
План заходів 
з нагоди відзначення 69-ї річниці визволення України та 70-ї річниці 

визволення Києва 
 

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКІ ЗАХОДИ 
№ 
з/п 

Зміст заходу Дата 
проведення 

Структурний 
підрозділ 

1. Тематична концертна програма 
«Вклоняємось низко тобі, ветеран»  
у Київському міському клінічному 
шпиталі інвалідів та ветеранів 
Великої Вітчизняної війни 
(смт.Пуща-Водиця) 

15.10.2013 р. Всі 
структурні 
підрозділи 

2. Участь у загальноміських заходах:  
− парад на Хрещатику  
− флеш-моб на території музею 

ВВв; 
−  хода до пам’ятника Слави, 

запалювання лампадок, 
покладання квітів. 

05.11.2013 р. 

3. Кураторські години  «Синам, що 
віддали життя за рідний край...» 

04-08.11.2013 р. 

4. Висвітлення інформації на сайті 
Університету  
«Пам’ятає Київ 1943-й…» 

04-08.11.2013 р. 

5. Випуск інформаційних стіннівок  
«Ціна миру» 

04-08.11.2013 р.. 

6. Літературно-музична композиція у 
Київському міському центрі по 
роботі з жінками 

24-28.11.2013 р. 

 
СПЕЦІАЛЬНІ ЗАХОДИ ПО УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ПІДРОЗДІЛАХ 

№ 
з/п 

Зміст заходу Дата 
проведення 

Структурний 
підрозділ 

1. Підготовка есе на тему: 
«Прекрасний Києве на предковічних 
горах! Хвала тобі!» 

15-22.10.2013 р. Гуманітарний 
інститут 

2. Привітання ветеранів  
Оболонського району м.Києва  

18-25.10.2013 р. Гуманітарний 
інститут 

3. Привітання ветеранів мікрорайону 
«Русанівка» 

18-25.10.2013 р. Педагогічний 
інститут 

4. Перегляд та обговорення 
художнього фільму «Нескорений» 

24.10.2013 р. Гуманітарний 
інститут 

5. Перегляд та обговорення 24-30.10.2013 р. Педагогічний 



відеофільму «Визволення» інститут 
6. Випуск бойового листка з 

висвітленням матеріалів про участь 
родин викладачів та студентів у 
визволенні м.Києва 

24-30.10.2013 р. Педагогічний 
інститут 

7. Відвідування студентами 
Національного музею-заповідника 
«Битва за Київ у 1943-му році» 

30.10.2013 р. Інститут людини 

8. Тематична виставка в бібліотеці 
«Героям-визволителям – слава!» 

05-10.11.2013 р. Університетський 
коледж 

9. Виставка старовинної друкованої 
літератури та документів про Першу 
та Другу світові війни, присвячена 
70-й річниці визволення м. Києва та 
69-й річниці визволення України від 
нацистських загарбників 

Жовтень 2013 р. Педагогічний 
інститут 

10. Відвідування студентами експозиції 
«Твої, Батьківщино, сини. 
Обов’язок. Подвиг. Трагедія» в 
Меморіальному комплексі 
«Національний музей історії ВВв» 

Жовтень 2013 р. Педагогічний 
інститут 

Інститут мистецтв 

11. Покладання квітів до пам’ятника 
«Батьківщина-мати» - у 
Меморіальному комплексі 
«Національний музей історії ВВв 
1941-1945 рр.» 

06.11.2013 р. Інститут мистецтв 

12. Перегляд та обговорення 
документальної стрічки «Київ: 
місто-герой, місто-великомученик» 

06.11.2013 р. Інститут людини 

13. Випуск тематичного електронного 
журналу «Подвигу героїв жити 
вічно» 

06.11.2013 р. Інститут 
суспільства 

 


