
Комунальний дошкільний навчальний заклад «Веселка»
Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області

НАКАЗ

 03.01.2019                                                                      № 01-/01-11

ПРО КООРДИНАЦІЙНУ РАДУ 
З ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНО-
ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Відповідно  до  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  7  грудня
2016 року № 999 «Про затвердження Типового положення про координаційну
раду  з  питань  національно-патріотичного  виховання  при  місцевій  державній
адміністрації»,  розпорядження  голови  Сумської  обласної  державної
адміністрації  від  24.03.2017  №  162-ОД  «Про  координаційну  раду  з  питань
національно-патріотичного  виховання  при  Сумській  обласній  державній
адміністрації», керуючись  пунктом  20  частини  четвертої  статті  42  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Внести  зміни  в  склад  координаційної  ради  з  питань  національно-
патріотичного виховання при КДНЗ «Веселка», згідно з додатком 1.   

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Завідувач ДНЗ                                                              Н.І.Білан 



                         Додаток 1
до   наказу КДНЗ «Веселка»

                     від 03.01.2019 № 01-/01-11

Склад

координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання 

Білан Наталія Іванівна

Завідувач  ДНЗ  «Веселка»,  голова
координаційної ради;

Шова Аліна Сергіївна Вихователь  старшої  різновікової  групи,
секретар координаційної ради;

Члени комісії:

Куценко Ірина Павлівна Голова батьківського комітету

Сирота Сергій Миколайович Учасник АТО

                        



                        Додаток 2
до    наказу ДНЗ «Веселка»

                    від 27.11. 2017  № 62/01-11
                    

Положення про координаційну раду

з питань національно-патріотичного виховання 

1. Загальні положення

1. Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання при
КДНЗ «Веселка» (далі — координаційна рада) є тимчасовим консультативно-
дорадчим органом, утвореним для вивчення проблемних питань, пов’язаних з
реалізацією державної політики у сфері національно-патріотичного виховання.

2.  Координаційна  рада  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  і
законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради
України,  прийнятими  відповідно  до  Конституції  та  законів  України, 
актами  Кабінету  Міністрів  України,  наказами  міністерств,  розпорядженнями
голови Сумської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

2.  Основними завданнями Координаційної ради є:
1). Вивчення та аналіз національно-патріотичних та духовних процесів

у дітей.
2). Визначення  шляхів,  механізмів  та  способів  вирішення  питань

щодо  впровадження  національно-патріотичного  виховання,  підвищення
ефективності діяльності навчального закладу.

3). Сприяння  активізації  роботи  з  національно-патріотичного
виховання  дітей,  відповідно  до  розроблених  центральними  органами
виконавчої  влади  стратегій,  концепцій,  заходів  з  національно-патріотичного
виховання.

 
3. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:
1). Проводить аналіз стану справ у процесі впровадження національно-

патріотичного виховання.
2). Бере участь у розробці проектів нормативних документів з питань,

що належать до її компетенції.
3). Надає  пропозиції  щодо  вдосконалення  роботи  з  питань

національно-патріотичного виховання дітей.
4).  Сприяє  проведенню  урочистих  заходів  щодо  відзначення

національних  та  державних  свят  України  за  участю  учасників  АТО,
представників громадськості.

5). Проводить  через  засоби  масової  інформації  інформування
громадськості щодо стану роботи з національно-патріотичного виховання       в
навчальному закладі.



4. Координаційна рада має право:
1). Отримувати в установленому порядку від відділу освіти, сільської

ради та навчального закладу  інформацію, необхідну для виконання покладених
на неї завдань. 

2). Вносити  пропозиції  щодо  удосконалення  організації  роботи  з
питань  національно-патріотичного  виховання  дітей  на  розгляд  педагогічної
ради ДНЗ «Веселка» . 

3). Залучати до участі у своїй роботі представників органів місцевого
самоврядування, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

5. Склад Координаційної ради
1). Координаційну  раду  очолює  завідувач  ДНЗ.  До  складу  входять

представники відповідного закладу, громадських організацій.
2). Організаційно – технічне забезпечення діяльності  Координаційної

ради покладається на секретаря ради.

6. Форма роботи Координаційної ради
1).   Організаційною формою роботи Координаційної Ради є засідання, що

проводяться за потребою, але не рідше,  ніж двічі на рік. Засідання ради веде
голова Ради, а у разі його відсутності – секретар ради.

2).   Рішення  Координаційної  ради  оформляються  протоколом,  який
підписує голова ради  та секретар.

3).  На  засідання  Координаційної  ради  можуть  запрошуватися
представники  органів  місцевого  самоврядування,  підприємств,  установ,
організацій та об’єднань громадян.

4).   Рішення Координаційної ради, прийняті в межах її повноважень, є
обов’язковими для розгляду на педагогічній раді закладу.   

ЗАТВЕРДЖЕНО:



Завідувач ДНЗ «Веселка»

_________ Н.І.Білан

ПЛАН

роботи ради з питань національно-патріотичного виховання комунального
дошкільного навчального закладу «Веселка»

на 2018 – 2019 н.р.
 

 №
з/п

Зміст роботи  Відповідальний  Термін
виконання

 Відмітка
про

виконання
 1.   Ознайомлення з  планом 

заходів з національно-
патріотичного виховання 
ДНЗ «Веселка» на 2018 – 
2019 н.р.

 Завідувач 
ДНЗ

Грудень  

 2.  Обговорення внесення змін 
та доповнень до плану 
роботи ради закладу.
Затвердження плану роботи 
ради.

 Голова ради  Грудень  

3. Створення на сайті ДНЗ 
рубрики «Патріотичне 
виховання»

Вересень Завідувач ДНЗ
Білан Н.І.

4. Тематичний день 
«Козацькому роду нема 
переводу – спортивна 
розвага»

Жовтень  Вихователі 
груп, члени 
ради 

5. Поповнити навчально-
розвивальні осередки з 
патріотичного виховання по 
групах .

До травня 
2019

Вихователі 
груп.

6. Конкурс малюнка 
«Мальовнича моя Україна».

Жовтень Вихователі 
груп

7. Акція «Зроби оберіг, 
намалюй листівку солдату»

Жовтень Вихователі 
груп

8. Виховні заходи присвячені 
новорічним святам 

Грудень  Муз.керівник,
 вихователі 
груп.

9. Тематичний день «Єдина 
неподільна наша Україна» до
дня Соборності України

Січень Вихователі 
груп, члени 
ради

10. Конкурс малюнка «Ми 
маленькі патріоти України».

Січень Вихователі 
груп.

11. Конкурс малюнка «Мій Лютий вихователі 



рідний край, моє село 
Северинівка»

груп.

12. Родинне свято: 
«Закосичення»

Березень Муз.керівник,
 вихователі 
груп, члени 
ради

13. «З любовю до поета» до дня 
народження Т.Г. Шевченка 
Виставка дитячих малюнків 
за творами Т. Шевченка.

Березень вихователі 
груп.

14. Свято «Великоднє яєчко, 
зігріває сердечко».
Виготовлення яєчок, 
крашанок.

Квітень  Муз.керівник,
вихователі 
груп, члени 
ради

15. Захід до дня Перемоги. Травень Вихователі 
груп, 
муз.керіник

16. Підведення підсумків роботи
за рік

Серпень Члени ради

 

 



План заходів з патріотичного виховання в ДНЗ "Веселка"

на 2018-2019 навчальний рік.

№ 
з/п

Заходи
Термін 
виконання

Відповідальний

1 Завдання та принципи патріотичного 
виховання ( консультація для вихователів)

Вересень 
Завідувач ДНЗ 
Білан Н.І.

2 Створення на сайті ДНЗ рубрики 
«Патріотичне виховання»

Вересень
Завідувач ДНЗ 
Білан Н.І.

3 Тематичний день «Козацькому роду нема 
переводу – спортивна розвага»

Жовтень  Вихователі груп.

4 Поповнити навчально-розвивальні осередки з 
патріотичного виховання по групах .

До травня 2019 Вихователі груп.

5 Конкурс малюнка «Мальовнича моя 
Україна».

Жовтень Вихователі груп.

6 Акція «Зроби оберіг, намалюй листівку 
солдату»

Жовтень Вихователі груп.

7 Екскурсії до  народознавчої 
кімнати«Українська світлиця»

Грудень,січень Вихователі груп

8 Захід: «Дідусь, Миколай до нас завітай» Грудень 
 Муз.керівник,
 вихователі груп.

9 Захід: «Україна колядує, колядує вся земля!» Січень Муз.керівник, 
вихователі груп

10 Тематичний день «Єдина неподільна наша 
Україна» до 100 річчя Соборності України

Січень Вихователі груп.

11 Конкурс малюнка «Ми маленькі патріоти 
України».

Січень Вихователі груп.

12 Консультація для вихователів: «Українське 
народознавство в роботі з дошкільниками»

Січень 
Завідувач ДНЗ 
Білан Н.І.

13 Тематичний тиждень : «Моя країна – 
Україна!»

18.02.-
22.02.2019

вихователі груп.

14 Конкурс малюнка «Мій рідний край, моє село
Северинівка»

Лютий вихователі груп.



15 Родинне свято: «Закосичення» Березень
Муз.керівник,
 вихователі груп

17
«З любовю до поета» до дня народження Т.Г. 
Шевченка Виставка дитячих малюнків за 
творами Т. Шевченка.

Березень вихователі груп.

18 Свято «Великоднє яєчко, зігріває сердечко».
Виготовлення яєчок, крашанок.

Квітень 
 Муз.керівник, 
вихователі груп

19 Захід до дня Перемоги. Травень 
Вихователі груп, 
муз.керіник

20 Тематичний тиждень до Дня Незалежності 
України

Серпень 
Вихователі 
груп,муз.керівник.


