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«Кожен учитель – це вже краєзнавець»

 раєзнавчаК             расилівщина

(Початок. Продовження на стор.2)

70 років минає від того часу, як в Україні
вщухли розриви снарядів та полум’я пожеж,
але до сьогодні не згасає пам’ять про героїчний
подвиг солдатів, які на собі відчули
багатолітній пекельний тягар війни, усі її болі,
втрати і надії.

З метою увічнення безсмертного подвигу
народу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945
років, ушанування пам’яті полеглих у боротьбі
за свободу Батьківщини, посилення
соціального захисту ветеранів Великої
Вітчизняної війни та продовження традиції
шанобливого ставлення до ветеранів війни і
пам’яті про Перемогу Указом Президента
України від 19.10.2012 року №604 оголошено
2015 рік Роком ветеранів Великої Вітчизняної
війни 1941-1945 років.

На відзначення пам’ятних дат  Великої
Вітчизняної війни, вшанування подвигу бійців
Червоної Армії в боротьбі за свободу і
незалежність Вітчизни, поліпшення
соціального захисту ветеранів війни та на
виконання Закону України «Про увічнення
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-
1945 років», Верховна Рада України прийняла
Постанову від 21.05.2013 р. «Про відзначення
70-річчя звільнення України Червоною
Армією від фашистських загарбників», якою
постановила: відзначити 28 жовтня 2014 року

70-ту річницю визволення України
Червоною Армією від німецько-фашистських
загарбників.

Рішенням VI з’їзду Організації ветеранів
України та «Планом основних заходів
Організації ветеранів України з підготовки й
проведення святкування 70-річчя Перемоги
у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років
та 70-ї річниці визволення України від
фашистських загарбників», затвердженим II
пленумом ради Організації ветеранів
України, у лютому 2013 р. — жовтні 2014 р.
заплановано провести на честь зазначених
ювілеїв Всеукраїнську естафету пам’яті
«Слава визволителям України».

Ініціатива Організації ветеранів України
була підтримана на вищому державному
рівні.  19 жовтня 2012 року Президент
України видав Указ «Про заходи у зв’язку з
відзначенням 70-ї річниці визволення
України від фашистських загарбників та 70-
ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній
війні 1941-1945 років». Цим указом Кабінету
Міністрів України, Раді Міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській і Севастопольській міським
державним адміністраціям доручається
забезпечити відповідно до компетенції

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо відзначення в навчальних закладах району
70-річчя визволення України, області та району

від німецько-фашистських  загарбників

Історична  довідка
Початок визволення

України
Восени 1942 року на

Волзі в районі Сталінграда
розпочалася одна з

найбільших битв Другої
світової війни. У результаті

наступу радянської армії
19-23 листопада в оточенні

опинилося 330-тис.
німецьке угруповання. 2

лютого 1943 року
фашистські війська

капітулювали. Перемога під
Сталінградом відкрила

можливість для наступу
радянських військ в Україні.

18 грудня 1942 року
фашистів вибили із

с.Півнівка Міловського
району (Луганщина). Того
ж дня від нацистів звільнено

ще декілька населених
пунктів України. Першим

районним центром,
звільненим від окупантів,

було м.Мілове. 1 066
солдатів і офіцерів загинули

за визволення першого
міста на українській землі.

Улітку 1943 року (5
липня - 23 серпня)

радянським військам
удалося завдати поразки
гітлерівським арміям на
Курській дузі. Загальний
наступ під Курськом дав

можливість визволити місто
Харків (23 серпня 1943

року). Уперше за всю
історію Другої світової

війни Москва салютувала
визволителям українського
міста. Почався загальний
наступ, який мав на меті

повністю звільнити Україну
від німецько-фашистських

загарбників. Першим
етапом цього плану стала
підготовка до визволення

Лівобережної України.
Протягом серпня - вересня

1943 року від німців
звільнено Лівобережжя з

його промисловим серцем -
Донбасом. Операції на
території Лівобережної
України відбувалися в
досить важких умовах.
Відступаючи, нацисти в

безсилій люті теж
застосували тактику
«випаленої землі» -

знищували все, передусім
промислові об’єкти й

матеріальні цінності, які не
можна було вивезти до

Німеччини. У жовтні 1943
року радянські війська
остаточно ліквідували
німецькі плацдарми в
районі Мелітополя та

Запоріжжя й самі почали
закріплюватися на правому
березі Дніпра біля Києва та
Кременчука. На черзі була

операція з визволення
столиці України.

До 70-річчя визволення України



надання сприяння громадським організаціям у проведенні
Всеукраїнської естафети пам’яті «Слава визволителям
України». Таким чином Всеукраїнська естафета пам’яті 2013-
2014 років набула статусу не тільки громадського, але й
загальнодержавного заходу.

Відповідними розпорядженнями обласної і районної
державними адміністраціями передбачено систему заходів з
відзначення 70-річниці визволення району та області.

З метою  належного відзначення пам’ятних і знаменних дат у
навчальних закладах району наказами по управлінню освіти,
молоді та спорту від 25.10.2013 року №325 «Про план заходів
з підготовки і проведення естафети пам’яті «Слава
визволителям України» та від  25.11.2013 р. №362 оголошено
районну героїко-патріотичну акцію учнівської молоді «Слава
визволителям краю», яка проводиться у рамках Всеукраїнської
естафети пам’яті «Слава визволителям України» та експедиції
учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна»,
затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від
14.06.2010 року № 561.

Виходячи з цього, рекомендується:
Керівникам навчальних закладів:
1. Розробити та затвердити План заходів з відзначення 70-

річчя визволення району, області і України від німецько-
фашистських загарбників.

2. Спрямувати роботу педагогічного колективу, учнівського
самоврядування, дитячих об’єднань за інтересами, краєзнавчих
музеїв на виконання заходів, участі у Всеукраїнській естафеті
пам’яті «Слава визволителям України», проведення шкільних
та участі в районних, обласних і всеукраїнських акціях,
конкурсах, фестивалях учнівської молоді.

3. Забезпечити участь учасників навчально-виховного
процесу у підготовці та проведенні пам’ятно-меморіальних
заходів у навчальних закладах та населених пунктах із участю
ветеранів війни, солдатських вдів, трудівників тилу.

4. Організувати у кожному навчальному закладі  роботу
волонтерського загону та провести з січня по жовтень 2014
року волонтерську акцію під девізом «Спадкоємці Перемоги –
визволителям краю».

5. Створити шкільну «Книгу добрих справ» педагогів і учнівської
молоді, присвячену 70-річчю визволення району, області та України
і 70-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

6. Сприяти оформленню нових експозицій, стендів, куточків
у діючих шкільних музеях та кабінетах історії, присвячених 70-
річчю визволення України та краю від фашистських
загарбників.

Заступникам директорів ЗНЗ, керівникам ШМО
вчителям суспільно-гуманітарних предметів
1.Передбачити планом роботи ШМО вчителів

суспільствознавчих предметів на 2013 – 2014 н.р. та на 2014-
2015 н.р. проведення організаційних та методичних заходів,
відкритих уроків і позакласних виховних годин, присвячених
70-річчю визволення  району і області від німецьких
загарбників. Зазначені заходи повинні сприяти формуванню в
учнів історичної пам’яті, поваги до ветеранів, почуття
відповідальності за долю рідного краю, своєї держави.

2.Активізувати роботу шкільних пошукових груп, оновити
експозиції музеїв та залів бойової слави загальноосвітніх
навчальних закладів, оформити стенди «Герої Великої
Вітчизняної війни – наші земляки», «Вони боролися  за
визволення нашого району (міста) від німецьких загарбників»,
«Моє місто (село) у роки війни», «Наш заклад у роки війни».

3.Забезпечити підготовку історичних довідок про життя
населеного пункту в роки окупації та про визволення  міста
(села) від німецько-фашистських загарбників.

4. Підготувати і провести у березні – жовтні 2014 року та
квітні – травні 2015 року тематичні уроки, присвячені 70-річчю

визволення району, області та України та 70-річчю Великої
Перемоги. У ході уроків актуалізувати значення розкриття
даної теми  як невичерпного джерела патріотичного та
морального виховання молоді, формування її життєвої позиції
через розуміння уроків Другої світової війни, правильного
осмислення та ставлення до сучасних подій.

5. Учителям історії, філологам, керівникам шкільних гуртків
урізноманітнювати форми організації навчально-пізнавальної
діяльності учнів на уроках шляхом: випереджувальних
домашніх завдань; роботи з ілюстративним матеріалом; очних
і заочних екскурсій; театралізованих вистав; використання
мультимедійних презентацій, кіно- і фотоматеріалів,
звукозаписів; проведення літературних 5-хвилинок.

6. Використовувати під час проведення уроків як традиційні,
так і інноваційні технології навчання: інтерактивні, розвитку
критичного мислення, інформаційні, проблемного навчання
та метод проектів, які сприятимуть кращому оволодінню
навчальним матеріалом, розвитку мислення учнів,
формуванню власної позиції.

7.  З метою активізації пізнавальної діяльності учнів
використовувати різноманітні форми організації навчального
процесу: лекції, семінари, конференції, «круглі столи»,
лабораторні та практичні заняття ; нестандартні уроки:
інтегровані, уроки-пошуки, уроки-драматизації, уроки-
рольові ігри, уроки-сценарії популярних телепередач, «живі»
уроки-зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни.

8. Організовувати дослідницьку роботу учнів: написання
рефератів, участь у Хмельницькому регіональному відділенні
Малої Академії Наук. Поряд із традиційними темами,
пов’язаними з історією Хмельниччини в роки Великої
Вітчизняної війни доцільно запропонувати учням дослідити
питання «Хмельничани – герої визволителі іноземних країн»,
«Людські долі в контексті історичних подій», «Славні імена
земляків», «Історичний документ часів війни в моїй родині»,
«Унікальні реліквії моєї родини», «Красилівщина у
фотографіях часів війни», «Нагороди Великої Вітчизняної»,
«Юність обпалена війною», «Військова повсякденність» тощо

9. Під час організації предметних тижнів історії передбачити
проведення заходів, присвячених 70-річчю визволення
Хмельниччини та Красилівщини від німецьких загарбників:
семінари «Бойові операції на Хмельниччині», «Герої війни –
наші земляки»; конференції «Підпільно-партизанський рух на
території нашого краю», «Шляхами подвигу і слави»;
Спадкоємці Перемоги не забудуть імен героїв»; круглі столи
«Трагедія 1941 року», «Тил у забезпеченні перемоги»; творчі
конкурси «Вклонімося великим тим рокам...»; вікторини
«Військове минуле рідного краю», брейн-ринги «Вічна пам’ять
героям»; конкурси малюнку, виставки творів,  фотографій
«Біля вічного вогню»; випуск стіннівок «Слава визволителям
України», «Пам’ять у наших серцях».

10. Долучитись до написання учнями творів на теми «Діти
Другої світової війни очима сучасної молоді» та пошукового
проекту «Митці – солдати Великої Вітчизняної війни»

11. Організувати в межах позакласної роботи з історії
екскурсії до історичних музеїв, районного краєзнавчого
музею, шкільних краєзнавчих музеїв та музеїв бойової слави;
історико-краєзнавчі експедиції по місцях військових подій з
метою вивчення та збору матеріалів, їх використання у
навчально-виховному процесі.

12. Активізувати роботу волонтерських учнівських загонів
загальноосвітніх навчальних закладів, які надають допомогу
ветеранам Великої Вітчизняної війни, доглядають за
пам’ятниками, могилами загиблих воїнів.

13. Створити в кабінетах історії виставки матеріалів,
присвячених 70-річчю визволення Красилівщини, області,
України від німецьких загарбників. Оформити календар
знаменних дат.

(Продовження. Початок на стор.1)

2 стор. Красилівщина  краєзнавча№3



№33 стор.  Красилівщина  краєзнавча

З метою увічнення безсмертного подвигу народу у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років, ушанування пам’яті полеглих
у боротьбі за свободу Батьківщини, посилення соціального захисту
ветеранів Великої Вітчизняної війни та продовження традиції
шанобливого ставлення до ветеранів війни і пам’яті про Перемогу
постановляю:

1. Оголосити 2015 рік Роком ветеранів Великої Вітчизняної
війни 1941-1945 років.

2. Кабінету Міністрів України:
1) утворити Організаційний комітет з підготовки і відзначення

70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників та
70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років
(далі - Організаційний комітет…

2) розробити з урахуванням пропозицій Організаційного
комітету та затвердити до 31 грудня 2012 року план заходів на
2013-2015 роки з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення
України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, передбачивши, зокрема,
заходи щодо:

підвищення рівня соціального захисту ветеранів Великої
Вітчизняної війни, поліпшення їх медичного та соціального
обслуговування;

проведення за участю громадських організацій, насамперед
організацій ветеранів, студентської та учнівської молоді
урочистостей, присвячених 70-й річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років, 70-й річниці визволення України;

патріотичного виховання молоді, виховання шанобливого
ставлення до пам’яті про Перемогу і ветеранів Великої Вітчизняної
війни, а також вивчення героїчних сторінок історії Українського
народу у період Великої Вітчизняної війни 1941- 1945 років;

проведення культурно-мистецьких заходів, організації
тематичних виставок, присвячених 70-й річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, 70-й річниці визволення
України, її столиці - міста Києва, Автономної Республіки Крим,
областей, міст, а також інших населених пунктів від фашистських
загарбників, іншим пам’ятним подіям Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років;

проведення у 2013-2015 роках за участю Національної академії
наук України наукових конференцій, науково-просвітницьких
заходів, присвячених історичним подіям, пов’язаним із визволенням
України, її столиці - міста Києва, Автономної Республіки Крим,
областей, міст, а також інших населених пунктів від німецько-
фашистських загарбників та проведення у 2015 році міжнародної
наукової конференції щодо внеску Українського народу у перемогу
над нацизмом;

видання за участю Національної академії наук України наукових
праць з історії України у період Великої Вітчизняної війни 1941-
1945 років, тематичної серії документальних видань, спогадів
учасників визволення України, її столиці - міста Києва, Автономної
Республіки Крим, областей, міст, а також інших населених пунктів
від німецько-фашистських загарбників;

3. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській, Севастопольській міським
державним адміністраціям забезпечити відповідно до компетенції:

1) підготовку та проведення:
протягом 2013-2014 років - урочистостей на честь 70-ї річниці

визволення України, її столиці - міста Києва, Автономної Республіки
Крим, областей, міст, а також інших населених пунктів від

фашистських загарбників, зокрема:
- у листопаді 2013 року - святкових заходів на честь визволення

столиці України - міста Києва;
- у жовтні 2014 року - святкових заходів на честь 70-річчя

визволення України;
-у 2013 та 2014 роках - урочистостей з нагоди Дня Перемоги;
-у травні 2015 року в столиці України - місті-герої Києві, інших

містах та населених пунктах України - святкових заходів на честь
відзначення 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років, Року ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-
1945 років;

2) здійснення заходів щодо створення та урочистого відкриття у травні
2015 року алеї Воїнської Слави в парку Вічної Слави у столиці України -
місті-герої Києві;

3) надання сприяння громадським організаціям у проведенні Всеукраїнської
естафети пам’яті «Слава визволителям України».

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській,
Севастопольській міським державним адміністраціям:

1) утворити організаційні комітети з підготовки і відзначення 70-ї річниці
визволення України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років;

2) затвердити відповідні регіональні плани заходів, передбачивши, зокрема:
проведення урочистих, просвітницьких, культурно-мистецьких

заходів, присвячених визволенню України, її столиці - міста Києва,
Автономної Республіки Крим, областей, а також міст та інших
населених пунктів від фашистських загарбників, 70-й річниці Перемоги
у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, заходів із проведення
Року ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років;

відвідування ветеранів війни, що перебувають у госпіталях, лікарнях,
будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів,
геріатричних пансіонатах, пансіонатах для ветеранів війни і праці;

упорядкування військових поховань, ремонт та реставрацію
меморіалів, пам’ятників, обелісків, пам’ятних знаків полеглим у
Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, проведення науково-
дослідної та пошукової роботи з установлення імен загиблих і
зниклих безвісти у роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років;

надання в установленому порядку фінансової підтримки
громадським організаціям ветеранів війни;

висвітлення у регіональних засобах масової інформації
актуальних питань соціального захисту ветеранів війни;

3) ужити заходів щодо забезпечення ветеранів Великої Вітчизняної
війни кваліфікованою медичною допомогою, приділивши особливу
увагу тим, які проживають у сільській місцевості;

4) передбачати в установленому порядку у проектах місцевих
бюджетів на відповідний рік видатки на поліпшення соціального
захисту ветеранів війни, насамперед для забезпечення ветеранів
війни медичними препаратами у необхідній кількості;

5) сприяти наданню благодійної допомоги госпіталям,
відділенням, палатам для ветеранів війни, будинкам-інтернатам для
громадян похилого віку та інвалідів, геріатричним пансіонатам,
пансіонатам для ветеранів війни і праці;

6) забезпечувати своєчасне надання ветеранам Великої Вітчизняної
війни з урахуванням їх соціально-побутових потреб необхідної
матеріальної, фінансової, організаційної та іншої допомоги;

7) забезпечити розроблення та затвердження регіональних
програм з пошуку і впорядкування поховань жертв війни,
передбачати в установленому порядку у проектах місцевих бюджетів
на 2013-2015 роки видатки на виконання відповідних заходів...

Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці
визволення України від фашистських загарбників

 та 70-ї річниці Перемоги  у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років

(УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  №604/2012 (витяги))



№34 стор.  Красилівщина  краєзнавча

Офіційно
ЗАХОДИ

 героїко-патріотичної та
пошукової роботи в рамках

Всеукраїнської естафети пам’яті
«Слава визволителям України»

1. Провести історичні інформаційні години, лекції, бесіди,
засідання «круглих столів» на теми:

- Наступальні операції Червоної Армії і звільнення (назва
населеного пункту) від німецько-фашистських загарбників;

- Роки окупації і всенародної боротьби з окупантами.
Керівники навчальних закладів. 2013-2014 роки
2.Організувати тематичні виставки: «Боротьба подолян проти

німецько-фашистського окупаційного режиму», «Документи
свідчать», «Юність, обпалена війною», «Нагороди Великої
Вітчизняної війни», «Вони визволяли Поділля (Красилівщину)»,
присвячені дням визволення населених пунктів району та області.

Керівники навчальних закладів. Березень 2014 року
3.Активізувати пошукову діяльність учасників Всеукраїнської

експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина –
Україна» за напрямком «З попелу забуття».

Керівники навчальних закладів. 2013-2014 роки
4.Проводити тематичні екскурсії у шкільні краєзнавчі музеї,

районний музей, інші музеї військово-історичного профілю для
учнів навчальних закладів.

Керівники навчальних закладів. 2013-2014 роки
5.Поводити туристичні походи та туристсько-краєзнавчі

експедиції по місцях бойової слави, героїчної оборони 1941 року
та визвольних операцій 1944 року.

Керівники навчальних закладів. 2013-2014 роки
6.Провести районні змагання з видів туризму та спортивного

орієнтування, приурочені 70-річниці визволення області та України
від фашистських загарбників.

Управління освіти, молоді та спорту. Райметодкабінет. Квітень,
вересень 2014року

7.Брати участь у підготовці та проведенні пам’ятно-
меморіальних, урочистих заходів у навчальних закладах, населених
пунктах із залученням ветеранів війни, солдатських вдів, трудівників
тилу воєнних років.

Керівники навчальних закладів. 2013-2014 роки
8. Залучати до участі в історико-краєзнавчій патріотичній акції

«Слава визволителям України» краєзнавців, письменників,
художників, учителів суспільних дисциплін.

Керівники навчальних закладів. 2013-2014 роки
9.Провести конференції, засідання за «круглим столом» на тему:

“Спадкоємці Перемоги не забудуть імен героїв”.  Управління освіти,
молоді та спорту. Рай методкабінет. Керівники навчальних закладів.
2013-2014 роки

10.Провести конкурс-презентацію шкільних газет, веб-сайтів,
присвячених висвітленню участі навчальних закладів у
Всеукраїнській естафеті пам’яті «Слава визволителям України».

Управління освіти, молоді та спорту. Райметодкабінет. Травень
2014.

11.Провести конкурс пошукових проектів «Митці – солдати
Великої Вітчизняної війни».

Управління освіти, молоді та спорту. Райметодкабінет. Березень
2014.

12.Організувати волонтерський загін у кожному навчальному
закладі та провести волонтерську акцію під девізом «Спадкоємці
Перемоги – визволителям краю».

Керівники навчальних закладів. 2013-2014 роки.
13. Укласти книгу добрих справ учнівської молоді, присвячену

70-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945
років, 70-й річниці визволення України, Хмельницької області.

Керівники навчальних закладів. Березень 2014 року.

ХМЕЛЬНИЦЬКА   ОБЛАСНА   РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ

І КРАЄЗНАВСТВА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

ЛИСТ
24.10.2013 р.       м. Хмельницький                 №189
На виконання Указу Президента України “Про заходи у зв’язку з

відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників
та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років” від
19.10.2012 №604/2012 і плану заходів щодо підготовки і проведення
Всеукраїнської естафети пам’яті “Слава визволителям України”, присвяченої
цим датам, та з метою увічнення пам’яті про подвиг старших поколінь у
роки війни, утвердження у свідомості дітей та учнівської молоді почуття
поваги і вдячності до поколінь переможців, вшанування живих учасників
подій, активізації пошуково-патріотичної роботи в навчальних закладах,
Хмельницький обласний центр туризму і краєзнавства пропонує вам план
туристсько-краєзнавчих заходів до знаменних дат, що додаються.

За підсумками участі шкільної та студентської молоді у цих заходах
Хмельницьким обласним центром туризму і краєзнавства спільно з обласною
радою організації ветеранів буде проведено обласну краєзнавчу конференцію
юних пошуківців у жовтні 2014 року.

Просимо довести до відома педагогічних колективів навчальних закладів
план запропонованих заходів та провести необхідну організаційну роботу
щодо активної участі в них.

Директор        С.Шенькарук
З А Х О Д И:
З метою активізації героїко-патріотичної та пошукової роботи в рамках

Всеукраїнської естафети пам’яті  “Слава визволителям України
рекомендуємо забезпечити:

1.Проведення історичних інформаційних годин та уроків, лекцій, бесід,
круглих столів на теми:

* Наступальні операції Червоної Армії і звільнення (назва населеного
пункту) від німецько-фашистських загарбників;

* Роки окупації і всенародної боротьби з окупантами.
2.Організація тематичних виставок: “Боротьба подолян проти німецько-

фашистського окупаційного режиму”, “Документи свідчать”, “Юність,
обпалена війною”, “Нагороди Великої Вітчизняної”, “Вони визволяли
Поділля”, присвячених дням визволення сіл, районів, міст області.

3.Активізацію пошукової діяльності учасників Всеукраїнської експедиції
учнівської та студентської молоді “Моя Батьківщина - Україна” за напрямком
“З попелу забуття”

4.Проведення тематичних екскурсій у музеях військово-історичного профілю
для всіх вікових груп навчальних закладів, ветеранів та гостей музеїв…

5.Розробку туристських маршрутів шляхами героїчної оборони 1941
року та визвольних операцій 1944 року

6.Організацію та проведення туристських походів та туристсько-
краєзнавчих експедицій по місцях бойової слави

7.Організацію та проведення шкільних, районних, міських змагань, Кубків
з видів туризму та спортивного орієнтування, приурочених 70-річниці
визволення області та України від фашистських загарбників.

8.Організацію акцій по впорядкуванню пам’ятників, пам’ятних місць та
солдатських могил

9.Участь у розробці сценаріїв та підготовці проведення пам’ятно-
меморіальних, урочистих заходів із залученням ветеранів війни, солдатських
вдів, трудівників тилу воєнних років, представників громадських організацій,
владних структур.

10.Організація історико-краєзнавчих патріотичних акцій “Слава
визволителям України” за участю краєзнавців, письменників, художників,
учителів суспільних дисциплін.

11. Проведення конференцій, засідань за круглим столом на тему:
“Спадкоємці Перемоги не забудуть імен героїв”.

12.Проведення конкурсів-презентацій шкільних газет, веб-сайтів,
присвячених висвітленню участі навчальних закладів у Всеукраїнській
естафеті пам’яті “Слава визволителям України”.

13.Розробка пошукових проектів «Митці – солдати Великої Вітчизняної
війни».

14.Організація волонтерських загонів у кожному навчальному закладі
та проведення волонтерських акцій під девізом “Спадкоємці Перемоги –
визволителям краю”.

15. Укладення книг добрих справ дітей та учнівської молоді, присвячених
70-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, 70-й
річниці визволення України, Хмельницької області.

Управління освіти, молоді та спорту
Красилівської райдержадміністрації
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 Рішенням VI з’їзду Організації ветеранів України та «Планом основних
заходів Організації ветеранів України по підготовці й проведенню святкування
70-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років та 70-ї річниці
визволення України від фашистських загарбників», затвердженим II пленумом
ради Організації ветеранів України, у лютому 2013 р. — жовтні 2014 р.
заплановано провести на честь зазначених ювілеїв Всеукраїнську естафету
пам’яті «Слава визволителям України».

Ініціатива Організації ветеранів України була підтримана на вищому
державному рівні. 19 жовтня 2012 року Президент України В. Янукович
видав Указ «Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення
України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років».

Цим указом Кабінету Міністрів України, Раді Міністрів Автономної
Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним
адміністраціям доручається забезпечити відповідно до компетенції надання
сприяння громадським організаціям у проведенні Всеукраїнської естафети
пам’яті «Слава визволителям України» (пункт 3, підпункт 3 Указу). Таким
чином всеукраїнська естафета пам’яті 2013-2014 років набула статусу не тільки
громадського, але й загальнодержавного заходу.

Естафета, що проводиться під гаслом «Слава визволителям України»,
виникла за ініціативою ветеранських організацій і з практики проведення
ювілейних урочистостей. Враховуючи, що річниці визволення областей,
районів, міст, інших населених пунктів мають тверду хронологічну
послідовність, проведення на місцях ювілейних (п’ятирічних) урочистостей
набуло форми естафети: доповнювалось організацією спільних з сусідами
міжрегіональних, міжрайонних заходів, в ході яких від області до області,
від району до району передавались символи естафети — копії прапорів
військових частин і з’єднань, що звільняли ці території й міста, вимпели,
капсули з землею з місць боїв, пам’ятні адреси...

Такий порядок відзначення на місцях річниць визволення окремих областей,
районів, міст, інших населених пунктів від фашистської окупації перетворює
сприйняття заходів, що влаштовуються з цієї нагоди, не як місцевих, а як
загальнонаціональних подій, сприяє зміцненню почуттів історичної єдності
нашого народу, вихованню патріотизму, зміцнює громадянську солідарність.

Основна мета й завдання Всеукраїнської естафети пам’яті:
— поглиблення співробітництва ветеранських і інших громадських

організацій з місцевими органами влади по виконанню Законів України « Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про увічнення
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», а також інших
державних актів, спрямованих на захист прав творців Перемоги; увічнення
Пам’яті про подвиг старших поколінь в роки Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років, в тому числі при звільненні України; поглиблення знань по
історії Великої Вітчизняної війни, звільнення конкретних областей, міст,
районів, про внесок земляків у Перемогу, поширення цих знань серед
громадськості, захист правди історії; широке висвітлення засобами масової
інформації подвигу нашого народу, земляків, загиблих і живих, героїв, що
віддали життя в боях за звільнення області, міста, району, трудівників, що
кували перемогу в тилу; утвердження в суспільній свідомості почуття поваги
й вдячності до покоління переможців, віддача честі живим учасникам подій,
популяризація нині живущих земляків — визволителів рідного краю; посилення
уваги до умов життя ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни, вжиття
заходів по їх кращому соціальному захисту; активізація пошуково-патріотичної
роботи; зміцнення моральної єдності суспільства.

Найважливіше завдання, яке стоїть першим в Указі Президента України в
числі доручень Кабінету Міністрів щодо плану заходів на 2013-2015 роки по
відзначенню 70-х річниць Перемоги й визволення України, є підвищення
рівня соціального захисту ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Організаційні питання естафети:
Заходи Всеукраїнської естафети пам’яті «Слава визволителям України»

готуються і проводяться радами організацій ветеранів Автономної Республіки
Крим, областей, мм. Києва і Севастополя на основі затверджених ними планів,
що розробляються за погодженням з відповідними державними
адміністраціями. Відповідно до цих планів розробляються плани районних,
міських, районних у містах організацій ветеранів.

Плани передбачають організацію (разом з відповідними місцевими органами
влади) в обласних центрах, містах, інших населених пунктах ювілейних пам’ятно-
меморіальних, урочистих, масово-культурних, протокольних заходів,
хронологічно прив’язаних до дат 70-х річниць їх звільнення Радянською
Армією.

Зазначені заходи проводяться поетапно відповідно до ходу бойових дій за

ЕСТАФЕТА  ПАМ’ЯТІ
( Автор: П. С. ЦИБЕНКО, голова ради Організації ветеранів України)

звільнення територій України у смугах наступу фронтів: 1-го Українського (на
початку бойових дій на території України йменувався Воронезьким), 2-го
Українського (раніше — Степовий), 3-го Українського (раніше Південно-
Західний), 4-го Українського (раніше — Південний), а також частково 2-го
Білоруського (раніше Центральний).

Заходи естафети включають: урочисті поздоровлення й нагородження
ветеранів — учасників звільнення України й трудівників воєнного тилу; їхні
зустрічі з керівниками місцевих органів державної влади й депутатського
корпусу; покладання вінків і квітів до пам’ятників, меморіалів, присвячених
Великій Вітчизняній війні, її полководцям і героям, до могил полеглих воїнів;
проведення мітингів, урочистих зборів і вечорів, концертів, кінопереглядів,
театральних виступів, урочистих проходжень ветеранів і військовослужбовців,
інших святкових заходів.

Крім святкових урочистих акцій, ветеранські організації разом з місцевими
органами виконавської влади, іншими громадськими об’єднаннями проводять
також заходи, спрямовані на поліпшення умов життя ветеранів, на активізацію
пошукової роботи й роботи з упорядкування пам’ятників і пам’ятних місць,
військових поховань, інших об’єктів, пов’язаних з історією війни й
звільненням України.

Міжобласний рівень передбачає організацію заходів:
— на кордонах областей України в пунктах і в дати їх перетинання з’єднаннями

армії-визволительки.
Міжобласні заходи проводяться за домовленістю спільно ветеранськими

організаціями суміжних областей (за узгодженням з відповідними обласними
державними адміністраціями). Вони передбачають організацію мітингів,
урочистих зборів громадськості за участю представників ветеранських
організацій і органів державної влади суміжних областей і районів, у ході
яких відбувається передача символів естафети.

Проходження естафети на міжобласному рівні координує рада Організації
ветеранів України.

Аналогічно організується проходження естафети на міжрайонному рівні і
координується радами відповідних обласних організацій ветеранів.

Радам організацій ветеранів областей, розташованих на східному і західному
кордонах держави, звідки почалося і де закінчилось звільнення України,
рекомендується за погодженням з органами державної адміністрації залучати
до участі в заходах естафети на своїх територіях представників ветеранських
об’єднань суміжних держав (насамперед РФ, Білорусі, Молдови), при
можливості і доцільності планувати проведення на кордонах спільних заходів.

На всеукраїнському рівні проходить заключний етап естафети — ювілейні
заходи в столиці України, місті- герої Києві 28 жовтня 2014 року на честь 70-
річчя остаточного звільнення української території від фашистських
загарбників. Ветеранські організації на цьому етапі діють по урядових планах.

Правову основу діяльності ветеранських організацій по проведенню
Всеукраїнської естафети «Слава визволителям України», крім Указу Президента
України від 19 жовтня 2012 року, становлять закони України «Про увічнення
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років», «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», а також розпорядження Кабінету
Міністрів України про план заходів на 2013-2015 роки з відзначення 70- х
річниць Перемоги й звільнення України

У зв’язку з викладеним прошу при плануванні і організації заходів естафети
пам’яті взяти до уваги, що визволення території України в роки Великої
Вітчизняної війни було тривалою півторарічною епопеєю, і естафета, яка її
відображає, не може зводитись лише до влаштування урочистостей в ювілейні
дати, вшанування з цього приводу учасників визволення, проведення інших
разових святкових акцій. Основні заходи естафети мають носити тривалий
характер, визначати програму дій даної ветеранської організації на два ювілейні
роки (2013-2014) і підводити безпосередньо до святкування 70-річчя Великої
Перемоги.

Найзначущими є програма забезпечення реального і істотного поліпшення
життєвого рівня усіх категорій ветеранів Великої Вітчизняної війни, а також
програма заходів, розрахованих на увічнення Перемоги, захист правди історії
Великої Вітчизняної війни, передачу молоді героїчних бойових і трудових
традицій покоління переможців. В цій останній роботі — проведення науково-
практичних конференцій, семінарів, «круглих столів», зустрічей з ветеранами,
виступи в пресі тощо, вкрай важливо робити упор на історичні матеріали,
факти, діяльність і подвиги осіб, які зв’язані з життям даного краю, міста,
вивчати і поширювати ці історичні свідоцтва. А також вивчати і якомога
ширше використовувати історичні дані про дії частин і з’єднань Радянської
Армії, які визволяли відповідні території і міста, особливо тих, що носять
почесні найменування на честь цих міст.
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Визволення Красилівського району проходило в межах
наступальної Проскурівсько-Чернівецької операції радянських
військ. Третя гвардійська танкова армія під командуванням генерал-
полковника П.С.Рибалка та танкові частини першої гвардійської
армії генерал-полковника А.А.Гречка, зламавши опір ворога в районі
Білогородки, розпочали наступ у напрямку Кременчуки-
Старокостянтинів-Западинці. Частини 7-го гвардійського танкового
корпусу 4 березня 1944 року з боями зайняли Ледянку, Трусилівку,
Васьківчики, Кучманівку і Корчівку. Наступного дня вони оволоділи
селами Малі Пузирки, Севрюки, Решнівка, Антоніни, Чернелівка.
Через відсутність пального і бездоріжжя наступ був припинений.

У досить складній ситуації опинились наші війська в північно-
західній частині району, де німецькі частини, згрупувавши сили
чисельністю до одного батальона, зайняли села Чапаєвку та хутір
Дворик, а 6 березня при підтримці авіації розпочали наступ на
с.Корчівку.

Зваживши на складність ситуації, командуючий 3 гвардійською
армією П.Рибалко спішно направив у цей район окрему танкову
бригаду: 62 гвардійську Пермсько-Келецьку танкову бригаду 10-
го Уральського добровільного танкового корпусу танкової армії
Лелюшенка Д.Д. Сильним артилерійсько-мінометним вогнем і
атакою з двох боків вороже угрупування було розбите.

Дочекавшись пального і боєприпасів, 7-й танковий корпус у
взаємодії з частинами 1-ої армії розпочали наступ на Красилів. У
ніч з 8 на 9 березня 54-та гвардійська танкова бригада здійснила
переправу через річку Случ в урочищі «Млини». За дві години
танкісти разом з бійцями 23-ої мотострілецької бригади під
командуванням полковника, двічі Героя Радянського Союзу
Головачова О.О. на світанку оволоділи центром містечка, а ще
через чотири години повністю очистили його від груп німецьких
автоматників. У визволенні території району також брали участь:
8-й гвардійський мехкорпус,17-й і 18-й гвардійські та 147-й
стрілкові корпуси, 304 і 141 стрілкові дивізії 30-го стрілкового
корпусу 1-ої гвардійської армії; 379-й артполк та 4-й
винищувально-протитанковий артилерійський полк, 91-ша окрема
танкова бригада, 571-ий Остропільський штурмовий авіаполк 8-ї
повітряної армії, 396-та нічна бомбардувальна авіа дивізія, 292-га
Окрема рота зв’язку військово-повітряних сил.

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
 про визволення Красилівського району
від німецько-фашистських загарбників

Цілковите визволення території Красилівського району від
німецьких військ офіційно завершилось 12 березня 1944 року, хоча
жорстокі бої точились за село Западинці ще 13-14 березня, і воно
тричі переходило з рук в руки.

У період окупації в районі ширився дух непокори та
протистояння ворожим порядкам. Уже в перші тижні фашистської
окупації нашого краю в Антонінах була створена підпільна група
на чолі з О.Феоктистовим. Чимало клопоту завдавали фашистам
партизанський загін ім.Котовського, підпільні групи сіл Кульчини
і Пилипи, Красилівського цукрозаводу, підпільно-диверсійна група
ім.Суворова та загін «Іскра» (с.Дубина).

Високою ціною і великими втратами обійшлася Велика Вітчизняна
війна Красилівщині. За даними Красилівського райвійськкомату на
боротьбу із загарбниками було мобілізовано 5197 чоловік,
повернулось – 1635. Усього в боях з німецькими загарбниками
загинуло 7209 колишніх жителів. Жертвами фашистського терору
стало близько 5 тисяч чоловік. На каторжні роботи до Німеччини
було вивезено 3474 юнаків і дівчат. У боях за визволення краю
загинув 951 воїн. На жаль, імена 181 залишаються не відомими.

За мужність і героїзм більше 4-х тисяч воїнів-красилівчан
відзначені бойовими нагородами, сім жителів району удостоєні
звання Героя Радянського Союзу: Михайлюк О.Й., Пахальчук Ф.Є.,
Дячук А.Ю., Леонтюк А.К., Слободян М.Л., Кізюн П.К., Курко
О.П.

Матеріальні збитки, завдані війною колгоспам, становили у
тогочасних цінах 34,3 млн крб, установам та організаціям - 11млн
крб. Завдяки важкій і сумлінній праці трудівників район швидко
відбудовувався, впорався з комплексом сільськогосподарських робіт,
виконав державний план закупівлі зерна. Мешканцями краю було
внесено 2 млн карбованців у Фонд Перемоги.

Символами незгасної пам’яті про втрати на території району
залишилось 17 братських могил, і 9 одиночних поховань.
Установлено 8 меморіальних комплексів, 53 пам’ятні знаки воїнам-
односельцям. На честь 25-річчя визволення району було
споруджено меморіальний комплекс «Площа Слави» - один з
найкращих на Хмельниччині архітектурних пам’ятних споруд та
запалено Вічний вогонь біля могили Невідомого солдата.

Увага: конкурс!
Управління освіти, молоді та спорту Красилівської

райдержадміністрації повідомляє, що на виконання Указу Президента
України від 19 жовтня 2012 року № 604/2012 «Про заходи у зв’язку
з відзначенням 70-ї річниці визволення України від фашистських
загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 років, обласною організацією ветеранів України спільно
з обласним осередком Міжнародного фонду «Взаєморозуміння і
толерантність» та за сприяння і підтримці Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА, ХОТРК «Поділля-
центр», обласної організації Національної спілки журналістів
організовується проведення обласного конкурсу серед учнівської
молоді на кращу пошукову роботу, твір, ессе, фото на тему: «Діти
Другої світової війни очима сучасних дітей». Метою даного конкурсу
є дослідження долі дітей Другої світової війни, вшанування їх пам’яті,
спонукання молодого покоління до вивчення історії свого народу в
роки Другої світової війни шляхом діалогу з живими свідками,
пропаганда ідей гуманізму через призму дитячої творчості.

Обласний конкурс проводиться з 01 грудня 2013 року по 15
січня 2014 року.

Рекомендуємо Вам провести з 10 грудня 2013 року по 8 січня
2014 року шкільні конкурси учнівських робіт з визначеної тематики
у номінаціях: кращі пошукові роботи; кращі твори; кращі ессе; кращі
фото.

З метою організованої подачі робіт на обласний конкурс та
відзначення їх на районному рівні просимо Вас подати по 3 кращі
роботи у кожній номінації в райметодкабінет (каб. 212) управління
освіти, молоді та спорту Красилівської райдержадміністрації
упродовж  8-10 січня 2014 року.

8 липня в містечко Кульчини вступили фашисти. При в’їзді в село їх
зустрічала група жителів з хлібом-сіллю, яких очолювала Трембецька
Розалія Семенівна. Фашисти зразу почали грабувати містечко - магазини,
почту, сільраду. Через кілька днів в містечко почали повертатися багато
чоловіків, які воювали, але через розвал фронту дітись не було куди, тому
повернулись додому. Через кілька днів окупації фашисти зігнали жителів
села на майдан і запропонували співробітництво, в противному випадку -
розстріл. Старостою став Гірко Юхим, поліцаєм Москалюк Михайло, його
помічниками були Жук Андрій, Теслик Микола, Красніцький Ян.

Але відразу ж в містечку в підпіллі почали діяти активісти Возний
Кость, Літвінюк Сергій. Вони підбадьорювали односельчан, вселяли в них
віру, що окупація тимчасова. Возний Кость мав приймач, слухав
радіозведення і оскільки працював поштарем то мав можливість розповідати
правду односельчанам. Брати Літвінюки давали дані партизанам, коли мали
з села вивозити с/г продукти, а ті це перехоплювали. Попереджували, кого
мали вивезти в Німеччину і ті ховалися.

Спогади Бабич Євгенії
Всі євреї в основному займались торгівлею і ремеслом. Жили за рахунок

обміну своїми товарами на сільськогосподарську продукцію, яка була в
українців, або ж купували її. Як тільки німці увійшли в Кульчини, одразу
оточили єврейське містечко колючою проволокою і почали методично їх
знищувати.

Фашисти навідувались в село часто, бувало по два-три рази на день,
забирали худобу, птицю. Почали масовий розстріл євреїв, які проживали в
центрі містечка, біля 200 будинків. Вони мали свою управу, синагогу.
Оточили їхнє поселення колючою проволокою і робили свою чорну справу.
Приводили биків з возом, заставляли розбирати хату, грузили дрова на
віз, замість биків запрягали чоловіків-євреїв і вони тягнули цього воза до
Антонін. Рідко хто доходив туди живим.

Ніхто не забутий...
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Проект

ПОЛОЖЕННЯ
про районну акцію «Слава

визволителям краю»,
 присвячену 70-річчю визволення

району, області і України та
70-річчю Великої Перемоги

І. Загальні положення
1.Районна героїко-патріотична акція «Слава визволителям краю»

проводиться у рамках Всеукраїнської естафети пам’яті «Слава
визволителям України», експедиції учнівської та студентської
молоді «Моя Батьківщина – Україна», затвердженої наказом
Міністерства освіти і науки України від 14.06.2010 року № 561.

2. Мета акції
Акція «Слава визволителям краю», проводиться з метою

увічнення Пам’яті про подвиг старших поколінь в роки Великої
Вітчизняної війни 1941-1945 років, написання нових сторінок історії
рідного краю, а також посилення патріотичного, громадянського,
національного, родинного виховання підростаючого покоління на
героїчних традиціях земляків, українського народу.

3. Учасники акції
Учасниками акції є учні та педагоги загальноосвітніх шкіл району,

вихованці позашкільних та старших груп дошкільних навчальних
закладів, які об’єднуються у групи, об’єднання за інтересами та
ведуть пошукову і дослідницьку діяльність під керівництвом
педагогів, керівників шкільних гуртків, керівників шкільних музеїв,
класних керівників і вихователів за визначеними (обраними)
напрямками роботи.

4. Терміни проведення акції Районна акція, проводиться у
три етапи:

І етап – з січня по березень 2014 року, присвячена 70-річчю
визволення району від німецько-фашистських загарбників;

ІІ етап – з вересня по жовтень 2014 року, присвячена 70-річчю
визволення України від німецько-фашистських загарбників;

ІІІ етап – з січня по травень 2015 року, присвячена 70-річчю
Великої Перемоги

5. Напрямки діяльності учнівської молоді
1. Робота учнівських пошукових загонів та рад шкільних музеїв

спрямовується на  активізацію роботи у Всеукраїнській експедиції
учнівської молоді «Моя Батьківщина-Україна» за напрямами:

«З попелу забуття»; «Славні імена наших земляків».
2. Проводяться шкільні та районні пошукові акції учнівської

молоді: «Людські долі в контексті історичних подій», «Славні імена
земляків», «Історичний документ часів війни в моїй родині»,
«Унікальні реліквії моєї родини», «Красилівщина у фотографіях
часів війни», «Нагороди Великої Вітчизняної», «Юність обпалена
війною»

3. Проводиться робота з написання учнівських науково-
дослідницьких робіт у рамках МАН України за обраними темами.

6. Напрями діяльності істориків-краєзнавців:
1. Науково-дослідницька робота з написання історичних довідок

про період окупації та визволення свого населеного пункту.
2. Збір документів та оформлення експозицій у краєзнавчих

музеях, залах бойової слави, куточках.
3. Надання допомоги учням у написанні науково-дослідних робіт

МАН України, розробці проектів, створенні Книг Пам’яті, Книг
добрих справ, альманаху «Шляхами подвигу і слави»

7. Підведення підсумків роботи
Підсумки роботи учнівської молоді та педагогів проводяться на

краєзнавчих конференціях. Переможці та активні її учасники
нагороджуються дипломами та пам’ятними сувенірами і призами.

Офіційно ПОЛОЖЕННЯ
про районний Клуб творчо

працюючих учителів істориків-
краєзнавців

І. Загальні положення
1.Районний Клуб творчо працюючих учителів істориків-

краєзнавців - це структурний підрозділ системи науково-
методичної роботи району, який об’єднує учителів, що
викладають історію України, все світню історію,
правознавство, курси за вибором суспільного спрямування
та керівників шкільних краєзнавчих музеїв. Він організовує
науково-методичну та організаційну роботу вчителів з
історичного краєзнавства.

2. Клуб творчо працюючих учителів істориків-краєзнавців
створюється на добровільній основі.

ІІ. Завдання Клубу.
2.1.Забезпечити фахове, професійне, культурне і творче

зростання педагогів , що займаються історичним
краєзнавством.

2.2. Активно впроваджувати в роботу з історичного
краєзнавства нові технологій, традиційні та інноваційні методи
педагогічної діяльності зі свого предмета та відповідних
напрямів діяльності.

2.3. Створювати атмосферу відповідальності за кінцевий
результат своєї роботи.

2.4. Упроваджувати в своїй діяльності прогресивний
педагогічний досвід, здійснювати його пропаганду та
впроваджувати його у практику роботи педагогів району.

2.5. Проводити огляди кабінетів та шкільних музеїв з
історичного краєзнавства, брати участь у їх паспортизації та
атестації, оцінці роботи.

2.6. Проводити огляди-конкурси, краєзнавчі олімпіади,
акції, конференції та інші заходи, передбачені нормативно-
правовими документами та методичними рекомендаціями
системи освіти.

2.7. Вести підготовку учнів до краєзнавчих предметних олімпіад,
конкурсів МАН, інтерактивних конкурсів з історії та предметів
суспільствознавчого та духовно-морального спрямування

2.8. Вносити пропозиції щодо розширення  мережі
шкільних краєзнавчих музеїв.

2.9 . Вивчати ППД з історичного краєзнавства та
пропагувати його.

2.10. Готувати інформаційні листи, публікації, каталоги,
картотеки, презентації, виставки, семінари-практикуми, стінні
газети та методичні бюлетені з історичного краєзнавства

ІІІ. Організація роботи районного клубу
3.1. Роботу Клубу організовує його керівник.
3.2. Керівник Клубу обирається членами методичного

об’єднання щорічно на серпневому засіданні РМО із числа
педагогів відповідного фаху, які мають вищу освіту, вищу
або І кваліфікаційну категорію, стаж роботи за фахом не
менше 5 років і є творчою особистістю.

3.3.Клуб може мати Раду Клубу (за потребою), у яку
входять: керівник Клубу, заступник керівника, секретар,
педагоги.

3.4.У структурі Клубу можуть працювати:
творчі, ініціативні або динамічні групи; майстер-класи.
3.5. Клуб організовує свою діяльність на основі плану

роботи на навчальний рік.
ІV. Документація та звітність:
4.1. Список членів Клубу.
4.2. Річний план роботи Клубу.
4.3. Протоколи засідань Клубу
4.4. Плани та матеріали проведених заходів. Доповіді,

виступи, публікації.
4.4. Плани роботи творчих (динамічних, ініціативних) груп,

майстер-класів.
4.5. Звіт про роботу Клубу за рік.
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Склад районного Клубу
творчо працюючих учителів

істориків-краєзнавців
РАДА КЛУБУ:

1. БАЙДИЧ О.В. – голова Клубу, «вчитель-методист» історії
Кузьминської ЗОШ;

2. ГЖИМАЙЛО Ю.Д. – «учитель-методист» історії
Красилівської ЗОШ №2;

3. МАРМОЛЮК М.П. – «учитель-методист» історії
Западинської ЗОШ;

4. ПОЛІЩУК М.Т. – «учитель-методист» історії Волицької
ЗОШ;

5. КАЯФА В.П. – учитель-методист» історії Михайловецької
ЗОШ;

6. ПАСІЧЕНКО В. А. – учитель історії Заставківської ЗОШ
ЧЛЕНИ КЛУБУ:

1.ЧЕРНИХ Володимир Іванович – учитель історії Красилівської
ЗОШ №1.

ХАБАЛЮК Яків Федорович – учитель історії Красилівської
ЗОШ №3.

СЕМЕНЧУК Володимир Григорович – учитель історії
Красилівської ЗОШ №4.

ПЕТРЕНКО Інна Дем’янівна – вчитель історії Красилівського
НВК.

ГУК Галина Григорівна – учитель історії В.Зозулинецької ЗОШ.
ПАРТАСЮК Тетяна Борисівна – учитель історії

Заслучненської ЗОШ.
РАБЧЕНЮК Валентина Михайлівна – учитель історії

Антонінської ЗОШ.
МАЗОРЧУК Віктор Володимирович – учитель історії

Западинської ЗОШ.
СІКОРСЬКА Віра Федорівна – учитель історії Кошелівської

ЗОШ.
СИНИЦЯ Василь Іванович – учитель історії Кременчуківської

ЗОШ.
БАЙДИЧ Вадим Олександрович – учитель Кузьминської ЗОШ.
КОВАЛИШЕН Максим Миколайович – учитель історії

Кульчинівської ЗОШ.
КАЯФА Марина Василівна – учитель Михайловецької ЗОШ
МОЧАРНИК Олена Володимирівна – учитель історії

Митинецької ЗОШ.
ПАРАЩУК Тетяна Павлівна – учитель історії Печеської ЗОШ.
ЖАРЧИНСЬКА Лариса Миколаївна – учитель історії

Терешківської ЗОШ.
ГРИНЧАК Олександр Євгенович – учитель історії Манівецької

ЗОШ
МАРТИНЮК Оксана Петрівна – керівник шкільного музею

Радісненської ЗОШ
 ОГОРОДНІК Валентина Сергіївна – учитель історії

Яворовецької ЗОШ.
 Олійник Любов Михайлівна – учитель історії Сл.Красилівської

ЗОШ.
 Форись Олександр Володимирович – учитель історії

Котюржинецької ЗОШ.
Мацюк Леонід Петрович – учитель історії Якимовецької ЗОШ.
Стельмах Леонід Володимирович- керівник шкільного музею

Чепелівської ЗОШ
Ковальчук Михайло Федорович –учитель історії Чернелівської

ЗОШ.
Перебейніс Лілія Леонідівна – керівник музею Антонінського

БТДЮ.

1.Організаційні збори клубу істориків-краєзнавців-10.09.2013-Байдич О.В.
Савченко Г.В.

2.Формування ради клубу істориків-краєзнавців та списків членів клубу-
10.09.2013-Байдич О.В. Савченко Г.В.

3. Внесення змін і доповнень до Положення про районний клуб істориків-
краєзнавців. Планування роботи Клубу на 2014- 2015 роки.-10.09.2013 -
Савченко Г.В., Байдич О.В.

4. Теоретична та методична підготовка учителів історії та керівників
шкільних музеїв щодо форм та методів пошуку краєзнавчих матеріалів,
оформлення наукових статей науково-популярних посібників та книг з
краєзнавства.-Упродовж 2013-2015 років-Савченко Г.В., Байдич О.В.

5. Складання плану підготовки статей до публікації в місцевій та періодичній
пресі-Січень 2014 року -Байдич О.В., Савченко Г.В.

6. Розпочати роботу з створення Книги добрих справ дітей, присвяченої
70-річчю визволення району від німецько-фашистських загарбників та видання
районного альманаху «Шляхами подвигу і слави».-Січень-березень; вересень-
жовтень 2014 року; січень-травень 2015-Байдич О.В., Історики-краєзнавці.

7. Дати старт районній акції «Мій рідний край - Красилівщина» з написання
історії життя населених пунктів Красилівщини в часи окупації та історичної
довідки про визволення свого населеного пункту. Розробити положення про
акцію.-Жовтень- листопад 2014 року року-Савченко Г.В., Байдич О.В.

8.Спрямувати роботу учнівських пошукових загонів та рад шкільних
музеїв на активізацію роботи у Всеукраїнській експедиції учнівської молоді
«Моя Батьківщина-Україна»

за напрямами:
«З попелу забуття»;
«Славні імена наших земляків»;
«Заповідними стежками рідного краю»;
Сприяти написанню учнівських науково-дослідницьких робіт у рамках

МАН України за даними напрямками.-Упродовж 2013 – 2015 років-Рада
клубу,  учителі історії.

9. Забезпечити участь учнів в історико-краєзнавчих акціях та конференціях
регіонального та обласного значення.-Березень 2014 року; жовтень 2014
року; травень 2015 року-Савченко Г.В., Байдич О.В., рада клубу, учителі
історії ЗНЗ.

10. Провести районну історико-краєзнавчу конференцію присвячену 70-
річчю визволення України на тему «Спадкоємці Перемоги не забудуть імен
героїв» - Жовтень 2014 року-Савченко Г.В., Байдич О.В., рада клубу, учителі
історії ЗНЗ.

11.Створити банк даних про пам’ятки воєнної історії та культури рідного
краю, сприяти їх охороні.-Упродовж 2014 року-Савченко Г.В., Байдич О.В.,
рада клубу, учителі історії ЗНЗ.

12. Провести пошукові патріотичні акції «Слава визволителям краю»,
«Слава визволителям України», «Людські долі в контексті історичних подій»
та «Славні імена земляків»-Січень-жовтень 2014 року-Савченко Г.В., Байдич
О.В. рада клубу, учителі історії ЗНЗ.

13. Провести пошукову акцію «Історичний документ моєї родини часів
війни». -Січень-травень 2014 року-Савченко Г.В.Байдич О.В.рада
клубу,учителі історії ЗНЗ.

14. Провести пошукову акцію «Красилівщина у фотографіях часів війни»,
«Нагороди Великої Вітчизняної»-Січень-травень 2014 року-Савченко Г.В.,
Байдич О.В.рада клубу,учителі історії ЗНЗ.

15. Провести пошукову  акцію «Юність обпалена війною» -Січень-травень
2014 року-Савченко Г.В.Байдич О.В., рада клубу, учителі історії ЗНЗ.

16. Провести пошукову акцію та розробити проект «Митці – солдати
Великої Вітчизняної війни»-Упродовж 2014-2015 років-Рада клубу, учителі
історії ЗНЗ.

17. Провести краєзнавчу учнівську конференцію «Історія краю в часи
окупації», «Вони визволяли наш край»-Жовтень 2014 року. Травень 2015
року -Савченко Г.В.Байдич О.В.рада клубу,учителі історії ЗНЗ.

18. Створити нові краєзнавчі музеї у загальноосвітніх школах району.
Поновити експозиції шкільних музеїв.-2014-2015 роки-Рада клубу, учителі
історії.

19. Провести огляди роботи шкільних краєзнавчих музеїв, кімнат, залів.-
Травень 2014, 2015-Рада РМО та Рада клубу.

20. Провести паспортизацію та атестацію шкільних краєзнавчих музеїв.-
Серпень 2014, 2015-Рада РМО та Рада клубу.

ПЛАН РОБОТИ
районного клубу учителів істориків-

краєзнавців на 2013-2014рр.

МЕТОДИСТА

Районний методичний кабінет Управління освіти, молоді та спорту Красилівської райдержадміністрації
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