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План заходів  

управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації  

до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 

   № Захід Дата, час 

проведення 
Місце 

проведення 
Цільова  

аудиторія 
Відповідальний  

за підготовку 
Організатори заходу 

1 Лекції, бесіди, виховні 

години, радіолінійки, 

зустрічі за круглим 

столом, конференції тощо, 

за участю ветеранів війни 

та військової служби, 

учасників бойових дій та 

учасників 

антитерористичної 

операції на сході країни 

Лютий  

2016 року 

Загальноосвітні 

навчальні 

заклади 

Учні 5-11 

класів 

Заступники 

директорів із 

виховної роботи, 

педагоги-

організатори, 

класні керівники 

Управління освіти, 

адміністрація 

загальноосітніх 

навчальних закладів 

2 Тематичні виставки 

документів, літератури, 

демонстрації фільмів, 

відео, фото та інших 

документів тощо 

Лютий  

2016 року 

Загальноосвітні 

навчальні 

заклади 

Учні 5-11 

класів 

Заступники 

директорів із 

виховної роботи, 

педагоги-

організатори, 

Управління освіти, 

адміністрація 

загальноосітніх 

навчальних закладів 



класні керівники, 

бібліотекарі 

3 Покладання квітів до 

пам’ятників, пам’ятних 

знаків, меморіальних 

куточків та місць 

поховань загиблих 

Лютий 

2016 року 

Загальноосвітні 

навчальні 

заклади 

Учні 5-11 

класів 

Заступники 

директорів із 

виховної роботи, 

педагоги-

організатори, 

класні керівники 

Управління освіти, 

адміністрація 

загальноосітніх 

навчальних закладів 

4 Екскурсії до музеїв Протягом 

навчального 

року 

 Учні 1-11 

класів 

Заступники 

директорів із 

виховної роботи, 

педагоги-

організатори, 

класні керівники 

 

Управління освіти, 

адміністрація 

загальноосітніх 

навчальних закладів 

5 Тематична година 

спілкування „Ціна чужої 

війни” 

16.02.2016, 

08.30 – 09.15 

 

 

Гімназія № 59 

іменіО.М.Бойчен

ка міста Києва  

(актова зала) 

вул. 

В.Китаївська, 85 

 

Учні  10-х 

класів 

 

Заступник 

директора з 

виховної роботи, 

педагог-

організатор, класні 

керівники 10-х 

класів 

Управління освіти, 

адміністрація 

гімназії 

11   6  „Зустріч поколінь”: 

запрошені ветерани-

афганці, учасники АТО, 

ветерани війни 

 

15.02.2016 Спеціалізована 

школа І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

української мови 

Учні  8-9-

10 класів 

 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

Коваленко О.М. 

Управління освіти, 

адміністрація школи 



та літератури  

№ 273  

міста Києва 

вул. Набережно-

Корчуватська, 

94-А 

     7 

Виховний захід 

„Афганістан – мій вічний 

біль, моя пекуча пам’ять!” 

 

 

 

17.02.2016, 

15.10 

Актова зала 

спеціалізованої 

школи І-ІІІ 

ступенів з 

поглибленим 

вивченням 

іноземних мов  

№ 220  

міста Києва 

вул. 

Якубовського, 

 7-Б 

Учні  8-9-

10 класів 

 

Заступник 

директора з 

виховної роботи 

Козак О.П. 

Управління освіти, 

адміністрація школи 

 

 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу загальної 

середньої освіти та виховної роботи                                                                                                                 О. Польгуй 
 


