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Про відзначення
25-ї річниці незалежності України
На виконання Указу Президента України “Про відзначення 25-ї річниці
незалежності України” від 3 грудня 2015 року № 675, листа МОН України від
24.03.2016 та враховуючи, що Українським інститутом національної пам’яті
названо 2016 рік Роком Державності – на честь низки історичних подій, які
привели до проголошення, а потім відновлення Україною незалежності у ХХ
столітті
НАКАЗУЮ:
1. Передбачити у планах виховної роботи відзначення кожної ключової події
Року Державності та вшанування видатних осіб, а саме:
22 січня Україна відзначала день проголошення першої незалежності у 1918 році та
День Соборності, який встановлено на відзначення проголошення Акта злуки УНР і ЗУНР
у 1919 році.
15 березня – цього дня 1939 року Сойм Карпатської України проголосив Карпатську
Україну незалежною державою;
30 червня – у цей день 1941 року в окупованому Німеччиною Львові проголошено
відновлення Української Держави;
16 липня – цього дня у 1990 році Верховною Радою Української РСР прийнято
Декларацію про державний суверенітет України;
24 серпня – Верховною Радою Української РСР у 1991 році прийнято Акт
проголошення незалежності України;
1 листопада – день “Листопадового зриву”, коли у 1918 році розпочалось українське
повстання у Львові, в результаті якого невдовзі проголошено Західно-Українську Народну
Республіку;
1 грудня – 1991 року в цей день відбувся Всеукраїнський референдум на
підтвердження Акта проголошення незалежності України.
2. Викладачу історії Ковбасі В.М. спланувати тижнів історії
загальноукраїнським гаслом “НЕЗАЛЕЖНІСТЬ. Від 1991-го – назавжди”.

під

3. Інформаційному центру училища (бібліотекар Слинько Н.В.)
підготувати інформаційний супровід виховних годин до визначних дат року
державності
4. Вважати Метою проведення заходів до відзначення пам’ятних дат у рамках
Року Державності України:
–
поглибити знання учнів про ключові події ХХ століття, політичних,
громадських, військових, культурних діячів, які були визначними для українського
державотворення;
–
звернути увагу на тяглість українських державотворчих традицій;
–
актуалізувати серед учителів та учнів ідеї соборності та суверенності
держави – головних передумов розвитку незалежної України;
–
формувати та розвивати різні види вмінь, навичок, які мають стати
фундаментом формування громадянської, історичної та національної свідомості
школярів.
–
активізувати пізнавальний інтерес учнів до засадничих державотворчих
події історій України ХХ століття;
–
сприяти розвитку всіх видів інтелекту (академічного, практичного,
креативного, емоційного й соціального) як умови всебічного розвитку особистості, її
самореалізації;
–
формувати активну громадянську позицію учнів і почуття патріотизму
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою
Директор ДНЗ «МВПУПІТ»
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