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Закон України від 18.01.2001 № 2235-ІІІ «Про громадянство України» 

Закон України від 6.03.2003 № 602-IV «Про Державний Гімн України» 

Закон України від 28.11.2006 № 376-V «Про голодомор 1932-1933 років в Україні» 

Закон України від 9.04. 2015 № 315-VIII «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій 

війні 1939-1945 років» 

Закон України від 09.04.2015 № 317-VIII «Про засудження комуністичного і націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх 

символіки» 

Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 «Про День Гідності та Свободи» 

Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 «Про День Соборності України» 

Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 «Про День захисника України» 

Указ Президента України від 11.02.2015 № 69/2015 «Про вшанування подвигу учасників Революції 

гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні» 

Указ Президента України від 22.02.2017 №17/2016 «Про заходи з відзначення 100-річчя подій 

Української революції 1917 – 1921 років» 

Указ Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019 "Про Стратегію національно-

патріотичного виховання" 

Постанова Верховної Ради України від 28.01.1992 № 2067-ХІІ «Про Державний прапор України» 

Постанова Верховна Рада України від 19.02. 1992 № 2137-XII «Про Державний герб України» 

Постанова Верховної Ради України від 18.12.2018 № 2654-VIII «Про відзначення пам’ятних дат і 

ювілеїв у 2019 році» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 № 845 «Деякі питання дитячо-юнацького 

військово-патріотичного виховання» 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2009 №1494 «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» 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій 

щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України» 

Наказ МОН від 31.03.2017 № 519 “Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки 

України щодо вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні” 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.08.2019 № 1038 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641» 

Лист МОН від 16.08.2019 №1/9-523 "Про національно-патріотичне виховання у закладах освіти у 

2019/2020 навчальному році" 
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