
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ТА НАУКИ  

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

Н А К А З 

від      08 .02.2022р.         № 74 

 

Про проведення VІ  міського змагу з 

вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні  

 

Відповідно до Указу Президента України від 11.02.2015р. № 69/2015 «Про 

вшанування подвигу учасників Революції гідності та увінчання пам’яті Героїв 

Небесної Сотні», з метою активізації національно-патріотичного виховання 

школярів, увінчання великої людської, громадянської і національної відваги та 

самовідданості, належного вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні, які 

віддали своє життя під час Революції гідності (листопад 2013 року – лютий 

2014 року) за утвердження ідеалів свободи та незалежності Української 

держави 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести 24.02.2022 року VІ   міський змаг серед учнів 10-х класів  

закладів загальної середньої освіти згідно з п. 3.1 додатку 3 даного наказу, 

приурочений Дню пам’яті Героїв Небесної Сотні (початок о 13:00, 

Меморіальний сквер).   

2.  Затвердити склад оргкомітету з проведення змагу (додаток 1), журі  

(додаток 2) та Положення про проведення змагу (додаток 3), інформаційні 

джерела (додаток 4), зразок заявки для участі у змазі (додаток 5). 

3. Директорам МДЮПЦ К.Бринецькій та ЦПВУМ імені Степана Бандери  

М.Нагірному забезпечити належні умови для проведення змагу. 

 4. Директорам Ліцеїв ім. Микола Сабата І. Дейчаківському, ім. Івана 

Пулюя М. Бідичаку, ім. Романа Шухевича Г. Косару, №1 Л. Мурзі, № 2                          

В. Засідку, № 3 С. Долговій, № 5 Я. Олексину, № 6 ім. Івана Ревчука, № 7                   

О. Румак, № 10 Р. Куриндашу:  

4.1. Створити належні умови для підготовки шкільних команд до змагу. 

 4.2. Забезпечити проведення інструктажу з правил техніки безпеки 

напередодні змагу та дотримання вимог постанови КМУ від 09.12.2020  №1236 

«Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних  заходів з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом  

SARS-CoV-2» (зі змінами). 

4.3. Відповідальність за збереження життя та здоров’я учасників змагу 

покласти на керівників команд. 

5. Переможців змагу нагородити дипломами Департаменту освіти та 

науки. 

 6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Департаменту освіти та науки О. Шендрик.   

 

Директор Департаменту освіти та науки    Ігор МАКСИМЧУК 

І.Валько, 53-56-65 



 

Додаток 1 

до наказу Департаменту освіти та науки 

від   08.02.2022р.  № 74 

 

Склад 

організаційного комітету з проведення VІ  міського змагу, приуроченого до Дня 

пам'яті Героїв Небесної Сотні 

 

- Маріанна Смаль    - заступник директора Департаменту освіти та  

науки, співголова оргкомітету; 

- Ольга Шендрик   - заступник директора Департаменту освіти та  

науки, співголова оргкомітету; 

- Катерина Бринецька  - директор Дитячо-юнацького пластового центру,  

заступник голови оргкомітету; 

- Мирослав Нагірний  – в.о. директора Центру патріотичного виховання  

учнівської молоді ім.С.Бандери, заступник голови оргкомітету; 

- Віта Дідик    – керівник гуртка ЦПВУМ ім. С.Бандери. 

 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки    Ігор МАКСИМЧУК 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 

до наказу Департаменту освіти та науки 

від    08 .02.2018р. № 74 

 

Склад журі 

 

Маріанна Смаль    - заступник директора Департаменту освіти та  

Ольга Шендрик   - заступник директора Департаменту освіти та  

науки, співголова оргкомітету; 

Катерина Бринецька  - директор Дитячо-юнацького пластового центру, 

заступник голови журі; 

Ігор Валько   – головний спеціаліст Департаменту освіти та науки; 

Мирослав Нагірний  – в.о. директора ЦПВУМ ім.С.Бандери; 

Віта Дідик    – керівник гуртка ЦПВУМ ім. С.Бандери. 

Оксана  Мирович   - методист ЦПВУМ ім. С.Бандери. 

 

 

Директор Департаменту освіти та науки    Ігор МАКСИМЧУК 

 

 



Додаток 3 

до наказу Департаменту освіти та науки 

від    08.02.2018р. № 74 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення VІ міського змагу, приуроченого Дню пам'яті Героїв Небесної 

Сотні 

1. Загальні положення 

1.1. Організаторами заходу є Дитячо-юнацький пластовий центр і Центр 

патріотичного виховання учнівської молоді ім. С.Бандери, за 

підтримки Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської 

ради. 

1.2. До участі у змазі запрошуються учні 10-х класів закладів загальної 

середньої освіти. 

 

2. Мета і завдання 

2.1. Активізація національно-патріотичного виховання учнівської молоді. 

2.2. Зацікавлення школярів до свідомого вивчення історії України. 

2.3. Привернення уваги широких кіл громадськості до подій в Україні, які 

змінюють країну. 

2.4. Вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні та Героїв АТО/ООС. 

 

3. Умови проведення 

3.1. На участь у заході запрошуються команди у складі 5 учнів 10 класів 

нижче вказаних закладів загальної середньої освіти: 

- Ліцею ім. Микола Сабата;  - Ліцею № 3; 

-  Ліцею ім. Івана Пулюя;   - Ліцею № 5; 

- Ліцею ім. Романа Шухевича;  - Ліцею № 6 ім. Івана Ревчука; 

- Ліцею  №1;     - Ліцею № 7; 

- Ліцею № 2;     - Ліцею № 10. 

3.2.  Місцем збору команд для проведення змагу визначити 

Меморіальний сквер (вул. Андрія Мельника), а проведення – Івано-

Франківський обласний краєзнавчий музей. 

3.3. Учасники кожної команди повинні прийти на змаг, дотримуючись 

чинних карантинних вимог (мати засоби індивідуального захисту /маски, 

антисептики, дотримуватись визначеної дистанції тощо/. 

3.4. Команди повинні заздалегідь підготуватись до змагань та опрацювати 

список інформаційних джерел, зазначених у додатку 4 даного наказу. 

  3.5. Окрім теоретичних запитань із історії Революції Гідності та Небесної 

Сотні на точках, будуть представлені творчі завдання, до яких потрібно 

підготуватися заздалегідь, та які оцінюватимуться додатковими балами: 

1. Декламація вірша, присвяченого подіям на Майдані (за вибором); 

2. Пісня АТО/ООС (за вибором на українській мові).  

 

4. Порядок проведення змагу 

4.1. Учасникам змагу необхідно до 21.02.2022 року подати заявки про 

участь в приймальню Дитячо-юнацького пластового центру (вул. Павлика, 

10, тел. 53-42-28) або на електронну пошту if.plast10@gmail.com. 



4.2. До участі в заході командам-учасникам необхідно прибути 24.02.2022 

о 13:00 в Меморіальний сквер. Збірка біля входу в сквер з вул. А.Мельника. 

4.3. Орієнтовний час проведення змагу з 13:00 до 16:30. 

4.4. З метою вшанування Героїв Небесної Сотні та полеглих Героїв АТО, 

просимо кожній команді прибути із квітами та свічками для покладання до 

могил Героїв. 

 

5. Підсумки та нагородження 

5.1. Переможці визначаються за кількістю набраних балів за теоретичні та 

окремі творчі завдання. 

5.1.1. Теоретичне завдання: 3 бали – максимальна оцінка за правильну 

відповідь; 2 бали – команда сумнівається, відповідь наближена до правильної;  

1 бал – команда не знає відповідь на питання. 

5.1.2 Творче завдання: 3 бали – максимальна оцінка, команда показала 

якнайкраще свої творчі здібності або ж проявила оригінальність у виконанні 

завдання, старанна, результативна, вся команда співпрацює; 2 бали – команда 

добре виконала завдання, але не всі її члени співпрацюють; 1 бал – команда не 

підготувалася або погано підготувалася до творчого завдання, команда не 

старається і не слухає інструкторів. 

5.2. Переможцям за участь у змазі будуть вручені грамоти (дипломи) та 

подарунки від організаторів, спонсорів змагу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

до наказу Департаменту освіти та науки 

від 08 .02.2022р. № 74 

 

Інформаційні джерела з підготовки до змагу 

 

1.Володимир Парасюк_Зіновійович https://uk.wikipedia.org/wiki/; 

2.Гурик Роман Ігорович https://uk.wikipedia.org/wiki/; 

3.Диктаторські_закони_16_січня 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Диктаторські_закони_16_січня; 

4.Жизневський_Михайло_Михайлович//uk.wikipedia.org/wiki/; 

5. Книга-реквієм Небесна Сотня, - Л. – 2015. – 71 с.; 

6.Михайлівський Золотоверхий монастир https://uk.wikipedia.org/wiki/; 

7. Небесна сотня: https://uk.wikipedia.org/wiki/Небесна_сотня; 

8. Нігоян Сергій Гагікович https://uk.wikipedia.org/wiki/; 

9. Пливекача по Тисині: https://uk.wikipedia.org/wiki/; 

10. Протести в областях України у січні 2014 https://uk.wikipedia.org/wiki/; 

11. Протистояння в Україні 18-20 лютого 2014 року 

https://uk.wikipedia.org/wiki/; 

12. Штаб національного спротиву (ШНС) https://uk.wikipedia.org/wiki/; 

13.Штурм Євромайдану https://uk.wikipedia.org/wiki/. 

 

 

 

Додаток 5 

до наказу Департаменту освіти та науки 

від  08.02.2022р. № 74 

 

Заявка 

 

на участь____(назва команди )___ 

у VІ міському змазі, приуроченого до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні 

№
 з/п 

Кількісний склад 
(прізвище, ім’я 
учасників) 

Навчальний 
заклад 

Клас Керівник 
(прізвище, ім'я, 
по батькові) 

1
. 

    

 

 

Директор Ліцею     ____________  ПІБ 

 

 

 

 
 


