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Про підсумки 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, у НВК «ШЕЛ» проведено ряд заходів 

щодо висвітлення даної тематики в колі учнівської молоді 5-21 навчальних груп. 

Створена представниками РУС та Василик М.А., бібліотекарем, рекреація до Дня пам’яті 

Героїв Крут вміщає стінгазету, виготовлену учнівським колективом, аплікацію, інформаційну 

листівку, а також історичну літературу. Мета рекреації - ознайомити і розширити знання учнів 

щодо однієї із трагічних з одного боку, з іншого – героїчних сторінок в історії національно-

визвольної боротьби українського народу 1917 – 1921 років. 

У 1,11,21 навчальних групах Зворською М.М., вчителькою історії, проведено 

тематичний урок «Україна! Забута історія Крут!». Під час уроку вчитель працювала у 

напрямку формування в учнів почуття патріотизму, любові до свого народу, його історії та 

героїчного минулого, сприяла розвитку мотивації, спрямованої на підготовку до захисту своєї 

Батьківщини і свого народу на прикладі подвигу однолітків. За допомогою стратегії 

«кластера» учні груп формували основні факти цієї події, визначали міфи та реальність 

навколо бою під Крутами. 

До заходів вшанування пам'яті Героїв Крут запрошено Наталю Сімашко, директорку 

Привітної бібліотеки на Хвильового, 3. Пані Наталею разом із Зворською М.М., вчителем 

історії, проведено годину пам'яті «Крути, Крути – мужність і відвага» для учнів 7-А групи. Під 

час проведення даного заходу доповідачами зосереджено увагу на тому факті, що 105 років 

тому біля станції Крути кілька сотень київських студентів та гімназистів вступили у нерівний 

бій з чотирьохтисячною більшовицькою армією. Герої Крут призупинили наступ російсько-

більшовицьких військ на столицю України, що дало змогу урядові Української Народної 

Республіки добитися міжнародного визнання України на мирних переговорах у Бресті. Це 

було перше у ХХ столітті офіційне визнання нашої держави, що утвердило на політичній карті 

Українську державу. 

У 7-Б групі Юрків С.М., куратором, проведено виховну годину «Крути – і сум, і біль, і 

вічна слава України». Під час виховної години учні ознайомилися із історією подвигу КРУТ. 

Діти зробили глибокі висновки щодо дій, політичних мотивів, внутрішніх переконань та 

свідомості молодих, героїчних студентів, провели паралелі із сьогоденням, розповіли вірш 

«Пам’яті тридцяти», розпочали перегляд фільму «КРУТИ  1918!», а закінчення дивилися 

вдома. 



Василик М.А., бібліотекарем, створено тематично-оглядову виставку «Крути – наша 

слава, наша історія». Виставка містила фото- та документальні хроніки, тематичну літературу, 

копії історичних документів. Куратори 5-7 навчальних груп долучились до аналізу предметів 

виставки та ознайомились із пропонованими документами за допомогою розповідей Зворської 

М.М., вчителя історії. 

Бурак З.Є., Яковенко Н.П., педагогами-організаторами, проведено засідання РУС НВК 

«ШЕЛ» на тему «Кіборги Крут: внесок в історію, пам'ять та шана від нащадків». Представники 

РУС зачитували історичні відомості, аналізували відеофрагменти подій 1918 року, вирішували 

питання історичного квесту з даної тематики. Також з ініціативи РУС організовано перегляд 

фільмів відповідної тематики.  

Проведення таких заходів дає можливість формувати в учнів почуття патріотизму, 

виховувати почуття національної гідності і свідомості, вболівання за долю українського 

народу, гордості за свою Батьківщину, повагу до історії українського народу. Нехай пам’ять 

про юних героїв, що загинули під Крутами, буде вічною. І нехай їхня смерть буде для нас 

прикладом, як треба любити свою Батьківщину. 

Враховуючи вищевикладене, 

Н А К А З У Ю: 

1. Відзначити належний організаційний та методичний рівень проведення заходів до Дня 

вшанування пам’яті Героїв Крут «На грані двох тисячоліть чорніє хрест у білім полі».                                                                                                                                                                                                                                   

2. Зворській М.М., вчителю історії: 

2.1. і надалі на уроках історії сприяти формуванню національно-патріотичної 

свідомості учнів НВК «ШЕЛ»;                                                     .                                                                                  

2.2. залучати представників громадських організацій  до проведення тематичних 

заходів національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання по НВК 

«ШЕЛ»;                                                                                                                                                                  

2.3. сприяти формуванню ключових компетентностей, необхідних для успішної 

життєдіяльності, а саме: інформаційно-комунікаційна компетентність; 

громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав людини. 

3. Кураторам навчальних груп:  

3.1. продовжувати роботу з питань формування загальнолюдських, соціально-

політичних (патріотизм, свобода) та морально-етичних (гідність, справедливість, 

повага до себе та інших людей) цінностей;  

3.2. використовувати педагогічні можливості для формування вміння правильно 

висловлювати власні оціночні судження щодо чинників формування 

громадянського суспільства в незалежній Україні. 

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

навчально-виховної роботи. 
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