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Методичні рекомендації щодо відзначення 70-річчя Перемоги та пам'ятних подій
Великої Вітчизняної війни

На  виконання  Закону  України  №  1684-III від  20.04.2000 р."Про  увічнення
Перемоги у Великій Вітчизняній війні" та згідно Листа МОН України № 1/9-614 від
27.11.2014 р. “Про методичні рекомендації з патріотичного виховання” Національний
еколого-натуралістичний центр  учнівської  молоді  надсилає  методичні  рекомендації
щодо відзначення пам'ятної історичної дати.

З  метою  національно-патріотичного  та  морального  виховання  учнівської
молоді, формування шанобливого ставлення до ветеранів Великої Вітчизняної війни,
учасників визвольних змагань, поширення достовірних відомостей про подвиги під
час  війни,  вшанування  пам'яті  учасників  визволення  України  і  звитяжної  праці
працівників  тилу,  Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
рекомендує  провести  в  навчальних  закладах  системи  загальної  середньої  та
позашкільної освіти еколого-краєзнавчу акцію «Пам’ятні стежини Перемоги».

Метою заходу є:
1. посилення патріотичного виховання;
2. сприяння формуванню національної самосвідомості та історичної пам'яті;
3. розвиток гуманного та відповідального ставлення учнівської молоді до людей 

старшого покоління; 
4. формування бережливого ставлення та поваги до історичної спадщини 

української держави.
Проведення заходу передбачає:

1. опікування всіма категоріями ветеранів Великої Вітчизняної війни та надання 
їм практичної допомоги;

2. догляд за братськими могилами, меморіалами, пам'ятками садово-паркової 
архітектури, присвячених подвигу українського народу у Великій Вітчизняній 
війні;

3. закладку пам'ятних алей, садів, скверів та озеленення населених пунктів на 
честь 70-річчя Великої Перемоги;

4. проведення зустрічей з ветеранами війни, учасниками визволення України, 
партизанського руху;

5. проведення тематичних масових заходів у вигляді літературних, творчих та 
демонстраційних вечорів;

6. організацію виставок, краєзнавчих походів та екскурсій місцями бойової слави;
7. активізацію пошукової роботи та музейної справи в навчальних закладах.

Розділи акції можуть бути такими:
«Турбота»: надання конкретної допомоги по господарству усім категоріям учасників 
Великої Вітчизняної війни. Особливу увагу слід приділити проведенню весняних 
польових робіт та догляду за садибами і квартирами ветеранів, зборі врожаю тощо. 
Бажано закріпити волонтерські групи за ветеранами та постійно опікуватися ними.
«Пам'ять»: догляд за братськими могилами, пам'ятниками, обелісками, меморіалами, 
парками, скверами, алеями, які збудовані та посаджені на честь подій, пов'язаних з 
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Великою Вітчизняною війною; впорядкування територій садово-паркових комплексів,
висадку клумб, дерев, чагарників, закладку та посадку нових алей, парків, скверів на 
честь Великої Перемоги на території навчальних закладів та населених пунктів.
«Квіти Перемоги»: вшанування ветеранів Великої Вітчизняної війни під час Свята 
Перемоги, в тому числі й за місцем проживання; покладання квітів до братських 
могил та пам'ятників; організацію зустрічей з ветеранами війни, учасниками 
визволення України, свідками Голокосту, праведниками України.
«Стежки Великої Перемоги»: організація пошукових експедицій, екскурсій, походів 
місцями бойової слави, листування з учасникам визволення України, працівниками 
тилу; організація тематичних екскурсій у музеях бойової слави, краєзнавчих музеях, 
Національному музеї історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, тематичних 
виставок у шкільних бібліотеках; організацію літературних вечорів, вечорів з 
демонстрацією сучасних відеоматеріалів, кінофільмів щодо подій Великої 
Вітчизняної війни на території України, виставок малюнків та інших творчих робіт 
учнівської молоді за тематикою акції; організація виставок «Хліб війни» в музеях 
хліба та куточках економного та бережливого ставлення до хліба тощо.

Підсумком проведення цього розділу акції є:
1. Написання робіт за матеріалами спогадів ветеранів Великої Вітчизняної війни, 

учасників визволення України, свідків Голокосту, праведників України, 
пошукових експедицій, архівів та експозицій музеїв бойової слави, краєзнавчих
музеїв, Національного музею історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 
років.
Вимоги до написання робіт:

 Обсяг робіт: до 10 друкованих сторінок українською мовою (індивідуальна 
робота), до 15 сторінок (колективна). 

 Шрифт Times New Roman - 14 кеглем з інтервалом 1,5. 
 До розгляду беруться тільки самостійно написані роботи (учнем або групою 

учнів). 
 Обов'язковою умовою є як теоретична, так і практична частина (інтерв'ю з 

живими свідками та учасниками тих подій), власні висновки. Бажано 
використання ілюстративного матеріалу (листування часів війни, робочі 
картки, фото). 

 У кінці роботи слід вказати використані джерела.
Критерії оцінки пошукових робіт: глибина висвітлення теми, наявність 

власних досліджень, думок, висновків, оригінальність розкриття теми, якість 
особисто проведених інтерв'ю, надана посильна допомога цим людям.

2. Авторські фотографії на тему «Спогади про перемогу» вільного стилю.
Вимоги до фотографій:

 Фотографії мають бути авторськими, зроблені учнем або групою учнів.
 На розгляд приймається не більше трьох фотографій від учня чи групи учнів.
 Фотографії мають відповідати тематиці розділу.
 Фоторобота може супроводжуватися невеликим описом (до 100 слів).

До робіт (письмових та фоторобіт) додається така інформація:
 ім'я та прізвище автора;
 дата народження;
 повна поштова домашня адреса учня (учнів, якщо робота колективна), 

телефон;
 адреса навчального закладу;



 ім'я та прізвище вчителя (викладача, керівника гуртка) та місце його 
роботи.

Найкращі роботи, які відповідають зазначеним вимогам, будуть опубліковані в 
науково-художньому журналі для дітей та юнацтва "Паросток".

Роботи надсилаються до 30 травня 2015 року на електронну адресу 
karpenko  @  nenc  .  gov  .  ua (Карпенко Дар’я Михайлівна) у форматі .doc (для текстових 
робіт) та .jpg (для фотографій) або на поштову адресу: Національний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді, 04074, відділ організаційно-масової 
роботи, м. Київ, вул. Вишгородська, 19.

Координацію заходу здійснює відділ організаційно-масової роботи 
Національного еколого-натуралістичного центру (Дар’я Карпенко, 066-457-03-13, 
karpenko  @  nenc  .  gov  .  ua).

mailto:karpenko@nenc.gov.ua
mailto:karpenko@nenc.gov.ua

