
 

ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 
 

вул. Леоніда Жаботинського, 20, м. Запоріжжя, 69037 

тел. (061) 224-08-37, факс: (061) 224-08-36, E-mail:iamczap@gmail.com Код ЄДРПОУ 37573094 

07.02.2019№03-04/049 

Завідуючим РМК 

Керівникам закладів освіти 

 

Рекомендації щодо проведення 

у закладах освіти м. Запоріжжя 

інформаційно-просвітницьких  

заходів з нагоди Дня вшанування 

 учасників бойових дій на території 

інших держав 

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 № 

999-р «Про заходи з підготовки та відзначення Дня вшанування учасників 

бойових дій на території інших держав», розпорядження голови Запорізької 

обласної державної адміністрації від 30.01.2019 № 45 «Про відзначення Дня 

вшанування учасників бойових дій на території інших держав», рішення 

Виконавчого комітету Запорізької міської ради від 28.01.2019 № 37 «Про 

підготовку та проведення заходів з нагоди 30-ї річниці виведення військ 

колишнього СРСР з Республіки Афганістан» науково-методичний центр 

департаменту освіти і науки Запорізької міської ради рекомендує передбачити 

проведення у закладах освіти міста протягом лютого 2019 року інформаційно-

просвітницькі заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав, 30 років з часу виведення радянських військ з 

Афганістану, вшанування загиблих в Афганістані українців:  

1) орієнтовні заходи: урок мужності «Військову форму одягли сини» 

(15.02.2019); учнівські конференції у закладах освіти з посиленою військово-

фізичною підготовкою; загальношкільні виховні заходи за участю учасників 

бойових дій; операція «Обеліск» (впорядкування меморіальних об’єктів пам’яті 

загиблих учасників бойових дій, розміщених не території мікрорайонів закладів 

освіти області); 

2) орієнтовні форми роботи: історичний пелінг (пошук маловідомих 

сторінок про події та учасників війни в Афганістані 1979 – 1989 років, бойових 

дій на території інших держав із розміщенням матеріалів у куточках пам’яті, 

музеях, музейних кімнатах, галереях, бібліотеках закладів освіти); респект-

зустрічі (зустрічі з учасниками війни в Афганістані 1979 – 1989 років, бойових 

дій на території інших держав, членами їх родин); прес-кліпінг (тематичні 



підбірки матеріалів з періодичних видань із висвітлення історії війни в 

Афганістані 1979 - 1989 років та участі українців у миротворчих місіях);діалог-

огляд (огляд бібліотечної виставки, розділу музейної експозиції, присвячених 

учасникам бойових дій на території інших держав/проводять два учасники: 

бібліотекар (або керівник музею) та запрошений фахівець у галузі історії);  

3) орієнтовні теми бесід: «Локальні конфлікти. Причини їх виникнення»; 

«Світова мапа війн. Де і за що сьогодні воює людство»; «Феномен “гібридної 

війни»; «Криза світової безпеки»; «Наші земляки - учасники локальних війн та 

збройних конфліктів»; «Життя після війни»; «Вони повернулися… Кулями 

пробиті, шрамами вкриті - тільки не вбиті»; «Відлуння Афганської війни»;  

4) важливі акценти: збереження пам’яті про участь українців в Афганській 

війні 1979 – 1989 років;вшанування не тільки загиблих, а й тих, хто повернувся 

додому, чесно і мужньо виконавши військову присягу в «гарячих точках» 

планети;участь воїнів - учасників війни в Афганістані у боротьбі під час 

Революції Гідності, антитерористичної операції на Сході України, операції 

об’єднаних сил;шанобливе ставлення до героїчного минулого своїх 

співвітчизників та індивідуальних героїчних вчинків;  

5) матеріали для використання: 

- Участь збройних сил України у міжнародних операціях з підтримання миру і 

безпеки (https://www.ukrmilitary.com/2018/05/international-operations.html ); 

- Міжнародні операції з підтримання миру і безпеки збройних сил України на 

території інших держав (file:///C:/Users/User/Downloads/znpnapv_vtn_2016_1_10.

pdf ); 

- Правове регулювання участі збройних сил України в міжнародних операціях з 

підтримання миру та безпеки (file:///C:/Users/User/Downloads/jnn_2013_5_12%2

0(1).pdf ); 

- Ретроспекція. Українці-розвідники в афганській війні 1979 – 1989 років 

http://gur.mil.gov.ua/content/ukrainian-scouts-in-afgan-war.html. 
 

 

 

 

Завідувач НМЦ                                                                                            О.В.Гусак 

 

Олійник, 

224 08 37 
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