
«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

В.о. начальника управління освіти, 
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План заходів 

з відзначення 71-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 71-ї річниці завершення Другої світової війни 

 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

Місце 

проведення 

1 У шкільних бібліотеках оформити тематичні виставки документів, друкованих 

видань та фотоматеріалів,  

 

Травень 2016 Заклади 

освіти 

2 Організувати та провести бесіди, уроки тощо, присвячені 71-ї річниці Перемоги 

над нацизмом у Європі та 71-ї річниці завершення Другої світової війни за участю 

ветеранів війни, учасників українського визвольного руху, учасників 

антитерористичної операції. 

Травень 2016 Заклади 

освіти 

3 Участь у вахті памяті: 

- пам’ятник Невідомому солдату (вул. Уборевича) – СШ № 304, СЗШ № 55, 288, 

гімназія № 287; 

- пам’ятний знак першої лінії оборони (19 км Житомирського шосе) - СЗШ № 50; 

- пам’ятний знак «Слава героям-партизанам України!» (на розі вул. Симиренка та 

вул. Григоровича - Барського) – СЗШ № 223, 235 СШ № 254; 

- пам’ятник воїнам-автомобілістам (вул. Симиренка 19) – СШ № 317. 

06.05.2016 

11.30 

Заклади 

освіти 



4 Районний конкурс патріотичної пісні «Пісні звитяги», присвячений 71-ї річниці 

Перемоги над нацизмом у Європі та 71-ї річниці завершення Другої світової війни 

05.05.2016 

15.00 

ВПУ № 33 

5 Дні пам'яті та примирення, присвячені пам'яті жертв Другої Світової війни. 

Проведення відеолекторію на тему «Війна – кривава пляма в історії держави» 

03.05-13.05.16 СЗШ № 13 ім. 

І.Хитриченка 

6 Святковий концерт. Покладання квітів до пам’ятного знаку 206-і стрілецької 

дивізії 

06.05.16 СЗШ № 35 

7 Виставка дитячих малюнків 05.05.16 СЗШ № 55 

8 У рамках проведення тижня патріотичного виховання , присвяченого Дню пам’яті 

та примирення та  Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні провести: 

- конкурс настінних газет; 

- конкурс малюнків і творчих робіт «Життя заради України: нам є чим пишатися»; 

- зустріч двох поколінь: воїни Другої світової війни та воїни АТО «Одна родина у 

двох війнах»; 

- перегляд документального фільму «Між Гітлером і Сталіним: Україна в Другій 

світовій війні». 

03.05.-06.05.16 СЗШ № 72 

9 Уроки мужності «Пам´ятаємо! Перемагаємо!» 

 

03.05-13.05.16 СШ № 76 ім. 

О. Гончара 

10 Провести комплекс заходів, присвячених 71-ї річниці Перемоги над нацизмом у 

Європі та 71-ї річниці завершення Другої світової війни: 

-мітинг-реквієм «Вічна пам’ять героям»; 

-зустрічі з ветеранами війни 1941-1945р.р.; 

-вахта пам’яті біля пам’ятника загиблим верстатобудівникам; 

-виставки дитячих малюнків «Діти – за мир!; 

-волонтерські акції; 

- фотоконкурс  «Пам'ять крізь віки». 

03.05-13.05.16 Київська 

гімназія 

№ 154 

11 Виставка документальних та друкованих матеріалів «Народна пам’ять зберігає 

героїв імена». 

 

04.05-06.05.16 СЗШ № 205 



12 Фестиваль пісень  воєнних  років«Шляхами  мужності»  03.05-04.05.16 СШ № 254 

13 Акція «Під  час  війни добру  є  місце» 05.05.16 СШ № 254 

14 Акція «Ветеран живе поруч» 06.05 СЗШ 288 

15 У рамках проведення тижня патріотичного виховання , присвяченого Дню пам’яті 

та примирення та  Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні провести: 

- концертну програма «Мужність та відвага крізь роки»:  

- конкурс строю та пісні «Червона калина»; 

-   акцію «Привітай ветеранів» 

03.05-13.05.16 СШ № 304 

16 Проведення районного етапу дитячо-юнацької гри «Сокіл» («Джура») серед 

загальноосвітніх закладів мікрорайону та вихованцями ЦВПСВМ «Десантник».  

27.04.16 

14.00 

ЦВПСВМ 

«Десантник» 

17 Виготовлення вітальних листівок до Дня Перемоги.  

Художня виставка дитячих робіт «Світлий подвиг – незабутній!».  

Конкурс читців «Дорогами війни» 

 

03.05-13.05.16 ПК «Сокіл», 

«Берегиня», 

«Фотон», 

«Обрії», 

«Кентавр», 

«Оберіг», 

«Сучасниця», 

«Гармонія», 

«Ровесник», 

«Злагода» 
 

 

Начальник відділу з питань загальної середньої та позашкільної освіти      І. Лук'янчук 


