
 
 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС 

"Інженерно-економічна школа – Львівський економічний ліцей" 

НАКАЗ 
м. Львів 

25 січня 2023 року                                                                                                  № 27-о 

Про вшанування Дня пам’яті Героїв Крут  

«На грані двох тисячоліть чорніє хрест у білім полі»  

На виконання Указу президента України від 18.05.2019 року № 286/2020 «Про стратегію 

національно-патріотичного виховання», заходів щодо реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання в системі освіти України, згідно плану роботи НВК “ШЕЛ” на ІІ 

семестр 2022/2023 навчального року, з нагоди вшанування пам’яті київських студентів, 

гімназистів та юнаків  військової школи, які виступили супроти ворога, який мав багаторазову 

чисельну перевагу на захист української ідеї 1918 року,  

НАКАЗУЮ: 

1. Провести заходи виховного впливу на учнів НВК «ШЕЛ» з нагоди вшанування пам’яті 

Героїв Крут «На грані двох тисячоліть чорніє хрест у білім полі» 30 січня 2023 року. 

2. Затвердити план заходів з нагоди вшанування пам’яті Героїв Крут «На грані двох 

тисячоліть чорніє хрест у білім полі».  (Додаток 1) 

3. Покласти відповідальність за належну підготовку та проведення заходів з нагоди 

вшанування пам’яті Героїв Крут на Бурак З.Є., Яковенко Н.П., педагогів-організаторів 

НВК «ШЕЛ». 

4. Бурак З.Є., Яковенко Н.П., відповідальним за належну підготовку та проведення заходів 

з нагоди вшанування пам’яті Героїв Крут: 

4.1. спланувати роботу з проведення заходів з нагоди вшанування пам’яті Героїв Крут 

у НВК «ШЕЛ» і подати на погодження Врублевській А.П., заступникові директора 

з навчально-виховної роботи до 25.01.2023 року. 

4.2. залучити до підготовки і проведення заходів з нагоди вшанування пам’яті Героїв 

Крут вчителів-предметників, кураторів навчальних груп, учнів усіх вікових 

категорій, представників РУС, батьківську громадськість, представників ГО. 

5. Кураторам навчальних груп включити заходи з нагоди вшанування пам’яті Героїв Крут 

до планів виховної роботи та забезпечити якісний рівень їх підготовки і проведення. 

6. Здійснити публікацію фото та відеоматеріалів заходів на Facebook сторінку та сайт НВК 

«ШЕЛ». 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на Врублевську А.П., заступника директора з 

навчально-виховної роботи. 

 

 

Директорка                                                                    Іванна КУТЕЛЬМАХ 

 

 

З наказом ознайомлені: 

_______________Аліна ВРУБЛЕВСЬКА 

_______________Зоряна БУРАК 

_______________Надія ЯКОВЕНКО 



 
 

Додаток 1 

до наказу № 27-о від 25.01.2023 року 

 

 
Заходи  на вшанування Дня пам’яті Героїв Крут 

«На грані двох тисячоліть чорніє хрест у білім полі» 

 

№ Назва заходу Дата 

проведення 

 

Групи Відповідальні 

1. Провести виховні години до Дня пам’яті 

Героїв Крут:  

▪ «Це було під Крутами»; 

▪ «Тернистий шлях до України»; 

▪ «Під Крутами пішли в безсмертя» 

30,31.01.2023 

 

 

5-6 

7-1 

11-21 

Куратори груп 

2. Провести тематичні уроки історії 

«Україна! Забута історія Крут» 
30,31.01.2023  Зворська М.М. 

3. Оформлення: 

▪ рекреації «Крути – бій за 

майбутнє»; 

▪ стіннівки «Крути –символ 

національної честі»; 

▪ тематично-оглядової виставки в 

бібліотеці «Крути – наша слава, 

наша історія». 

До 

30.01.2023 
РУС 

Василик М.А. 

Яковенко Н.П. 

Бурак З.Є. 

4. Проведення відео-лекторію з показу 

фільмів про УНР та Героїв Крут «Крути 

1918» 

30.01.2023 1,11,21 

Зворська М.М. 

Бурак З.Є. 

Куратори груп 

5. Відкритий виховний захід  до Дня пам’яті  

Героїв Крут 
30.01.2023 7А Рабинюк В.С. 

6. 

 

Проведення уроків української 

літератури за творами українських 

письменників «Пам’яті тридцяти» 

30.01.2023 5,6,7,8 

Лущак М.Ю. 

Ярема І.П. 

Рабинюк В.С. 

7. Проведення панельної дискусії РУС 

«Кіборги Крут: внесок в історію, пам'ять 

та шана від нащадків» 

31.01.2023 8,1,11 

Бурак З.Є. 

Яковенко Н.П. 

Дідух А. 

8. Проведення віртуальної подорожі в часі 

«Понад Крутами вічність сурмить» 
31.01.2023 11,21 

Зворська М.М. 

Яковенко Н.П. 

 

 

 
Заступник директора                                                               Аліна ВРУБЛЕВСЬКА 

з навчально-виховної роботи 


