
 

 

 

 

НАКАЗ 

 

01.09.2015           №208 

 

Про впровадження заходів щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді  

 

На виконання спільного наказу Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації, Департаменту культури, туризму, національностей та 

релігії, управління  молоді, фізичної культури та спорту Запорізької обласної 

державної адміністрації від 13.07.2015 №0402/172/323 «Про впровадження 

Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей 

та молоді», з метою національно-патріотичного виховання дітей та учнівської 

молоді в навчальних закладах міста 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Забезпечити впровадження Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді в навчальних закладах міста. 

2.  Затвердити міські заходи щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах (додаток ). 

3. Керівникам дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладів міста забезпечити: 

1) розробку заходів, спрямованих на реалізацію національно- 

патріотичного виховання дітей та молоді згідно з завданнями Концепції та 

міськими заходами (додаток до наказу); 

2) висвітлення роботи у засобах масової інформації, розміщення на 

сайтах навчальних закладів вкладки «Національно-патріотичне виховання» з 

метою інформування громадськості щодо проведених заходів з національно-

патріотичного виховання; 

3) інформування про проведені заходи Науково-методичний центр 

управління освіти (методиста Худенкову І.Г.) щороку до 25 листопада та 25 

травня в електронному вигляді. 

4. Контроль за виконанням даного наказу  покласти на директора 

Науково-методичного центру управління освіти Букреєву С.М. 

 

 

 

Начальник управління освіти              Т.О.Плахотна      

 



         Додаток  

       до наказу управління освіти 

                          від 01.09.2015 №208 

 

Міські заходи 

щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання  

дітей та молоді 

 

  №№ 

п/п 

Назва заходу Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

Примітка 

1 2 3 4 5 

 СТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

1. Популяризувати на конференціях, круглих столах особи, 

факти і події, що свідчать про колективну й 

індивідуальну боротьбу за незалежність України у ХХ 

столітті, які перелічені у Законі України «Про правовий 

статус та вшанування пам’яті борців за незалежність 

України у ХХ столітті» (№ 25-38-1 від 7.04.2015 р.) 

Постійно НМЦ, навчальні 

заклади 

 

2. Проводити науково-дослідницьку та освітньо-

просвітницьку роботу,  яка передбачає відновлення 

історичної пам’яті про тривалі державні традиції України 

(Київська Русь, Велике князівство Литовське, Військо 

Запорізьке, Гетьманщина, діяльність Українських урядів 

1917-1921 років, інші визвольні проекти) 

Постійно ЕМАН, ЗНЗ  

3 Забезпечити проведення тижнів правової освіти та 

національно-патріотичного виховання, спрямованих на 

розвиток у дітей та молоді почуття власної гідності, 

усвідомлення своїх прав і місця у суспільстві, можливості 

Постійно НМЦ, навчальні 

заклади 

 



реалізації своїх прав у поєднанні з виконанням обов’язків 

4. Проводити у освітніх закладах спеціальні уроки, 

конкурси, фестивалі з відзначення Дня української 

писемності та мови 

Щорічно 

09 листопада 

Навчальні заклади  

5. В «День знань» провести лекції, бесіди, інші виховні 

заходи з метою утвердження у свідомості молоді 

переконань про єдність і соборність України (Сходу і 

Заходу) 

Щорічно 

01 вересня  

 

Навчальні заклади  

6. Започаткувати проведення в навчальних закладах 

тематичних відкритих родинних студій «Родина, родина 

– це все Україна» 

Постійно Навчальні заклади  

 ЗМІСТ І ФОРМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 Дошкільна освіта 

1. Організувати роботу міського методичного об‘єднання з 

теми «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку» 

2015-2016  Середа Т.І., методист 

НМЦ 

 

2. Розробити методичні рекомендації з організації занять, 

ігрової діяльності, музичної, рухової  діяльності, сценаріїв 

свят з національно-патріотичної тематики 

2015-2016 Середа Т.І., методист 

НМЦ, керівники 

ММО 

 

3. Спланувати  заходи   щодо залучення батьків до 

національно-патріотичного виховання дітей  

2015 - 2016 Середа Т.І., методист 

НМЦ, завідувачі, 

вихователі-методисти 

ДНЗ 

 

4. Розробити тематичні плани роботи з організації 

національно-патріотичного виховання дошкільників за 

темами: 

- Моє ім’я; 

- Моя сім’я (сімейні традиції, сімейні реліквії, професії в 

моїй родині, світ родинних захоплень, сімейні обов’язки 

тощо); 

Щорічно Завідувачі, 

вихователі-методисти 

ДНЗ 

 



- Моє місто/село (пейзажі, символи, історичні, культурні і 

природні пам’ятки, народні промисли); 

- Моя країна (державні символи, столиця, державні свята; 

національності, які живуть в Україні, їх національні 

костюми, пісні і танці, національні страви) 

5. Провести семінар-практикум для вихователів-методистів з 

теми «Виховуємо патріотів»  

Вересень 2015 Середа Т.І., методист 

НМЦ 

 

 Початкова школа 

1. Проводити творчі конкурси, тематичні виставки дитячої 

творчості,  міні-проекти за участю батьків (світ професій, 

сімейні династії, захисники Вітчизни у моїй родині), 

шкільні та родинні екологічні проекти 

Щорічно НМЦ, навчальні 

заклади 

 

2. Практикувати проведення виховних годин у формі 

зустрічей з волонтерами, учасниками АТО; постановки 

українських народних та сучасних казок; майстер-класи за 

участю дітей та батьків з виготовлення сувенірів для бійців 

Української армії  за участю дітей та батьків 

Постійно Навчальні заклади  

3. Впровадити виховні проекти: 

- «Рідний край, де ми живемо, Україною зовемо» 

(літературно-музичні композиції за творами 

українських дитячих письменників і 

композиторів); 

- «Я і моя родина – казковий дивосвіт» 

(літературно-музичні композиції за творами 

українських дитячих письменників і 

композиторів); 

- «Моя маленька батьківщина» (презентація 

виставки творчих робіт дітей та батьків за 

творами українських дитячих письменників) 

 

Вересень  

2015   

 

 

Вересень  

2016   

 

 

Вересень  

2017  

НМЦ, навчальні 

заклади 

 



4. Проводити конкурси малюнків, оберегів, організовувати 

написання листів бійцям АТО 

Постійно Навчальні заклади  

5. Прищеплювати любов до української мови через 

спеціально організовані уроки: «Свято рідної мови», 

«Мужай, прекрасна наша мово», «Шевченківське слово» 

Постійно Навчальні заклади  

6. Використовувати на заняттях фізичної культури українські 

народні ігри, зокрема, «Високий дуб», «Чаклун», 

«Хлібчик» та ін. 

Постійно Навчальні заклади  

7. Проводити цикл бесід, спрямованих на розкриття традицій 

української культури, ознайомлення дітей з  українським 

фольклором (традиції, ігри та ін.) 

Постійно Навчальні заклади  

8. Проводити конкурси дитячої зображувальної творчості 

«Слава українським військовим», «У світі немає кращої 

країни, ніж Україна», «Планета дружби» 

Постійно НМЦ, навчальні 

заклади 

 

 Основна і старша школа 

1. Сприяти створенню та діяльності клубів, центрів  

патріотичного виховання, гуртків військово-патріотичного 

спрямування 

2015-2017  Навчальні заклади  

2. Забезпечити участь дітей та учнівської молоді в обласних, 

всеукраїнських та міських заходах національно-

патріотичного спрямування: конкурсах, мітингах, акціях, 

автопробігах, конференціях, семінарах, «круглих столах» 

тощо 

2015-2020  НМЦ, навчальні 

заклади 

 

3. Сприяти організації роботи щодо удосконалення  

допризовної підготовки молоді 

Постійно Навчальні заклади  

4. Організувати і провести навчально-методичні семінари з 

педагогами щодо  національно-патріотичного виховання з 

тем «Сучасні методи і технології національно-

патріотичного виховання школярів», «Безпека дітей в 

2016-2017  Худенкова І.Г., 

методист НМЦ, 

керівник ММО 

класних керівників, 

 



інформаційному просторі» 

 

керівники ШМО 

класних керівників 

5. Забезпечити проведення заходів з національно-

патріотичного виховання до державних свят ( творчих 

конкурсів, фестивалів, літературних, поетичних, 

образотворчих, музичних і інших)  

Постійно НМЦ, навчальні 

заклади 

 

6. Сприяти системній екскурсійній діяльності дітей та 

учнівської молоді, поїздкам-обмінам учнівських груп,  

відвідуванню визначних історичних місць та 

ознайомленню з пам’ятками  української історії та 

культури 

Постійно   Навчальні заклади  

7. 

 

Провести акцію старшокласників (8-11 кл.) з 

макулатурингу «Спільними зусиллями» (збір коштів для 

забезпечення потреб військовослужбовців) 

Постійно НМЦ, навчальні 

заклади 

 

8. Активізувати профорієнтаційну роботу серед 

старшокласників щодо подальшої служби в Збройних 

силах України шляхом проведення конкурсів, вікторин, 

змагань тощо 

Постійно Навчальні заклади  

9. Забезпечити зв'язок з військовими частинами (екскурсії до 

музеїв військових частин, спільні заходи патріотичного 

спрямування); активізувати спільну профорієнтаційну 

діяльність шкіл та військових ВНЗ  

Постійно Навчальні заклади  

10. Проводити з дітьми та учнівською молоддю  безстрокові 

акції «Ми разом», спрямовані  на допомогу пораненим 

військовим; благодійні  акції «З вірою в серці», спрямовані 

на підтримку захисників нашої країни, їхніх дітей та родин, 

медичних працівників і волонтерів, які працюють в зоні 

АТО; мітинги-реквієми  з вшанування Героїв Небесної 

Сотні; зустрічі з воїнами-учасниками АТО «В родинному 

Постійно НМЦ, навчальні 

заклади 

 



колі»  

11. Проводити тематичні заходи, присвячені героїчним 

подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну 

цілісність і незалежність України: 

- до утворення Української Повстанської Армії 

(14.10.1942 р.); 

- до дня Соборності України; 

- до святкування дня Гідності та Свободи 

Щорічно – 

 

 

14.10 

 

22.01 

22.11 

Навчальні заклади  

12. Активізувати рух волонтерської допомоги (акції, проекти)  Постійно Навчальні заклади  

13 Активізувати участь молоді у військово-спортивній грі 

«Патріот», фізкультурно-оздоровчому патріотичному 

комплексі «Козацький гарт». 

Постійно Навчальні заклади  

 Позашкільна освіта 

1. Взяти участь у всеукраїнській туристсько-краєзнавчій 

експедиції «Моя Батьківщина – Україна» 

IV квартал  

2015  – І 

квартал 2016  

ЦТКС, навчальні 

заклади 

 

2. Забезпечити участь вихованців у Всеукраїнській військово-

патріотичній грі «Сокіл» ( «Джура»). 

Постійно ЦДЮТ  

3. Забезпечити участь вихованців у Всеукраїнських 

організаційно-масових заходах  патріотичного 

спрямування за такими напрямами: 

- еколого-натуралістичний: 

Всеукраїнський фестиваль «Українська паляниця»; 

Всеукраїнський фестиваль «Україна-сад» (1-11 кл.); 

Всеукраїнський конкурс з квітникарства і ландшафтного 

дизайну «Квітуча Україна» (1-11 кл.). 

Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об’єктиві 

натураліста» (8-11 кл.); 

- дослідницько-експериментальний: 

Постійно  ЦДЮТ, ЦТКС, КЮМ, 

ЕМАН 

  



Всеукраїнська науково-технічна виставка-конкурс 

молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України» 

(8-11 кл.); 

Міжнародна науково-практична конференція учнів-членів 

Малої академії наук «Україна – очима молодих» (8-11 кл.). 

- науково-технічний:  

Всеукраїнська виставка-конкурс науково-технічної 

творчості «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» (1-11 

кл.); 

- художньо-естетичний: 

Всеукраїнський пленер з ужиткового мистецтва  «Таланти 

твої, Україно!» (5-11 кл.); 

Всеукраїнська виставка-конкурс декоративно-ужиткового і  

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» (5-11 

кл.); 

- туристсько-краєзнавчий: 

Всеукраїнська краєзнавча конференція учнівської молоді 

«Мій рідний край, моя земля очима сучасників» (8-11 кл.);  

Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція учнівської 

молоді «Пізнай себе, свій рід, свій народ…» (8-11 кл.); 

Всеукраїнська експедиція учнівської та студентської 

молоді «Моя Батьківщина – Україна» (8-11 кл.);  

Всеукраїнський конкурс туристсько-краєзнавчих 

експедицій «Мій рідний край» (8-11 кл.);  

Всеукраїнський збір лідерів учнівського самоврядування 

загальноосвітніх навчальних закладів України (8-11 кл.) 

 

 

 


