
 

-  
Україна 

ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
Управління освіти і науки 

10014  м. Житомир, майдан С.П.Корольова, 12, тел. 47-44-97 
 

         
від  10. 01. 2014р.       № 34-2/3.14 

 
Начальникам районних 
та міських відділів 
(управлінь) освіти 

 
 
 

Направляємо для використання в роботі копію листа Міністерства 

освіти і науки України від 30.12.2013 № 1/9-906 «Про проведення 

Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції учнівської та студентської молоді 

«А ми тую славу збережемо». 

Координатором проведення акції в області є екскурсійно-краєзнавчий 

відділ Житомирського обласного центру туризму, краєзнавства, спорту та 

екскурсій учнівської молоді Житомирської обласної ради ( завідувач відділу 

Лаптєва А.О.,  т. 0412-25-28-52) 
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загальної середньої  
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управління освіти і науки      О.Г. Липовецька 

 
 
 
 
 
 



  
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135,  тел. (044) 481- 32 -21, факс (044) 236-1049 
E-mail: ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185 

 

 
Від  30.12.13       №  1/9-906                          
На №          від          

 
Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту Автономної Республіки                                           
Крим, департаменти (управління) 
освіти і науки обласних, Київської та 
Севастопольської міських  
державних адміністрацій 

 
Про проведення Всеукраїнської 
історико-краєзнавчої акції 
учнівської та студентської молоді  
«А ми тую славу збережемо» 

 
На виконання Указу Президента України від 19 жовтня 2012 року № 604 «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» 
Міністерство освіти і науки спільно з Радою Організації ветеранів України та 
Правлінням Національної спілки краєзнавців України, Національним музеєм історії 
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. проводить Всеукраїнську історико-
краєзнавчу акцію учнівської та студентської молоді «А ми тую славу збережемо» 
(умови додаються). 

З метою увічнення пам’яті героїв війни і тилу, патріотичного виховання юних 
громадян України просимо сприяти участі в зазначеному заході колективів 
загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних 
закладів. 

Акція проводиться у два етапи: 1-й – січень-жовтень 2014р., 2-й – листопад 
2014р.- травень 2015р. 

Відповідальний за її проведення Український державний центр туризму і 
краєзнавства учнівської молоді (контактна особа, Омельчинко Д. Г.,   тел. (044) 531-
90-68) 

Додаток на _4__арк. 
 
 

Заступник Міністра                                                       Б. М. Жебровський  
 

 
Шкірей М.І., 481-32-51 
Савченко Н.В., 531-19-98 



ДОДАТОК 
до листа Міністерства освіти  
і науки України 
від 30.12.2013 № 1/9-906 

 
УМОВИ 

проведення Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції учнівської та 
студентської молоді «А ми тую славу збережемо», присвяченої  
70-й річниці звільнення України від фашистських загарбників  

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

І. Загальні положення 
 Всеукраїнська історико-краєзнавча акція учнівської та студентської молоді  
«А ми тую славу збережемо» (далі - акція) проводиться на виконання Указу 
Президента України від 19 жовтня 2012 року № 604 «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», наказу 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства 
внутрішніх справ України від 23.10.2013 р. № 1453/716/997 «Про Програму 
патріотичного виховання учнівської та студентської молоді в навчальних закладах 
України та План заходів Естафети Перемоги на 2013-2015 роки». 
 

ІІ. Мета і завдання  
Головною метою акції є виховання в учнівської і студентської молоді 

патріотизму, формування національної самосвідомості та високих моральних 
якостей громадянина України.  
 Основними завданнями акції є: 
 активізація патріотичного виховання підростаючого покоління та студентської 
молоді на прикладах подвигів старших поколінь у боротьбі з фашизмом  і прагнення 
українського народу до волі й незалежності; 
 вивчення героїчних і трагічних подій Другої світової та Великої Вітчизняної 
війн з позицій об’єктивності та історичної правди; 
 увічнення бойових подвигів захисників Батьківщини та вшанування людей, 
які працювали в тилу  у роки боротьби з фашизмом;  
 поглиблення знань учнів з історії свого краю, складних суспільно-політичних 
процесів 30-40-х років ХХ століття; 
 сприяння подальшому розвитку краєзнавчої та пошуково-дослідницької 
роботи у навчальних закладах України; 
 удосконалення пошукової та просвітницької роботи музеїв навчальних 
закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України 
(далі – музеї) та пропаганда кращого досвіду їх роботи; 
 привернення уваги державних установ, навчальних закладів, громадських 
організацій до питань збереження історичної пам’яті народу, вирішення життєвих 
проблем ветеранів, учасників та дітей війни; 
 сприяння підвищенню ролі родинного виховання, поглибленню духовної 
єдності поколінь. 
 



ІІІ. Терміни проведення акції 
Акція проводиться в два етапи: 
1-й етап проводиться з січня 2014 року по жовтень 2014 року і присвячується 

70-й річниці визволення України від фашистських загарбників; 
2-й етап проводиться з листопада 2014 року по травень 2015 року і 

присвячується 70-й річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. 
 

ІV. Керівництво акцією 
 4.1. Загальне керівництво акцією здійснює Міністерство освіти і науки 
України у співпраці з Радою Організації ветеранів України, Правлінням 
Національної  спілки краєзнавців України та Національним музеєм історії Великої 
Вітчизняної війни 1941-1945 років. 
 4.2. Керівництво проведенням акції в навчальних закладах Автономної 
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя здійснюють Міністерство 
освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти 
(управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій. 

4.3. Безпосередня робота з організації та проведення акції покладається на 
Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. 

 
V. Учасники акції 

 5.1. До участі в акції запрошуються колективи загальноосвітніх, 
позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів.   

5.2. Для виконання організаційних завдань і методичного супроводу акції на 
місцях залучаються Кримський республіканський, обласні, Київський та 
Севастопольський міські центри туризму і краєзнавства учнівської молоді, станції 
юних туристів, інші навчальні заклади та установи освіти;  Кримська 
республіканська, обласні, міські, районні Ради ветеранів; Кримська республіканська, 
обласні, Київська та Севастопольська міські організації Національної спілки 
краєзнавців України; інші громадські організації, діяльність яких спрямована на 
патріотичне виховання дітей та молоді, державні та відомчі музеї історичного 
профілю, архівні установи (за згодою).  

 
VІ. Порядок проведення акції 

6.1.  У ході  1-го етапу акції учасники виконують таку роботу: 
6.1.1. Вивчають події та факти у сфері міжнародних відносин другої половини 

30-х років ХХ століття, пов’язані з формуванням військових блоків та системи 
колективної безпеки, досліджують складові зовнішньої і внутрішньої політики 
Радянського Союзу щодо військових приготувань у Європі та світі. 

6.1.2. Досліджують події війни 1941-1944 рр. за такими напрямами: 
 бойовий шлях військових частин і формувань, які обороняли чи визволяли 
міста, села, райони, дії партизанських загонів і підпільних груп, які сприяли армії в 
боротьбі за звільнення України від загарбників; 
 основні мотиви створення підпілля та партизанських формувань, виникнення 
національно-визвольного руху в Україні; сучасні наукові оцінки їх ролі та значення 
у процесі визволення України; 



 документи, щоденники, епістолярій, речові свідоцтва воєнної доби, 
картографічні матеріали, ілюстрації, фотодокументи тощо; 
  спогади фронтовиків, учасників Руху опору, працівників тилу, 
військовослужбовців та осіб вільнонайманого складу, що працювали при 
Наркоматах зв’язку, шляхів сполучення, охорони здоров’я, внутрішніх справ тощо; 
осіб, які працювали в колгоспах, на спорудженні оборонних рубежів, заготівлі 
палива, продуктів тощо; в’язнів нацистських таборів; остарбайтерів; людей, що 
проживали на окупованій території – мешканців населених пунктів, де проживають 
учасники акції;  
 подвиги дітей війни: синів та вихованців полків, юнг; неповнолітніх осіб, що 
були призвані або добровільно вступили до лав Червоної Армії та Військово-
Морського флоту; учасників Руху опору; учнів ремісничих, залізничних училищ та 
закладів професійно-технічної освіти, шкіл; дітей-сиріт, батьки яких загинули або 
пропали безвісти; дітей, що мешкали на окупованій території – мешканців 
населених пунктів, де проживають учасники Акції; 
 імена загиблих воїнів, що поховані в Братських могилах українських міст і сіл, 
та налагодження зв’язків з їх родинами; 
 доля своїх родин в роки війни та в період відбудови народного господарства 
країни, створення родинних літописів. 

6.1.3. Організатори акції проводять такі масові заходи: 
         конкурси краєзнавчо-пошукових та науково-дослідницьких робіт на теми, 
пов’язані з подіями Другої світової та Великої Вітчизняної війн; здійснюють 
екскурсії, краєзнавчі експедиції, туристські подорожі місцями боїв, естафети, 
працюють в архівах і бібліотеках; відвідують місця поховань захисників Вітчизни 
тощо (до 15 жовтня 2014 року); 

Кримську республіканську, обласні, міські, районні підсумкові історико-
краєзнавчі конференції (до 25 жовтня 2014 року); 

всеукраїнський велопробіг місцями бойової слави від східного до західного 
кордонів України відповідно до умов, що розробляються Українським державним 
центром туризму і краєзнавства учнівської молоді (травень – жовтень 2014 року); 

всеукраїнську історико-краєзнавчу конференцію «Дорогами слави і 
безсмертя»,  присвячену 70-й річниці визволення України від фашистських 
загарбників, відповідно до умов, що розробляються Українським державним 
центром туризму і краєзнавства учнівської молоді спільно із Закарпатським центром 
туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді (м. Ужгород, жовтень 
2014 року). 
  
 

6.2. У ході 2-го етапу акції учасники та організатори проводять:  
 6.2.1. Краєзнавчі дослідження за напрямами: 

визначні бойові операції військових частин і з’єднань 1-го, 2-го, 3-го, 4-го 
Українських, 1-го, 2-го Білоруських фронтів, Чорноморського флоту та 3-х 
військових річкових флотилій під час визволення території України та їхній бойовий 
шлях на територіях європейських держав; 
 вплив Другої світової війни на формування повоєнної світової політичної 
системи; 
 український рахунок: втрати і здобутки; 



 долі репресованих націй і народностей;  
 біографії Героїв Радянського Союзу, Героїв України, повних кавалерів ордена 
Слави, кавалерів трьох та більше медалей «За відвагу», що походять з населених 
пунктів, де проживають учасники акції. 

 6.2.2. Організовують екскурсії, краєзнавчі експедиції, туристські подорожі, 
естафети місцями боїв, героїко-патріотичні літературні читання тощо. 

     6.2.3. Тематичний огляд музеїв історичного профілю навчальних закладів, що 
висвітлюють події Другої світової та Великої Вітчизняної війн. 

 Огляд проводиться  за турами: 
 1-й тур - Кримський республіканський, обласні, Київський та 
Севастопольський міські; 
 2-й тур – всеукраїнський. 

Умови тематичного огляду музеїв розробляються Українським державним 
центром туризму і краєзнавства учнівської молоді.  
 6.2.4. Всеукраїнську історико-краєзнавчу конференцію учнівської та 
студентської  молоді „А ми тую славу збережемо”, присвячену 70-й річниці 
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945рр.,  відповідно до умов, що 
розробляються Українським державним центром туризму і  учнівської молоді   (м. 
Київ, квітень-травень 2015 року). 

 
VІІ. Фінансування 

7.1. Заходи з пошуку, дослідження та оформлення матеріалів, проведення 
конференцій, зльотів, краєзнавчих експедицій, туристських подорожей, екскурсій, 
естафет, виконання робіт з увічнення пам’яті про героїв Великої Вітчизняної війни, 
проведення Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції «Дорогами слави і 
безсмертя» (2014р.) та Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції «А ми тую 
славу збережемо» (2015р.), нагородження переможців акції проводиться за рахунок 
коштів не заборонених  чинним законодавством України.  
 
 
Директор Департаменту  
професійно-технічної освіти                                                           В. В. Супрун 


