
 
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТОСВІТИ  ІНАУКИКИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ  

АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«БЕРЕЗАНСЬКИЙ  ПРОФЕСІЙНИЙ  АГРАРНИЙ  ЛІЦЕЙ» 
 

Н  А  К  А  З 
 

18 грудня 2013 року                                                                                                      № ___ 

м. Березань 

 

 

Про вдосконалення роботи з патрі-

отичного виховання  

 

На виконання доручення голови Київської обласної державної адміністрації від 09 

грудня 2013 року № 148-1 щодо вдосконалення роботи з патріотичного виховання в навчаль-

них закладах області, відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», 

«Про освіту», «Про Державний Гімн України», наказу департаменту освіти і науки Міністер-

ства освіти і науки України від 13 грудня 2013 року № 405 «Про вдосконалення роботи з па-

тріотичного виховання в навчальних закладах області» та з метою виховання у дітей та мо-

лоді патріотизму, шанобливого ставлення до державних символів України, 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Заступникові директора з навчально-виховної роботи (Школьна Н. О.) створити на 

веб-сайті ліцею рубрику «Патріотичне виховання юного покоління» та здійснювати контроль за 

постійним оновлення електронної бази даних з цього питання. 

 

2. Розробити та затвердити план заходів з патріотичного виховання учнівської молоді у 

ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей» (додається). 

 

3. Вивчати, узагальнювати та пропагувати кращий досвід патріотичного виховання уч-

нів, висвітлювати у ЗМІ, науково-практичних конференціях, семінарах. 

 

4. Налагодити співпрацю з органами місцевого самоврядування, громадськими органі-

заціями щодо героїко-патріотичного виховання учнівської молоді. 

 

5. Відповідальність за виконання наказу покласти на заступника директора з навчаль-

но-виховної роботи Школьну Н. О. 

 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор ліцею М. В. Варакін  

 

 
          Додаток  
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Проект наказу внесений   Н. О. Школьна 

до наказу № ___ від 18.12.2013 р. по ДНЗ 

«Березанський професійний аграрний ліцей» 

 

План заходів 

із патріотичного виховання учнівської молоді 

ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей» 

 

№ 

з/п 
Виховні заходи 

Дата  

проведення 

Курси, які 

задіяні в захо-

дах 

Відповідальні  

за проведення 

1. Проведення виховних годин на 

тему:  

- Я – громадянин-патріот не-

залежної держави України 

- Знати і поважати Герб своєї 

Вітчизни, її Прапор і Гімн 

- Твої права та обов’язки (до 

Міжнародного Дня прав лю-

дини) 

 

 

Вересень 

 

Жовтень 

 

Грудень 

 

 

 

І курс 

 

ІІ курс 

 

ІІІІ курс 

 

 

 

Класні керівники та 

майстри виробничого 

навчання, вихователі 

2. Проведення виховних заходів з 

нагоди відзначення Дня Парти-

занської слави 

Вересень 

 

І-ІІІ курси 

Класні керівники та 

майстри виробничого 

навчання, вихователі 

3. Проведення виховних заходів, 

присвячених річниці визволен-

ня України від німецько-

фашистських загарбників 

Листопад 

 

І-ІІІ курси 

Школьна Н. О., клас-

ні керівники та майс-

три виробничого на-

вчання, вихователі 

4. Урок-реквієм «Трагедія голо-

домору 1932-1933 років» (до 

Дня пам’яті жертв голодомору) 

Листопад 

 

І-ІІІ курси 

Школьна Н. О., ви-

кладачі історії 

5. Урочиста лінійка до Дня 

Збройних Сил України 
Грудень 

І-ІІІ курси Сергієнко В. Г., 

Школьна Н. О. 

6. Проведення конкурсної гри 

«Нумо, хлопці!» 
Грудень 

І-ІІІ курси Сергієнко В. Г., Де-

менська С. Г. 

7. Проведення вікторин та інте-

лектуальних ігор на тему: 

-  Київщина: із минулого в 

майбутнє 

-  Славетні постаті України 

Січень 

 

 

І-ІІ курси 

 

ІІІ курс 

Класні керівники та 

майстри виробничого 

навчання, вихователі 

8. Проведення усного журналу 

«Видатні особистості рідного 

краю» 

 

Квітень 

 

І-ІІ курси Деменська С. Г. 

9. Проведення уроків мужності, 

зустрічей з ветеранами війни та 

праці 

Листопад, 

грудень, 

травень 

 

І-ІІІ курси 

Школьна Н. О., Де-

менська С. Г., класні 

керівники та майстри 

виробничого навчан-

ня, вихователі 

10. Проведення виховних бесід та 

лекцій на тему: 

-  Толерантність – моральний 

імператив сьогодення; 

-  Без правової культури не-

 

Березень 

 

Квітень 

 

 

 

І курс 

 

ІІ курс 

Класні керівники та 

майстри виробничого 

навчання,  

Баліцька Н. В., 

Ткаченко А. В. 



3 

 

Проект наказу внесений   Н. О. Школьна 

має правової держави; 

-  Торгівля людьми – грубе 

порушення прав громадянина 

України 

 

Травень 

 

ІІІ курс 

11. Організація екскурсії до кімна-

ти бойової слави Березанського 

народознавчого музею 

ІІ семестр 

 

І-ІІІ курси 

Класні керівники та 

майстри виробничого 

навчання, вихователі 

12. Залучення учнів до участі у 

впорядкуванні та догляді за 

могилами воїнів, меморіально-

го знаку  «Танк» та парку Сла-

ви 

 

 квітень 

 

І-ІІІ курс 

 

Школьна Н. О., клас-

ні керівники та майс-

три виробничого на-

вчання 

13. Урок державності «Нам берег-

ти Україну соборну, єдину!»   

Січень ІІ курс Герасименко Л. І. 

14. Організація книжкових виста-

вок, оглядів до Дня пам’яті 

Крут, до Дня пам’яті жертв 

голодомору, до Дня скорботи і 

вшанування пам’яті жертв вій-

ни в Україні 

ІІ семестр, 

листопад, 

квітень 

І-ІІІ курси Деменська С. Г. 

15. Проведення виховного заходу 

«Лицарський турнір» серед 

юнаків ліцею, присвяченого 

Дню Захисника Вітчизни 

Лютий І-ІІ курси Сергієнко В. Г. 

16. Зустріч з ветеранами афгансь-

кої війни «Живий пам’ятник 

героям» 

 

Лютий 
Учні 

гуртожитку 

Барсук К. М., Миро-

ненко В. М. 

17. Проведення циклу заходів, 

присвячених Дню Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні 

За окремим 

планом 

 

І-ІІІ курси 

Класні керівники та 

майстри виробничого 

навчання, вихователі 

18. Проведення акції «Ветеран 

живе поруч» 

Квітень-

травень 

 

І-ІІІ курси 

Класні керівники та 

майстри виробничого 

навчання, вихователі 

19. Проведення циклу історичних 

читань «Наш край у роки Ве-

ликої Вітчизняної війни» 

Січень-

травень 

 

І-ІІ курси Викладачі історії 

20. Проведення фото-виставок, 

виставок плакатів, стінгазет, 

буклетів, презентацій 

 

Вересень-

травень 

 

 

І-ІІІ курси 

Деменська С. Г., 

Дробот Т. М., Береж-

на О. С., класні кері-

вники, майстри виро-

бничого навчання 

21. Організація роботи з висвіт-

лення у засобах масової інфо-

рмації питань військово-

патріотичного виховання уч-

нівської молоді 

 

Вересень-

травень 

 

 

І-ІІІ курси 

 

Всі педагогічні пра-

цівники ліцею 

 

 

Заступник директора з 

навчально-виховної роботи Н. О. Школьна 


