
 
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

Н А К А З  
 

 

Про затвердження Плану заходів  

щодо реалізації Концепції  

національно-патріотичного виховання  

дітей і молоді у закладах освіти області  

 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 

№ 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», з метою 

посилення національно-патріотичного виховання, формування у дітей та 

учнівської молоді національної свідомості патріота України, готового 

самовіддано розбудовувати її як суверенну, демократичну, правову і 

соціальну державу 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити План заходів щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді y закладах освіти області (далі - План 

заходів). 

 

2. Начальникам відділів освіти райдержадміністрацій, управлінь освіти 

міських рад, керівникам загальноосвітніх, інтернатних, позашкільних 

навчальних закладів обласного підпорядкування, директорам професійно-

технічних навчальних закладів: 

 

2.1 Розробити відповідні Плани заходів щодо реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей і молоді. 

 

2.2 Щоквартально, до 01 числа наступного за звітним періодом місяця 

інформувати відповідно відділи виховної роботи і здорового способу життя 

(vichovnacn@ukr.net), інтернатних закладів (internat209@ukr.net) обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського, 

навчально-методичний центр професійно-технічної освіти в Чернігівській 

області (grinvik57@gmail.com) про хід виконання Плану заходів. 

29 вересня 2015 року     м. Чернігів         № 280 
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2.3 Висвітлювати в засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах 

відділів освіти райдержадміністрацій, управлінь освіти міських рад, закладів 

освіти області хід виконання Плану заходів та своєчасно надавати матеріали 

Прес-службі Управління для подальшого розміщення на веб-сайтах обласної 

державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України. 

  

3. Начальникам відділів розвитку дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти (Соронович О.Ю.), професійно-технічної освіти           

(Глузд В.Т.), завсектором інтернатних закладів, з питань корекційної освіти 

та реабілітації дітей-інвалідів (Сивуха І.В.):  

 

3.1 Щоквартально узагальнювати виконання Плану заходів.  

 

3.2 Під час комплексних та тематичних вивчень аналізувати виконання 

Плану заходів.  

 

4. Обласному інституту післядипломної педагогічної освіти імені 

К.Д.Ушинського (Заліський А.А.) забезпечити науково-методичний супровід 

Плану заходів. 

 

5. Начальнику відділу професійно-технічної освіти (Глузд В.Т.), 

завсектором інтернатних закладів, з питань корекційної освіти та реабілітації 

дітей-інвалідів (Сивуха І.В.), ректору обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського (Заліський А.А.) надавати 

узагальнену інформацію про хід виконання Плану заходів відділу розвитку 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти (Соронович О.Ю.) 

щоквартально, до 05 числа наступного за звітним періодом місяця. 

 

6. Прес-службі Управління освіти і науки облдержадміністрації 

(Ванжула О.С.), начальникам відділів розвитку дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти (Соронович О.Ю.), професійно-технічної 

освіти (Глузд В.Т.), завсектором інтернатних закладів, з питань корекційної 

освіти та реабілітації дітей-інвалідів (Сивуха І.В.), керівникам закладів 

обласного підпорядкування забезпечити висвітлення виконання Плану 

заходів у засобах масової інформації. 

 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

Управління Конопацького М.А. 

 

 

 

 

Начальник Управління                 І.С.Вдовенко 
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Начальник Управління 

_____________________ І.С.Вдовенко 

 

План заходів  

щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання  

дітей і молоді y закладах освіти області 

 

 

№ п/п 

 

 

Назва заходу 

 

 

Термін виконання 

 

 

Відповідальні за виконання 

 

І. Удосконалення змісту, форм та засобів музейної, краєзнавчої, дослідницької, художньо-естетичної, 

природоохоронної діяльності та активізація роботи з проведення на постійній основі тематичних екскурсій з 

відвідуванням об’єктів культурної спадщини Чернігівщини 

3. 

 

Відповідно до Законів України «Про 

засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди 

їхньої символіки» (від 09.04.2015 №317), 

«Про увічнення перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні 1939-1945 років» 

(від 09.04.2015 № 315),  

листа Міністерства освіти і науки України від 

22.05.2015 №1/9-255 «Про перегляд підходів з 

організації діяльності музеїв історичного 

профілю», з метою вшанування пам’яті борців 

за незалежність України у ХХ столітті, 

удосконалення змісту, форм та засобів 

музейної, краєзнавчої, пошукової, художньо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління освіти і науки 
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естетичної та природоохоронної роботи:  

 

 

 

До 01 січня 

2016 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 01 січня 

2016 року 

облдержадміністрації, 

позашкільний навчальний 

заклад «Центр дитячого та 

юнацького туризму і екскурсій», 

відділи освіти 

райдержадміністрацій, 

управління освіти міських рад, 

керівники закладів освіти 

обласного підпорядкування, 

професійно-технічних 

навчальних закладів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

позашкільний навчальний 

заклад «Центр дитячого та 

юнацького туризму і екскурсій», 

відділи освіти 

райдержадміністрацій, 

управління освіти міських рад, 

керівники закладів освіти 

обласного підпорядкування, 

3.1 - скласти (скоригувати) плани роботи 

музеїв закладів освіти із внесенням змін до 

матеріалів експозицій музеїв, а за потреби, 

провести реекспозицію, зокрема у музеях, що 

висвітлюють події перемоги над нацистами у 

Другій світовій війні або тематично пов’язані 

зі складними періодами життя українців; 

3.2 - привести у відповідність до трактувань 

української та світової історичної науки 

терміни, вживані в музейних експозиціях; 

3.3 - проаналізувати та перевірити історичну 

достовірність окремих дат, тверджень, 

посилань, оцінок подій, фактів, які 

розміщено в експозиціях або знаходяться в 

архівах музеїв; 

3.4 - уточнити, а, за необхідності, змінити 

назви музеїв, окремих їхніх розділів з огляду 

на більшість музейних експонатів; 

 

3.5 

 

 

 

 

 

 

- оновити експозиції музеїв, кімнат Бойової 

Слави, шкільних куточків Слави з 

обов’язковим представленням інформації 

про героїв антитерористичної операції, 

волонтерів, громадян, які зробили значний 

внесок у зміцнення обороноздатності 

України – вихідців Чернігівщини 
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професійно-технічних 

навчальних закладів 

4. 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України від 22.10.2014 № 1195 «Про 

затвердження положень про музеї при 

дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних та професійно-технічних 

навчальних закладах, які перебувають у 

сфері управління Міністерства освіти і 

науки України» здійснити роботу щодо:  
Постійно 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

позашкільний навчальний 

заклад «Центр дитячого та 

юнацького туризму і екскурсій», 

відділи освіти 

райдержадміністрацій, 

управління освіти міських рад, 

керівники закладів освіти 

обласного підпорядкування, 

професійно-технічних 

навчальних закладів 

 

4.1 

 

- обліку музеїв при дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних та 

професійно-технічних навчальних закладах, 

які перебувають у сфері управління 

Міністерства освіти і науки України; 

 

 

 

4.2 - підтвердження та присвоєння звання 

«Зразковий музей» музеям при дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних та 

професійно-технічних навчальних закладах, 

які перебувають у сфері управління 

Міністерства освіти і науки України; 

Щорічно, 

листопад-грудень 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 

позашкільний навчальний 

заклад «Центр дитячого та 

юнацького туризму і екскурсій», 

відділи освіти 

райдержадміністрацій, 

управління освіти міських рад, 

керівники закладів освіти 

обласного підпорядкування, 

професійно-технічних 

навчальних закладів 

4.3 - проведення обласного огляду музеїв при 

дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних та професійно-технічних 

навчальних закладах, які перебувають у 

сфері управління Міністерства освіти і 

науки України 

Протягом 

навчального року 
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5. Вжити заходів щодо приведення у 

відповідність до вимог Закону України «Про 

засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди 

їхньої символіки» та відповідного 

розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 03.07.2015 № 327 назв 

(найменувань) навчальних закладів з 

урахуванням перейменованих (запланованих 

до перейменування) населених пунктів та 

інших об’єктів топоніміки 

 

 

 

 

Протягом 

півроку 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, відділи 

освіти райдержадміністрацій, 

управління освіти міських рад, 

керівники закладів освіти 

обласного підпорядкування, 

професійно-технічних 

навчальних закладів 

 

VI . Професійно-технічні навчальні заклади 

1. Організувати проведення виховних годин, 

засідань «за круглим столом», годин Пам’яті, 

конкурсів плакатів та фотоматеріалів, 

благодійних акцій, літературно-концертних 

програм, із запрошенням 

військовослужбовців, учасників 

антитерористичної операції, Революції 

Гідності, учасників визвольного руху, членів 

сімей загиблих воїнів 

 

 

 

Протягом 

навчального року 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

 

 

 

Директори професійно-технічних 

навчальних закладів 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Активізувати діяльність учнівських 

пошукових загонів з метою вивчення бойового 

шляху військових частин, що розміщені на 

території населеного пункту, 
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військовослужбовців – випускників або 

працівників навчальних закладів 

навчального року 

 

 

 

 

 

 

 

Директори професійно-технічних 

навчальних закладів 

 

 

3. Провести зустрічі учнівських колективів з 

учасниками бойових дій у зоні АТО та 

ветеранами Другої світової війни 

4. Оформити постійно діючі стенди, що 

відображають події збройної боротьби 

Українського народу за територіальну 

цілісність нашої країни, участь випускників 

навчальних закладів, односельців в 

антитерористичній операції  

Постійно 

5. Продовжити роботу з надання волонтерської 

допомоги учнями аграрних професійно-

технічних навчальних закладів щодо 

впорядкування присадибних ділянок  

ветеранів Другої світової війни та сімей 

бійців, які загинули у ході проведення АТО 

Протягом 

навчального року 

VIІI. Військово-патріотичне виховання дітей та молоді 

Загальноосвітні, професійно-технічні навчальні заклади 

8. Налагодити  зв’язки з військовими частинами. 

Організовувати екскурсії до музеїв військових 

частин, спільні заходи патріотичного 

спрямування. 

Під час проведення уроків з предмета «Захист 

Вітчизни», виховних годин проводити зустрічі 

з учасниками бойових дій у зоні АТО, 

вшановувати пам’ять бійців, які загинули, 

захищаючи державний суверенітет і 

територіальну цілісність України під час 

антитерористичної операції в Донецькій та 

Постійно 

 

Відділи освіти 

райдержадміністрацій, управління 

освіти міських рад, керівники 

загальноосвітніх, професійно-

технічних навчальних закладів; 

Чернігівський обласний 

військовий комісаріат, об’єднані 

районні (міські) військові 

комісаріати, районні військові 

комісаріати (за згодою) 
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Луганській областях 

9. Посилити співпрацю з Чернігівським 

обласним військовим комісаріатом, 

об’єднаними районними (міськими) 

військовими комісаріатами, районними 

військовими комісаріатами щодо підготовки 

молоді до збройного захисту держави, 

організації проведення навчально-польових 

зборів на базі військових частин, підбору 

педагогічних кадрів для викладання предмета 

«Захист Вітчизни», профорієнтаційної роботи 

Постійно 

Відділи освіти 

райдержадміністрацій, управління 

освіти міських рад, директори 

професійно-технічних навчальних 

закладів 

10. Організувати роботу методичних семінарів 

військових керівників і вчителів фізичної 

культури, класних керівників, вихователів з 

питань військово-патріотичного виховання 

учнів Протягом 

навчального року 

Відділи освіти 

райдержадміністрацій, управління 

освіти міських рад, керівники 

загальноосвітніх навчальних 

закладів, навчально-методичний 

центр професійно-технічної освіти  

в Чернігівській області, обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені 

К.Д.Ушинського 

11. Організувати проведення з дітьми та 

учнівською молоддю на рівні закладу, району, 

міста: 

- безстрокової акції  на допомогу пораненим 

військовим «Ми разом»; 

- благодійної акції на підтримку захисників 

нашої країни, їхніх дітей та родин, медичних 

працівників і волонтерів, які працюють у зоні 

АТО «З вірою в серці»; 

Постійно 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, відділи 

освіти райдержадміністрацій, 

управління освіти міських рад, 

керівники загальноосвітніх, 

професійно-технічних навчальних 

закладів, закладів освіти 

обласного підпорядкування 
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- мітингу-реквієму на вшанування Героїв 

Небесної Сотні; 

- зустрічей з воїнами-учасниками АТО «У 

родинному колі» 

12. Залучити учнівську молодь до участі у «Вахті 

пам'яті Небесної сотні» 

Січень - лютий 

2016 року 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, відділи 

освіти райдержадміністрацій, 

управління освіти міських рад, 

керівники загальноосвітніх, 

професійно-технічних навчальних 

закладів, закладів освіти 

обласного підпорядкування 

13. Забезпечити організацію перегляду 

вітчизняних художніх і документальних 

фільмів з подальшим обговоренням під час 

виховних годин: 

- «Аеропорт», 2015 рік, авт. – А.Сеітаблаєв; 

- «Війна за свій рахунок», 2015 рік,                

авт. – Л.Кантер; 

- «Два дні в Іловайську», 2015 рік; 

- «Добровольці Божої чоти», 2015 рік, авт. –

Л.Кантер, І.Ясний; 

- «Гвардія», 2015 рік, авт. – А.Шапарєв; 

- «Полон», 2015 рік, авт. – А.Матешко; 

- «Поводир», 2014 рік, авт. – О.Г.Санін; 

- «1377 спалених заживо», 2009 рік,                

авт. – І.Кравчишин; 

- «УПА. Третя сила», 2007 рік,                         

авт. – С.Братішко, В.Загоруйко; 

- «ОУН-УПА: війна на два фронти», 2006 рік, 

Постійно 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, відділи 

освіти райдержадміністрацій, 

управління освіти міських рад, 

керівники загальноосвітніх, 

професійно-технічних навчальних 

закладів, закладів освіти 

обласного підпорядкування 
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авт. – А.Санченко; 

-  «Війна без переможців» 2003 рік,                  

авт. – І.Чижов; 

- «Між Гітлером і Сталіним. Україна в ІІ 

Світовій війні», 2002 рік,                               

авт. – С.Новицький; 

- «Війна – український рахунок», 2002 рік, 

авт. – С.Буковський та ін. 

14. Активізувати проведення фестивалів 

патріотичної пісні до Дня призовника, Дня 

Збройних Сил України, Дня пам'яті Героїв 

Крут тощо 
Протягом 

навчального року 

Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, відділи 

освіти райдержадміністрацій, 

управління освіти міських рад, 

керівники загальноосвітніх, 

професійно-технічних навчальних 

закладів 

21. Провести конкурс кабінетів «Захист Вітчизни» 

Грудень 

2015 року 

Навчально-методичний центр 

професійно-технічної освіти в 

Чернігівській області, директори 

професійно-технічних навчальних 

закладів 

22. Розміщувати методичні розробки  

педагогічних працівників професійно-

технічних навчальних закладів області на 

сторінці «Інформаційно-методичний фонд 

напрацювань національно-патріотичного 

виховання учнівської молоді» на сайті 

Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти в Чернігівській області 

Постійно 

Навчально-методичний центр 

професійно-технічної освіти в 

Чернігівській області 

23. Провести форум лідерів бібліотечних активів 

«Сторінками літописів: вони прославляли і 

ІV квартал 

2015 року 

Навчально-методичний центр 

професійно-технічної освіти в 
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прославляють наш навчальний заклад Чернігівській області, директори 

професійно-технічних навчальних 

закладів 

24. Провести огляд-конкурс позаурочної виховної 

роботи та змістовного дозвілля молоді 

«Молодь за майбутнє» за номінаціями: 

«Європейський світ» (бібліотекарі), «Україна 

Незалежна» до 25-річчя Держави (керівники 

гуртків) 

Протягом 

навчального року 

Навчально-методичний центр 

професійно-технічної освіти в 

Чернігівській області, директори 

професійно-технічних навчальних 

закладів 

25. Продовжити роботи віртуального майстер-

класу у формі естафети виховних ідей, 

спираючись на національно-патріотичне 

виховання учнівської молоді 

Протягом 

навчального року 

Навчально-методичний центр 

професійно-технічної освіти в 

Чернігівській області 

 


