-інтернат з посиленою 
військово-фізичною підготовкою» Рівненської обласної ради.

Учні брали участь у вікторині «Що я знаю про здоровий спосіб життя?», 
конкурсах плакатів, фотографій.

Учасники фестивалю продемонстрували свої спортивні, мистецькі, 
акторські здібності та представили літературно-музичні композиції, тематика 
яких була спрямована на пропагування та роз’яснення переваг здорового способу 
життя, формування безпечної поведінки, збереження власного здоров’я та 
здоров’я оточуючих.

Проблему цінності та збереження життя порушували у своїх виступах 
команди «Енергія» Городоцької загальноосвітньої іпколи І-ІІІ ступенів 
Рівненського району, «Революція» Дубенської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ступенів №3.

Негативний вплив соціальних мереж, проблеми маніпулювання свідомістю 
дитини через соціальні мережі порушували у своїх виступах команди «Екстрим» 
Рівненської української гімназії, «Драйв» Горбаківського НВК «ДНЗ-ЗОШ І-ІІІ 
ступенів» Гощанського району, «Енергія» Мізоцького НВК «Загальноосвітня 
школа І-ІІ ступенів-ліцей» Здолбунівського району.

І місце здобула команда «ТСЛ» КЗ «Острозький обласний ліцей- 
інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою» Рівненської обласної 
ради.

У загальноосвітніх навчальних закладах області упроваджено превентивні 
курси «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України 
щодо здорового способу життя». «Формування здорового способу життя та 
профілактика ВННСНІДу». Дані превентивні курси вивчає більше 2 000 учнів.



Відділом освіти виконавчого комітету Острозької міської ради налагоджено 
співпрацю з фахівцями юридичної клініки Національного університет} 
«Острозька академія» «Рго Ьопо» щодо проведення тренінгів з учнями 
загальноосвітніх навчальних закладів з попередження шкідливих звичок, протидії 
насильству, захисту прав людини.

Реалізуючи розділ «Ціннісне ставлення особистості до природи» учні 
області брали участь у акціях «Зелений паросток майбутнього», «День Землі», 
«День Довкілля», «Дерево життя», «До чистих джерел», «Ріки мого дитинства», 
«Ліси для нащадків».

Загальноосвітні навчальні заклади м. Острог тісно співпрацюють з 
Дермансько-Острозьким національним природним парком; учні залучаються до 
участі в різноманітних конкурсах, проектах, майстер-класах: «Виготовлення 
новорічного дідуха», «До чистих джерел», «Лелека».

Учні загальноосвітніх навчальних закладів м. Вараш були залучені до акцій 
«Чисте місто», «Зелені насадження», яка проводилася спільно з підлітковим 
клубом «Шанс» ВП РАЕС. У листопаді 2017 року взяли участь у освітньому 
проекті «Відкрий Україну» (акція «Збери макулатуру - врятуй дерево!»); 
проведено бесіди щодо роздільного сортування відходів «Чому потрібно 
сортувати сміття», «Сортування сміття - шлях до ліквідації сміттєзвалищ» та 
інші).

Відділами, управліннями освіти райдержадміністрацій, виконкомів рад міст 
обласного значення належна увага приділяється питанням профорієнтаційної 
роботи за участю лідерів учнівського самоврядування (розділ «Ціннісне 
ставлення особистості до праці»).

З метою формування ціннісного ставлення до праці проведені акції 
«Обеліск», «Шкільне подвір’я», виставка-конкурс «Від відходів -  до доходів».

У навчальних закладах області систематично організовуються 
профорієнтаційні заходи в базових закладах освітніх округів «Всі професії 
важливі, всі професії потрібні», під час яких проводилися відеолекторії із 
залученням Центру підтримки громадських ініціатив «Чайка», семінари з 
батьками випускників «100 професій -  100 доріг», тематичні виставки-конкурси 
малюнків та турніри знавців професій.

У школах області систематично проводяться шкільні толоки, тематичні 
виставки-конкурси «Україно, мальовничий краю мій», дитячої творчості 
«Калейдоскоп наших талантів», «Умілі руки», трудові десанти «Чистий сквер», 
«Парк мого міста», «Берег річки», акції «Ми -  нація єдина, твої ми діти, Україно», 
конкурс української вишиванки «Україно моя вишивана».

З метою формування шанобливого ставлення до культурно-мистецьких 
надбань українського народу, виявлення обдарованих дітей та розвиток їх 
творчих здібностей у галузі мистецтва (Ціннісне ставлення особистості до 
мистецтва) у березні 2017 року проведено обласний огляд-конкурс драматичних 
колективів і лялькових театрів «З Україною в серці»; огляд-конкурс читців- 
декламаторів, юних поетів, «Живи, Козаре, в пам’яті людській»; фестиваль- 
конкурс хореографічних колективів «Веселі закаблуки».



Реалізація Програми національного виховання учнівської молоді 
Рівненщини на 2008 - 2020 роки забезпечується позашкільними навчальними 
закладами.

У системі освіти області станом на 01.12.2017 забезпечено функціонування 
54 позашкільних навчальних закладів, у яких навчається та виховується понад 43 
тисячі учнів.

Мережу збільшено за рахунок відкриття двох позашкільних навчальних 
закладів на базі об’єднаних територіальних громад (Смизька, Клесівська).

Гуртковою роботою на базі 446 загальноосвітніх навчальних закладів 
області у 2427 гуртках, творчих об’єднаннях та секціях охоплено понад 40 тисяч 
учнів.

Загалом позашкільною освітою та гуртковою роботою у навчальних 
закладах системи освіти охоплено близько 60 % дітей та учнівської молоді.

Упродовж 2016 -  2017 навчального року позашкільними закладами 
проведено понад 2700 різноманітних масових заходів, до яких залучалися 98 % 
дітей шкільного віку.

Результатом реалізації програми є вивчення рівня вихованості учнів 1-11 
класів.

Наприклад, моніторингові дослідження з реалізації програми (жовтень 2017 
року), якими було охоплено 736 учнів 5-11 класів навчальних закладів м. Острога 
(55% від загальної кількості учнів) показали, що рівень сформованих ціннісних 
ставлень в учнів становить: 46% - високий, 44 % - достатній, 09 % - середній, 01% 
- низький, у порівнянні з травнем 2017 року -  44% - високий, 42 % - достатній, 14 
% - середній. За результатами моніторингу простежується тенденція до 
збільшення кількості школярів із високим рівнем вихованості.

Такі моніторинги проводяться у всіх навчальних закладах області, 
результати аналізуються на рівні навчальних закладів, відділів, управлінь освіти 
райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення та розробляються 
відповідні заходи щодо їх покращення (у 2016 році такий моніторинг проводився 
на рівні області).

Реалізації програми національного виховання учнівської молоді 
Рівненщини на 2008-2020 роки сприяє співпраця відділів, управлінь освіти, 
навчальних закладів області із суміжними управліннями, відділами 
райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення, громадськими 
організації тощо.

Наприклад, 27 квітня 2017 року в управлінні освіти і науки 
облдержадміністрації проведено нараду із спеціалістами відділів, управлінь 
освіти райдержадміністрацій, виконкомів рад міст обласного значення, що 
відповідають за організацію виховної діяльності та позашкільної освіти, 
представниками об’єднаних територіальних громад області, відповідальних за 
освіту.

У нараді взяли участь: Михайлюк Т. Г., оперуповноважений відділу 
управління превентивної діяльності ГУ національної поліції в Рівненській 
області, Марчук В.К, начальник служби у справах дітей облдержадміністрації, 
Бучак А. О., директор обласного Центру соціальних служб для сім»ї, дітей та



молоді, Козакова Т. В., методист центру практичної психології та соціальної 
роботи КУ «Рівненський міський методичний кабінет», Чигир Н.Г., начальник 
відділу у справах молоді управління у справах молоді та спорту 
облдержадміністрації.

На нараді розглядалися питання: «Співпраця відділів, управлінь освіти, 
навчальних закладів з органами державної виконавчої влади, місцевого 
самоврядування (служби у справах дітей, відділи ювенальної превенції); 
установами і закладами соціального обслуговування (центри соціальних служб 
для сімї, дітей та молоді), іншими щодо соціально-правового захисту 
неповнолітніх» (попередження насильства, жорстокого поводження з дітьми, у 
тому числі із сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах; захист дітей 
від жорстокого поводження, у тому числі кіберзлочинів), інші.

Фінансування Програми національного виховання учнівської молоді 
Рівненщини на 2008 - 2020 роки не передбачалося.

Виконання заходів з її реалізації забезпечується усіма учасниками 
навчально-виховного процесу під час організації навчально-виховного процесу.

Начальник управління Г. Таргонський

Ровкач Ангеліна Василівна 
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