Нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення
виховної роботи в навчальних закладах
Укладачі: Чубарук О.В., Славінська М.О.
Відповідно до листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 «Про
методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017
навчальному році» завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних потреб
сьогодення, полягають у:
− реальному переході до педагогічної творчості та індивідуального впливу,
− переорієнтації учнівських і педагогічних колективів на гуманізацію виховання,
− створенні умов для цілеспрямованого систематичного розвитку людини як суб'єкта діяльності,
особистості, індивідуальності.
Організація виховної роботи в навчальних закладах здійснюється відповідно до таких нормативноправових документів:
Міжнародно-правові акти
1. Декларація прав людини
2. Конвенція ООН про права дитини
3. Конвенція ООН про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці
Закони України
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«Про освіту»
«Про загальну середню освіту»
«Про дошкільну освіту»
«Про позашкільну освіту»
«Про молодіжні та дитячі громадські організації»
«Про охорону дитинства»
«Про захист суспільної моралі»
«Про протидію торгівлі людьми»
«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»
Укази Президента України

1. «Про відзначення у 2016 році Дня пам'яті та примирення і 71-ї річниці перемоги над нацизмом у
Другій світовій війні» від 08.04.2016 №130.
2. «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року
«Рухова активність - здоровий спосіб життя - здорова нація» від 09.02.2016 року № 42/2016.
3. «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки» від
13.10.2015 №580.
4. «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини» від 25.08.2015 №501.
5. «Про заходи у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру» від 12.08.2015 № 471/2015.
6. «Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді»
12.06.2015 № 334.
7. «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї
річниці завершення Другої світової війни» від 24.03.2015 № 169.
8. «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020» від 12.01.2015 № 5/2015.
9. «Про День Гідності та Свободи» від 13.11.2014 № 872.
10. «Про День Соборності України» від 13.11.2014 № 871.
11. «Про День захисника України» від 14.10.2014 № 806.
12. «Про Стратегію розвитку державної молодіжної політики на період до 2020 року» від 27.09. 2013
№ 532/2013.
13. «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 5.06.2013 №3
44/2013.
Розпорядження, Постанови Верховної Ради України,
Кабінету Міністрів України

1. Постанова від 13.04.2016 №971-19 «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2016 році».
2. Постанова від 12.05.2015 р. № 373-VIII «Про вшанування героїв АТО та вдосконалення
національно-патріотичного виховання дітей та молоді».
3. Постанова від 26.03.2013 № 717 «Про затвердження Державної програми забезпечення рівних
прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року».
4. Розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо національно-патріотичного виховання
молоді на 2016 рік» від 25.12.2015 № 1400-р.
5. Розпорядження від 22.08.2012 «Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та
осіб, які потребують додаткового захисту» .
6. Розпорядження від 27.08.2010 року №1718-р «Деякі питання військово-патріотичного
виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів».
Загальнодержавні програми
1. Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на
період до 2020 року (затверджено 24.02.2016 р. № 113-р).
2. Загальнодержавна програма «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права
дитини на період до 2016 року»
3. Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до
2016 року
Концепції
1. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді
2. Концепція Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року
(схвалено 07.10.2015 р. № 1053-р).
3. Концепція Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки
(схвалено 30.09.2015 р. № 1018-р).
4. Концепція екологічної освіти України
5. Концепція превентивного виховання
6. Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та підлітків
7. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
8. Концепція сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012-2021 роки
Накази Міністерства освіти і науки України
1. від 08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо
протидії торгівлі людьми на період до 2020 року».
2. від 04.04.2016 № 361 «Про заходи з виконання плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік».
3. від 23.03.2016 № 312 «Про затвердження плану заходів у зв'язку з 75-ми роковинами трагедії
Бабиного Яру».
4. від 03.03.2016 № 214 «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з
реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року».
5. від 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичне виховання в системі освіти».
6. від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання
дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та
методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних
закладах».
7. від 28.05.2015 № 582 «Про схвалення Концепції національно-патріотичного виховання дітей
та молоді».
8. від 08.04.2015 № 412Наказ МОН України «Про затвердження Інструкції щодо заповнення
Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».
9. від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національнопатріотичного виховання дітей та учнівської молоді».
10. від 07.08.2014 № 910 «Про скасування наказу МОН від 24.05.2007 «Про заборону
використання мобільних телефонів під час навчально-виховного процесу».
11. від 21.10.2013 № 1453 «Про Програму патріотичного виховання учнівської та студентської
молоді в навчальних закладах України та План заходів Естафети Перемоги на 2013-2015 роки».
12. від 28.08.2013 №1239 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх
навчальних закладах усіх типів і форм власності».

13. від 11.06.2012 № 677 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві».
14. від 21.02.2013 №176 «Про затвердження Плану заходів щодо запобігання порушення серед
дітей, попередження жорстокого поводження з ними».
15. від 25.11.2011 №1358 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
12.10.2011 № 1039 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної
юстиції щодо неповнолітніх в Україні».
16. від 25.11.2011 №1364 «Про науково-методичну раду з питань освіти Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України».
17. від 31.10.2011 №1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів України».
18. від 30.06.2011 № 714 «Про затвердження Примірного положення про консультативний центр
для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї».
19. від 30.12.2010 №1313 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від
22.11.2010 № 2140».
20. від 29.03.2010 № 255 «Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону
України від 21 січня 2010 року № 1824 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо
обмеження споживання і продажу пива та слабоалкогольних напоїв».
21. від 01.02.2010 № 59 «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми».
22. від 22.01.2010 № 28 «Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного
виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних
екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини».
Листи та методичні рекомендації Міністерства освіти і науки України
1. від 11.01.2016 №1/9-5 «Щодо відзначення Дня Соборності України».
2. від 05.02.2016 №1/9-66 «Щодо вшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення
пам'яті Героїв Небесної Сотні».
3. від 24.03.2016 №1/9-148 «Про відзначення 25-ї річниці незалежності України».
4. від 28.04.2016 № 1/9-212 «Про відзначення Дня пам'яті та примирення».
5. від 12.05.2016 № 1/9-237 «Про вшанування Дня пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу».
6. від 24.05.2016 №2.1/10-1054«Про відзначення в 2016 році 20-ї річниці Конституції України».
7. від 12.07.2016 №1/11-9216 «Про впровадження курсу «Культура добросусідства».
8. від 20.07.2016 № 1/9-385 «Про проведення 1 вересня 2016 року Першого уроку».
9. від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи
у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році».
10. від 29.07.2016 № 2.1/10-1855 «Про методичні рекомендації щодо здорового способу життя та
фізкультурно-спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю у навчальних закладах у 2016/2017
навчальному році».
11. від 10.08.2016 № 2.1/10-1907 «Про заходи з підготовки та відзначення 150-річчя від дня
народження Михайла Грушевського".
12. від 11.08.2016 № 891 лист Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України «Щодо
організації роботи з фізичного виховання в навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році».
13. від 17.02.2015 № 1/9-78 «Про організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура») в навчальних закладах».
14. від 09.04.2015 № 1/9-188 «Щодо заходів з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над
нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни».
15. від 23.04.2015 № 1/9-211 «Про відзначення Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над
нацизмом у Європі».
16. від 08.05.2015 № 1/9-235 «Щодо відвідування музеїв та навчально-тематичних екскурсій».
17. від 12.05.2015 № 1/9-23 «Щодо проведення Єдиного уроку пам'яті 18 травня 2015 року».
18. від 22.05.2015 № 1/9-255 «Про перегляд підходів з організації діяльності музеїв історичного профілю».
19. від 29.05.2015 №1/11-7576 «Про впровадження курсу «Культура добросусідства».
20. від 24.06.2015 № 1/9-302 «Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в
системі освіти».
21. від 31.08.2015 № 1/9-410 «Про методичні рекомендації до відзначення 70-ї річниці завершення
Другої світової війни».
22. від 22.09.2015 №1/9-448 «Щодо заходів з відзначення 25-ї річниці Революції на граніті».
23. від 25.09.2015 № 1/9-455 «Щодо заходів з відзначення Дня захисника України».

24. від 25.09.2015 № 1/9-459 «Про відзначення у 2015 році Дня захисника України».
25. від 30.10.2015 № 1/9-521 «Щодо відзначення 150-річчя з дня народження митрополита
Української Греко-Католицької церкви Андрея Шептицького».
26. від 17.11.2015 № 1/9-549 «Щодо заходів до Дня пам'яті жертв голодоморів».
27. від 19.08.2014 №1/9-417«Про навчальні програми позашкільної освіти».
28. від 04.08.2014 № 1/9-392 «Про Всеукраїнську акцію «Лист пораненому».
29. від 17.10.2014 № 1/9-543 «Про відзначення 70-ї річниці вигнання нацистських окупантів з України».
30. від 27.11.2014 № 1/9-614 «Про методичні рекомендації з патріотичного виховання».
31. 28.10.2014 № 1/9-557 «Щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та
взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей».
32. від 16.06.2014 № 1/9-319 «Про використання методичних матеріалів щодо організації навчання
і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності».
33. від 25.07.2014 № 1/9-372 «Про проведення заходів щодо протидії тероризму» .
34. від 29.07.2014 №1/9-382 «Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних
працівників».
35. від 30.07.2014 № 1/9-385 «Про проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів
щодо уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній
ситуації».
36. від 13.08.2014 № 1/9-412 «Про проведення Уроків мужності».
37. від 19.08.2014 №1/9-419 «Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної
безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах».
38. від 28.08.2014 № 1/9-429 «Про організацію фотовиставки».
39. від 01.09.2014 № 1/9-441 «Про забезпечення прав дітей на позашкільну освіту».
40. від 28.10.14 № 1/9-557 «Щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та
взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей».
41. від 11.02.2013 № 1/9-96 «Щодо профілактичної роботи з запобігання правопорушенням та
злочинності серед дітей та учнівської молоді».
42. від 02.04.2013 №1/9-235 «Про впровадження навчальних програм «Сімейні цінності».
43. від 26.07.2013 № 14.1/10-2592 «Про співпрацю з Національною організацією скаутів України».
44. від 27.07.2012 №1/9-530 «Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному
середовищі засобами позакласної роботи».
45. від 09.08.2012 № 1/9-557 «Щодо громадянської освіти та виховання в навчальних закладах».
46. від 30.07.2010 № 1.4/18-3127 «Про виховання культури поведінки учнів».
Розпорядження, накази, листи, методичні рекомендації ДОН КОДА
1. Наказ ДОН КОДА від 11.04. 2016 №125 «Про організацію заходів з літнього оздоровлення та відпочинку
дітей у 2016 році».
2. Розпорядження КОДА від 20.01.2016 № 10 «Про схвалення проекту Програми розвитку системи освіти
Київської області на 2016-2018 роки».
3. Розпорядження КОДА від 09.06.2016 № 242 «Про відзначення у Київській області 25-ї річниці незалежності
України».
4. Розпорядження КОДА від 14.02.2011№ 53 «Про Порядок виявлення та здійснення заходів щодо
підтримки дітей, які опинились в складних життєвих обставинах».
5. Розпорядження КОДА від 09.12.2013 №148-1 «Про вдосконалення роботи з патріотичного
виховання в навчальних закладах області».
6. Наказ ДОН КОДА «Про впровадження курсу «Культура добросусідства» у навчальних закладах
у 2015/2016 навчальному році» від 17.06.2015 №187.
7. Наказ ДОН КОДА від 18.12.2013 №412 «Про посилення роботи з профілактики правопорушень
серед неповнолітніх».
8. Наказ ДОН КОДА від 13.12.2013 №405 «Про вдосконалення роботи з патріотичного виховання в
навчальних закладах області».
9. Наказ ГУОН КОДА від 16.12.2011 №404 «Про затвердження заходів з практичного
впровадження Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів».
10. Лист ДОН КОДА від 06.05.2014 №12-01-1301138 «Про захист дітей та молоді від негативних
інформаційних впливів».
Відповідно до листа ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 «Про
методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017

навчальному році» інформуємо про схвалення навчальних програм, посібників тощо МОН України,
зокрема:
Науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді Науковометодичної ради з питань освіти і науки України протоколом №1 від 13.04.2016 «Схвалено для
використання в загальноосвітніх навчальних закладах»:
посібник «Управління процесом формування ділових якостей старшої школи» (автор:
Л. А. Мартинець);
навчально-методичний комплект: тренінгова програма для дівчат-підлітків «Вчимося керувати
емоціями» та робочий зошит до тренінгової програми «Вчимося керувати емоціями» (автори-упорядники:
О. К. Васлоян, В. Л. Москаленко, К. А. Новохатня);
методичні рекомендації до проведення просвітницько-профілактичних занять з учнями 1-11 класів
«Школа і поліція» (за заг. ред. Т. Журавель, К. Новохатньої, А. Шмалько).
Протоколом №2 від 29.06.2016 «Схвалено для використання в загальноосвітніх навчальних
закладах»:
посібник «Професійне самовизначення старшокласників в умовах освітнього округу» (автори:
О. Л. Морін, Л. А. Гуцан, І. І. Ткачук, О. М. Пархоменко, З. В. Охріменко, Л. І. Гриценок; за ред.
О. Л. Моріна);
корекційна програма «Діти і війна: навчання технік зцілення» (упорядники: В. Климчук,
Н. Москвіна, О. Прянічнікова);
методичний посібник «Психосоціальна підтримка дітей 9-12 років «Знаю. Можу. Роблю» (автори:
Ю. А. Луценко, М. І. Семенова);
«Сімейні цінності Василя Сухомлинського: тематичний збірник статей» (укладачі: Л. В. Корецька,
В. І. Пріт, С. А. Ємельяненко, Л. П. Царик, Н. К. Наумова);
навчально-методичний посібник «Будуємо майбутнє разом»: програма профілактики конфліктів та
правопорушень серед учнівської молоді» (за заг. ред. Т. В. Журавель, М. А. Снітко);
комплект: програма тренінгових занять для підлітків «Вибір до змін» та робочий зошит «Володар
думок» (автори-упорядники: Т. В. Журавель, Н. М. Строєва).
Повний список рукописів навчальних видань, які схвалені для використання у загальноосвітніх
навчальних закладах науково-методичною комісією з проблем виховання дітей та учнівської молоді
Науково-методичної Ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України, розміщено на офіційному
сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» ( www.imzo.gov.ua) у розділі
«Виховна робота. Схвалені рукописи».
Науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань
освіти Міністерства освіти і науки України протоколом №3 від 29.12.2015 «Схвалено для
використання в позашкільних навчальних закладах»:
збірник «Навчальні програми художньо-естетичного напряму позашкільної освіти» (заг. ред.
І. В. Мосякової, І. В. Вержбицької, авт. колектив: Г. М. Шевченко, О. М. Мороз, І. В. Вержбицька,
Л. Ю. Лебідь, О. М. Меркулова, Н. В. Олишевець);
збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму.
Хореографічний профіль» (заг. ред. Н. В. Борсук, авт. колектив: Н. О. Богусевич, Н. В. Борсук,
І. В. Вержбицька, К. В. Іваницька, В. В. Куніцький, І. Ю. Мосякова, Т. К. Окушко, К. М. Опанасюк,
Т. В. Шумило);
збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-естетичного напряму» (заг. ред.
А. В. Корнієнко, авт. колектив: І. Д. Бровко, А. В. Корнієнко, Н. В. Кіріченко, Н. О. Санько, О. Б. Худолей);
збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям.
Математика» (авт. колектив: М. О. Назаренко, A. М. Назаренко, А. І. Азаренкова, О. М. Горохова,
К. В. Лукаш, Т. Л. Єфімова, О. А. Кононенко, С. О. Лихота, З. І. Черній);
збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти» (заг. ред. О. А. Артеменко, Л. А. Дейдиш, авт.
колектив: О. О. Кулігіна, Н. К. Трофіменко, В. С. Антипов, В. М. Жуматій, М. М. Лисенко,
Є. М. Шиманський, Н. Б. Голота, І. В. Курінна, О. І. Коц, О. М. Шевченко, О. М. Степура,
О. А. Артеменко);
навчальна програма «Оркестр народних інструментів» (В. П. Жуков, B.
М. Будьонний).
«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»:
збірник «Навчальних програм з позашкільної освіти. Дослідницько-експериментальний напрям.
Математика» (авт. колектив: М. О. Назаренко, А. М. Назаренко, А. І. Азаренкова, О. М. Горохова,
К. В. Лукаш, Т. Л. Єфімова, О. А. Кононенко, С. О. Лихота, З. І. Черній) (лист Міністерства освіти і науки
України від 08.04.2016 №1/11-4659);

збірник «Навчальних програм з позашкільної освіти. Художньо-естетичний напрям» (заг. ред.
Г. А. Шкури, Т. В. Биковського) (лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 №1/11-4657);
збірник «Навчальних програм з позашкільної освіти. Художньо-естетичний напрям» (заг. ред.
Г. А. Шкури, Т. В. Биковського) (лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 №1/11-4658).
Навчальні програми з позашкільної освіти, які мають гриф Міністерства освіти і науки України,
розміщено на офіційному сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти»
(www.imzo.gov.ua) у розділі «Позашкільна освіта. Навчальні програми».
У планах роботи навчальних закладів необхідно передбачити заходи щодо відзначення таких
важливих пам'ятних та ювілейних дат 2016/2017 навчального року, зокрема:
150 років від дня народження Михайла Грушевського, українського історика, громадського та
політичного діяча, голову Центральної Ради Української Народної Республіки (1917-1918);
980 років (бл. 1036-1074) від дня народження Феодосія Печерського, давньоруського церковного
письменника, просвітителя, одного з перших ігуменів Києво-Печерського монастиря;
200 років (1816-1907) від дня народження Михайла Корнійовича Чалого, українського педагога,
культурно-освітнього діяча, біографа Т. Г. Шевченка, автора наукових праць з питань історії народної
освіти й культури України;
190 років (1826-1874) від дня народження Памфіїла Даниловича Юркевича, видатного українського
мислителя, філософа і педагога;
180 років (1836-1900) від дня народження Василя Степановича Гнилосирова, педагога, публіциста,
просвітника;
180 років (1836-1900) від дня народження Олександра Яковича Кониського, педагога, письменника,
публіциста, громадського діяча, організатора недільних шкіл;
180 років (1836-1911) від дня народження Павла Гнатовича Житецького, ученого, педагога,
громадського діяча.
У 2017 році в галузі освіти і педагогічної науки відзначаються такі пам'ятні дати:
980 років (1037) від заснування бібліотеки Софійського собору, першої відомої бібліотеки в
Київській Русі;
420 років (1597-1647) від дня народження Петра Семеновича Могили, українського богослова та
мислителя, політичного, церковного і освітнього діяча, мецената, одного із найвизначніших організаторів і
реформаторів освіти та церкви в Україні;
385 років (1632) від початку діяльності Києво-Могилянського колегіуму, першого вищого
навчального закладу на території України;
380 років (1637) від виходу «Євангелія Учительного», видрукованого в друкарні Києво-Печерської
лаври в перекладі українською мовою з виправленнями і вступним словом Петра Могили;
295 років (1722) від заснування Харківського колегіуму - другої після Києво-Могилянської академії
школи з повним курсом наук для всіх верств населення;
240 років (1777-1831) від народження Івана Могильницького, українського культурно-освітнього і
церковного діяча на західноукраїнських землях, борця за поширення українських народних шкіл, автора
першої в Галичині граматики української мови, підручників для українських народних шкіл, зокрема
«Букваря»;
200 років (1817) від заснування Рішельєвського ліцею, закритого середнього навчального закладу
підвищеного типу (нині - Одеський національний університет імені І. І. Мечникова);
200 років (1817-1885) від дня народження Миколи Івановича Костомарова, українського та
російського історика, письменника, літературознавця, педагога, етнографа, фольклориста, суспільнополітичного діяча, одного із засновників Кирило-Мефодіївського братства;
190 років (1827-1893) від дня народження Леоніда Івановича Глібова, українського педагога, байкаря,
поета-лірика, драматурга, публіциста, журналіста, видавця, культурно-освітнього діяча, одного з
організаторів недільних шкіл;
180 років (1837) з початку видання діячами «Руської трійці» альманаху «Русалка Дністровая» першої книги українською мовою в Галичині;
170 років (1847-1915) від дня народження Олександра Олександровича Русова, українського вченого,
славіста, педагога, етнографа, фольклориста, статистика, музикознавця, громадського діяча, автора
наукових праць із українського правопису, фольклористики, із питань педагогіки, методики викладання
предметів у гімназіях тощо;
170 років (1847-1926) від дня народження Олександра Григоровича Барвінського, українського
вченого, педагога, історика, літературознавця, публіциста, редактора, громадського та державного діяча,

автора посібників, підручників, хрестоматій з української літератури для початкових шкіл, гімназій і
вчительських семінарій;
150 років (1867) від виходу журналу «Учитель» - одного з перших педагогічних друкованих органів в
Україні та першого світського періодичного видання Закарпаття, завданням якого було підвищення
професійного рівня вчителів та сприяння освітньому розвиткові простого народу;
150 років (1867-1931) від дня народження Остапа Макарушки, українського педагога, філолога,
голови Українського педагогічного товариства «Рідна школа»;
140 років (1877-1943) від народження Наталії Дмитрівни Лубенець, українського педагога, фахівця в
галузі дошкільного виховання, борця за організацію народних дитячих садків, уведення їх до загальної
системи народної освіти;
140 років (1877-1937) від дня народження Степана Львовича Рудницького, українського вченогогеографа, педагога-методиста, основоположника української наукової, політичної та демографічної
географії, антропогеографії, політичної і демократичної географії, картографії; організатора географічної
освіти в середніх та вищих навчальних закладах, автора першого україномовного посібника з географії для
учнів початкових шкіл «Коротка географія України»;
140 років (1877-1921) від дня народження Миколи Дмитровича Леонтовича, українського
композитора, музично-громадського діяча, хорового диригента, педагога, організатора першого
українського симфонічного оркестру й хорової капели, активного учасника розбудови української
національної музичної освіти і культури;
140 років (1877-1938) від дня народження Гната Мартиновича Хоткевича, українського письменника,
перекладача, фольклориста, актора, режисера, композитора, музиканта, педагога, автора підручника
«Історія України» для початкових і середніх класів та навчально-методичних посібників із питань
музичного навчання та виховання молоді, теорії та історії бандурного мистецтва;
130 років (1887-1932) від дня народження Івана Івановича Завадовського, українського мовознавця і
педагога, автора навчальних посібників із загального та українського мовознавства, методичних розробок і
матеріалів для вчителів шкіл, зокрема «Українська мова», «Основи мовознавства»;
130 років (1887-1937) від дня народження Леся (Олександра-Зенона) Курбаса, українського
театрального режисера, громадського діяча, актора, драматурга і публіциста, педагога;
130 років (1887-1937) від дня народження Олекси Наумовича Синявського, українського мовознавця,
педагога, автора праць з української діалектології, граматики, фонетики, історії української літературної
мови, посібників з української мови для учнів і вчителів школи і самоосвіти;
130 років (1887-1958) від дня народження Івана Артемовича Панькевича, українського мовознавця,
літературознавця, історика, педагога, громадського діяча, одного із засновників товариства «Просвіта» і
«Педагогічного товариства Підкарпатської Русі» в Ужгороді, автора шкільних підручників для молодших
класів середніх шкіл, праць із літературознавства, фольклору Галичини, краєзнавства, педагогіки, у т. ч.
народної;
120 років (1897-1983) від дня народження Федора Пилиповича Максименка, українського
бібліографа-енциклопедиста, книгознавця, одного із фундаторів бібліотечно-бібліографічної справи в
УРСР, основоположника вивчення основ бібліотечно-бібліографічних знань у навчальних закладах
України;
120 років (1897-1984) від дня народження Андрія Ілліча Зільберштейна, українського педагога,
фахівця в галузі дидактики, історії педагогіки, вищої школи, автора праць із проблем активізації
пізнавальної діяльності школярів та студентів, історії педагогіки, проблемного навчання й використання
наочності в навчанні;
110 років (1907-1992) від дня народження Михайла Семеновича Гриценка, українського педагога,
фахівця у галузі історії педагогіки, автора наукових праць з історії школи в Україні, історії педагогіки,
навчальних посібників з періодизації історії освіти, історії педагогіки для педінститутів
УРСР тощо;
100 років (1917-1920) від заснування Українського товариства шкільної освіти, до якого входили
організаційний, педагогічний та фінансовий відділи.
Товариством було розроблено план єдиної трудової школи, відкрито 16 українських шкіл, видано
підручники українською мовою;
100 років (1917) від заснування Першої української гімназії імені Т. Шевченка (згодом Трудова
школа імені Т. Шевченка), що перетворилася на своєрідну досвідну освітню установу, в якій проходили
апробацію нові програми і підручники.
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