
 
Нормативно-правова база з питань національно - патріотичного виховання 

 

Закони України 

1. Закон України від 6.03. 2003 N 602-IV «Про Державний Гімн України»;  
2. Закон України від 9.04. 2015 № 315-VIII «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні 1939-1945 років»; 
3. Закон України від 09.04.2015 № 314-VIII «Про правовий статус та вшанування пам’яті 

борців за незалежність України у ХХ столітті»; 
4. Закон України від 09.04.2015 № 317-VIII «Про засудження комуністичного і націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх 
символіки»; 

5. Закон України від 18.01.2001 № 2235-ІІІ «Про громадянство України»; 
6. Закон України від 13.01.2005 № 2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; 
7. Закон України від 21.12.2010 № 2823–VІ «Про внесення змін до Закону України « Про 

основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»; 
8. Закон України від 19.05.2009 № 1343–VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з питань соціального захисту багатодітних сімей»; 
9. Закон України від 21.05.2009 № 1390-VІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо забезпечення прав дитини, над якою встановлено опіку чи піклування»; 
10. Закон України від 22.12.2006 № 530-V «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і 

прекурсори»; 
11. Закон України від 21.06.2001 № 2558-ІІІ «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»; 
12. Закон України від 05.03.2009 № 1065-VІ «Про Загальнодержавну програму «Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»; 
13. Закон України від 19.02.2009 № 1026-VІ «Про затвердження Загальнодержавної програми 

забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-
інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки»; 

14.  Закон України від 04.09.2008 № 375-VІ «Про оздоровлення та відпочинок дітей»; 
15. Закон України від 28.11.2006 «Про голодомор 1932-1933 років в Україні» 

Укази Президента України 

1. Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про Стратегію національно-
патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 — 2020 роки»; 

2. Указ Президента України від 12.06.2015 року  № 334/2015 «Про заходи щодо 
поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»; 

3. Указ Президента України від 23.08.2015 року № 497/2015 «Про відзначення у 2015 
році Дня захисника України»; 

4. Указ Президента України від 11.02.2015 № 69/2015 «Про вшанування подвигу 
учасників Революції гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні»; 

5. Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку 
"Україна - 2020»; 

6.  Указ  Президента України від 03.12.2015 № 675/2015 «Про відзначення 25-ї річниці 
незалежності України»; 



7. Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи»; 
8. Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України»; 
9. Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України»; 
10. Указ Президента України від 24.08.2014 № 744/2014 «Про невідкладні заходи щодо 

захисту України та зміцнення її обороноздатності»; 
11. Указ Президента України від 24.03.2012 № 212/2012 (Із змінами, внесеними згідно з 

Указами Президента № 342/2013 від 25.06.2013, № 246/2015 від 28.04.2015) «Про 
Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та 
першочергові заходи щодо її реалізації»; 

12. Указ Президента України від 27.04.2009 № 272/2009 «Про проведення Всеукраїнської 
молодіжної акції  «Пам'ятати. Відродити. Зберегти»; 

13. Указ Президента України від 12.11.2009 року № 923/2009 «Про деякі заходи щодо 
відзначення видатних подій національної воєнної історії»; 

14. Указ Президента України від 13.11.2015 № 635/2015 «Про заходи у зв’язку з Днем пам’яті 
жертв голодоморів»; 

15. Указ Президента України від 25.10.2002 № 948/2002 (Із змінами, внесеними згідно з 
Указами Президента № 1227/2003 від 29.10.2003, №934/2014 від 16.12.2014) «Про 
Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді»; 

16. Указ Президента України від 22.02.2017 №17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя 
подій Української революції 1917 – 1921 років»; 

17. Указ Президента України від 14.11.2017 № 361/2017 «Про оголошення в Україні 2018 року 
Роком реалізації право просвітницького проекту «Я маю право!» 

 
Постанови, Розпорядження, Доручення  Кабінету Міністрів України 
 
1. Розпорядження КМУ від 30 вересня 2015 р. № 1018-р «Про схвалення Концепції 

Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки»; 
2. Постанова Верховної Ради України від 12.05.2015 року № 373-VIII «Про вшанування 

героїв АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»; 
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2013 №261-VІІ «Про відзначення подвигу 

героїв бою під Крутами»; 
4. 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»; 

5. 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»; 

6. Постанова Верховної  Ради України від 28.01.1992  № 2067-ХІІ «Про Державний прапор 
України»; 

7. Постанова Верховна Рада України від 19.02. 1992 № 2137-XII «Про Державний герб 
України»;  

8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 р. № 1400-р «Про затвердження 
плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2016 рік»; 

9. Постанова Верховної  Ради України від 02.02.2016 року № 964-VІІІ «Про прийняття за 
основу проекту Закону України «Про Державний Прапор України»; 

10. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 року № 898-р «Про 
затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання молоді на 2017 
рік» 

 



 
Накази МОНУ 

1. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження 
Концепції  національно – патріотичне виховання дітей та молоді, Заходів щодо реалізації 
Концепції національно – патріотичне виховання дітей та молоді та методичних 
рекомендацій щодо національно – патріотичне вихованні у загальноосвітніх навчальних 
закладах»; 

2. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.07.2015 № 768 «Про національно – 
патріотичне виховання в системі освіти»; 

3. Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження 
плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської 
молоді»; 

4. 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»; 

5. Наказ 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 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного 
виховання молоді»; 

6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження 
Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах 
України» 

 
 
Листи МОНУ 
 

1. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-66 від 05.02.16 «Щодо вшанування подвигу 
учасників Революції гідності й увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні»; 

2. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.11.2015 № 1/9-549 «Щодо заходів до Дня 
пам’яті жертв голодоморів»; 

3. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-515 від 28.10.15 року «Щодо вимог Закону 
України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»; 

4. Лист Міністерства освіти і науки України від 25.09.2015 № 1/9-459 «Про відзначення у 2015 
році Дня захисника України»; 

5. Лист Міністерства освіти і науки України від 22.09.2015 №1/3-448 «Щодо заходів з 
відзначення 25-ї річниці Революції на граніті»; 

6. Лист Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № _1/9-255 «Про перегляд підходів 
з організації діяльності музеїв історичного профілю»; 

7. Лист Міністерства освіти і науки України від 23.04.2015 №1/9-211 «Про відзначення Дня 
пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Європі»;  

8. Лист Міністерства освіти і науки України від 17.02.2015 № 1/9-78 «Про організацію 
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в 
навчальних закладах»; 

9. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.11.2014 № 1/9-614 «Про методичні 
рекомендації з патріотичного виховання»; 

10. Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 № 1/9-412 «Про проведення Уроків 
мужності»; 

11. 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»; 

12. Лист Міністерства освіти і науки від 27.11.2014 № 1/9-614 «Про методичні рекомендації з 
патріотичного виховання»; 



13. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.2012 № 1/9-530 «Щодо 
виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної 
роботи»; 

14. Лист Міністерства освіти і науки України від 24.03.2016 № 1/3-148 «Про відзначення 25-ї 
річниці незалежності України»; 

15. Лист Міністерства освіти та науки від 23.04.2015 № 1/9-211 «Про відзначення Дня пам’яті та 
примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Європі»; 

16. Лист Міністерства освіти і науки України від 20.07.2016 № 1/9-385 «Про проведення 1 
вересня 2016 року Першого уроку»; 

17. Лист Міністерства освіти і науки України від 02.09.2016 № 1/9-455 «Щодо проведення 
заходів у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру»; 

18. Лист Міністерства освіти і науки України від 27.07.2017 № 1/9-413 «Про деякі питання щодо 
організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році»; 

19. Лист Міністерства освіти і науки України від 19.09.2017 № 1/9-505 «Про відзначення Дня 
захисника України»; 

20. Лист Міністерства освіти та науки від 28.04.2016 № 1/9-212 «Про відзначення Дня пам’яті та 
примирення і Дня Перемоги над нацизмом у Європі» 

 
Регіональні документи 

1. Регіональна програма військово-патріотичного виховання молоді та участі населення у 
заходах оборонної роботи на 2015 – 2017 роки, затверджена рішенням обласної ради від 15 
січня 2015 року № 1144-VІ (ХХХІІІ сесія VІ скликання); 

2. Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки, в редакції рішення 3 
сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про внесення змін до Комплексної програми 
розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки» від 13.01.2016; 

3. Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки в редакції рішення 16 
сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про затвердження Комплексної програми 
розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки»від 08.11.2017 № 826/17 
 

 
 Методичні рекомендації 

1. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді;  
2. Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 р.р.; 
3. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх 

навчальних закладах; 
4. Методичні рекомендації щодо відзначення у загальноосвітніх навчальних закладах Дня 

пам’яті та примирення та 70-ї річниці Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; 
5. План заходів МОН щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді; 
6. Методичні рекомендації щодо відзначення у загальноосвітніх навчальних закладах 

Харківської області - 250 річчя заснування Харківської області; 
7. Методичні рекомендації до відзначення у ЗНЗ 25-річниці Революції на граніті 
8. Методичні рекомендації щодо проведення заходів із нагоди 30-річниці аварії на 

Чорнобильській  АЕС та вшанування ліквідаторів наслідків аварії; 
9. Методичні рекомендації щодо організації та проведення у ЗНЗ Уроку Соборності "Єднання 

заради Незалежності" (до Дня Соборності 22 січня 2016 року); 
10. Методичні рекомендації для загальноосвітніх навчальних закладів до відзначення пам’ятних 

дат у рамках Року Державності України; 
11. Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 

2016/2017 навчальному році 
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