
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

від   21.11.2022р.          № 484 

 

 

Про проведення учнівської акції 

«Ялинка Перемоги» 

 

 За ініціативи міської Ради учнівського самоврядування, здобувачів освіти 

закладів освіти Івано-Франківської міської територіальної громади, у зв’язку з 

веденням повномасштабної війни на території України, з метою національно-

патріотичного виховання, утвердження об’єднавчих національних традицій та 

віри у Перемогу українського народу над російськими окупантами 

 НАКАЗУЮ: 

1. Закладам загальної середньої, дошкільної, позашкільної та професійної  

(професійно-технічної) освіти Івано-Франківської міської територіальної 

громади забезпечити: 

1.1. Участь закладів освіти в проведенні загальноміської акції «Ялинка  

Перемоги». 

1.2. Подачу дитячих малюнків відповідно до методичних рекомендацій  

(додаток 1) у Департамент освіти та науки до 23.11.2022 р. (каб. 205, 206).   

2. Директору Івано-Франківського ВПУ №21 М. Баб’яку забезпечити  

виготовлення та встановлення у середмісті «Ялинки Перемоги». 

3. Контроль за виконанням покласти на заступника директора  

Департаменту освіти та науки Світлану Авраменко. 

 

 

 

 

 

 

Заступник міського голови – 

директор Департаменту освіти та науки                 Вікторія ДРОТЯНКО 

 

 

 

 

С. Авраменко 
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       Додаток 1 до наказу  

       Департаменту освіти та науки 

       від 21.11.2022р. № 484 

 

Методичні рекомендації Департаменту освіти та науки щодо проведення 

загальноміської акції «Ялинка Перемоги» 

 

 

 За ініціативи членів міської Ради учнівського самоврядування, здобувачів 

освіти закладів освіти Івано-Франківської міської територіальної громади, у 

зв’язку з веденням повномасштабної війни на території України, з метою 

національно-патріотичного виховання, утвердження об’єднавчих національних 

традицій та віри у Перемогу українського народу над російськими окупантами,  

підтримки та солідарності мешканців, які змушені проживати на тимчасово 

окупованих російськими військовими формуваннями територіях України чи 

тимчасово переїхати проживати на територію Івано-Франківської міської 

територіальної громади під час святкування Різдва Христового та Нового року 

у середмісті м. Івано-Франківська буде встановлено «Ялинку Перемоги». 

  Акція передбачає розміщення дитячих малюнків на «Ялинці Перемоги», 

яку виготовлятимуть здобувачі освіти Івано-Франківського ВПУ №21.  

 Заклади освіти Івано-Франківської міської територіальної громади 

повинні намалювати та подати в Департамент освіти та науки (каб. 205, 206) 

малюнки на патріотичну тематику, які будуть розміщені на «Ялинці Перемоги» 

в розрахунку: 

- дошкільні, позашкільні, професійно-технічні заклади освіти – не 

менше 5 малюнків від закладу; 

- заклади загальної середньої освіти: 

а) початкові школи, гімназії, ліцеї до 1000 здобувачів освіти – не 

менше 5 малюнків; 

б) ліцеї понад 1000 здобувачів освіти – не менше 10 малюнків. 

 Малюнок на патріотичну тематику (виконаний фломастерами на цупкому 

папері формату А4 (альбомний аркуш) у вертикальному розташуванні. На 

малюнку необхідно вказати  назву  одного із звільнених від російських 

окупантів Збройними Силами України населеного пункту України.  

 Бажано підібрати назву населеного пункту, яка збігається із назвою 

населеного пункту у нашій області (наприклад с. Гаврилівка Київської області - 

с. Гаврилівка Надвірнянського району Івано-Франківської області). З іншого 

боку аркуша повинна бути намальована дитяча долоня або сердечко.   

 Малюнок необхідно ламінувати таким чином, щоб верхній край аркуша 

був обрізаний на 2,5 см., щоб під час його ламінування  був запас 1,5 см., у 

якому працівники Департаменту освіти та науки зроблять отвір для розміщення 

на ялинці таким чином, щоб місце отвору не торкалось аркуша з малюнком.  

 Дитячі малюнки необхідно принести в Департамент освіти та науки до 23 

листопада 2022 року (каб.205, 206).   

 

Заступник міського голови - 

директор Департаменту освіти та науки                          Вікторія ДРОТЯНКО 


