
  
07.05.2021р у Павлоградському медичному коледжі було проведено виховний 

захід на тему: «Пам’ятаємо! Перемагаємо!» до Дня пам’яті та примирення та Дня 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні студентами групи СС13-20 куратор 

Іванченко Н.О. 

 

 
 

 Виховний захід проведено з  метою гідного вшанування подвигу українського 

народу в Другій світовій війні, його вагомого внеску в перемогу Антигітлерівської 

коаліції; 

 засвідчення поваги до всіх борців проти нацизму;  

 увічнення пам’яті про загиблих воїнів, жертв війни, воєнних злочинів, 

депортацій та злочинів проти людяності, скоєних у роки війни  

8–9 травня Україна традиційно вшановує День пам’яті та примирення і День 

перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, яка стала найстрашнішою 

трагедією ХХ сторіччя.  

 

 

 

 



 

 

У ці дні ми знову повертаємося до незабутнього травня 1945 року, аби з 

глибокою повагою згадати тих, хто виборов нашу свободу у страшному поєдинку з 

нацизмом. Ціна Великої Перемоги – мільйони загиблих на полях бою, у 

концтаборах та на примусових роботах, навіки зламані людські долі, невимовний 

біль та горе учасників воєнних подій.  

 

 

 

 Виховний  захід розпочався із відтворення основних хронологічних моментів 

тієї страшної катастрофи  в якій Україна зробила значний внесок у перемогу.   

Студенти ділилися спогадами прадідусів та прабабусь які пережили ті важкі 

роки, декламували вірші присвячені  пам’яті   захисникам рідної землі від ворога. 

Захід супроводжувався яскравою презентацією яка містила відеоматеріали 

бойових подій Другої світової війни . 

Всі учасники вшанували   пам’ять кожного, хто боровся з нацизмом, а також 

усіх жертв, хвилиною мовчання.  

Ми пам’ятаємо, яким страшним лихом для українців була Друга світова війна. 

Пам’ятаємо, що агресора зупинили спільними зусиллями Об’єднані Нації. Не 

забуваємо: той, хто захищає свою землю, завжди перемагає. Ця пам’ять робить нас 

сильнішими. Вона – запорука того, що в майбутньому подібна трагедія не 

повториться. 

 Вічна слава тим, хто не повернувся з війни. Низький уклін і глибока шана 

ветеранам та тим, хто захищає наш сьогоднішній день і виборює майбутній.    У 

наших серцях ніколи не згасне вогник надії на щасливе майбутнє нашої країни. 
 

 


