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Комунальний заклад освіти  

«Солонянська середня загальноосвітня школа №1  

І – ІІІ ступенів 

Солонянської районної ради  

Дніпропетровської області» 

і.к. 35637999 
Міністерство освіти і науки, 

молоді та спорту України 

Відділ освіти 
Солонянської районної державної адміністрації 

Наказ №72 

06.04.2011 року 

Про проведення заходів, присвячених відзначенню 50-річчя польоту першого космонавта 

Ю.О.Гагаріна в космос, 105-річчя від дня народження ракето будівника О.М.Макарова, 100-річчя 

від дня народження конструктора М.К.Янгеля, 90-річчя від дня народження космонавта 

Г.Т.Берегового 

Відповідно до Указу Президента України від 03.12.2010 року №1071/2010 «Про відзначення 

90-річчя від дня народження Георгія Берегового», розпорядження Кабінету Міністрів України від 

02.09.2010 року №1759-р «Про підготовку та відзначення 50-річчя від дня польоту в космос першої 

людини – Ю.О.Гагаріна», доручення Голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 

наказу відділу освіти Солонянської районної державної адміністрації від 05.04.2011 року №91, з 

метою популяризації досягнень космонавтики, поширення астрономічних знань серед учнівської 

молоді, розвитку інтересу до технічної творчості 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити план заходів, присвячених відзначенню 50-річчя польоту першого космонавта 

Ю.О.Гагаріна в космос, 105-річчя від дня народження ракетобудівника О.М.Макарова, 100-річчя від 

дня народження конструктора М.К.Янгеля, 90-річчя від дня народження Г.Т.Берегового: 

1.1. Єдиний урок за темою «Освоєння космосу – прогрес людства». 12.04.2011 року. 

Відповідальні – заступник директора школи з виховної роботи Колосова І.В., класні 

керівники 1-11 класів. 

1.2. Підготовка робіт для участі у районному конкурсі дитячого малюнка «Крок до зірок». До 

12.04.2011 року. Відповідальна – учитель образотворчого мистецтва Новік Д.С. 

1.3. Підготовка робіт для участі у районному конкурсі комп’ютерних презентацій «Ми – діти 

Галактики», присвяченого 50-річчю польоту першої людини – Ю.О.Гагаріна в космос. До 

10.05.2011 року. Відповідальна – учитель інформатики Величко І.О. 

1.4. Шкільні читання «Дніпровська орбіта», присвячені 100-річчю від дня народження 

М.К.Янгеля. Вересень 2011 року. Відповідальна – завідуюча шкільною бібліотекою 

О.І.Столповська. 

1.5. Виховні години за темами «Дніпропетровщина космічна», «Космос – відомий та 

невідомий», «12 квітня – Всесвітній день Космонавтики», «Перший космонавт планети». До 
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12.04.2011 року. Відповідальні – заступник директора школи з виховної роботи Колосова 

І.В., класні керівники 1-11 класів. 

1.6. Тематична виставка у шкільній бібліотеці «Гагарінські читання». До 12.04.2011 року. 

Відповідальна – завідуюча шкільною бібліотекою Столповська О.І. 

2. Керівнику Прес-центру Папченко І.С. забезпечити висвітлення ходу проведення заходів по 

відзначенню 50-річчя польоту першого космонавта Ю.О.Гагаріна в космос, 105-річчя від дня 

народження ракетобудівника О.М.Макарова, 100-річчя від дня народження конструктора 

М.К.Янгеля, 90-річчя від дня народження Г.Т.Берегового у шкільній малотиражній газеті «Пульс 

школи». 

3. Координацію щодо виконання даного наказу покласти на заступників директора школи з 

навчально-виховної роботи Миргородську Л.М., Чащіну В.О., Пушко І.В., контроль – на 

заступника директора школи з виховної роботи Колосову І.В. 

4. Заступнику директора школи з виховної роботи Колосовій І.В. підготувати інформацію до 

відділу освіти Солонянської районної державної адміністрації щодо виконання даного наказу. 

До 13.04.2011 року. 

 

Директор школи   В.А.БОНДАР 


