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НАКАЗ 

від 27 листопада 2017 року       смт Підволочиськ     №  249 -од 

 

Про затвердження заходів щодо реалізації обласної  

програми впровадження Української Хартії вільної  

людини в закладах загальної середньої освіти 

Підволочиської селищної ради  на 2017-2020 роки  

 

 

Відповідно до законів України “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну 

освіту”, на виконання Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 

жовтня 2015 року № 380/2015, Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 

16 червня 2015 року, Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період до 

2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 

2016 р. № 988-р, розпорядження голови Підволочиської районної державної 

адміністрації від 10 червня 2017 року № 216-од « Про проект програми 

впровадження Української Хартії вільної людини в навчальних закладах 

Підволочиського району на 2017 – 2020 роки», наказу управління освіти  і 

науки облдержадміністрації від 08 листопада 2017 року № 319 «Щодо реалізації 

обласної програми впровадження Української Хартії вільної людини в 

навчальних закладах Тернопільської області»,  з метою застосування 

фундаментальних (моральних і духовних) цінностей, впровадження ключових 

компетентностей в освіту, потрібних для особистої самореалізації, розвитку 

активної громадянської позиції, що здатні забезпечити життєвий успіх 

учнівської  молоді у суспільстві знань, зміцнення ідеї української державності 

як консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму в 

дітей та молоді 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити заходи щодо реалізації обласної програми впровадження 

Української Хартії вільної людини в закладах загальної середньої  та 

позашкільної освіти 2017-2020 роки (далі – Заходи), що додаються. 

2. Керівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти: 

    1) Розробити та затвердити Заходи на 2017-2020 роки; 

    2) Забезпечити реалізацію Заходів на 2017-2020 роки; 
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    3) Про хід і результати виконання Заходів інформувати відділ освіти 

Підволочиської селищної ради  щорічно до 01 січня впродовж 2017-2020 років. 

    3. Методичному кабінету відділу освіти Підволочиської селищної ради 

(Сакевич Г.Р.),  розробити методичні рекомендації щодо реалізації обласної 

програми впровадження Української Хартії вільної людини в закладах 

загальної середньої  та позашкільної освіти  під волочиської селищної ради 

2017-2020 роки. 

  4.   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 
 

 

 Г.Р. Сакевич 

 М.М. Гладич 

  

 

Юрисконсульт                           Витвицька І.О 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до наказу відділу освіти 

Підволочиської  селищної ради 

                                                                   від27 листопада  2017  року № 249  -од 

 

 

З А Х О Д И 

щодо реалізації обласної програми  

впровадження Української Хартії вільної людини  

в закладах освіти Підволочиської селищної ради  

на 2017-2020 роки 

 
 1. Проводити просвітницькі заходи з метою популяризації Української Хартії вільної 

людини із залученням запрошених моральних авторитетів нації, письменників, громадських 

діячів. 

Методичний кабінет відділу освіти 

Підволочиської селищної ради 

 Заклади загальної середньої  

та позашкільної освіти  

на 2017 – 2020 роки 

2.Створити осередки з популяризації Української Хартії вільної людини. 

 

Методичний кабінет відділу освіти 

Підволочиської селищної ради 

 Заклади загальної середньої  

та позашкільної освіти  

на 2017 – 2020 роки 

3.Підготувати конспекти і відеозаписи та розміщувати в соціальних мережах навчально-

виховні заходи із застосуванням Української Хартії вільної людини. 

 

Методичний кабінет відділу освіти 

Підволочиської селищної ради 

 Заклади загальної середньої  

та позашкільної освіти 

2017-2020 роки 

4.. Проводити моніторинг оцінки ефективності навчально-виховних заходів з популяризації 

Української Хартії вільної людини. 

Методичний кабінет відділу освіти 

Підволочиської селищної ради 

 Заклади загальної середньої  

та позашкільної освіти  

на 2017 – 2020 роки 

5. Використовувати цінності Української Хартії вільної людини при організації учнівського 

та родинного волонтерства. 

Заклади загальної середньої  

та позашкільної освіти 

2017-2020 роки  

 

 

 

 



 6.. Сприяти організації перегляду переїзних експозицій, відкритих уроків атракції 

Хартії з метою популяризації цінностей Української Хартії вільної людини. 

Методичний кабінет відділу освіти 

                                                                                             Підволочиської селищної ради 

 Заклади загальної середньої  

та позашкільної освіти  

на 2017 – 2020 роки 

 7. Використовувати методичні розробки 2013-2015 років з популяризації Української 

Хартії вільної людини. 

Заклади загальної середньої  

та позашкільної освіти 

2017-2020 роки  

 

 8. Проводити навчально-виховні заходи у театрах, музеях з популяризації Української 

Хартії вільної людини. 

Заклади загальної середньої  

та позашкільної освіти 

2017-2020 роки  

 9. Створювати презентації та відеоматеріали щодо реалізації програми. 

Заклади загальної середньої  

та позашкільної освіти 

2017-2020 роки  

 10. Забезпечити створення та реалізацію проекту щодо популяризації Української 

Хартії вільної людини через зустрічі з місцевою передовою інтелігенцією, зорієнтованою на 

Хартію. 

Методичний кабінет відділу освіти 

Підволочиської селищної ради 

 Заклади загальної середньої  

та позашкільної освіти  

на 2017 – 2020 роки 

 11. Сприяти популяризації художніх експозицій «Ікони Богородиці як намолені 

обереги громад Тернопілля» та «Чудотворні ікони Тернопілля» за темою «Богородиця 

хоронить тернопільські громади та громади України». 

Методичний кабінет відділу освіти 

Підволочиської селищної ради 

 Заклади загальної середньої  

та позашкільної освіти  

на 2017 – 2020 роки 

 

 

 

Гладич М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


