
Нормативно-правова база з питань патріотичного виховання 

 Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 "Про День Гідності та Свободи"; 

 Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 "Про День Соборності України"; 

 Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 "Про День захисника України"; 

 Указ Президента України від 24.09.2014 № 744 "Про невідкладні заходи щодо 

захисту України та зміцнення її обороноздатності"; 

 Стратегія державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в 

Україні, затверджена Указом Президента України від 24 березня 2012 року № 212; 

 Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, 

схвалена Указом Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948; 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 "Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки"; 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2009 № 1494 "Про 

затвердження Плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання 

учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі 

тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини"; 

 Доручення Кабінету Міністрів України від 05.05.2009 № 22966/1/1-09 та План 

організації виконання положень Указу Президента України від 27.04.2009 № 272 

"Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. 

Зберегти"; 

 Концепція національно-патріотичного виховання молоді, затверджена наказом 

Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України 

від 27.10.2009 № 3754/981/538/49; 

 наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 "Про 

затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання 

дітей та учнівської молоді"; 

 наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 

1243"Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України"; 

 наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439 "Про затвердження 

Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних 

закладах України"; 

 лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 № 1/9-412 "Про 

проведення Уроків мужності"; 
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 лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 № 1/9-376 "Методичні 

рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 

2014/2015 навчальному році"; 

 лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.08.2012 № 1/9-

557"Про методичні рекомендації з громадянської освіти та виховання у навчальних 

закладах у 2012/2013 навчальному році"; 

 лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.12 № 1/9-

530"Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі 

засобами позакласної роботи". 
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