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НАКАЗ 

02.05.2022 р о к у о ^ / Г У -
Про проведення в ліцеї-інтернаті 
Декади громадянської освіти 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 
середню освіту», Стратегії національно-патріотичного виховання, 
затвердженої Указом Президента Українивід 18.05.2019 р. № 286/2019, 
наказу Департаменту освіти і науки Чернівецької військової адміністрації від 
26.04.2022 р. № 99 «Про проведення в закладах освіти області Декади 
громадянської освіти», наказу управління освіти Чернівецької міської ради 
від 28.04.2022 р. № 108 " Про проведення в закладах загальної середньої 
освіти Декади громадянської освіти" та з метою формування громадянських і 
соціальних компетентностей, ціннісних орієнтирів і громадянської 
самосвідомості ліцеїстів та студентської молоді, підвищення якості 
виховного простору у ліцеї-інтернаті в дусі національно-патріотичного 
виховання, реалізації елементів громадянської освіти, за ініціативи та 
підтримки кафедри політології та державного управління Чернівецького 
національного університету імені Юрія Федьковича, 

НАКАЗУЮ 

1.Провести з 02.05.2022 р. до 18.05.2022 р. у ліцеї-інтернаті Декаду 
громадянської освіти в дистанційному режимі. 
2. Затвердити План заходів проведення Декади громадянської освіти, що 
додається. 
3. Контроль за організацією виконання Плану заходів покласти заступника 
директора з НВР Чумака В.М. 



4. Організацією виконання Плану заходів покласти на вчителя громадянської 
освіти Філіпчук О.М. 
4. Відповідальному виконавцю Філіпчук О.М.: 
5.1. Забезпечувати організацію та виконання Плану заходів з 02.05.2022 р. по 
18.05.2022 р. 
5.2. До 19 травня 2022 р. надавати заступнику директора з НВР Чумаку В.М. 
звіт про виконання Плану заходів. • 
6. Заступнику директора з НВР Чумаку В.М. інформувати управління освіти 
про проведені заходи у рамках Декади до 19 травня 2022 р. на e-mail: 
zastankevych-gs@meta.ua 
7. Соціальному педагогу Іванюку Р.Я. наказ розмістити на інформаційному 
сайті ліцею-інтернату до 03.05.2022 р. 8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Філіпчук О.М. 

mailto:zastankevych-gs@meta.ua


ЗАТВЕРДЖУЮ 

проведення Декади громадянської освіти 
у ліцеї-інтернаті у дистанційному режимі 

№ Назва заходу Дата і час 
проведення Відповідальні 

Віртуальні мандрівки «Пізнаємо 
Україну», «Відкриваємо Європу». 02.05-18.05. 

Філіпчук О.М., Іванюк 
Р.Я., класні керівники та 
вихователі 

2. 
Інтерактивні онлайн-лекції 
«Європейський вибір України», «Історія 
створення Європейського Союзу». 

02.05 -18.05. Чумак В.М. 

3. 
Віртуальні подорожі-уікенди«Шедеври 
європейської культури та літератури», 
столицями європейських країн «Європою 
без віз» 

02.05-18.05. Іванюк Р.Я. 

і 

4. 
Години спілкування «Україна - це 
Європа», «Толерантність - головна риса 
європейської спільноти» 

02.05-18.05 Чумак В.М. 

Соціальний педагог Руслан ІВАНЮК 


