
Національно – патріотичне виховання 

        Найважливішим пріоритетом національно-патріотичного 

виховання КНЗ КОР «Васильківський професійний ліцей» є 

формування ціннісного ставлення особистості до українського 

народу, Батьківщини, держави, нації. 

        Мета патріотичного виховання конкретизується через систему 

таких виховних завдань: 

• утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних 

цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного 

минулого України; 

• виховання поваги до Конституції України, Законів України, 

державної символіки; 

• підвищення престижу військової служби, а звідси – культивування 

ставлення до солдата як до захисника вітчизни, героя;- 

усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, 

правами людини та її патріотичною відповідальністю; 

• сприяння набуттю дітьми та молоддю патріотичного досвіду на 

основі готовності до участі в процесах державотворення, уміння 

визначати форми та способи своєї участі в життєдіяльності 

громадянського суспільства, спілкуватися з соціальними 

інститутами, органами влади, спроможності дотримуватись законів 

та захищати права людини, готовності взяти на себе 

відповідальність, здатності розв’язувати конфлікти відповідно до 

демократичних принципів; 

• формування толерантного ставлення до інших народів, культур і 

традицій;- утвердження гуманістичної моральності як базової 

основи громадянського суспільства; 

• культивування кращих рис української ментальності 

працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, 

бережного ставлення до природи; 

•  формування мовленнєвої культури; 

• спонукання зростаючої особистості до активної протидії 

українофобству, аморальності, сепаратизму, шовінізму. 

 

 



НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ З НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Перелік нормативних документів для організації виховної роботи з 

національно-патріотичного виховання учнівської молоді 

 Закони України 

• Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за 

незалежність України у XX столітті, від 09.04.2015 № 314 

• Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 

1939-1945 років, від 09.04.2015 № 315. 

 Постанови Верховної Ради України 

• Постанова Верховної Ради України від 21.02.2017 № 1857-VIII 

«Про вшанування Героїв України та інформування громадян 

України про подвиги українських військових»   

  

Укази Президента України 

• Указ Президента України від 28.08.2019 — № 162 «Про День 

пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за 

незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України» 

• Указ Президента України «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання від 18 травня 2019 року № 286/2019» 

• Указ Президента України від № 580/2015 «Про Стратегію 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 

2020 роки» 

• Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День 

Соборності України» 

• Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День 

Гідності та Свободи» 

• Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День 

захисника України» 

Листи Глави Адміністрації Президента України 
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• Доручення Глави Адміністрації Президента України від 

09.03.2016 № 46-01/530 «Про залучення учасників АТО, яким 

присвоєно звання Герой України, та членів родин загиблих 

військовослужбовців, яким це звання присвоєно посмертно, до 

проведення заходів з національно-патріотичного виховання» 

 Розпорядження  Кабінету Міністрів України 

• Розпорядження  Кабінету Міністрів України 

від  07.12.2016 №954-р «Про затвердження плану заходів щодо 

популяризації державних символів України, виховання поваги до 

них у суспільстві» 

• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 

898-р «Про затвердження плану заходів  щодо національно-

патріотичного виховання молоді на 2017 рік» 

• Рішення Комітету Верховної Ради України «Про затвердження 

Рекомендацій слухань у Комітеті ВРУ з питань сім’ї, молодіжної 

політики, спорту та туризму від 22 грудня 2015 року на тему: 

«Формування патріотизму та національної свідомості дітей та 

молоді в сучасних умовах» 

• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 

року № 998-р щодо виконання Плану заходів з увічнення пам`яті 

захисників України на період до 2020 року" 

Накази Міністерства освіти і науки України 

• Наказ МОН України від 29.07.2019 р. №  1038 «Про внесення 

змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 

16.06.2015 № 641» + додаток до наказу зі змінами (Концепція 

національно-патріотичного виховання в системі освіти україни) 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-

osviti-i-nauki-ukrayini-vid-16062015-641 

• Наказ МОН 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 y загальноосвітніх 

навчальних закладах»; 
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Листи Міністерства освіти і науки України 

• Лист МОН України від 16.08.2019 № 1/9-523 «Про національно-

патріотичне виховання у закладах освіти у 2019/2020 

навчальному році» 

• Лист МОН від 23.03.17 №1/9-168 «Про вшанування Героїв 

України – учасників АТО» 

• «Про інформаційні матеріали» (до Дня пам’яті жертв 

примусового вивезення населення України в Німеччину 

(остарбайтерів) від 17.01.2017 № 2.1/10-47 

• Лист МОН України від 10.01.2017 № 1/9-3 «Щодо виконання 

Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціатістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні 

та заборону пропаганди їхньої символіки» 

• Лист Міністерства освіти і науки України від 09.11.2016 № 1/9-

595 «Про виконання п. З ст. 2 Указу Президента України від 12 

червня 2015 року № 334 «Про заходити щодо поліпшення 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді» 

• «Про методичні рекомендації з проведення інформаційної 

роботи щодо престижності військовоїслужби у Збройних Силах 

України за контрактом» від 22.09.2016 № 1/9-506  

• «Про методичні рекомендації» від 28.10.2016 № 2.1/10-2606          

• Лист Міністерства освіти і науки України «Про проведення 1 

вересня 2016 року Першого уроку» від 20.07.2016 № 1/9-385 

• Лист Міністерства освіти  і науки України від 08.05.2015 №1/9-

235 «Щодо відвідування музеїв та навчально-тематичних 

екскурсій» 

• Лист Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 №1/9-

614 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання» 

Розпорядження Київської обласної державної адміністрації 

• Про схвалення проекту програми національно-патріотичного 

виховання в київській області на 2017-2020 роки 

  

Накази департаменту освіти і науки у Київській області 
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• Наказ ДОН КОДА від 03.12.2019 № 361 «Про затвердження 

плану заходів з національно-патріотичного виховання в системі 

освіти Київської області на 2019 рік» 

• Наказ ДОН КОДА від 15.09.2016 №289 «Про реалізацію 

Концепції національно-патріотичного вихованнядітей і молоді у 

закладах освіти Київської області» 

• Наказ Департаменту освіти і науки КОДА від 14 березня 2017 

року «Про реалізацію Обласногопошуково-краєзнавчого проекту 

«Герої сучасності. Київщина» 

• Лист ІМЗО від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 «Про методичні 

рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних 

закладах у 2016/2017 навчальному році» 

Наказ департаменту освіти і науки КОДА від 02.12.2014 №343 

«Про подальше вдосконалення системи національно-патріотичного 

виховання дітей, учнівської та студентської молоді в навчальних 

закладах Київської області» 
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