
План заходів відзначення  
Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над нацизмом в Європі 

 
№ 
п/п 

Дата Зміст заходу Відповідальні, 
учасники 

1. 27.04. – 
15.05.2015 

В рамках проведення кураторських годин: 
- виховні години «Мужність і відвага крізь покоління», «Про 
минуле серце пам’ять зберігає»; 
- презентації з фотографіями часів війни із сімейних альбомів 
студентів та викладачів; 
- заслуховування спогадів членів родин, які були учасниками 
подій 1941-1945 років, записаними студентами у своїх 
родинах; 
- перегляд фільмів «В бой идут одни «старики», «В августе 
сорок четвертого», «Незламна. Битва за Севастопіль», 
«Добровольці Божої Чоти» 

Куратори навчальних 
груп, кафедра філософії та 
соціально-гуманітарних 
дисциплін, кафедра 
суспільних дисциплін та 
українознавства, кафедра 
гуманітарних дисциплін 

2. 28.04. – 
29.04.2015 

Участь у Всесвітньому проекті «Дерева миру» (Global project 
«Trees of Peace») 

Викладачі та студенти ННІ 
права і соціальних 
технологій, кафедра 
соціальної роботи 

3. 04.05. – 
08.05.2015 

Бесіди у студентських групах про правила та норми 
поведінки, необхідності шанобливого та уважного ставлення 
до ветеранів, людей похилого віку, інвалідів, надання при 
необхідності їм всілякої допомоги та підтримки 

Куратори навчальних груп 

4. 04.05. – 
07.05.2015 

Впорядкування пам’ятників захисників України у роки 
Другої світової війни 

Студентська рада ЧНТУ 

5. 06.05.2015 Патріотичний концерт-лекція «І розквітне наша Україна!» ЦКМР, КОЦ «Перемога» 
6. 07.05.2015 Благодійний студентський концерт для ветеранів та жителів 

міста на подвір’ї Культурно-освітнього центру «Перемога» 
ЧНТУ 

ЦКМР, КОЦ «Перемога» 

7. 08.05. – 
09.05.2015 

Покладання квітів до меморіалів Слави, невідомих 
солдатських та братських поховань захисників України у 
роки Другої світової війни та під час антитерористичної 
операції, пам’ятників, обелісків, пам’ятних знаків, дошок 
пошани та Вічного вогню  

Адміністрація ЧНТУ, 
Студентська рада ЧНТУ, 
куратори навчальних груп 

8. 08.05. – 
09.05.2015 

Участь у урочистих міських заходах, присвячених 
відзначенню Дня пам’яті та примирення і Дня Перемоги над 
нацизмом у Європі 

Адміністрація ЧНТУ, 
Студентська рада ЧНТУ, 
куратори навчальних груп 

9. 09.05.2015 Благодійний студентський концерт для ветеранів та жителів 
міста на Алеї Героїв 

ЦКМР 

10. 09.05.2015 Акція «Ніхто не забутий!»  Герасименко О.В., 
студенти ННІ права і 
соціальних технологій 

11. 04.05. – 
15.05.2015 

Авторський фільм «День перемоги» Сайт Наукової бібліотеки 
ЧНТУ 

12. 04.05. – 
15.05.2015 

Добірка відеоматеріалів присвячених Другій світовій війні Сайт Наукової бібліотеки 
ЧНТУ 

13. 04.05. – 
15.05.2015 

Віртуальна виставка «Подвигу й мужності пам’ять і честь» Сайт Наукової бібліотеки 
ЧНТУ 

14. 04.05. – 
15.05.2015 

Сторінка «Хронографа» до Дня Перемоги над нацизмом в 
Європі 

Сайт Наукової бібліотеки 
ЧНТУ 

15. 04.05. – 
15.05.2015 

Відео-презентація  книги про учасників Другої світової війни 
– мешканців Чернігівщини  «Йшли у бій молодими» 

Сайт Наукової бібліотеки 
ЧНТУ 

16. 04.05. – 
15.05.2015 

Онлайн-інтерв’ю з ветераном війни Каземировим К.В., 
автором книги спогадів «От Сталинграда на Берлин» 

Сайт Наукової бібліотеки 
ЧНТУ 

17. 04.05. – 
15.05.2015 

Анотований бібліографічний покажчик до 70-річчя Перемоги 
«Чернігівщина – край нескорений» 

Сайт Наукової бібліотеки 
ЧНТУ 

18. 04.05. – Сторінка «Бібліодайджесту» – історично-публіцистичний Сайт Наукової бібліотеки 



15.05.2015 огляд  «Друга світова війна: героїчні сторінки українського 
народу» 

ЧНТУ 

19. 04.05. – 
15.05.2015 

Книжкова виставка «Шляхом війни» Наукова бібліотека ЧНТУ, 
корпус 1, сектор 
навчальної літератури 

20. 04.05. – 
15.05.2015 

Книжкова виставка «Встеляйте квітами дороги бійцям, що 
мир несли в наш край» 

Наукова бібліотека ЧНТУ, 
корпус 1, абонемент  
художньої літератури 

21. 04.05. – 
15.05.2015 

Книжкова виставка «Таким було обличчя у війни..» Наукова бібліотека ЧНТУ, 
корпус 1, читальний зал       
№ 2 

22. 04.05. – 
15.05.2015 

Книжкова виставка «Уклін живим, загиблим – слава» Наукова бібліотека ЧНТУ, 
корпус 11, відділ 
обслуговування 

23. 04.05. – 
15.05.2015 

Фотовиставка «Українські берегині» Наукова бібліотека ЧНТУ, 
корпус 11, відділ 
обслуговування 

24. 04.05. – 
15.05.2015 

Відкритий перегляд «Подвиг немає забуття» Наукова бібліотека ЧНТУ, 
корпус 20, відділ 
обслуговування 

25. 04.05. – 
15.05.2015 

Книжкова виставка «Сини рідного краю» Наукова бібліотека ЧНТУ, 
корпус 23, відділ 
обслуговування 

26. 04.05. – 
08.05.2015 

Проведення інструктажу про правила поведінки та заходи 
безпеки у вихідні дні з метою запобігання травматизму та 
нещасним випадкам при перебуванні студентів за межами 
навчального закладу 

Відділ охорони праці 

 


