
 

Львівська  міська рада 
Департамент гуманітарної політики 
Управління освіти 

Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів 

Н А К А З 
м. Львів 

Від 28.12. 2019р.  № 502 
 

Про підсумки районного етапу Всеукраїнської краєзнавчої акції 
учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби»  
в закладах освіти Шевченківського та Залізничного районів м. Львова 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.05.20189 № 450, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 29.05.2018 за № 633/32085 «Про затвердження 
Положення про Всеукраїнську краєзнавчу акцію учнівської молоді «Українська революція: 100 років 
надії і боротьби», на виконання наказу департаменту освіти і науки Львівської обласної державної 
адміністрації від 01.10.2019 № 07-01/358 «Про проведення обласного етапу Всеукраїнської 
краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби», на виконання 
наказу відділу освіти Шевченківського та Залізничного районів управління освіти департаменту 
гуманітарної політики Львівської міської ради від 04.10.2019 № 370 «Про проведення районних 
етапів Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і 
боротьби» (далі Конкурс), з нагоди святкування 111-річниці від дня народження Провідника ОУН (Б) 
Степана Бандери та 90-річчя створення Організації Українських Націоналістів, з метою 
громадянського виховання дітей та молоді на засадах історичної правди про боротьбу українського 
народу за державну незалежність, збереження історичної пам`яті, удосконалення змісту і форм і 

засобів краєзнавчо-дослідницької роботи в закладах освіти, з 04.10.2019 по 20.12.2019 на базі 
Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного району м. Львова, відповідно до вимог 
Положення та карти оцінювання проведений районний етап Конкурсу.  

До участі у районному етапі Конкурсу залучена учнівська молодь усіх закладів освіти. На 
районний етап конкурсу скеровано 14 робіт, з них: 8 робіт закладів освіти Залізничного району - 
ЗЗСО № 60, 67, 74 (3 роботи), ліцею № 18 ЛМР, ЛУГГ ім. О. Степанів, ЦДЮТ Залізничного району та 
6 робіт шкіл Шевченківського району – Львівської правничої гімназії, ЗЗСО № 22, 43, 92, 99, ліцею № 
81 ім. П. Сагайдачного ЛМР. Учасники Конкурсу проводили дослідження за напрямками: «Українська 
революція - доба національного державотворення»; «Українська державність: від Революції на 
граніті до Революції Гідності»; «Дисидентський рух опору комуністичному тоталітарному режимові»;  
«Український національний визвольний рух 1930-х років, періоду Другої світової війни та у повоєнні 
роки»; «Боротьба українців проти більшовицької диктатури та військової агресії Росії». Школярі під 
час проведених історико-краєзнавчих досліджень мали можливість розширити та поглибили свої 
знання з історії України, аналізували й порівнювали події минулого й сьогодення. Проте, необхідно 
відзначити типові недоліки деяких робіт, зокрема: щодо оформлення (не зазначаються повністю 
імена авторів робіт та керівників), а також більшість робіт носять компілятивний характер, відсутні 
власні дослідження, відсутні фотографії, власний погляд на той чи інший аспект, який висвітлювався 
в дослідницьких роботах. 

Враховуючи сказане, роботу складу конкурсного журі та результати зведеного 
підсумкового протоколу, 
 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Організацію та проведення районного етапу Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської 
молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби» (далі Конкурс) в закладах освіти 
Шевченківського та Залізничного районів м. Львова вважати задовільним. 
2. Визнати переможцями та призерами районного етапу Конкурсу та нагородити грамотами 

відділу освіти учнів закладів освіти Шевченківського та Залізничного районів м. Львова, згідно 
з додатком 1. 

3. Керівникам закладів освіти районів: 
3.1. Здійснювати всебічну підтримку учнівської молоді щодо проведення науково-

дослідницької роботи з історії вивчення національного державотворення. 
3.2. Сприяти широкому залученню учнівської молоді до пошуково-дослідницької, пошуково-

краєзнавчої роботи, екскурсій, акцій та експедицій. 
4. Директору ЦДЮТ Залізничного району м. Львова Войтовичу Л. В.: 



4.1. Відзначити працівників, відповідальних за роботу з організації та проведення районного 
етапу Конкурсу. 

4.2. Подати у Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді 
звітні документи про підсумки районного етапу в закладах освіти Шевченківського та 
Залізничного районів м. Львова, роботи переможців та завірену належним чином заявку 
на участь в обласному етапі Конкурсу до 15.01.2020. 

4.3. Подати для розміщення на сайті відділу освіти прес-реліз про результати проведення 
Конкурсу. 

5. Контроль за виконанням даного наказу доручити головному спеціалісту відділу освіти 
Мартиніву .В.М. 
 

Начальниця відділу       Г. Я. Синицька  

 
 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           Додаток 1 до наказу  
           відділу освіти від  
           28.12.2019 № 502 
 

Зведений підсумковий протокол результативної участі учнівської молоді закладів освіти 
Шевченківського та Залізничного районів м. Львова в районному етапі Всеукраїнської 
краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 100 років надії і боротьби» 

 
№ 
з/п 

Навчальний 
заклад 

Назва Автор Керівник При 
мітка 

Місце 

«Українська революція - доба національного державотворення»: 

1 Ліцей № 81 
ім.П.Сагайда
чного ЛМР 

«Діяльність 
командувача 

збройних сил ЗУНР 
Дмитра Вітовського» 

Стецишин 
Вікторія учениця 

9-Б класу, 
Стрішна 

Анастасія, 
учениця 11-А 

класу 

Подолюх 
Г.П., 

Герус О.П. 

 І 

2 СЗШ № 43 «Правління гетьмана 
Павла 

Скоропадського у 
контексті 100-річчя 

Гетьманату (квітень–
грудень 1918р.)» 

Угрин Соломія, 
учениця 7-Б 

класу 

Дегтярьова 
О.Й. 

 ІІ 

3 СЗШ № 60 «Українська 
революція: 100 років 

надії і боротьби. 
Діяльність Української 

Національної Ради, 
Державного 

Секретаріату, 
Українського 
Генерального 
Військового 

Комісаріату (жовтень 
1918 – листопад 

1919) в Галичині» 

Мельник 
Дмитро, Горбаль 

Анастасія, 
Дзядик 

Віталій, Кіндрат 
Андріана учні 

10-А класу 

Жаб’як О.Ф.  ІІ 

4 СЗШ № 67 «Українська 
революція: 100 років 

надії і боротьби» 

Жук Лілія, 
Мележнікова 

Соломія, учні 10-
В класу 

Киричок І.Б.  ІІ 

5 ЛСЗШ № 74 «Українська держава 
за правління 

П.Скоропадського» 

Клюс Юрій, 
Божика 

Волоимир, учні 
10-А класу 

Жук Л.А.  ІІІ 

6 СЗШ № 92 Українська революція: 
100 років надії і 

боротьби» 

Рибачук Назар, 
учень 10-Б класу 

Кравчук О.О.  4 

7 ЛУГГ ім. 
О. Степанів 

«ЗУНР» Ніколайчук 
Микола, 

Гавришев 
Северин, 

Поляков Сергій, 
учні 5(10) класу 

Голодишин 
О.Б. 

 4 

«Українська державність: від Революції на  граніті до Революції Гідності» 

1 СЗШ № 22 
ім 

.В.Стефаник
а 

«Українська 
державність: від 

Революції на  граніті до 
Революції Гідності» 

Коваль Юлія, 
учениця 11 

класу 

Федина О.Т.  ІІІ 

«Дисидентський рух опору комуністичному тоталітарному режимові» 
1 Ліцей № 18 «Дисидентський рух Беднарську Вальйон Х.М.  І 



ЛМР опору комуністичному 
тоталітарному 

режимові» 

Ольгу, 
ученицю 9-В 

класу 
2 СЗШ № 22 

ім.В.Стефани
ка м. Львова 

«Дисидентський рух 
опору комуністичному 

тоталітарному 
режимові» 

Дністрян Діана, 
Шкараба 

Катерина, учні 
11 класу 

Федина О.Т  ІІІ 

«Український національний визвольний рух 1930-х років, періоду Другої світової 
війни та у повоєнні роки» 

1 ЦДЮТ 
Залізничного 

району 

«Нам сурми не грали, 
коли ми вмирали» 

Вихованці 
гуртка 

«Історичне 
краєзнавство» 
Гнатковська 
Юлія, Кушнір 

Остап, Деркач 
Назар 

Семенова 
В.А. 

 І 

2 Львівська 
правнича 
гімназія 

«Служба безпеки ОУН 
в 1940-50-х роках» 

Гуда Андрій, 
Бевз Дмитро, 

Грицк 
Ярослав, учні 

10-А класу 

ШклярськаЗ.
В., 

 ІІ 

3 СЗШ № 99 «Діяльність Романа 
Дашкевича» 

Симко Вікторія, 
учениця 10-А 

клас 

Садоха Н.Б.  ІІ 

«Боротьба українців проти більшовицької диктатури та військової агресії Росії» 

1 ЛСЗШ № 74 «Розстріляне 
Відродження»: Лесь 

Курбас» 

Рудавський 
Андрій, учень 

11-А класу 

Жук Л.А  І 

2 ЛСЗШ № 74 «Діяльність товариства 
«Просвіта» в Галичині в 

1914-1923 рр.» 

Пітко Ярослав, 
учень 10-А 

класу 

Жук Л.А.  ІІ 

 


