
 

 

 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

НАКАЗ 

    28.01.2022                                               № 50-од 

 

Про підсумки проведення  

Тижня пам’яті жертв Голокосту 

 

На виконання наказу по закладу від 21.01.2022 року № 41-од «Про 

організацію та проведення Тижня пам’яті жертв Голокосту», з метою поглибити 

знання молоді про Голокост під час Другої Світової війни на території Східної 

Європи та нашої країни, виховувати в них толерантність та повагу до інших 

народів, вшанувати пам’ять загиблих у Голокості у нашому закладі з 24 по 28 

січня 2022 року організовано та проведено Тиждень пам’яті жертв Голокосту. 

Щороку Україна разом з усією світовою спільнотою вшановує пам'ять 

жертв Голокосту – мільйонів єврейських жінок, чоловіків і дітей, які загинули 

від рук нацистів у роки Другої світової війни. Лише на українських землях їх 

кількість сягає моторошного числа - близько 1,5 мільйона осіб. Це не статистика: 

за нею стоять долі людей, зі своїми турботами, мріями, любов’ю і вірою. 

Подібним злочинам немає виправдання і терміну дії. 

27 січня у закладі до Дня пам’яті жертв Голокосту була проведена акція 

«Запали свічку». У цей день, День скорботи і пам’яті, школярі приєдналися до 

загальної печалі і співчували всьому цьому болю та втраті, ім’я якої Голокост.  

Впродовж тижня відбулися заходи, під час яких учні ознайомилися з 

новими навчальними матеріалами, що присвячені вивченню проблем ксенофобії, 

антисемітизму, дискримінації та расизму в сучасному світі.  Вчителі історії 

провели тематичні онлайн-уроки з історії України на тему: «Україна в роки 

Другої світової війни. Концтабори та масове знищення людей. Голокост». Класні 

керівники 7-11 класів провели виховні години «Наша пам’ять, наш біль – 

Голокост» та «Згадаємо жертв Голокосту», присвячені трагічним сторінкам 

історії періоду Другої Світової війни.  

Учні переглядали документальні фільми про трагічні події в роки Другої 

світової війни, концтабори та масове знищення людей. Голокост. Бібліотекарка 

закладу оформила виставку літератури та документальних матеріалів «Трагічні 

уроки історії» у фойє закладу. 

Під час проведення відкритої виховної години класним керівником Кіцул 

Л.Г. з учнями 5-В класу, вони поглибили знання про Голокост під час Другої 



світової війни на території Східної Європи та нашої країни,  переглянули 

презентацію, висловлювали власну думку, ділилися враженнями про події та 

глибоко співчували жертвам Голокосту та тим людям, які дивом врятувалися від 

масового знищення нацистами, хвилиною мовчання вшанували пам’ять 

загиблих. На жаль багато людей нічого не знають про Голокост, який забрав 

мільйони людських життів. Пам’ять про Голокост необхідна, щоб наші діти не 

стали жертвами, катами чи байдужими спостерігачами. 

Сприймаючи ці події як загальнолюдську трагедію і пам’ятаючи про її 

жахливі наслідки, Українська держава докладає чимало зусиль для того, щоб 

наступні покоління ніколи не забували про ті страшні часи, і, головне, щоб це 

жахіття ніколи не повторилося. 

Ми живемо у ХХІ столітті. І хочеться вірити, що такого ніколи не 

повториться, і з нами і нашими нащадками буде залишатися тільки пам'ять про 

ці трагічні сторінки історії – щоби цього більше не повторилося ніколи. 

Виходячи із вищенаведеного, 

 

  НАКАЗУЮ: 

 

1. Вважати проведення Тижня пам’яті жертв Голокосту на задовільному 

рівні. 

2. Відзначити добросовісну роботу класного керівника Кіцул Л.Г. 

2. Класним керівникам, вчителям історії: 

2.1. Протягом навчального року продовжувати роботу щодо патріотичного 

виховання дітей та молоді,  гідного відзначення Дня Соборності України, 

сприяти подальшому зміцненню патріотичного духу в класних колективах. 

Постійно 

2.2. Проводити виховні заходи, присвячені Дню пам’яті жертв Голокосту. 

Щорічно 

2.3. Накопичувати методичні матеріали щодо проведення уроків, виховних 

годин стосовно патріотичного виховання. 

Постійно 

3. З даним наказом ознайомити вчителів на  оперативній нараді. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступницю 

директорки з виховної роботи Козачук А.Д. 

 

 

Директорка закладу                                     Оксана СИЧОВА 

 

 

З наказом ознайомлено всіх працівників на оперативній нараді 

31.01.2022 року 

 


