
Рекомендації науково-методичного семінару 

«Теоретико-методологічні засади та світоглядні орієнтири національно-патріотичного 

виховання дітей та учнівської молоді засобами позашкільної освіти» 

для заступників директорів і методистів закладів позашкільної освіти 
 

1. Розглянути питання посилення виховного потенціалу закладів позашкільної освіти в 

контексті реалізації нового Закону України «Про освіту» та Концепції «Нова українська школа», 

модернізації форм і методів патріотичного виховання юного покоління, розширення мережі 

гуртків, творчих об’єднань національно-патріотичного, військово-патріотичного спрямування на 

засіданнях педагогічних рад закладів позашкільної освіти. 

Директори, заступники директорів, методисти, 

педагогічні працівники закладів позашкільної 

освіти.   До 1 червня 2018 року 
 

2. Орієнтувати соціально-педагогічні виховні системи закладів позашкільної освіти на 

реалізацію обласних освітньо-виховних проектів з громадянсько-патріотичного виховання «Моя 

країна Україна, Київщина – серце України!» та «Сім чудес Київщини», зосередити діяльність 

керівників, методичних служб і педагогічних колективів на розробленні навчальних програм, 

програм виховної роботи, соціально-освітніх проектів з громадянського, національно-патріотич-

ного та військово-патріотичного виховання дітей і учнівської молоді. 

Заступники директорів, методисти, педагогічні 

працівники закладів позашкільної освіти.   

Постійно 
 

3. Розробити та реалізувати комплекс інформаційно-просвітницьких, навчально-методич-

них заходів, що спрямовані на підвищення рівня професійної компетентності педагогічних 

працівників закладів позашкільної освіти щодо громадянського, національно-патріотичного, 

військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах освітніх змін. 

Академія неперервної освіти,  Центр творчості 

дітей та юнацтва Київщини, адміністрація, 

методичні служби та педагогічні колективи 

закладів позашкільної освіти.  Постійно 
 

4. Узагальнити та представити на розгляд науково-методичної ради академії методичні 

розробки (навчальні програми, досвіди роботи, навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації), що акумулюють сучасні технології, форми, методи, авторські методичні 

системи національно-патріотичного (військово-патріотичного) виховання дітей та учнівської 

молоді засобами позашкільної освіти. 

Академія неперервної освіти, заступники 

директорів, методисти, педагогічні працівники 

закладів позашкільної освіти.  Постійно 
 

5. Сприяти упровадженню в освітню діяльність закладів позашкільної освіти зміст і 

педагогічні засоби формування ціннісних орієнтирів учнівської молоді, розроблених лаборато-

рією позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України, перспективний педаго-

гічний досвід організації громадянського, національно-патріотичного, військово-патріотичного 

виховання учнівської молоді у закладах позашкільної освіти. 

Академія  неперервної  освіти, заступники 

директорів, методисти, педагогічні працівники 

закладів позашкільної освіти.  Постійно 
 

6. Удосконалити механізми співпраці закладів позашкільної освіти з опорними закладами 

загальної середньої освіти, науково-методичними установами, вищими навчальними закладами, 

військовими комісаріатами, військовими частинами, громадськими організаціями з метою модер-

нізації технологій, методів, форм і засобів патріотичного виховання юного покоління. 

Академія  неперервної  освіти, заступники 

директорів, методисти, педагогічні працівники 

закладів позашкільної освіти.  Постійно 


