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1. Забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері національно-патріотичного 

виховання. 

2. Визначення перспектив, пріоритетних напрямів та прогнозів розвитку сфери національно-

патріотичного виховання. 

3. Координація заходів, що здійснюються органами виконавчої влади з національно-патріотичного 

виховання. 

4. Забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері національно-патріотичного виховання. 

5. Розроблення проекту державної цільової соціальної програми з національно-патріотичного 

виховання та забезпечення її виконання у межах своїх повноважень. 

6. Здійснення моніторингу програм, проектів і заходів з питань державної політики у сфері 

національно-патріотичного виховання. 

7. Організація проведення соціологічних досліджень, опитувань та забезпечення проведення аналізу 

інформаційно-аналітичних і наукових документів, виконання роботи з метою підготовки щорічних 

доповідей Президентові України, Верховній Раді України, Кабінетові Міністрів України та 

організаційно-методологічного забезпечення у сфері національно-патріотичного виховання. 

8. Організація роботи з видання методичних, інформаційно- просвітницьких матеріалів та проведення 

інформаційно-просвітницької роботи з питань національно-патріотичного виховання. 

9. Узагальнення практики застосування законодавства з питань національно-патріотичного виховання, 

розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів 

законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд Президента 

України, Кабінету Міністрів України. 

10. Погодження проектів законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших 

центральних органів виконавчої влади, підготовка в межах повноважень, передбачених законом, 

висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд 

Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими 

суб’єктами права законодавчої ініціативи з питань, що належать до компетенції Відділу. 

11. Провадження в установленому порядку міжнародної діяльності у сфері національно-патріотичного 

виховання. 

12. Забезпечення організації та проведення інформаційних заходів, спрямованих на підтримку 

національно-патріотичного виховання. 

13. Вживання заходів до популяризації та утвердження національної свідомості та патріотичних 

почуттів молоді, організації її змістовного дозвілля. 

14. Сприяння створенню центрів національно-патріотичного виховання та розвитку напряму 

національно-патріотичного виховання у молодіжних центрах. 

15. Сприяння в установленому порядку створенню умов для розвитку спроможності інститутів 

громадянського суспільства у сфері національно- патріотичного виховання. 



16. Сприяння розвитку і ефективній взаємодії інститутів громадянського суспільства, їх участі у 

формуванні і реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання. 

17. Надання в установленому порядку державної підтримки громадським об’єднанням на здійснення 

заходів щодо національно-патріотичного виховання. 

18. Здійснення підготовки і підвищення кваліфікації фахівців у сфері національно-патріотичного 

виховання. 

19. Сприяння розвитку волонтерської діяльності у сфері національно- патріотичного виховання. 

20. Визначення в установленому порядку потреби у фахівцях у сфері національно-патріотичного 

виховання, участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів у сфері національно-

патріотичного виховання, визначення основних напрямів наукових досліджень, проведення науково- 

дослідної роботи у цій сфері. 

21. Здійснення підготовки громадських активістів (організаторів, вихователів, волонтерів) для 

організації виховної роботи у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі "Сокіл" 

("Джура"), забезпечення їх участі у відповідних масових заходах. 

22. Проведення інформаційно-пропагандистської роботи з питань національно-патріотичного 

виховання. 

23. Взаємодія з організаціями, установами, громадськими об’єднаннями, діяльність яких спрямована на 

поліпшення національно-патріотичного виховання. 

24. Участь у розробленні та впровадженні методологій національно- патріотичного виховання, що 

базуються на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах та рекомендаціях, з метою 

консолідації української нації, популяризації традицій духовно-культурної самобутності українського 

народу, української мови, героїки боротьби за державну незалежність і територіальну цілісність 

України, шанобливого ставлення до пам’яті жертв окупаційних режимів в Україні, протидії 

антиукраїнським проявам. 

25. Участь в організації та проведенні міжнародних і всеукраїнських освітньо-виховних, інформаційно-

просвітницьких, культурологічних, науково- методичних заходів (семінарів, семінарів-тренінгів, 

таборів, змагань, акцій, засідань за круглим столом, конференцій, форумів, конкурсів, інших заходів) 

щодо національно-патріотичного виховання, спрямованих на: 

формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної і громадянської 

свідомості; 

підвищення рівня знань громадян про видатних особистостей українського державотворення; 

збільшення чисельності молоді, яка пишається своїм українським походженням, громадянством, а 

також готова до виконання конституційного обов’язку із захисту незалежності та територіальної 

цілісності України; 

збільшення чисельності молоді, залученої до проведення за участю військово-патріотичних клубів 

та учасників антитерористичної операції заходів з національно-патріотичного виховання; 

сприяння підготовці фахівців національно-патріотичного виховання та розвиток системи 

підготовки активістів, волонтерів, які працюють у сфері національно-патріотичного виховання; 



популяризацію української мови; 

проведення просвітницької роботи з популяризації україномовних молодіжних друкованих видань 

національно-патріотичного змісту; 

залучення національно-патріотичної активної молоді до формування та реалізації державної 

політики, а також діяльності органів місцевого самоврядування; 

збільшення чисельності молоді, яка бере активну участь у діяльності та заходах громадських 

об’єднань національно-патріотичного спрямування; 

ушанування героїв - учасників боротьби українського народу за незалежність і територіальну 

цілісність України; 

популяризацію національної духовно-культурної спадщини; збільшення кількості відвідувань 

молоддю закладів, що популяризують культурні та мистецькі традиції українського народу, а також 

експозицій музеїв, присвячених національно-визвольній боротьбі українців. 

26. Участь у вивченні та узагальненні досвіду роботи з питань національно-патріотичного виховання. 

27. Проведення аналізу та моніторингу програм і заходів із національно- патріотичного виховання, 

взаємодія з науковими та науково-дослідними установами у зазначеному напрямі. 

28. Участь у підготовці пропозицій щодо фінансового забезпечення програм і заходів із національно-

патріотичного виховання за рахунок коштів державного бюджету. 

 

 


