
                                                            
Державний навчальний заклад 

«ХЕРСОНСЬКИЙ  ПРОФЕСІЙНИЙ  СУДНОБУДІВНИЙ  ЛІЦЕЙ» 

 

Н А К А З 

 

від  26.02. 2018р.                     № 68 

 

 

 
Про затвердження плану заходів щодо 

національно-патріотичного виховання учнів 

ліцею у 2018 року 

  

              На виконання Указу Президента України від 13.10.2015 №580-2015 

«Про  Стратегію національно – патріотичного виховання дітей та молоді на 

2016-2020 років», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 

№ 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді»,   відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 07.12.2016 № 954-р «Про затвердження плану заходів щодо популяризації 

державних символів України виховання поваги до них у суспільстві» , з 

метою формування в учнівської молоді національної свідомості, виховання 

патріотичних почуттів громадянина України з урахуванням сучасних 

політичних тенденцій, популяризації державних символів України 

Наказую: 

 

1. Затвердити План заходів щодо національно-патріотичного виховання учнів 

ДНЗ «Херсонський професійний суднобудівний ліцей» на 2018 рік 

(додається). 

2. Довести План заходів до відома педагогічного колективу ліцею. 

3. Своєчасно висвітлювати на офіційному сайті ДНЗ «Херсонський професійний 

суднобудівний ліцей» інформацію про проведені заходи. 

4. Заступнику директора з виховної роботи Божонку В.М.  тримати під  
контролем виконанням Плану заходів щодо національно-
патріотичного  виховання  учнів ліцею у 2018 році. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

      Директор ліцею                                        Ю.А.Новосад 

 

 

 

 

 



                                                                                            Затверджено 
        наказом по ДНЗ «Херсонський 

        професійний суднобудівний 

        ліцей» 

                    від   26.02.2018 р. № 68 

 
План заходів національно-патріотичного виховання 

учнів ДНЗ «Херсонський професійний суднобудівний ліцей» на 2018 р. 

 

№ 

з/ п 
Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1.   

Оформити на базі ліцейної бібліотеки постійну 

експозицію літератури «Роль національно-

патріотичного виховання в процесі 
державотворення» 

Протягом 

2018 року 
Комаренко В.П. 

2.  

      

    

Проводити  бесіди, присвячені героїчним 

подвигам українських воїнів, боротьбі за 

територіальну цілісність, незалежність України 

Протягом 

2018 року 

Класні 

керівники 

 

3.  

      

    

Проводити заняття  спортивних гуртків на базі 

ліцею 

Протягом 

2018 року 

Керівники 

спортивних 
гуртків 

4.  

      

    

Організувати  навчально-тематичні екскурсії 

до ліцейного музея воїнів АТО. 

Протягом 

2018 року 

Заступник 

директора з 

ВР, класні 

керівники 

 

5.  

      

    

Оновлювати та поповнювати експозиції  в  

ліцейному музею 
Постійно Ласска А.О. 

7.  

      

    

Активізувати роботу Старостату ліцею  з 

національно-патріотичного виховання 

Протягом 

2018 року 
Мозоль Р.В. 

8.  

      

    

Організувати проведення заходів до: 

- Дня Соборності України; 

- Дня пам’яті жертв Голокосту; 

- Дня пам’яті Героїв Крут; 

- Дня Героїв Небесної Сотні; 

- Річниці аварії на Чорнобильській АЕС; 

- Дня пам’яті та примирення, Дня Перемоги 
над нацизмом в Європі; 

- 26-ї річниці незалежності України; 

- Дня українського козацтва, Дня захисника 
України; 

  

  

Згідно 

календарних 

дат 

Божонок В.М., 

Мозоль Р.В., 

класні керівники 

  



- Дня української писемності та мови; 

- Дня Гідності та Свободи; 

- Дня пам’яті жертв Голодомору; 

- Дня Збройних Сил України; 

- Дня вшанування ліквідаторів наслідків аварії 

на ЧАЕС. 

9.  

      

    

Організувати участь учнів ліцею в   конкурсі  

військово-патріотичної пісні 

Протягом 

2018 року 

Куртоглу О.І.,  

Мозоль Р.В. 

 

10.

      

  

Проводити зустрічі учнів та викладачів ліцею з 

учасниками АТО і  ветеранами Другої Світової 
війни 

Протягом 

2018 року 

Божонок В.М., 

Ласска А.О., 
Круглов Ю.О. 

11.

      

  

Забезпечити проведення в ліцеї заходів щодо 

популяризації державних символів України, 

виховання поваги до них, а саме: 

-    проведення годин спілкування, виховних 

годин, «круглих столів» тощо, присвячених 

висвітленню історії формування державних 

символів України, їх значення і використання в 
Україні у різні історичні періоди; 

-    проведення книжкових виставок, 

презентацій видань, спрямованих на 

популяризацію державних символів України 

Протягом 

2018 року 

 

 

 

Класні 
керівники 

 

 

КомаренкоВ.П. 

 

 

 

12.

      

  

Систематично поповнювати сторінку 

«Національно-патріотичне виховання» на 
офіційному сайті ліцею 

Протягом 

2018 року 
Божонок В.М. 

 


