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НАКАЗ 
 

“ 15”вересня 2016 р. 

                                                        

                   №289 

м.Київ 
 

 

Про реалізацію Концепції національно- 

патріотичного виховання дітей і молоді 

у закладах освіти Київської області 

 

На виконання Указу Президента України №580/2015 «Про стратегію 

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

наказу Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року №641 «Про 

затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, 

Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного 

виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», рішення колегії 

департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від                   

27 липня 2016 року (протокол № 3) та з метою розвитку, вдосконалення 

системи патріотичного виховання, підготовки педагогів до організації 

зазначеної діяльності в закладах освіти Київської області  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Відділу дошкільної та загальної середньої освіти, відділу соціального 

захисту, інтернатних та позашкільних навчальних закладів, управлінню 

професійної, вищої освіти, науки, інноваційної діяльності та з питань персоналу 

(Гуляй Н.І.) департаменту освіти і науки Київської обласної державної 

адміністрації сприяти реалізації Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді у закладах освіти області. 

  

2. Керівникам відділів освіти райдержадміністрацій, міських рад, 

управлінь освіти, управлінь освіти і науки міських рад: 
 

2.1. розглянути на колегіях відділів освіти районних державних 

адміністрацій, міських рад, управлінь освіти, управлінь освіти і науки міських 

рад у 2016/2017 навчальному році питання «Про реалізацію Концепції 
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національно-патріотичного виховання дітей і молоді у загальноосвітніх 

навчальних закладах»; 
 

2.2. продовжити роботу щодо створення та впровадження у навчальних 

закладах ефективних моделей національно-патріотичного виховання дітей, 

учнівської та студентської молоді; 
 

2.3. сприяти участі методичних і педагогічних працівників у 

міжнародних, Всеукраїнських, обласних науково-методичних (навчально-

методичних) заходах з питань національно-патріотичного виховання, реалізації 

інноваційних проектів та програм; 
 

2.4. забезпечити включення до плану роботи районних і міських 

методичних об’єднань педагогічних працівників усіх категорій питання про 

вдосконалення змісту і форм  національно-патріотичного виховання; 
 

2.5. включити до плану методичних заходів із вчителями захисту 

Вітчизни практичні заняття за розділами навчальної програми «Захист 

Вітчизни» та залучати до їх проведення відповідних фахівців, учасників АТО; 
 

2.6. сприяти створенню навчально-матеріальної бази та відповідних умов 

для проведення навчальних занять з предмета «Захист Вітчизни» і заходів 

військово-патріотичного спрямування; 
 

2.7. сприяти створенню районних і міських інформаційних банків даних 

про перспективний педагогічний досвід навчальних закладів щодо організації 

ефективної роботи патріотичного спрямування та функціонування гуртків 

патріотичного спрямування у навчальних закладах; 
 

2.8. забезпечити постійне оновлення рубрики «Національно-патріотичне 

виховання юного покоління» на офіційних веб-сайтах закладів освіти; 
 

2.9. активізувати роботу щодо розширення напрямів співробітництва 

навчальних закладів області із соціальними інститутами та громадськими 

організаціями з питань патріотичного виховання дітей, учнівської та 

студентської молоді; 
 

2.10. розширити тематику творчих науково-дослідницьких краєзнавчих 

та пошукових робіт в системі МАН України з питань українського 

державотворення, історії козаччини, історії Київського краю.  

 

3. Комунальному вищому навчальному закладу «Академія неперервної 

освіти» (Осадчий І.Г.): 
 

3.1. продовжити здійснювати: 
 

3.1.1. інформування, координацію роботи закладів освіти щодо 

організації національно-патріотичного виховання, упровадження інноваційних 

проектів і програм патріотичного спрямування; 
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3.1.2. науково-методичний супровід професійної діяльності 

методистів районних, міських методичних кабінетів, центрів, які координують 

питання національно-патріотичного виховання в районі/місті, заступників 

директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів, класних керівників, 

вихователів, керівників гуртків, вчителів захисту Вітчизни у закладах освіти; 
 

3.1.3. підготовку педагогічних працівників закладів та установ освіти до 

організації національно-патріотичного виховання учнів у курсовий і 

міжкурсовий періоди; 
 

3.1.4. вивчення, узагальнення й поширення ідей перспективного 

педагогічного досвіду керівних, методичних і педагогічних кадрів установ та 

закладів освіти області з питань національно-патріотичного виховання; 
 

3.1.5. інформаційне наповнення рубрики «Національно-патріотичне 

виховання молоді» на порталі академії; 
 

3.1.6. упровадження у практику роботи міжнародних освітніх програм і 

проектів патріотичного спрямування; 
 

3.1.7. розширення напрямів співробітництва навчальних закладів області 

з соціальними інститутами, громадськими, благодійними організаціями та 

об’єднаннями, органами державного управління, військовими комісаріатами, 

військовими частинами Збройних Сил України з питань патріотичного 

виховання дітей, учнівської та студентської молоді. 

 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

 

Директор департаменту     В.Б. Рогова  

 

 

 


