
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

м. Київ

   23.03.      2016 № 312

Про затвердження плану заходів 
у зв’язку з 75-ми роковинами 
трагедії Бабиного Яру

На  виконання  Указу  Президента  України  від  12.08.2015  №  471  «Про 
заходи у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру» та розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1410 «Про затвердження плану 
заходів  у  зв’язку  з  75-ми  роковинами  трагедії  Бабиного  Яру»,  з  метою 
увічнення  пам’яті  про  одну  з  найтрагічніших  сторінок  Голокосту  –  масове 
вбивство євреїв Києва; вшанування жертв злочинів, скоєних нацистами під час 
окупації України, – мирних жителів усіх національностей, військовополонених, 
учасників  українського  визвольного  руху,  а  також  об’єднання  зусиль 
суспільства щодо запобігання повторенню злочинів проти людяності

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити  план  заходів  у  зв’язку  з  75-ми  роковинами  трагедії 
Бабиного Яру (далі – План заходів), що додається.

2. Департаментам  загальної  середньої  та  дошкільної  освіти 
(Кононенко  Ю  Г.),  вищої  освіти  (Шаров  О.  І.)  Міністерства  освіти  і  науки 
України; Інституту модернізації  змісту освіти (Вяткіна Н. Б.); департаментам 
(управлінням)  освіти  і  науки  обласних,  Київської  міської  державних 
адміністрацій;  обласним  інститутам  післядипломної  педагогічної  освіти 
забезпечити відповідно до компетенції виконання завдань Плану заходів.

3. Контроль  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на  заступника 
Міністра Гевка А. Є.

Міністр         С. М. Квіт



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
від _23.03._2016 року № _312

План заходів
у зв’язку з 75-ми роковинами трагедії Бабиного Яру

№
п/п

Зміст заходу Відповідальні Строки
виконання

1. Всеукраїнський круглий стіл 
«Наукові і освітні аспекти 

пам’яті про Бабин Яр і 
Голокост – трагічних подій у 
Другій світовій війні» на базі 
Харківського педагогічного 

університету 
імені Г. М. Сковороди

Інститут модернізації 
змісту освіти;
департамент 
вищої освіти

квітень 
2016 року

2. Всеукраїнський телемарафон 
на телевізійному каналі 

«ESPRESSO TV» до 75-их 
роковин трагедії Бабиного Яру 
– за ініціативи Національного 

університету «Києво-
Могилянська академія»

Інститут модернізації 
змісту освіти;
департамент 
вищої освіти

вересень 
2016 року

3. Міжнародний симпозіум, 
присвячений трагедії Бабиного 

Яру та пам’яті про нього

Департамент 
загальної середньої та 

дошкільної освіти;
Інститут історії України 
Національної академії 

наук України 
(за згодою);

Український інститут 
вивчення Голокосту 

«Ткума»
(за згодою);

департамент 
вищої освіти

вересень 
2016 року

4. Міжнародний молодіжний 
освітньо-культурний проект

Департамент 
загальної середньої та 

дошкільної освіти;
Український інститут 
вивчення Голокосту 

«Ткума»
(за згодою);

департамент 
вищої освіти

вересень 
2016 року



5. Всеукраїнська науково-
практична конференція 

«Контраверсійні проблеми 
Другої світової війни. 

Голокост» на базі 
Харківського педагогічного 

університету 
імені Г. М. Сковороди

Інститут модернізації 
змісту освіти;
департамент 
вищої освіти

вересень 
2016 року

6. Лекції, бесіди, круглі столи у 
навчальних закладах України 
«Сторінки трагедії Бабиного 
Яру», «Біль Бабиного Яру»; 
години пам’яті «А Бабин Яр 

мовчить, тривоги повний 
вщерть і попіл страдників у 

серці стука й кличе», 
«Трагедія Бабиного Яру – 
найтяжчий злочин проти 

людства»; позаурочні заходи з 
історії України, вечори-

реквієми «Бабин Яр – життя і 
смерть. Тільки пам’ять не 
сивіє»; перегляд фільму 

«Жахіття урочища Бабин Яр»

Департаменти 
(управління) освіти і 

науки обласних, 
Київської міської 

державних 
адміністрацій

вересень 
2016 року

7. Активізація роботи шкільних 
пошукових загонів стосовно 

жертв Голокосту, які загинули 
під час Другої світової війни, 

увічнення пам’яті про них; 
екскурсії до Національного 

музею історії України у Другій 
світовій війні та музею 

«Пам’ять єврейського народу 
та Голокост в Україні», 
Українського інституту 

вивчення Голокосту «Ткума»  

Департаменти 
(управління) освіти і 

науки обласних, 
Київської міської 

державних 
адміністрацій

протягом
2016 року

8. На базі бібліотек та музеїв 
навчальних закладів 

створення та оновлення 
експозицій про масові 
вбивства 29-30 вересня 

1941 року в Бабиному Яру, а 
також інші злочини, скоєні 
нацистами під час окупації 

України у роки Другої 
світової війни: «Засуджую 

політику геноциду!», 

Департаменти 
(управління) освіти і 

науки обласних, 
Київської міської 

державних 
адміністрацій

протягом
2016 року



«Ненависть до людей інших 
націй не повинна мати місця 

в сучасному світі», «Люди, не 
будьте байдужими!»

9. На базі обласних інститутів 
післядипломної педагогічної 

освіти під час курсів 
підвищення кваліфікації 

вчителів суспільних дисциплін 
проведення практичних занять 

з теми «Робота з усними 
джерелами на уроках історії та 

в позаурочний час» щодо 
організації роботи шкільних 

пошукових загонів

Інститут модернізації 
змісту освіти;

обласні інститути 
післядипломної 

педагогічної освіти

протягом
2016 року

10. Спільно з Українським 
інститутом вивчення 
Голокосту «Ткума» 

проведення:
низки семінарів для 
вчителів історії 

загальноосвітніх навчальних 
закладів України «Вивчення 

історії Другої світової війни та 
Голокосту за умов сучасної 

війни проти України»;
пересувних (мобільних) 

освітньо-музейних виставок 
Українського інституту 

вивчення Голокосту «Ткума» 
та Музею «Пам’ять 

єврейського народу та 
Голокост в Україні»;
молодіжного проекту 

(учнівська молодь з України, 
США, Канади, Ізраїлю, 

Європи), що передбачає круглі 
столи, освітні заняття, 

тренінги та Міжнародний 
конкурс творчих робіт 

учнівської молоді «Уроки 
війни та Голокосту – уроки 

толерантності» 

Департамент 
загальної середньої та 

дошкільної освіти;
Український інститут 
вивчення Голокосту 

«Ткума»
(за згодою)

протягом
2016 року

Директор        Н. Б. Вяткіна 


