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№ з/п Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

І. Організаційні заходи 

1. 
П 2.1 

Створення та поновлення  стендів та куточків Пам’яті 

Другої світової війни та під час проведення 

антитерористичної операції на сході України 

протягом 

2021-2025 

років 

Заступник директора 

з НВР Кушнір Л.О. 

Педагог-організатор 

Дашко Г.С. Вчитель 

історії та права  

Добровольський В.К. 

Вчитель Захисту 

України Вторук Ю.І. 

2. 
П.2.2 

Організація патронату   місць поховань (могил) захисників  

України загиблих в роки Другої світової війни та під час 

проведення антитерористичної операції на сході України 

протягом 

2021-2025 

років 

 Заступник директора 

з НВР Кушнір Л.О. 

Педагог-організатор 

Дашко Г.С. Вчитель 

історії та права  

Добровольський В.К. 

Вчитель Захисту 

України Вторук Ю.І. 

3. 
П.3.1 
 

 Проведення бесід з учнями щодо запобігання актам 

вандалізму та руйнуванню меморіальних комплексів, 

пам’ятників та меморіальних дощок на честь захисників 

України, а також місць поховань загиблих (померлих) 

осіб, які брали участь у захисті України в роки Другої 

світової війни та під час проведення антитерористичної 

операції на сході України 

протягом 

2021-2025 

років 

 Заступник директора 

з НВР Кушнір Л.О. 

Педагог-організатор 

Дашко Г.С. Вчитель 

історії та права  

Добровольський В.К. 

Вчитель Захисту 

України Вторук Ю.І. 

4. 
П.3.5. 

Організація проведення тематичних заходів: уроків історії 

України, уроків мужності й пам’яті, лекцій, семінарів, 

бесід, засідань «круглих столів», вечорів пам’яті, 

присвячених героїзму захисників України, за темами: 

«Мужність і відвага крізь покоління», «Запах війни», «Мій 

тато – герой України», «Історії героїв АТО: Ми боремося за 

українську землю» 

протягом 

2021-2025 

років 

 Заступник директора 

з НВР Кушнір Л.О. 

Педагог-організатор 

Дашко Г.С. Вчитель 

історії та права  

Добровольський В.К. 

Вчитель Захисту 

України Вторук Ю.І. 

5. 
П.3.6. 

Організація проведення виставок художніх творів, творів 

мистецтва, історичних документів, експозицій з архівних 

фото- і художніх матеріалів, присвячених пам’яті воїнів, 

які брали участь у захисті України в роки Другої світової 

війни та під час проведення антитерористичної операції 

протягом 

2021-2025 

років 

 Заступник директора 

з НВР Кушнір Л.О. 

Педагог-організатор 

Дашко Г.С. Вчитель 

історії та права  



Заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 

2025 року 

на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 

20.01.2021  № 37-р 

 

на сході України, за темами: «Уклін живим, загиблим – 

слава», «Герої не вмирають», «Земляки – герої України» 

Добровольський В.К. 

Вчитель Захисту 

України Вторук Ю.І. 

6 
п.4.4.,п.4.8 

Організція проведення у навчальних закладах науково-

дослідницької діяльності з увічнення пам’яті воїнів, які 

брали участь у захисті України в роки Другої світової війни 

та під час проведення антитерористичної операції на 

сході України 

протягом 

2015-2020 

років 

 Заступник директора 

з НВР Кушнір Л.О. 

Педагог-організатор 

Дашко Г.С. Вчитель 

історії та права  

Добровольський В.К. 

Вчитель Захисту 

України Вторук Ю.І. 

    

 

  

 

  

 


