
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

НАКАЗ 
 

17.08.2017     м. Полтава     № 16 
 
Про затвердження плану заходів на 2017 рік  
щодо реалізації Концепції вдосконалення  
інформування громадськості з питань євроатлантичної  
інтеграції України на 2017-2020 роки 
 

На виконання Указу Президента України від 21 лютого 2017 року 
№43/2017 «Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з 
питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки», розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 року №308-р «Про затвердження 
плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування 
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 рік», 
відповідно до листа   Міністерства   освіти  і науки України від 09.08.2017 
№1/9-435 «Щодо виконання Указу Президента України і розпоряджень 
Кабінету Міністрів України» 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити план заходів на 2017 рік щодо реалізації Концепції 
вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної 
інтеграції України на 2017-2020 роки (додаток до наказу). 
 

2. Методисту Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у 
Полтавській області Леваді Л.М.: 

 
2.1. До 01.09.2017 створити та забезпечити діяльність робочої групи з 

питань виконання плану заходів. 
 

2.2. Подавати Міністерству освіти і науки України щокварталу до 20 
числа останнього місяця звітного періоду інформацію про виконання плану 
заходів. 
 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 
Директор           О.А. Чайка 



Додаток до наказу  
Навчально-методичного центру 
професійно-технічної освіти  
у Полтавській області 
від 17.08.2017 № 16 

План заходів на 2017 рік 
щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості 

з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки 

Комунікаційні цілі 
Концепції 

Найменування заходу Цільова 
аудиторія 

Відповідальні за 
виконання 

Строк 
виконання 

Забезпечення 
ефективності проведення 
заходів 

Створити на базі Навчально-
методичного центру професійно-
технічної освіти у Полтавській області 
робочу групу з питань виконання 
плану заходів 

Методисти 
НМЦ ПТО, 
педагогічні 
працівники 

ПТНЗ 

Методист НМЦ 
ПТО Левада Л.М. 

Серпень 

Підвищення рівня 
обізнаності щодо 
європейських цінностей, 
стандартів 

Розробити методичні рекомендації до 
проведення Першого уроку у 2017-
2018 навчальному році на тему 
«Європа – цивілізаційний вибір 
України» 

Методисти 
ПТНЗ 

Методист 
НМЦ ПТО 
Короп Т.С. 

Серпень 

Підвищення рівня 
поінформованості з 
питань євроатлантичної 
інтеграції 

Створити на офіційних веб-сайтах 
НМЦ ПТО та ПТНЗ окремі сторінки 
для висвітлення питань 
євроатлантичної інтеграції України 

Учні ПТНЗ та 
їх батьки, 

педагогічні 
працівники 

Методист НМЦ 
ПТО Левада Л.М. 

Вересень 



Формування позитивних 
психологічних 
настановлень на 
підтримку євроінтеграції 

Перший урок у 2017-2018 навчальному 
році на тему «Європа – цивілізаційний 
вибір України». Висвітлення на сайтах 
навчальних закладів інформації про 
його проведення 

Учні 
ПТНЗ 

Методисти, 
заступники 
директорів з 

виховної роботи 
ПТНЗ 

Вересень 

Підвищення рівня 
поінформованості 
педагогів та учнів з 
питань євроатлантичної 
інтеграції 

Створити у ПТНЗ інформаційні стенди 
про аспекти євроатлантичної інтеграції 
України. 

Учні, 
педагогічні 
працівники 

ПТНЗ 

Заступники 
директорів з 

виховної роботи 
ПТНЗ 

Жовтень-
листопад 

Підвищення рівня 
обізнаності щодо 
співробітництва України 
з НАТО 

Провести у ПТНЗ тематичні семінари, 
лекції «Україна – НАТО: безпека через 
партнерство та співробітництво» 

Учні ПТНЗ Заступники 
директорів з 

виховної роботи 
ПТНЗ, викладачі 
предмета «Захист 

Вітчизни» 

Протягом 
року 

Сприяння формуванню 
критичного мислення 
учнів 

Організувати та провести перегляд 
документального фільму Вадима 
Кастеллі «НАТО: свій чи чужий?» 

Заступники 
директорів з 

виховної 
роботи ПТНЗ 

Методист НМЦ 
ПТО Левада Л.М. 

Жовтень 

Аналіз перебігу 
політичної боротьби за 
європейську перспективу 
України 

У бібліотеках ПТНЗ оформити 
книжкові виставки, провести огляди 
літератури, тематичні читання про 
євроатлантичну інтеграцію України 

Учні, 
педагогічні 
працівники 

ПТНЗ 

Методист  
НМЦ ПТО 

Маловічко Л.Ю., 
бібліотекарі 

ПТНЗ 

Протягом 
року 

Сприяння творчій 
активності учнівської 
молоді 

Залучати учнівську молодь до участі у 
всеукраїнських конкурсах на знання 
проблематики євроатлантичної 
інтеграції 

Учні ПТНЗ Методист 
НМЦ ПТО 
Короп Т.С. 

Протягом 
року 


