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Н А К А З 
і 

У / , / І ? 2021 року № 

Про проведення заняття у секції 
історичного краєзнавства на базі 
Бережанського краєзнавчого музею 

З метою розширення шляхів співробітництва з працівниками наукових установ 
області, розвитку творчих інтересів юних краєзнавців, істориків до поглибленого 
вивчення локальної історії; виховання в слухачів поваги до героїчного минулого 
народу, національно-патріотичного виховання підростаючого покоління, 
формування шанобливого ставлення до історії та національної гідності 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести 19 жовтня 2021 року на базі Бережанського краєзнавчого музею 
навчальне заняття у секції історичного краєзнавства «День у музеї», програма 
додається (додаток 1). 

2. Забезпечити виконання основних положень цих нормативних актів з метою 
збереження життя і здоров'я слухачів секцій обласного відділення МАН 
України: постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про 
встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом CARS-CoV-2», 
постанови головного державного санітарного лікаря України від 26.08.2021 № 
9 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 
карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVI.D-19)», з 
урахуванням вимог санітарного законодавства, вимог встановлених Кабінетом 
Міністрів України на період карантину та необхідності забезпечення 
належних протиепідемічних заходів (далі — заходи), спрямованих на 
запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення 
коронавірусної хвороби (COVID-19), згідно з рекомендаціями, зазначеними у 
листах Міністерства освіти і науки України від 17.08.2021 № 1/9-414 «Щодо 
організації роботи закладів позашкільної освіти» 

3. Методистам обласного відділення МАН України: 
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3.1.скласти списки учасників виїзного заняття у секції історичного краєзнавства 
(додаток 2); 
3.2. включати до складу групи тільки слухачів, які придатні за станом здоров'я 
для участі у запланованому заході; 
3.3. провести цільовий інструктаж з слухачами з техніки безпеки, правил 
поведінки під час переходу чи проїзду до місця призначення та проведення; 
3.4. під час використання транспорту та проведення освітніх заходів забезпечити 
масками/респіраторами, антисептиками для рук учасників заходу. 
3.5. залучити викладачів закладів вищої освіти до підготовки матеріалів 
теоретичних і практичних занять. 

4. Відповідальним за роботу філій (Зборівська філія - Ковбасюк Я. Я.; 
Теребовлянська філія - Стецько Н. Б.) та директорам базових навчальних 
закладів сприяти участі слухачів секцій МАН у проведенні заходу. 

5. Бухгалтеру Тернопільського обласного відділення МАН Свергуну В. Б. 
провести фінансування витрат заходу відповідно до затвердженого кошторису 
(додаток 3). 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

Директор Олександра МИГАИЧУК 



Додаток №1 
до наказу від 2021р. 
№ 39 

Програма відвідування історико-краєзнавчого музею міста Бережани 
та проведення навчального заняття «День у музеї» 

Дата проведення: 19.10.2021 р. 

Місце проведення: Бережанський краєзнавчий музей 

09:00 - 09:30 г о д - збір учасників навчального заняття за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Січових Стрільців, 13. Проведення організаційної бесіди щодо організації 
навчального заняття (Інструктаж з правил техніки безпеки та правил поведінки 
слухачів обласного відділення МАН України). 
10.30 год. прибуття до Бережан. 
10.30.-11.00 год. - екскурс історичними пам'ятками міста Бережани 
(ознайомлення з духовними і культурними пам'ятками). 
11.00. - 12.00 год. Заняття секції історичного краєзнавства «Музей - як 
навчальна платформа (на прикладі Бережанського краєзнавчого музею)». 

Проців М. П., науковий співробітник 
Бережанського краєзнавчого музею, 

викладач обласного відділення МАНУ 
12.00 - 13.00 год. Практична робота «Робота з історичними джерелами, музейними 
експонатами: впорядкування публікацій, фотокарток, монет» 

Проців М. П., науковий співробітник 
Бережанського краєзнавчого музею, 

викладач обласного відділення МАНУ 
13:00- 13:30 год.-обід. 
13.30. - 14.30. год. «Історичне краєзнавство: дослідницькі горизонти та 
організаційні засади пошукової діяльності слухачів обласного відділення МАН 
України (проблематика та тематика наукових проектів)». 

Старка В. В., 
доктор історичних наук, доцент 

ТНПУ ім. Володимира Гнатюка 
14:30 - 14:45 год. - Діалог «Що дає краєзнавство в аспекті дослідницько-
пошукової діяльності». 
14.45. - 15.00 год. Підведення підсумків. Бліц-інтерв'ю «Мої враження від 
Бережанського краєзнавчого музею. 
15.00 -16.00 год. переїзд до міста Тернопіль. 



Додаток №2 
до наказу від / О 2021р. 
№ 

Список 
учасників навчального заняття 

на базі Бережанського краєзнавчого музею 
№ ПІП Клас Навчальний заклад 
1. Леськів Вероніка Михайлівна 10 Зборівська державна українська 

гімназія гімназія ім. Р. Завадовича 
2. Оленин Ірина Тарасівна 10 Зборівська державна українська 

гімназія гімназія ім. Р. Завадовича 
3. Стан Тарас Ростиславович 10 Зборівська державна українська 

гімназія гімназія ім. Р. Завадовича 
4. Хмиз Дмитро Ігорович 10 Зборівська державна українська 

гімназія гімназія ім. Р. Завадовича 
5. Біскупович Дарина Сергіївна 10 Зборівська державна українська 

гімназія гімназія ім. Р. Завадовича 
6. Паньків Софія 10 Зборівська державна українська 

гімназія гімназія ім. Р. Завадовича 
7. Паламарчук Зоряна 

Володимирівна 10 Теребовлянський профільний 
ліцей 

8. Борис Оксана Василівна 9 Теребовлянський профільний 
ліцей 

9. Миколаїв Юліана Леонідівна 
9 

Теребовлянський профільний 
ліцей 

10. Дошна Христина Юріївна 9 Теребовлянський профільний 
ліцей 

11. Круківська Ірина Романівна 9 Теребовлянський профільний 
ліцей 

12» Сеньків Ольга Володимирівна 10 Теребовлянський профільний 
ліцей 

13. Струтинський Михайло 10 Бережанський ліцей 
14. 
15. 

Струтинський Олексій 9 Бережанський ліцей 14. 
15. Невгад Владислав 11 Бережанська школа-гімназія 

ім.Б.Лепкого 
16. Мазурик Михайло Васильович 11 Бережанська школа-гімназія 

ім.Б.Лепкого 


