
 
 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

"Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей" 

НАКАЗ 
м. Львів 

19 січня 2023 року                                                                                                  № 18-о 

Про відзначення Дня Соборності України у січні 2023 року 

На виконання Указу президента України від 18.05.2019 року № 286/2020 «Про стратегію 

національно-патріотичного виховання», заходів щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання в системі освіти України, наказу Українського державного центру 

національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді від 19 грудня 

2022 року № 101-А «Про фотовиставку: «Україна – це ми!» в 2023 році», наказу департаменту 

освіти і науки ЛОДА від 27.12.2022 року № 02-01/-1/341, відповідно до листа управління 

освіти департаменту розвитку Львівської міської ради від 29.12.2022 № 4-2709-40531, згідно 

плану роботи НВК “ШЕЛ” на ІІ семестр 2022/2023 навчального року, з метою зміцнення 

єдності учнів навколо ідеї соборності української держави, утвердження ідеалів свободи і 

демократії, виховання в молодого покоління почуття національної гідності, виховання в учнів 

та молоді поваги  до історичного  минулого  Українського  народу,   

НАКАЗУЮ: 

1. Провести заходи виховного впливу на учнів НВК «ШЕЛ» до Дня Соборності України 23 

січня 2023 року. 

2. Затвердити план заходів на  відзначення  Дня Соборності України «Вона – наш витвір, 

наша мрія, соборна вільна Україна»  (Додаток 1). 

3. Відповідальність за належну підготовку та проведення заходів покласти на Бурак З.Є., 

Яковенко Н.П., педагогів-організаторів НВК «ШЕЛ». 

4. Бурак З.Є., Яковенко, відповідальним за проведення заходів до Дня Соборності: 

4.1. спланувати роботу з проведення заходів до Дня Соборності у НВК «ШЕЛ» і подати 

на погодження Врублевській А.П., заступникові директора з навчально-виховної 

роботи до 20.01.2023 року. 

4.2. залучити до підготовки і проведення заходів до Дня Соборності вчителів-

предметників, кураторів навчальних груп, учнів усіх вікових категорій, 

представників РУС, батьківську громадськість, представників ГО. 

5. Кураторам навчальних груп включити заходи до Дня Соборності України до планів 

виховної роботи та забезпечити якісний рівень їх підготовки і проведення. 

6. Публікувати фото та відеоматеріали заходів на Facebook сторінку та сайт НВК «ШЕЛ». 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на Врублевську А.П., заступника директора з 

навчально-виховної роботи. 

 

 

Директорка                                                                    Іванна КУТЕЛЬМАХ 

 

 

З наказом ознайомлені: 

_______________Аліна ВРУБЛЕВСЬКА 

_______________Зоряна БУРАК 

_______________Надія ЯКОВЕНКО 



 
 

Додаток 1 

до наказу № 18-о від 00.01.2023 року 

 

 
Заходи  на відзначення Дня Соборності України, січень 2023 

№ Назва заходу Дата 

проведення 

 

Групи Відповідальні 

1. Провести єдину виховну годину 

спілкування о 9:25 

«Вона – наш витвір, наша мрія, соборна 

вільна Україна» 

23.01.2023 5-21 Куратори груп 

2. Організація і проведення: 

▪ Живого ланцюга єдності; 

▪ Підняття державного прапора 

України; 

▪ Виконання Гімну України. 

23.01.2023 5-21 

Врублевська А.П. 

Бурак З.Є. 

Куратори груп 

3. Оформлення: 

▪ рекреації «Україна – соборна, вільна, 

неподільна»; 

▪ стіннівки «Акт Злуки»; 

▪ книжкової виставки в бібліотеці 

«Прапор єднання» та «Події 

Української революції». 

23.01.2023 РУС 
Василик М.А. 

Яковенко Н.П. 

4. Участь у відео-челенджі «Україна – це 

ми!» 23.01.2023 РУС 

Бурак З.Є. 

Яковенко Н.П. 

Куратори груп 

5. Проведення акції «Розгорнімо прапор 

України» 
23.01.2023 5Б Зворська М.М. 

 

 

 
Заступник директора                                                             Аліна ВРУБЛЕВСЬКА 

з навчально-виховної роботи 


