
 

УКРАЇНА 

Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 
Херсонської міської ради 

вул. Кости Хетагурова, 59 м. Херсон, 73042,  тел. 8 (0552) 37-28-97, 37-28-53 

e-mail: school-4-kherson@ukr.net код  ЄДРПОУ 24115357 

 

від 23.08.2017  року                                                                          № 306 

 

НАКАЗ 

 

Про організацію роботи  

з військово-патріотичного виховання  

у 2017-2018 навчальному році 

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про середню загальну 

освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року, схваленої Указом Президента України від 25.06.2013 № 344/2013, 

Концепції національно – патріотичного виховання молоді, затвердженої 

Міністерством освіти і науки від 27.10.2009 року № 375,  відповідно до наказу 

управління освіти і науки м. Херсона та плану роботи навчального закладу на 

2015/2016 рік, з метою утвердження патріотизму, зміцнення духовної та 

моральної єдності суспільства, дбайливого ставлення до національних 

багатств, активної підтримки та розвитку Української державності, любові до 

рідної мови, культури, національних свят і традицій,, готовності до захисту 

країни, збереження та шанування національної пам’яті і символіки держави, , 

-  

         

НАКАЗУЮ:  

1. Визначити основні завдання  військово-патріотичного виховання: 

- утвердження патріотичних цінностей та поваги до історичного 

минулого України; 

- виховання  поваги до Кокституції України, Законів України, державної 

символіки; 

- підвищення престижу військової служби ; 

- формування толкрантного ставлення до інших культур та традицій; 

- розвиток кращих рис українця як базової основи громадянина України; 

- формування мовленевої культури та любові до української мови; 

- прищеплення поваги до українських свят та традицій; 

 

 



  

2. Заступнику  директора  з  виховної  роботи Ступці О.В.: 

2.1 Забезпечити дієве функціонування системи роботи з національно-

патріотичного виховання та військової підготовки у закладі освіти; 

2.2 Взяти  під особистий контроль проведення  обов’язкових заходів з 

даного напрямку; 

2.3 Сприяти залученню учнів до занять у гуртках даного напрямку з 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей школярів. 

3. Відповідальним за військову підготовку назначити Буряковського Д.О., 

за національно- патріотичне виховання – вчителя історії Токаленко П.О. 

3.1 Спланувати  роботу з учнями; 

3.2 Використовувати  ефективні форми та методи під час проведення  

занять; 

3.3 Забезпечити  участь учнівської молоді в  шкільних, міських та 

обласних заходах з національно-патріотичного циклу; 

3.4 Висвітлювати проведену на сайті школи, а також у засобах масової 

інформації; 

3.5 Залучати батьків та представників громадськості до роботи з 

виховання патріотів країни. 

4. Класним  керівникам: 

     4.1  Внести у річні плани роботи на 2016-2017 н.р. заходи з даного 

напрямку  та забезпечити їх виконання. 

     4.2.Сприяти залученню учнів до гурткової роботи. 

 

5. Контроль  за  виконанням   наказу  покласти на заступника директора з 

виховної роботи  Ступку О.В. 

 

 

Директор школи                                                   С. І. Місюченко 

 

З наказом ознайомлені: 

Ступка О.В.  

Буряковський Д.О. 

Токаленко П.О.  
 


