
 

ШИРОКІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ 
  

Н А К А З  

 

 04.01.2017                 смт. Широке              №1 

 

Про  проведення Міжнародного  

дня  пам’яті жертв Голокосту  

 

 

На виконання п.2 постанови Верховної Ради України від 05 липня 2011 року 

№3560-VI «Про 70-річчя трагедії Бабиного Яру», листа департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації від 03.01.2017 №26/0/211-17 «Про заходи до Міжнародного дня  

пам’яті жертв Голокосту»,  з метою збереження пам’яті про страшну трагедію в історії 

України,  

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити  районні заходи  до  Міжнародного дня  пам’яті жертв Голокосту  

(додаються). 

2. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів району: 

2.1. Провести 23-27 січня 2017 року у навчальних закладах просвітницько-виховні 

заходи (конференції, уроки пам’яті, інтегровані уроки, брифінги, засідання круглих столів, 

перегляди документальних стрічок із наступним обговоренням тощо), присвячені  пам’яті 

жертв Голокосту (до 23 січня 2017 року). 

2.2. Оновити  у бібліотеках, музеях, музейних кімнатах закладів освіти експозиції, 

виставки фотодокументів, художньої та документальної літератури із висвітлення 

масштабів та наслідків Голокосту (до 25 січня 2016 року). 

2.3. Організувати екскурсії до місцевого історико-краєзнавчого музею, 

Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І.Яворницького (січень 2017 

року). 

2.4. Забезпечити широке висвітлення інформації про проведені заходи на сайтах 

освітніх установ (січень 2017 року). 

2.5. Забезпечити інформування  відділу освіти про проведені заходи до 30 січня 

2017 року. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на методиста                                       

РМК Лисенко Т.В. 

 
 

 

Начальник відділу                                                                                                 О.М.  ЛОХАЧ 



 

Додаток  

до наказу відділу освіти 

від 04.01.2017 року  №1 

 

 

 

 

ЗАХОДИ 

  до  Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Назва заходу Дата  

проведення 

Місце  

проведення 

Відповідальний за 

підготовку 

1 Загальношкільна лінійка 

«Скорботна свічка пам’яті 

святої» 

27.01.2017 Навчальні 

заклади району 

Адміністрація  

2. Віртуальні екскурсії 

«Голокост – трагедія, котра не 

повинна повторитись» 

24-27.01.2017  Навчальні 

заклади району 

Адміністрація 

3 Тематична бібліотечна 

виставка публіцистичних 

матеріалів та художньої 

літератури з даної тематики 

24-27.01.2017 Бібліотеки 

навчальних 

закладів району 

Шкільні 

бібліотекарі 

4 Голосні читання «Голокост 

устами очевидців» 

24-27.01.2017 Бібліотеки 

навчальних 

закладів району 

Шкільні 

бібліотекарі 

5 Перегляд та обговорення  

документального фільму 

«Голокост» (учні 7-11 кл) 

24-27.01.2017 Навчальні 

заклади району 

Адміністрація 

6 Тематичні класні години  24-27.01.2017 Навчальні 

заклади району 

Адміністрація 

7 Виставка фото колажів 

«Місця, пов’язані з пам’яттю 

про Голокост» 

24-27.01.2017 Навчальні 

заклади району 

Адміністрація 


