
 
 

ШИРОКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ВІДДІЛ  ОСВІТИ 

 

 Н А К А З  

 

 13.02.2017 

                        смт. Широке                          №71 

 

 

Про затвердження Плану заходів  

щодо популяризації державних  

символів України  у навчальних  

закладах району 

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07 .12.2016 року №954-р 

«Про затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів України, 

виховання поваги до них у суспільстві, враховуючи Рекомендації щодо порядку використання 

державної символіки у навчальних закладах України, затверджених наказом Міністерства 

освіти і науки України від 07.09.2000 року №439, на виконання наказу департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації від 09.02.2017 року №75/0/212 «Про затвердження Плану заходів 

щодо популяризації державних символів України, виховання поваги до них серед учнівської 

та студентської молоді області», з метою введення поваги до державних символів у ранг 

пріоритетних елементів патріотичного виховання та формування в учнівської молоді 

свідомого дотримання почестей та правил поведінки щодо державних символів в 

повсякденному житті, під час урочистих та офіційних заходів, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити План заходів щодо популяризації державних символів України, виховання 

поваги до них серед учнівської  молоді району (додається). 

2. Керівникам навчальних закладів району  передбачити у річних планах роботи заходи, 

спрямовані на реалізацію Плану. 

3. Методисту  районного методичного кабінету Лисенко Т.В. вжити організаційних 

заходів щодо висвітлення даного наказу на сайті відділу освіти. 

4. Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на завідуючу районним 

методичним кабінетом Біднову Л.Г., контроль залишаю за собою. 

 

 

 

В.о. начальника відділу    Т.М.УСТИМЕНКО 

 

 

 



Додаток  

до наказу №71 

  від 13.02.2017 р. 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо популяризації державних символів України 

у навчальних закладів району 

 

№ Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавець 

 Проведення до Дня Конституції України,Дня 

державного Прапора України та Дня незалежності 

України інформаційно-просвітницьких заходів, 

присвячених висвітленню історії формування 

державних символів України, їх значення і 

використання у різні історичні часи 

Відповідно 

до річних 

планів 

роботи 

Керівники 

навчальних закладів 

 Обов’язкове використання учнями, вихованцями, 

педагогічними працівниками у навчальних 

закладах Державного Гімну України під час 

підняття Державного Прапору України на початку 

та наприкінці кожного навчального року, під час 

проведення інших урочистих заходів 

Відповідно 

до річних 

планів 

роботи 

Керівники 

навчальних закладів 

 Проведення педагогічними працівниками 

роз’яснювальної роботи серед учнів та їх батьків 

щодо шанобливого ставлення до державних 

символів України.  

Відповідно 

до річних 

планів 

роботи 

Керівники 

навчальних закладів 

 Оновлення у дошкільних, загальношкільних та 

позашкільних навчальних закладах державних 

символів України 

До 

01.03.2017 

Керівники 

навчальних закладів 

 Проведення досліджень щодо походження, 

історичного розвитку, становлення у різні 

історичні періоди державних символів України та 

забезпечити популяризацію результатів таких 

досліджень 

Відповідно 

до річних 

планів 

роботи 

Керівники 

навчальних 

закладів, вчителі 

історії 

 Проведення у позашкільних навчальних закладах 

заходів, спрямованих на популяризацію 

державних символів України. 

Відповідно 

до річних 

планів 

роботи 

Керівники 

навчальних закладів 

  Участь учнівської молоді у конкурсах творчих 

робіт,  присвячених державним символам України 

Протягом 

року  

Керівники 

навчальних закладів 

 Створення у шкільних бібліотеках книжкових 

виставок, презентацій видань, інших заходів, 

спрямованих на популяризацію державних 

символів України. 

Протягом 

року 

Керівники 

навчальних закладів 

 Висвітлення на сайтах закладів освіти інформації 

про проведені заходи, що спрямовані на 

виховання шанобливого ставлення до державних 

символів України, роз’яснення їх значення для 

розбудови держави. 

Протягом 

2017-2018 

років 

Керівники 

навчальних закладів 

  


