
 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

 
м. Київ                                                                          18 вересня 2014 року 

 
ПРОТОКОЛ НАРАДИ   

Нараду проводив Віце-прем’єр-міністр України Сич О.М. 
 

Присутні: за списком 
 

Щодо питань національно-патріотичного  
виховання учнівської молоді 

 
1.  Інформацію заступника Міністра освіти і науки Полянського П. Б. взяти  до відома. 
 
2. 3 метою активізації національно-патріотичного виховання молоді МОН, Міноборони, МВС, 
Мінмолодьспорт, Мінкультури, Мініфраструктури у місячний строк проаналізувати стан 
нормативно-правової бази з  питань національно-патріотичного виховання учнівської молоді та 
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що відповідають сучасним вимогам. 
 
3. У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України з метою зміцнення 
обороноздатності держави через підвищення рівня викладання предмета «Захист Вітчизни» у 
загальноосвітніх навчальних закладах забезпечити: 

Міноборони разом із МОН – укомплектування навчальних кабінетів предмета “Захист 
Вітчизни” навчальною зброєю, муляжами зброї та боєприпасів, засобами індивідуального захисту 
(протигазами) тощо; 

МОН разом із Міноборони – проведення стройової та вогневої підготовки учнів; 
МОН разом із Міноборони, МВС та ДСНС – доопрацювання навчальної програми з предмета 

“Захист Вітчизни” з метою введення відповідних розділів “Цивільна оборона” та “Початкова 
військова підготовка”. 

 
4. МОН у місячний строк забезпечити удосконалення організаційно-методичного супроводження  
процесу  національно-патріотичного  виховання  на загальнодержавному рівні та створення умов 
для оптимального функціонування його системи із уточненням відповідних функцій центральних 
органів виконавчої влади. 
 
5. МОН разом із Міноборони опрацювати питання стосовно удосконалення системи  підготовки та 
перепідготовки  фахівців,  що займаються  питаннями національно-патріотичного виховання. 
 
6. МОН  разом  із  обласними,  Київською  міською  держадміністраціями опрацювати питання 
щодо відновлення роботи відділів військової освіти у Міністерстві та у структурі відповідних 
органів управління освітою. 
 
7. МОН,  Міноборони  разом  із  обласними,  Київською  міською держадміністраціями: 
посилити  співпрацю  між  загальноосвітніми  навчальними  закладами  та військовими 
комісаріатами у питаннях підбору педагогічних кадрів для викладання предмета «Захист 
Вітчизни» та підвищення їх професійного рівня, проведення навчально-польових зборів на базі 
військових частин з учнями та вчителями, проведення профорієнтаційної роботи; 
визначити чіткі механізми організації взаємодії керівників навчальних закладів з органами 
військового управління (з’єднаннями, військовими частинами, військовими навчальними 
закладами, організаціями та установами Збройних Сил України) в питаннях підготовки молоді до 
збройного захисту держави.   



8. Мінкультури разом з обласними, Київською міською держадміністраціями провести у 2015-
2016 роках в навчальних закладах культури і мистецтв конкурси на кращі  мистецькі  та  учнівські  
твори,  присвячені  національно-патріотичному вихованню. 
 
9. МОН разом із Держкіно опрацювати питання щодо спрощення процедури надання грифу для 
національних фільмів виховного та просвітницького характеру, які претендують на включення до 
шкільних навчальних програм. 
 
10. МОЗ, Національна академія медичних наук України разом з Мінсоцполітики опрацювати 
питання щодо перегляду санітарних норм, пов’язаних з відкриттям у 2015 році літніх наметових 
оздоровчих таборів з метою спрощення отримання відповідних висновків. 
 
11. МОН,  Міноборони,  МВС,  Мінкультури,  Мінмолодьспорт,  МОЗ, Мінсоцполітики обласні, 
Київська міська держадміністрації із залученням громадських організацій опрацювати питання 
щодо розроблення нових форм і методів національно-патріотичного виховання, зокрема на 
прикладі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 
 
12. МОН разом із Міноборони та за участю громадських організацій опрацювати питання щодо 
проведення Всеукраїнського конкурсу-огляду з рівня підготовки учнів з предмета “Захист 
Вітчизни”. 
 
13. Про стан виконання завдань у місячний строк відповідно до компетенції поінформувати 
Кабінет Міністрів України. 
 
 
 
Віце-прем'єр-міністрУкраїни                                                                     Олександр СИЧ 
 
 
 

 
 
 
 


