
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Хрещатик, 6, м. Київ, 01001, тел./факс: 278-21-62 
E-mail:donm@kyiv-oblosvita.gov.ua Web:www.kyiv-oblosvita.gov.ua КодЄДРПОУ 02143614

НАКАЗ

“ 'ІН ” 'OejVP̂ iSLiw У  р. , №
м.Київ

Про реалізацію Обласного
пошуково-краєзнавчого
проекту «Герої сучасності. Київщина»

На виконання Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року №  580 
«Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 
2016-2020 роки», постанови Верховної Ради України від 12 травня 2015 року 
№ 373-19 «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення національно- 
патріотичного виховання дітей та молоді», наказу М іністерства 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», доручення голови Київської обласної державної 
адміністрації від 9 листопада 2016 року № 11-14-9485 щодо виконання Плану 
заходів з увічнення пам ’яті захисників України на період до 2020 року, 
затвердженого розпорядженням Кабінету М іністрів України від 23 вересня 
2015 року №  998-р, та з метою виховання в учнівської молоді професійно- 
технічних навчальних закладів Київської області активної громадянської позиції 
та патріотизму ш ляхом залучення до пошуку, вивчення, узагальнення і 
презентації матеріалів про героїзм та мужність учасників АТО,

НАКАЗУЮ:

1. Започаткувати у 2017 році Обласний пошуково-краєзнавчий проект 
«Герої сучасності. Київщина» (далі -  Проект).

2. Затвердити план реалізації Проекту (додаток). « .
• t

3 . Реалізувати Проект упродовж 2016/2017 - 2018/2019 навчальних років.

4. Директорам професійно-технічних навчальних закладів:
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4.1. забезпечити організаційний супровід реалізації І етапу Проекту;

4.2. забезпечити захист проектів І етапу -  25 та 27 квітня 2017 року,
II етапу -  у квітні 2018 року;

4.3. подати узагальнені матеріали за результатами реалізації І та II 
етапів Проекту до Навчально-методичного кабінету професійно-технічної освіти 
у Київській області до 1 червня 2018 року.

5. Навчально-методичному кабінету професійно-технічної освіти у 
Київській області (Стасєєва М .А.) забезпечити:

5.1. інформаційно-методичний супровід реалізації Проекту;

5.2. узагальнення матеріалів І та II етапів реалізації Проекту, поданих 
творчими групами професійно-технічних навчальних закладів, та реалізацію
III етапу.

6. Державному професійно-технічному навчальному закладу «Фастівський 
центр професійно-технічної освіти» (М ельник I.A.), державному професійно- 
технічному навчальному закладу «Броварський професійний ліцей» 
(Ладан М .М .) створити належні умови для презентації 25 та 27 квітня 2017 року 
результатів І етапу Проекту.

7. Контроль за виконанням наказу покласти на Тростянську Я.І. -  
заступника директора департаменту -  начальника управління професійної, вищої 
освіти, науки, інноваційної діяльності та з питань персоналу.

Директор департаменту



Д одаток  до  наказу  
департам енту освіти і науки  
К иївської ОДА  
від М.ОЗ 2017 р. №  94-

План реалізації проекту «Герої сучасності. Київщина»  

Актуальність Проекту

Героїчні й водночас трагічні події останнього часу спонукають до 
системного підходу до організації роботи, направленої на виховання 
національно свідомих громадян, патріотів своєї Батьківщини.

Актуальним і важливим напрямом виховної роботи є пошук та поширення 
інформації про героїчні вчинки українських військовослужбовців, бійців 
добровольчих батальйонів -  учасників антитерористичної операції, учасників 
Революції гідності, Автомайдану, Героїв Небесної Сотні, а також волонтерів та 
інших громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності 
України.

Особливого значення набуває проектна, пошуково-дослідницька 
діяльність, спрямована на збір, вивчення, узагальнення та поширення матеріалів 
про патріотизм і мужність наших сучасників (біографічних даних, свідчень, 
розповідей і спогадів рідних, близьких, знайомих, колег, побратимів), яка сприяє 
оновленню експозицій музеїв навчальних закладів кімнат бойової слави, зокрема 
поповненню їх матеріалами про героїв-земляків .

Ідея Проекту

Провідною ідеєю проекту «Герої сучасності. Київщина» є формування в 
учнівської молоді почуття патріотизму, відданості загальнодержавній справі 
зміцнення країни, активної громадянської позиції тощо.

Нормативна база
• Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року № 580 «Про Стратегію 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки»;
• постанова Верховної Ради України від 12 травня 2015 року № 373-19 «Про 
вшанування героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання 
дітей та молоді»;
•  наказ 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»;
• доручення голови Київської обласної державної адміністрації від 9 
листопада 2016 року №  11-14-9485 щодо виконання Плану заходів з увічнення



пам’яті захисників України на період до 2020 року, затвердженого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 року № 998-р;

Мета Проекту:
>  збір, вивчення, узагальнення та презентація матеріалів про воїнів АТО, та 
інших учасників боротьби за незалежність України (біографічних даних, 
свідчень, розповідей і спогадів рідних, близьких, знайомих, колег, побратимів);
>  залучення учнівської молоді до вирішення актуальних проблем сьогодення, 
виховання в учнівської молоді патріотизму як найважливішої духовно-моральної 
і соціальної цінності, свідомої готовності до активного прояву в різних сферах 
життя суспільства;
>  вивчення сучасної історії нашої держави
>  виховання доброти і милосердя;
>  розвиток умінь і навичок самореалізації, самоствердження та активної 
громадської діяльності

Завдання Проекту:
1. Популяризація інформації про героїв -  воїнів АТО та інших учасників 
боротьби за незалежність України.
2. Стимулювання пошуково-пізнавальної діяльності.
3. Виховання в учнівської молоді патріотизму, духовно-моральних і 
соціальних цінностей, готовності до активного свідомого прояву в різних сферах 
життя суспільства.
4. Активізація роботи музеїв навчальних закладів та екскурсійної роботи.
5. Впровадження активних форм, методів і видів виховної діяльності.
6. Створення виховного середовища для саморозвитку і самореалізації 
особистості.
7. Розвиток інтелектуальної, емоційно-чуттєвої та вольової сфери 
особистості.

Етапи Проекту:
1-201 6 /2 0 1 7  навчальний рік
II -  2017/2018 навчальний рік
III -  2018/2019 навчальний рік

Учасники Проекту: учні професійно-технічних навчальних закладів, їхні 
батьки, педагогічні працівники, воїни АТО, волонтери та інші учасники 
боротьби за незалежність України, їхні родичі, представники органів місцевої 
влади, мешканці населених пунктів -  земляки учасників АТО, їхні бойові 
побратими тощо.

* *

Тип Проекту: практико-орієнтований (орієнтований на соціальні інтереси 
учасників).



За змістом -  інформаційний (збір та узагальнення інформації про воїнів АТО та 
інших учасників боротьби за незалежність України: біографічних даних, 
свідчень, розповідей і спогадів рідних, близьких, знайомих, побратимів).

За характером контактів: зовнішній.

За кількістю учасників: масовий.

Час реалізації: упродовж 2016/2017 - 2018/2019 навчальних років.

Додаткового фінансування реалізація Проекту не потребує.

Етапи реалізації Проекту «Герої сучасності. Київщина»

Етапи
реалізації

Зм іст роботи
Термін

проведення
Відповідальні

І етап Збір учнівською  молоддю  
інф орм аційних матеріалів про 
випускників, учнів та викладачів  
проф есійно-технічних навчальних  
закладів -  воїнів А Т О , волонтерів та 
інш их учасників  боротьби за 
незалеж ність У країни

2016/2017
навчальний

рік

Д иректори П ТН З, 
заступники  

директорів 3 
виховної роботи, 

учнівське  
самоврядування

1.1 П ош ирення інформ ації про 
започаткування та реалізацію  П роекту на 
сайтах навчальних закладів, у соціальних 
мережах. Створення банку даних про 
воїнів А ТО , волонтерів та  інших 
учасників боротьби за незалежність 
У країни ш ляхом залучення до цієї роботи 
учнів, їхніх  батьків. випускників, 
педагогічних працівників, через соціальні 
мережі, військові комісаріати тощ о

У продовж
навчального

року

Директори ПТНЗ, 
заступники 

директорів 3 
виховної роботи, 

учнівське 
самоврядування

1.2 Відкриті виховні заходи: У роки пам'яті, 
У роки мужності, л інійки, тематичні 
виховні години (до Дня захисника 
У країни, до Дня Гідності та  Свободи, до 
Д ня Збройних сил У країни, до Дня 
пам ’яті та  прим ирення, інш их пам ’ятних 
дат і подій) за участю  воїнів АТО —  
випускників навчальних закладів, 
учасників Револю ції гідності, волонтерів, 
військових комісарів тощ о

Постійно Директори ПТНЗ, 
заступники 

директорів 3 
виховної роботи, 

учнівське 
самоврядування

■ ї

1.3 Збір інформ аційних матеріалів про воїнів 
АТО. волонтерів та  інш их учасників 
боротьби за  незалеж ність України 
(свідчення, спогади, розповіді, інтерв 'ю , 
Інтернет-дж ерела. ЗМІ)

У продовж
навчального

року

Д иректори ПТНЗ, 
заступники 

директорів 3 
виховної роботи, 

учнівське



самоврядування

1.4 У часть у волонтерському русі. 
О рганізація та  проведення акцій 
«Н апиш и лист солдату», «Згадка про 
домівку» (збір теплих речей для 
учасників А ТО ), «П опри все -  життя 
солодке» (випічка і1 солодощ ів для 
військових), «Спільними зусиллями» 
(збір товарів перш ої необхідності, 
продуктів харчування, теплих речей), 
плетіння маскувальних сіток та інші 
заходи

Постійно Д иректори ПТНЗ, 
заступники 

директорів 3 
виховної роботи, 

учнівське 
самоврядування

1.5 О блаш тування та систематичне 
оновлення у навчальних закладах 
інформ аційно-мем оріальних стендів, 
виставкових експозицій про борців за 
незалеж ність на Сході У країни та їхні 
подвиги

П остійно Д иректори ПТНЗ, 
заступники 

директорів 3 
виховної роботи, 

учнівське 
самоврядування

1.6 Встановлення на фасадах будівель 
навчальних закладів меморіальних дощ ок 
(знаків) з метою  вш анування пам ’яті 
загиблих воїнів-героїв АТО -  
випускників навчальних закладів, а  також 
ініцію вання перед органами місцевої 
влади встановлення пам'ятних знаків 
(пам 'ятників, м еморіальних об'єктів 
та мем оріальних дощ ок), перейменування 
вулиць на територіях міст, селищ  і сіл на 
честь загиблих героїв

П остійно Д иректори ПТНЗ, 
заступники 

директорів 3 
виховної роботи, 

учнівське 
самоврядування

1.7 П ідтримки родин загиблих воїнів, 
волонтерів та  інш их учасників боротьби 
за незалеж ність України

П остійно Д иректори ПТНЗ, 
заступники 

директорів 3 
виховної роботи, 

учнівське 
самоврядування

1.8 О рганізація і проведення військово- 
спортивних та військово-патріотичних 
ігор, табірних зборів, зм агань з військово- 
прикладних видів спорту у пам ’ять про 
загиблих воїнів і на підтримку учасників 
АТО

Постійно Д иректори ПТНЗ, 
заступники 

директорів 3 
виховної роботи, 

учнівське 
самоврядування

1.9 У загальнення матеріалів (папка, буклет, 
колаж, альбом, книга пам ’яті, 
інформаційний стенд, відеопрезентація, 
відеофільм тощ о) за результатами 
реалізац ії І етапу П роекту

Березень -  
квітень 2017 

року

Директори ПТНЗ, 
заступники 

• і  директорів 3 
виховної роботи, 

учнівське 
самоврядування

1.10 Висвітлення інформ ації про реалізацію  
І етапу П роекту на сайтах навчальних

Постійно Директори ПТНЗ, 
заступники



закладів, у соціальних мережах, у 
періодичних виданнях, на телебаченні

директорів 3 
виховної роботи, 

учнівське 
самоврядування

1.11 П резентація результатів І етапу П роекту 
(виступ учасників П роекту, електронна 
презентація, відеофільм)

25 та  27 квітня 
2017 року

Директор ДПТНЗ 
«Ф астівський центр 

ПТО», директор 
ДПТНЗ 

«Броварський 
професійний ліцей», 

Н авчально- 
методичний кабінет 

професійно- 
технічної освіти у 
Київській області

II етап Збір учнівською  молоддю  
інф орм аційних матеріалів про воїнів  
АТО , волонтерів та інш их учасників  
боротьби за незалеж ність У країни  
міста, селищ а, села

2017/2018
навчальний

рік

Директори ПТНЗ, 
заступники  

директорів 3 
виховної роботи, 

учнівське  
самоврядування

2 .1 -2 .10 Див. 1.1 - 1.10 У продовж 
навчального 

року

Д иректори ПТНЗ, 
заступники 

директорів 3 
виховної роботи, 

учнівське 
самоврядування

2.10 П резентація результатів II етапу П роекту Квітень 
2018 року

НМ К ПТО у 
Київській області

III етап У загальнення матеріалів, поданих  
творчим и групами проф есійно- 
технічних навчальних закладів до  
Н авчально-м етодичного кабінету  
проф есійно-технічної освіти у 
К иївській області

2018/2019
навчальний

рік

Н авчально- 
м етодичний кабінет 

професійно- 
технічної освіти у 
Київській області

3.1 Випуск дайдж есту і компакт-диску, до 
якого увійдуть всі матеріали, зібрані 
учасникам и проекту

Травень 
2019 року

НМ К ПТО у 
Київській області

Очікувані результати:

• поповнення фондів музеїв, куточків пам ’яті, кімнат бойової слави
навчальних закладів новими матеріалами; , .
• випуск дайджесту та компакт-диску, до якого увійдуть всі матеріали про 
героїв сьогодення, зібрані учасниками Проекту;
• увічнення пам ’яті про загиблих учасників Революції гідності, Героїв 
Небесної Сотні, воїнів які брали участь в антитерористичній операції на Сході 
України , волонтерів,



• ініціювання перед органами місцевої влади встановлення пам'ятних знаків 
(пам'ятників, меморіальних об'єктів та меморіальних дощок), перейменування 
вулиць на територіях міст, селищ і сіл на честь загиблих героїв;
• підтримка родин загиблих воїнів, волонтерів, інших учасників боротьби за 
незалежність України;
• висвітлення інформації про героїв сучасності на сайтах навчальних закладів, 
у соціальних мережах, у періодичних виданнях, ЗМІ.
• розвиток національної свідомості ,та громадянської активності в учнівської 
молоді; формування соціальної зрілості, готовності до захисту своєї 
Батьківщини.


