
У К Р А Ї Н А
Чернівецька міська рада 

У П Р А В Л І Н Н Я  О С В І Т И

08.10.2018
НАКАЗ

№405

Про участь педагогів та учнів 
закладів загальної середньої освіти 
м. Чернівців у реалізації міжнародних 
освітніх проектів

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 
Указу Президента України від 25.06.2013 №344/2013 «Про Національну стратегію 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», Концепції національно-патріотичного 
виховання дітей і молоді, затвердженої наказом МОН від 16.06.2015 №641; Концепції 
національно-патріотичного виховання дітей і молоді у навчальних закладах Чернівецької 
області на 2015-2020 роки, Програми розвитку освіти міста Чернівців на 2017-2020 рр., 
затвердженої рішенням Чернівецької міської ради VII скликання 12.01.2017 № 532, з 
метою розвитку пошукової та дослідницької роботи учнів з історичного краєзнавства, 
дослідження та меморіалізацїї місць пам'яті, розвитку професійної компетентності 
педагогів,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план заходів реалізації міжнародних освітніх проектів «Вчимося 

пам’ятати» та «І\уа1к -  інтерактивні освітні прогулянки у місцях пам’яті» у закладах 
загальної середньої освіти м. Чернівці, що додається.

2. Міському методичному центру закладів освіти (Герасим Н.П.) забезпечити навчально- 
методичні матеріали для проведення заходів проектів.

3. Керівникам закладів загальної середньої освіти:
3.1. Забезпечити участь учнів та педагогів у тренінгах та екскурсіях.
3.2. Визначити відповідальних за життя та здоров’я учнів - учасників заходів з числа 

педагогічних працівників.
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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відділу загальної середньої освіти 
управління освіти міської ради |.\%

\ О-

Виконавець:
Завідувач ММЦ закладів освіти 
управління освіти міської ради

О.Л.Кузьміна

Н.П.Герасим



Додаток 1 
до наказу управління освіти 

Чернівецької міської ради 
від 08.10.2018 р. № 405

План заходів з реалізації міжнародних освітніх проектів 
«Вчимося пам’ятати» та «І\та1к -  інтерактивні освітні прогулянки у місцях пам’яті» 
______________ у закладах загальної середньої освіти м. Чернівців_______________
№ з/п Заходи Дата

проведення
Місце

проведення
Відповідальні

1 . Тренінговий семінар для 
старшокласників-гідів

11-13.10.2018 р. Музей історії 
освіти 

м.Чернівців

Карімова А.Г., 
Яремко О.Г., 

методисти 
ММЦ

2. Семінар для вчителів 
історії з методики 
використання музейних 
та виставкових 
експозицій у роботі 3 
учнями на уроках та в 
позаурочний час

11.10.2018 р. Шевченківська 
зала ЧНУ

Герасим Н.П. 
завідувач ММЦ, 
Карімова А.Г., 
методист ММЦ

3. Участь у 
Всеукраїнському 
методичному семінарі з 
вивчення історичної 
пам’яті -  І\са1к

15-16.10.2018 р. Комплекс 
«Сонячна 

долина» с.Бояни

Герасим Н.П. 
завідувач ММЦ

4. Тренінгове заняття для 
учнів 6-8 класів «Історія 
у свідченнях очевидців 
історичних подій».

17.10.2018 р. Шевченківська 
зала ЧНУ

Герасим Н.П. 
завідувач ММЦ, 
Карімова А.Г., 
методист ММЦ

5. Екскурсії школярів до 
ЧНУ та по місцям 
пам’яті Чернівців

09-31.10.2018 р. 
(за окремим 
графіком)

ЧНУ
Місця пам’яті 

Чернівців

Карімова А.Г., 
Яремко О.Г., 

Прокопик Г.М., 
методисти 

ММЦ
6 . Перегляд

документального фільму 
«Я тут був» та зустріч з 
героєм фільму 
Г ербертом 
Рубінштайном 
(Дюсельдорф, ФРН)

18.10.2018 р. Кінотеатр
«Чернівці»

Яремко О.Г., 
методист ММЦ

7. Презентація книги для 
учнів середнього 
шкільного віку «У 
піжмурки із смертю»

19.10.2018 р. Шевченківська 
зала ЧНУ

Герасим Н.П. 
завідувач ММЦ, 

методисти 
ММЦ


