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НАКАЗ 

 

18.01.2021 

                                                                                                                                             № 

смт Івано–Франкове 

 

Про відзначення пам’ятних дат  

та ювілеїв у 2021 році 
 

Відповідно до листа Департаменту освіти і науки ЛОДА № 07-08/52 від 13.01.2021 року 

«Про відзначення пам’ятних дат та ювілеїв у 2021 році», закону України “Про правовий 

статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті” від 9 квітня  

2015 року № 314-VІІІ, указу Президента України “Про відзначення 30-ї річниці незалежності 

України” від 21 жовтня 2020 року №459/2020, указу Президента України “Про невідкладні 

заходи щодо забезпечення екологічної безпеки та підготовку заходів до 35-х роковин 

Чорнобильської катастрофи” від 9 грудня 2020 року №556/2020, постанови Верховної Ради 

України від 16 грудня 2020 року № 1092-ІХ «Про відзначення пам’ятних дат і ювілеїв у 2021 

році», з метою національної консолідації та формування історичної свідомості української 

молоді, збереження національної пам’яті та ефективного планування виховної і краєзнавчої 

роботи, поглиблення знань здобувачів освіти про ключові події історії, життя та діяльність 

політичних, громадських, військових, культурних діячів, пов’язаних з процесами 

українського культуро- та державотворення, розуміння здобувачами освіти тяглості 

українських культуро- і державотворчих традицій, актуальності ідей соборності та 

суверенності держави;розвитку вмінь та формування навичок, потрібних для проактивної 

позиції громадянина/громадянки України;активізації пізнавального інтересу учнів до 

культуро- і державотворчої діяльності, історії та культури рідного краю;посилення почуття 

патріотизму, волі відстоювати інтереси української нації та держави 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Шаблінському І.М., заступнику директора з навчально – виховної роботи: 

1.1. Розробити і подати на затвердженнядо 25.01.2021 року План заходів на відзначення 

названих далі та інших, обраних учасниками освітнього процесу, пам’ятних дат і ювілеїв: 
- Пам’ятні дати та ювілеї Львівщини: 

І.30-річчя незалежності України 

24 серпня 1991 року внаслідок прийняття Верховною Радою УРСР Акту проголошення 

незалежності України було фактично відновлено Українську державу, проголошену ІІІ та ІV 
Універсалами Української Центральної Ради. На Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року 

українці підтвердили прагнення жити в незалежній державі, зробивши її незворотнім фактом історії.  

Цьогоріч відзначаємо низку подій, пов’язаних із становленням та розбудовою української 
державності:  

28 червня – 25 років із дня ухвалення Верховною Радою України Конституції України 

(28.06.1996); 

mailto:shkolayaniv@ukr.net
http://www.memory.gov.ua/laws/ukaz-prezidenta-ukraini-pro-vidznachennya-25-i-richnitsi-nezalezhnosti-ukraini
http://www.memory.gov.ua/laws/ukaz-prezidenta-ukraini-pro-vidznachennya-25-i-richnitsi-nezalezhnosti-ukraini
http://www.memory.gov.ua/laws/ukaz-prezidenta-ukraini-pro-vidznachennya-25-i-richnitsi-nezalezhnosti-ukraini
http://www.memory.gov.ua/laws/ukaz-prezidenta-ukraini-pro-vidznachennya-25-i-richnitsi-nezalezhnosti-ukraini
http://www.memory.gov.ua/laws/ukaz-prezidenta-ukraini-pro-vidznachennya-25-i-richnitsi-nezalezhnosti-ukraini


30 червня – 80 років із дня, коли у Львові та краю  Організація українських націоналістів 

(ОУН(б)) проголосила Акт відновлення Української Держави (30.06.1941); 
24 серпня – 30 років із дня ухвалення Верховною Радою України Акта проголошення 

незалежності України (24.08.1991); 

2 вересня – 25 років із дня введення в обіг національної грошової одиниці - гривні (02.09.1996); 

16 жовтня – 25 років із дня заснування Конституційного Суду України (16.10.1996). 
1 грудня – 30 років із дня проведення Всеукраїнського референдуму на підтвердження 

незалежності України (01.12.1991); 

6 грудня - 30 років із дня створення Збройних Сил України (06.12.1991). 

ІІ.Дні пам’яті 

35-ті роковини від дня вибуху на атомній електростанції під Чорнобилем (26. 04. 1986; 

Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та катастроф – 26.04. 2021) 

80-і роковини від початку масових розстрілів політичних в'язнів  в західноукраїнських тюрмах 
НКВС, а згодом в інших регіонах України (22 червня 1941) 

80-ті роковини від початку масових розстрілів, здійснених гітлерівцями у Бабиному Яру (29-

30.09.1941, День пам’яті – 29.09.2021).  
80-і роковини початку Голокосту на теренах Львівщини (30 червня – 2 липня – Львівський 

погром, жовтень – створення Яновського табору примусової праці (нім. Zwangsarbeitslager Lemberg-

Janowska), листопад – створення гетто у Львові та Дрогобичі); 
100-ті роковини від початку масового штучного голоду 1921-1923 років в Україні (День пам’яті 

- 27.11.2021); 

75-ті роковини від початку масового штучного голоду 1946-1947 років в Україні (День пам’яті - 

27.11.2021). 

ІІІ. Відомі події історії: 
425 років із часу укладення Берестейської унії (1596). 

140 років з дня створення у Львові освітньо-педагогічного товариства «Рідна Школа» (1881). 
75 років з дня створення Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури 

(ЮНЕСКО) (04.11.1946). 

IV. Ювілеї видатних особистостей: 
- 820 років із часу народження короля Данила Романовича (1201-1264) 

- 425 років із дня народження Петра Могили (31 грудня 1596 – 1 січня 1647). 

- 150 років із дня народження Лесі Українки (Лариса Петрівна Косач-Квітка; 25 

лютого 1871 – 1 серпня 1913). 
- 150 років із дня народження Володимира Гнатюка (9 травня 1871 – 6 жовтня 1926).  

- 130 років із дня народження Євгена Коновальця (14 червня 1891-23 травня 1938) 

- 100 років з дня народженняПетра Яцика (7 липня 1921- 1 листопада 2001). 
- 165 років із дня народження Івана Франка (27 серпня 1856 – 28 травня 1916). 

- 210 років із дня народження Маркіяна Шашкевича (6 листопада 1811– 7 червня 1843).  

V. Ювілеї провідних освітян Львівщини 

- 150 років із дня народження Юліана Дзеровича (3 січня 1871 – 8 квітня 1943).  
- 165  років із дня народження Софії Русової (уроджена Ліндфорс; 18 лютого 1856 – 5 

лютого 1940) 

- 175 років із дня народження Івана Верхратського (26 квітня 1846  – 29 листопада 1919) 

VІ. Пам’ятні дати та ювілеї локального рівня 
- 765 років із часу першої писемної згадки про місто Львів (1256); 

- 950 років із часу першої писемної згадки про місто Старий Самбір (1071); 
- 400 років із часу Хотинської битви (липень - жовтень 1621); 

- 250 років із часу заснування астрономічної обсерваторії у місті Львові (1771); 

- 125 років із часу початку кінематографа в Україні (1896); 

- 100 років із дня заснування Українського Вільного Університету (17.01.1921); 
- 75 років із часу заснування Львівського державного університету фізичної культури імені 

Івана Боберського (1946); 

- 75 років із часу заснування Львівської національної академії мистецтв (1946). 
- 150 років із дня народженняЛеся Мартовича (справжнє ім’я та прізвище – Олекса 

Мартович; 1871-1916); 

- 140 років із дня народженняМарійки Підгірянки; 
- 100 років із дня народженняОсипа Дяківа (1921-1950); 

- 170 років із дня народженняІвана Левинського (1851-1919); 

- 150 років із дня народженняФіларета Колесси (1871–1947); 



- 150 років із дня народженняВасиля Щурата (1871–1948); 

- 80 років із дня народженняБогдана Ступки (1941-2012); 
- 110 років із дня народженняРостислава Волошина (1911-1944). 

 

2.Класним керівникам 1-11-х класів, педагогічним працівникам, педагогу – організатору 

Манишин В.Я.: 

2.1. Організовуючи тематичні заходи та дослідження у 2021, акцентувати увагу на участь в 

пам’ятних подіях земляків, пов’язаності видатних осіб з рідним краєм, Львівщиною, 

Яворівщиною, Янівщиною, внеску земляків у розвиток української науки, освіти, мистецтв, 

творення національної державності. 

2.2.Залучати до проведення тематичних заходів та досліджень батьків здобувачів освіти та 

громадські організації. 

2.3.Для відзначення подій, пов’язаних з становленням і розбудовою української державності, 

формуванням і розвитком місцевого самоврядування та з метою засвідчити повагу до 

державотворчої праці й подвигу борців за свободу, незалежність і територіальну цілісність 

України, протягом 2021 року  сприяти реалізаціїобраних здобувачами освіти інформаційних, 

наукових, просвітницьких та культурних проектів, присвячених історії здобуття Україною 

незалежності та 30-й річниці цієї події, видатним діячам українського державотворення, 

оборонцям Батьківщини, які сьогодні відстоюють суверенітет і територіальну цілісність 

держави.  

2.4. Долучитися до запланованих на обласному рівні проектів: Літня школа ідей для учнів з 

нагоди 30-річчя незалежності України (березень-серпень), учнівська науково-практична 

конференція «Україна: кроки державотворення» (травень), творчий учнівський конкурс 

«Тобі, Україно, наші таланти, знання зусилля» (серпень-грудень), тематична виставка 

учнівських та студентських творчих робіт «Твої перші 30» (учасники – учні ЗП(ПТ)О, ЗПВО 

та ЗВО; серпень-вересень), одноденні учнівські та студентські екскурсії по історичних 

місцях області (вересень-жовтень), он-лайн флеш-моб «Пишаюсь своєю Україною» 

(серпень-жовтень).  

2.5.Вшанування пам’яті жертв масових репресій, голодоморів, Голокосту та радіаційних 

аварій і катастроф провести у форматі: 

- публікацій, пов’язаних з цими подіями, авторства учасників освітнього процесу на 

шкільному сайті, в інших засобах інформації, доступних учням та студентам, у місцевих ЗМІ 

про людей, які чинили опір тоталітаризмові, наприклад, про учасників селянських повстань, 

героїв УГА та УПА, зокрема, й бійців Жидівського Куреня УГА, євреїв-лікарів  УПА, 

монахів, священників та мирян, які визнані «Праведниками Народів Світу»; 

- інформаційного чи художнього марафону історій очевидців подій з хештегом на сторінці 

заходу тощо. 

2.6.Для відзначення 425 річниці із часу укладення Берестейської унії організувати  

спеціальну зустріч з ієрархами церкви та дослідниками цієї теми, провести онлайн-екскурсію 

місцями пам’яті, яку підготують і в прямому ефірі презентують учні/студенти тощо. 

2.7. Публічно представити учнівські та студентські наукові розвідки з історії шкільництва на 

рідних теренах, роль учителів  у формуванні культурно-просвітницьких організацій. 

2.8. З метою популяризації діяльності ЮНЕСКО та розкриття важливості місії цієї 

організації організувати на рівні громади: 

- спільні акції (вчителі та учні) опису та порятунку пам’яток історії та культури рідного 

краю; 

- екскурсії до шедеврів архітектури; 

- конкурс художніх робіт (картини, світлини) про пам’ятки  архітектури, природи тощо. 

2.9.З метою відзначення 820 років із часу народження короля Данила 

Романовичаорганізувати костюмоване театралізоване дійство творчої групи  на відкритому 

просторі (учні молодшої школи) або реконструювати одну з битв Данила Романовича 

(старші школярі). 

2.10.З метою вшанування пам’яті Лесі Українки: 



- опрацювати зі здобувачами освіти інформацію про зв’язки поетки з Львівщиною, її 

публікації у львівських україномовних  виданнях, співпрацю з видатними діячами культури 

та з науковими фундаціями підавстрійської Галичини. 

- провести учнівський фестиваль «Лісова пісня», учасники якого зможуть продекламувати 

вірш поетки, виконати її улюблені пісні або пісні на її слова, проявити себе як актор/актриса, 

художник/художниця, костюмер/костюмерка, режисер вистави/сценки за мотивами її 

драматичного твору та ін.  

2.11. З метою вшанування пам’яті Є. Коновальця організувати екскурсію у Музей Євгена 

Коновальця у с. Зашків (відділення Львівського історичного музею) та взяти участь у 

традиційному для Львівщини «Святі героїв» (23 травня). 

2.12.З метою відзначення 165 річниці з дня народження Івана Франка: 

-  прийняти участь в заходах до ювілею Каменяра, які відбудуться у Домі Франка (музей 

І.Франка у Львові) та в музеї-садибі І. Франка в Нагуєвичах; 

- провести приурочені до ювілею фестивалі та конкурси на знання творчості Каменяра, 

презентації учнівських розвідок, що популяризують його науковий і літературний доробок, 

політичну позицію, погляди на життя; 

2.13. Долучитися до участі в обласному конкурсі екскурсійних маршрутів «Видатні постаті 

Львівщини» (наказ департаменту від 17.12.2020 №07-01/435). 

2.14.З метою вшанування пам’яті Маркіяна Шашкевича на Львівщині на основі пропозицій 

Західного наукового центру НАН України та МОН України взяти участь в 

«Шашкевичівських читаннях» (листопад), а також в навчальних екскурсіях за маршрутами 

«Львів часів М.Шашкевича», «Срібний камертон о. Маркіяна», «Місцями М.Шашкевича у 

Львові» та інших, зокрема таких, що передбачають відвідини музеїв Будителя та пам’ятного 

хреста на Білій горі. 

 

3.Контроль за виконанням даного наказу відповідно до підпорядкованих підрозділів 

покласти на Шаблінського І.М., Михайлишин О.З., Сташко В.В., Дацко – Онищак О.С., 

заступників директора з навчально – виховної роботи. 

 

 

Директор опорного закладу                       М.Ліскевич – Карпа 

 

   З наказом ознайомлено: 

 

                       І.Шаблінський 

 

                       О.Михайлишин 

 

                       В.Сташко 

 

                       О.Дацко - Онищак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


