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НАКАЗ 
 

“2”      грудня              2014 року                       №  343 

м. Київ 

 

 

Про подальше вдосконалення системи 

національно-патріотичного виховання 

дітей, учнівської та студентської молоді 

в навчальних закладах Київської області 

 

 
На виконання рішення колегії департаменту освіти і науки Київської 

обласної державної адміністрації від 07.11.2014 (протокол №7) та з метою 

удосконалення системи національно-патріотичного виховання дітей, 

учнівської і студентської молоді в навчальних закладах Київської області 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

 1. Керівникам місцевих органів управління освітою, директорам 

закладів освіти обласної комунальної власності, професійно-технічних 

навчальних закладів: 

 

          1.1. проаналізувати і розглянути на колегіях місцевих органів 

управління освітою, педагогічних радах стан організації, зміст роботи щодо 

національно-патріотичного виховання дітей, учнівської та студентської 

молоді району, міста, закладу і визначити шляхи для подальшого 

удосконалення системи роботи з означеного питання  

         до 15 грудня 2014 року;  

 

               1.2. продовжити роботу щодо створення та впровадження у 

навчальних закладах ефективних моделей національно-патріотичного 

виховання дітей, учнівської та студентської молоді 

            протягом навчального року; 
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             1.3. здійснити заходи щодо створення у кожному навчальному 

закладі осередків дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

                 до 31 грудня 2014 року; 

 

            1.4. забезпечити реалізацію тематичних заходів обласного 

освітньо-виховного проекту з патріотичного та громадянського виховання 

«Моя країна – Україна, Київщина – серце України» 

                                                                           протягом навчального року; 

 

             1.5. здійснювати аналіз рубрики «Національно-патріотичне 

виховання юного покоління» на офіційних веб-сайтах навчальних закладів та 

забезпечити постійне її оновлення 

постійно; 

  

             1.6. активізувати роботу щодо розширення напрямів 

співробітництва навчальних закладів області із соціальними інститутами та 

громадськими організаціями з питань патріотичного виховання дітей, 

учнівської та студентської молоді 

                                                                                     протягом навчального року; 
 

         1.7. посилити співпрацю з органами військового управління з 
питань підготовки молоді до захисту держави, організації проведення 
навчально-польових зборів на базі військових частин 

       постійно; 
     

              1.8. провести наради з директорами та заступниками директорів з 
виховної роботи навчальних закладів з питання впровадження ефективних 
моделей національно-патріотичного виховання  

                                                                                до 15 грудня 2014 року; 
  

         1.9. розширити тематику творчих науково-дослідницьких 
краєзнавчих та пошукових робіт у системі МАН України з питань 
українського державотворення, історії козаччини, історії Київського краю   

                     
 постійно; 

 
                  1.10. посилити відповідальність керівників регіональних 

методичних служб, заступників директорів з виховної роботи за організацію 

та виконання заходів щодо національно-патріотичного виховання дітей, 

учнівської та студентської молоді, заслуховувати звіти про результати роботи 

щоквартально. 
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            2. Київському обласному інституту післядипломної освіти 

педагогічних кадрів (Бачинська Є. М.), управлінню професійної, вищої 

освіти, науки та інноваційної діяльності (Гуляй Н. І.), відділу соціального 

захисту інтернатних та позашкільних навчальних закладів департаменту 

освіти і науки (Бойченко А. М.), Комунальному закладу Київської обласної 

ради «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» (Нестерук Т. В.), 

Київському обласному позашкільному комунальному закладу «Мала 

академія наук учнівської молоді» (Петровська Т. В.): 

 

            2.1. продовжувати роботу щодо реалізації обласного освітньо-

виховного проекту з патріотичного та громадянського виховання «Моя 

країна – Україна, Київщина – серце України» 

постійно; 
                                                                                                    

             2.2. здійснювати оновлення рубрики «Національно-патріотичне 

виховання юного покоління» на сайті департаменту освіти і науки та у разі 

потреби вносити відповідні зміни 

постійно; 
 

                  2.3. створити банк даних досвіду роботи навчальних закладів з 

національно-патріотичного виховання дітей, учнівської та студентської 

молоді відповідно до розподілу обов’язків 

 до 01 червня 2015 року; 

  

             2.4. розробити методичні рекомендації щодо національно-

патріотичного виховання дітей, учнівської та студентської молоді з 

урахуванням сучасних вимог відповідно до розподілу обов’язків 

 

 до 31 грудня 2014 року. 

    

            3. Комунальному закладу Київської обласної ради «Центр 

творчості дітей та юнацтва Київщини» (Нестерук Т. В.): 

 

           3.1. створити та поновлювати банк даних гуртків, секцій, клубів 

національно-патріотичного напряму, що функціонують у навчальних 

закладах області 

 до 31 грудня 2014 року, 

постійно;   

 

           3.2. започаткувати проведення обласної історико-краєзнавчої 

експедиції «Київщина козацька»  

з лютого 2015 року; 

 

          3.3. забезпечити щорічне проведення ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 
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(«Джура») та надавати організаційно-методичну допомогу у проведенні                

І (районного, міського) етапу гри. 

   

                4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника 

директора департаменту освіти і науки Рогову В. Б. 
 

 

 

 

Директор департаменту                                                                   Н. І. Клокар 

 
Виконавець: 

 

Нестерук Т. В. 

(04563) 6-46-45 

 

Завізовано:  

 

Рогова В. Б. 

 

Бачинська Є. М. 

 

Гуляй Н. І. 

 

Бойченко А. М. 

 

Нестерук Т. В. 

 

Петровська Т. В. 

 

Бігун Н. М. 

 

Надіслано: 

 

до справи, місцевим органам управління 

освітою, закладам освіти обласної комунальної 

власності, професійно-технічним навчальним 

закладам, КОІПОПК, управлінню професійної, 

вищої освіти, науки та інноваційної діяльності, 

відділу соціального захисту, інтернатних та 

позашкільних навчальних закладів 

департаменту освіти і науки, КЗ КОР «Центр 

творчості дітей та юнацтва Київщини», КОПКЗ 

«Мала академія наук учнівської молоді» 

 


