Нормативно-правове і методичне забезпечення
національно-патріотичного виховання дітей та студентської молоді
Укази Президента України
- Указ від 24.03.2012 р. № 212 «Про Стратегію державної політики
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та першочергові
заходи щодо її реалізації» (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
від 25.06.2013 р. № 342, від 28.04.2015 р. № 246);
- Указ від 14.10.2014 р. № 806 «Про День захисника України»;
- Указ від 13.11.2014 р. № 871 «Про День Соборності України»;
- Указ від 13.11.2014 р. № 872 «Про День Гідності та Свободи»;
- Указ від 24.03.2015 р. № 169 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї
річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої
світової війни»;
- Указ від 12.06.2015 р. № 334 «Про заходи щодо поліпшення
національно-патріотичного виховання дітей та молоді».
Постанова Верховної Ради України
- Постанова від 12.05.2015 р. № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та
вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді».
Накази та листи Міністерства освіти і науки України
- наказ від 07.09.2000 р. № 439 «Про затвердження рекомендацій щодо
порядку використання державної символіки в навчальних закладах України»;
- наказ від 13.06.2012 р. № 687 «Про затвердження Положення про
Всеукраїнську військово-патріотичну спортивну гру «Сокіл» («Джура»)» (зі
змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від
31.03.2014 р. № 276);
- наказ від 27.10.2014 р. № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо
посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»;
- наказ від 28.05.2015 р. № 582 «Про схвалення Концепції національнопатріотичного виховання дітей та молоді»;
- наказ від 16.06.2015 р. № 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»;
- лист від 25.07.2014 р. № 1/9-376 «Про методичні рекомендації з питань
організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному
році»;
- лист від 29.07.2014 р. № 1/9-382 «Про особливу відповідальність
педагогічних та науково-педагогічних працівників»;

- лист від 13.08.2014 р. № 1/9-412 «Про проведення Уроків мужності»;
- лист від 28.08.2014 p. № 1/9-429 «Про організацію фотовиставок»;
- лист від 17.10.2014 р. № 1/9-543 «Про відзначення 70-ї річниці вигнання
нацистських окупантів з України»;
- лист від 14.11.2014 р. № 1/9-593 «Методичні матеріали Українського
інституту національної пам’яті до 81 роковин голодомору»;
- лист від 27.11.2014 р. № 1/9-614 «Про методичні рекомендації з
патріотичного виховання»;
- лист від 17.02.2015 р. № 1/9-78 «Про організацію Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в навчальних
закладах»;
- лист від 09.04.2015 р. № 1/9-188 «Щодо заходів з відзначення у 2015
році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення
Другої світової війни»;
- лист від 23.04.2015 р. № 1/9-211 «Про відзначення Дня пам’яті та
примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Європі»;
- лист від 08.05.2015 р. № 1/9-235 «Щодо відвідування музеїв та
навчально-тематичних екскурсій»;
- лист від 22.05.2015 р. № 1/9-255 «Про перегляд підходів з організації
діяльності музеїв історичного профілю»;
- лист від 24.06.2015 р. № 1/9-302 «Щодо протидії пропаганді сепаратизму
та антиукраїнській ідеології в системі освіти».

Методичні матеріали Українського інституту національної пам’яті
(режим доступу: http://www.memory.gov.ua/)
- до відзначення Дня пам’яті та примирення та 70-ї річниці Дня
Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (8-9 травня 2015 року);
- до 70-ї річниці вигнання нацистських окупантів з України
(відзначалось 28 жовтня 2014 року);
- до відзначення 14 жовтня Дня захисника України (відзначається з 14
жовтня 2014 року);
- до 75-ї річниці початку Другої світової війни (1 вересня 2014 року);
- до Європейського Дня пам’яті жертв сталінізму і нацизму та 75-річчя
пакту Гітлера-Сталіна (вшанування відбулося 23 серпня 2014 року);
методичні матеріали для використання у проведенні інформаційнороз’яснювальної роботи серед населення та військовослужбовців щодо
встановлення Дня захисника України (додаток до доручення Глави
Адміністрації Президента України від 23.10.2014 р. № 02-01/30

