
 

На виконання Указу Президента України від 25 вересня 

2008 року № 856/2008 «Про заходи у зв’язку з Днем пам’яті 

жертв голодоморів» та Плану заходів з підготовки та 

відзначення в 2012 році Дня пам’яті жертв голодоморів, в 

Кіндратівській спеціалізованій школі підготовлено і проведено 

наступні заходи: Міжнародну акцію «Незгасима свічка»; 

презентацію документального фільму «Голодомор на Україні 

1932-1933 р»; тематична виставка та експозиція; показ 

фрагменту вистави за п’єсою Миколи Куліша «97»; підведення 

підсумків акції «Свіча пам’яті», присвяченої 79-м роковинам 

Голодомору на Україні; концертна програма за участю класних 

колективів самодіяльності, присвячених темі Голодомору; захід-

реквієм та шкільну виставку архівних-, фотоматеріалів і 

видавничої продукції, які висвітлюють події Голодомору 1932-

1933 років в Україні; церемонію вшанування пам’яті жертв 

голодоморів та участь у Загальноукраїнській акції «Засвіти 

свічку!». 

З 16 по 23 листопада в шкільному музеї історії села 

Кіндратівка працювала тематична  виставка «Ми звинувачуємо! 

Голодомор 1932 -1933 років – геноцид Українського народу», яка 

створена на основі плакатних матеріалів Українського 

інституту національної пам’яті та доповнена 

документальними свідченнями очевидців, оригіналами 

документів з державного архіву області, особистими речами 

свідків трагедії, предметами побуту 30-х років ХХ століття. На 

базі виставки проводилися масові заходи для учнів та жителів 

села. Станом на 23 листопада проведено 18 екскурсій та 4 

масових заходів. Експозицію відвідали 152 чол. 

23 листопада у Кіндратівській школі відбувся фінал 

акції «Свіча пам’яті», присвяченої 79-м роковинам Голодомору 

1932 – 1933 років на Україні. За час акції при бібліотеці школи 

(завідувач бібліотеки О.В.Хижняк) було створено  волонтерську 

команду в складі 16 учнів, якими зібрані  свідчення очевидців 

трагічних подій. У масовому заході взяли участь всі учні школи. 

Перед початком заходу проведено акцію «33 хвилини». У фойє 

школи працювала тематична виставка архівних-, 

фотоматеріалів та матеріалів акції «Свіча пам’яті» - 

«Пам’ятаємо душею і серцем» із слайдовою презентацією ходу 

акції. У програмі підведення підсумків акції відбулися: 

нагородження дипломами найактивніших учасників акції – учнів 

і вчителів-класних керівників школи, відзначення подяками 

активістів волонтерської команди, відбулися виступи 

самодіяльних колективів 7-11 класів, слайдові презентація 

підсумків акції, виступ вчителя історії і правознавства, 

директора школи С.А.Кот, хвилина мовчання. Усім учасникам 

акції вручено подарунки – книжкові бібліотечки. Всього в заході 

взяли участь 154 чол. Кожен учасник заходу отримав на згадку 

Пам’ятку читачеві «Тридцять третя весна у ХХ сторіччі». 
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