
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ 
 

НАКАЗ 
 

м. Київ 

 

23.06.2014 №335  

(з основної діяльності) 
 

 

 

 

Про затвердження Концепції 

патріотичного виховання особового 

складу органів і підрозділів ДСНС 

України 
 

 

 

З метою становлення громадянина-патріота України, готового забезпечувати її 

національну безпеку, сприяти єднанню українського народу, громадянському миру і 

злагоді в суспільстві, формування в особового складу органів (підрозділів) цивільного 

захисту патріотичної свідомості, гордості і поваги до державних символів України 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити Концепцію патріотичного виховання особового складу 

органів і підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що 

додається. 
 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 

заступника Голови Бойка А.П. 

Голова С. Бочковський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ 

ДСНС України 23.06.2014 

№ 335 

 

 

КОНЦЕПЦІЯ 

патріотичного виховання особового складу органів і підрозділів Державної служби 

України з надзвичайних ситуацій 

 

 

1. Концепція патріотичного виховання особового складу органів і підрозділів 

ДСНС України (далі-Концепція) є науково обґрунтованою і скоординованою системою 

поглядів на виховання різнобічно, гармонійно розвиненого, національно свідомого, 

високоосвіченого, життєво компетентного громадянина України, здатного до 

саморозвитку та самовдосконалення. 

Головною домінантою патріотичного виховання особового складу органів і 

підрозділів ДСНС України є формування ціннісного ставлення до навколишньої 

дійсності та самого себе, активної життєвої позиції. 

В основу системи патріотичного виховання особового складу органів і 

підрозділів ДСНС України покладено ідею розвитку української державності як 

консолідуючого чиннику розвитку суспільства. Форми та методи виховання базуються 

на українських народних традиціях, кращих надбаннях національної та світової 

педагогіки, релігії. 

Сьогодні, враховуючи ситуацію, що склалася у державі (анексія Криму, 

нестабільна обстановка на південному сході України), сформовано соціальне 

замовлення на ефективні виховні системи й технології. Зростає увага до виховання 

особового складу органів і підрозділів ДСНС України. Це формує сприятливі умови 

для розвитку патріотичного виховання як пріоритетної сфери соціального життя 

країни, підвищення його статусу та розвитку потенціалу, досягнення якісно нових 

результатів у духовно-моральному, патріотичному, трудовому, художньо-естетичному, 

спортивному, релігійному та екологічному вихованні особового складу органів і 

підрозділів ДСНС України. 

 

2. Метою Концепції патріотичного виховання особового складу органів і 

підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (далі -Концепція) є 

створення методологічних засад для системної і цілеспрямованої діяльності щодо 

виховання патріота України, готового самовіддано розбудовувати її як суверенну, 

демократичну, правову і соціальну державу, виявляти національну гідність, знати і 

цивілізовано відстоювати свої громадянські права та виконувати обов'язки, сприяти 

громадянському миру і злагоді в суспільстві, бути конкурентоспроможним, успішно 

самореалізуватися в соціумі як громадянин, сім'янин, професіонал, носій української 

національної культури. 

Патріотичне виховання є складовою загального виховного процессу особового 

складу органів і підрозділів ДСНС України, головною метою якого є набуття 

соціального досвіду, готовності до виконання громадянських і конституційних 

обов'язків, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої 

культури взаємин, формування особистісних рис громадянина української держави, 

фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, інтелектуальної, правової, 

трудової, екологічної культури. 



Здійснення системного патріотичного виховання є однією з головних складових 

національної безпеки України. 

Патріотичне виховання формується на прикладах історії становлення 

української державності, українського козацтва, героїки визвольного руху, досягнень у 

галузі політики, освіти, науки, культури, релігії і спорту. 

Концепція передбачає створення цілісної системи патріотичного виховання 

особового складу органів і підрозділів ДСНС України шляхом реалізації таких 

виховних завдань: 

забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її інтересів та 

можливостей; 

виховання правової культури, поваги до Конституції України, законів України, 

державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь, Присяги 

служби цивільного захисту; 

сприяння набуттю особовим складом органів і підрозділів ДСНС України 

соціального досвіду, успадкуванню духовних та культурних надбань українського 

народу; 

формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як 

духовного коду нації; 

виховання духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, 

національної свідомості, любові до українського народу, його історії, рідної землі, 

родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського 

народу та кращих зразків культурної спадщини; 

відновлення і вшанування національної пам'яті; 

забезпечення психологічної та фізичної готовності до виконання 

громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних 

інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації до 

служби; 

відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили 

військово-патріотичного виховання; забезпечення духовної єдності поколінь, 

виховання поваги до батьків, людей похилого віку, турбота про молодших та людей з 

особливими потребами; 

консолідація діяльності органів і підрозділів ДСНС України, громадських 

організацій щодо патріотичного виховання; 

координація діяльності навчальних закладів, спрямованих на патріотичне 

виховання особового складу органів і підрозділів ДСНС України; 

підтримання кращих рис української нації: прагнення до свободи; 

працелюбності; поваги до батьків та родини; любові до природи та мистецтва; 

створення умов для розвитку громадянської активності, професіоналізму, 

високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності громадянина та 

держави; 

розвиток фізичного, психічного та духовного здоров'я; задоволення естетичних 

та культурних потреб особистості; виховання здатності протидіяти проявам 

аморальності, правопорушень, бездуховності, антигромадської діяльності; 

реалізація індивідуального підходу до особистості та виховання. 

 

3. Запорукою ефективності виховного процесу є органічне поєднання системи 

принципів патріотичного виховання в цілісну систему, яка забезпечує досягнення 

відповідних результатів - міцно і органічно засвоєних загальнолюдських і українських 

національних цінностей. 

Основними принципами патріотичного виховання особового складу органів і 

підрозділів ДСНС України є: 



принцип національної спрямованості виховання, який передбачає формування в 

особового складу органів і підрозділів ДСНС України національної свідомості, любові 

до України, свого народу, шанобливого ставлення до його культури, здатності зберегти 

свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, 

брати участь у розбудові та захисті своєї держави; 

принцип культуровідповідності, який передбачає виховання як 

культуротворчий процес, спрямований на формування культури особистості відповідно 

до набутого морально-етичного досвіду людства; 

принцип гуманізації виховного процесу зосереджує увагу на особистості як 

вищій цінності; 

принцип цілісності означає, що виховання організовується як системний 

педагогічний процес, спрямований на гармонійний та різнобічний розвиток 

особистості, формування в неї цілісної картини світу, передбачає забезпечення 

наступності напрямків та етапів виховної роботи; 

принцип життєвої творчої самодіяльності передбачає становлення особистості 

як творця свого життя, який здатен приймати особисті рішення і нести за них 

відповідальність, повноцінно жити і активно діяти, постійно самовдосконалюватися, 

адекватно і гнучко реагувати на соціальні зміни; 

принцип толерантності передбачає інтегрованість української культури в 

європейський та світовий простір, формування в особового складу органів і підрозділів 

ДСНС України відкритості, толерантного ставлення до цінностей, відмінних від 

національних ідей, до культури, мистецтва, вірувань інших народів, здатності 

диференціювати спільне та відмінне в різних культурах, сприймати українську 

культуру як невід'ємну частину загальнолюдської. 

 

4. Шляхи реалізації Концепції 

4.1. Підготовка цільових програм патріотичного спрямування з метою 

поліпшення вивчення української історії, культури, релігії; сприяння розвитку 

професіоналізму, громадянської активності; популяризація здорового способу життя; 

підвищення престижу та привабливості служби цивільного захисту. 

4.2. Забезпечення співпраці ДСНС України з органами державної влади, 

місцевого самоврядування та громадських організацій у сфері патріотичного 

виховання, а саме: 

залучення особового складу органів і підрозділів ДСНС України до вивчення 

культури, історії України, пропагування кращих здобутків національної культурної і 

духовної спадщини, підтримка професійної та самодіяльної художньої творчості, 

діяльності творчих об'єднань, клубів за інтересами, фольклорних колективів; 

забезпечення наступності та системності патріотичного виховання особового 

складу органів і підрозділів ДСНС України; 

активне залучення до патріотичного виховання особового складу органів і 

підрозділів ДСНС України діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спортсменів; 

активна участь особового складу органів і підрозділів ДСНС України в заходах 

патріотичного спрямування, у тому числі приурочених до загальнодержавних свят; 

залучення особового складу органів і підрозділів ДСНС України до участі у 

державотворчому процесі, громадському русі для розвитку політичної культури; 

проведення заходів спортивної підготовки, фізичного виховання, спрямованих 

на утвердження здорового способу життя особового складу органів і підрозділів ДСНС 

України та створення відповідних умов; 

удосконалення системи підготовки та перепідготовки кадрів, які займаються 

питаннями патріотичного виховання особового складу органів і підрозділів ДСНС 

України; 



активне залучення до патріотичного виховання громадських організацій, 

використання їх досвіду і духовного потенціалу у вихованні патріотів України; 

підтримка проектів громадських організацій, спрямованих на 

патріотичне виховання особового складу органів і 

підрозділів ДСНС України; 

висвітлення в засобах масової інформації заходів, які спрямовані на 

патріотичне виховання особового складу. 

4.3. Інформаційне забезпечення патріотичного виховання особового 

складу органів і підрозділів Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, а саме: 

розширення системи інформування особового складу органів і підрозділів 

ДСНС України про заходи з відновлення та вшанування національної пам'яті, 

української історії, мови та культури; недопущення пропаганди культу насильства, 

жорстокості і бездуховності, поширення порнографії та інших матеріалів, що не 

відповідають суспільній моралі та національним духовним цінностям; 

висвітлення у засобах інформації кращого досвіду родинного виховання 

особового складу, традицій та династій. 

4.4. Посилення ролі родини у процесі патріотичного виховання особового 

складу органів і підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

4.5. Створення сприятливих умов для життєдіяльності сімей особового складу 

ДСНС України, належних умов для фізичного, інтелектуального, морально-

естетичного, освітнього та духовного розвитку їхніх дітей на засадах національних 

традицій та кращого світового досвіду. 

4.6. Формування науково-теоретичних і методичних засад патріотичного 

виховання особового складу органів і підрозділів Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій: 

включення проблематики патріотичного виховання особового складу органів і 

підрозділів ДСНС України до дослідницьких програм та планів наукових і навчальних 

закладів ДСНС України; 

підготовка та видання наукових праць, науково-методичних, навчальних 

посібників і рекомендацій з питань патріотичного виховання особового складу органів 

і підрозділів ДСНС України; 

розроблення та впровадження програм патріотичного виховання особового 

складу органів і підрозділів ДСНС України в навчальних закладах 

ДСНС України; 

вивчення потреб особового складу органів і підрозділів ДСНС України, зокрема 

шляхом проведення соціологічних досліджень; 

проведення наукових конференцій, семінарів з проблем патріотичного 

виховання особового складу органів і підрозділів ДСНС України; 

підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників, інших фахівців 

з питань патріотичного виховання, соціального становлення та розвитку особового 

складу органів і підрозділів ДСНС України. 

 

5. У результаті впровадження Концепції очікується: 

утвердження патріотизму та національної самосвідомості особового складу 

органів і підрозділів ДСНС України, формування основ гуманістичного світогляду, 

пріоритетності високих моральних, культурних, національних та загальнолюдських 

цінностей, що сприятиме зміцненню духовної, моральної єдності суспільства; 

формування в особового складу органів і підрозділів ДСНС України 

характерних рис патріота: активна підтримка і розвиток української державності, 

дотримання Конституції України; 



готовність до захисту Батьківщини, пошана до історичної пам'яті, любові до 

рідної культури, мови, національних свят і традицій, дбайливе ставлення до 

національних багатств, рідної природи, збереження та зміцнення власного здоров'я; 

збереження стабільності в суспільстві, соціальному та економічному розвитку 

країни, зміцнення її обороноздатності та безпеки; створення ефективної виховної 

системи патріотичного виховання особового складу органів і підрозділів ДСНС 

України. 

 

Директор Департаменту  

персоналу генерал-майор служби цивільного захисту   О.П. Євсюков 

 


