
 
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ І  НАУКИ  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСНОЇ  ДЕРЖАВНОЇ   

АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

ДЕРЖАВНИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  ЗАКЛАД 

«БЕРЕЗАНСЬКИЙ  ПРОФЕСІЙНИЙ  АГРАРНИЙ  ЛІЦЕЙ» 
 

Н  А  К  А  З 
 

29 жовтня 2013 року                                                                                                                № ___   

м. Березань 

 

 

Про проведення виховних заходів з 

нагоди відзначення 70-річчя битви 

за Дніпро  

 

 На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 20.09.2013 № 1/9-654 

«Про підготовку та відзначення 70-річчя битви за Дніпро», листа ДЗ «Навчально-методичний 

кабінет професійно-технічної освіти у Київській області» від 01.11.2013 № 5/03-174 «Про 

підготовку та відзначення 70-річчя битви за Днітро» та з метою формування патріотичних 

почуттів, виховання в учнів поваги до героїчних подвигів співвітчизників, вшанування 

пам’яті тих, хто загинув у роки Великої Вітчизняної війни, 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити план виховних заходів з нагоди відзначення 70-річчя битви за Дніпро 

(додається).  

 

2. Класним керівникам та майстрам виробничого навчання забезпечити явку учнів на 

час проведення уроку мужності «Пам’ять не знає сивини». 

 

3. Заступникові директора з навчально-виробничої роботи (Мислик Г. О.) внести не-

обхідні зміни до розкладу навчальних занять, скоротивши кількість уроків та передбачивши 

можливість проведення скорочених занять в інші дні.  

 

 

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

но-виховної роботи Школьну Н. О. 

 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

В. о. директора ліцею Г. О. Мислик   
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Додаток  

до наказу № ____ від 29.10.2013 року 

по ДНЗ «Березанський професійний аграрний 

ліцей» 

 

 

План виховних заходів  

з нагоди відзначення 70-річчя битви за Дніпро  

у ДНЗ «Березанський професійний аграрний ліцей» 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін ви-

конання 

Відповідальні 

за проведення 

1. 
Організувати і провести урок мужності «Пам’ять не 

знає сивини»  
08.11.2013 р. Школьна Н. О. 

2. 
Провести усний журнал «Пам’ятати. Відродити. 

Зберегти» 
06.11.2013 р.  

Барсук К. М., 

Мироненко В. М. 

3. Організувати книжкову виставку «Битва за Дніпро» 
до 

05.11.2013 р. 
Деменська С. Г.  

4. 
Переглянути і обговорити документальний фільм 

«Битва за Дніпро» 
05.11.2013 р. Викладачі історії 

5. 
Організувати екскурсію до Березанського краєзнав-

чого музею (кімната бойової слави)  

за графіком 

проведення 

виховних 

годин  

Класні керівники, 

майстри вироб-

ничого навчання  

6. 

Провести урок патріотичного виховання «Пояс бо-

йової звитяги», присв’ячений  героїчним захисникам 

міста Києва та лінії укріпленого району  

до  

11.11.2013 р. 

Класні керівники, 

майстри вироб-

ничого навчання 

7. Організувати і провести акцію «Ветеран поруч» жовтень  

Класні керівники, 

майстри вироб-

ничого навчання, 

вихователі 

 

 

 

Заступник директора 

з навчально-виховної роботи Н. О. Школьна 

 


