
УКРАЇНА 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 
 

НАКАЗ 
від 24.12.2015 р.                                  м. Івано-Франківськ                                                 № 586  

 

 

 

Про підсумки обласного конкурсу  

на кращу модель учнівського  

самоврядування в загальноосвітніх  

навчальних закладах 
 

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації від 18.09.2015 р. № 399 «Про проведення 

обласного конкурсу на кращу модель учнівського самоврядування в 

загальноосвітніх навчальних закладах у 2015 році» з метою  розвитку учнівського 

самоврядування в загальноосвітніх навчальних закладах, удосконалення 

методологічних підходів до змісту їх роботи,  формування  лідерських якостей 

учнів упродовж жовтня-грудня 2015 року проведено обласний конкурс на кращу 

модель учнівського самоврядування. 

У конкурсі взяли участь 27 переможців районних (міських) етапів із 18 районів і 

5 міст обласного значення. До захисту в ІІ (очному) турі обласного етапу було 

допущено 11 моделей учнівського самоврядування загальноосвітніх навчальних 

закладів. Журі конкурсу позитивно відзначило моделі учнівського самоврядування 

освітніх закладів Богородчанського, Галицького, Городенківського, Долинського, 

Надвірнянського, Снятинського, Тисменицького районів, міст Коломиї, Калуша,  

у яких школярі виявили високі ділові якості лідерів, вміло презентували 

результативність моделі учнівського самоврядування.  

На основі протоколів засідання обласного журі (додаються) 
  

НАКАЗУЮ: 
 

1. Визнати переможцями обласного конкурсу на кращу модель учнівського 

самоврядування (далі – Конкурс) і нагородити грамотами департаменту освіти і 

науки Івано-Франківської обласної державної адміністрації та цінними призами: 

за зайняте І місце: 

«Шкільний парламент «Престиж» Калуської спеціалізованої школи  

І–ІІІ ступенів № 2 з поглибленим вивченням англійської мови Калуської міської 

ради; 

за зайняте ІІ місце: 

«ШУМ» Коломийської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 1 імені 

Василя Стефаника Коломийської міської ради; 

за зайняте ІІІ місце: 

«Шкільний парламент» Тисменицької спеціалізованої школи  

І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів Тисменицької 

районної ради. 



2. Визнати лауреатами і нагородити дипломами департаменту освіти і науки 

Івано-Франківської обласної державної адміністрації за активну участь у Конкурсі 

наступні моделі: 

«Асоціація «Нова генерація галицьких лідерів» Галицької гімназії Галицької 

районної ради; 

«Учнівське самоврядування «Імпульс» Угринівського навчально-виховного 

комплексу Тисменицької районної ради; 

«ВУРШ» Гвіздської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів Надвірнянської 

районної ради; 

«Учнівський парламент» Калуської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 6 

Калуської міської ради; 

«Учнівська республіка» Яблунської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 

Богородчанської районної ради; 

«Учнівська Рада» Витвицької загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Долинської 

районної ради; 

«Учнівська республіка» Снятинської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 

№ 2 Снятинської районної ради; 

«Учнівське самоврядування «Дитяча країна» Торговицького навчально-

виховного комплексу «загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад» імені Леся Мартовича Городенківської районної ради. 

 

3. Нагородити дипломами департаменту освіти і науки Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації учасників ІІ етапу за представлені на Конкурс 

моделі: 

Учнівська рада «Смайл» Тужилівського навчально-виховного комплексу 

Калуської районної ради; 

Учнівське самоврядування «Формат 4D» Калуської загальноосвітньої школи 

І–ІІ ступенів № 9 Калуської міської ради; 

«Гімназійна рада» Косівського навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія – інтернат» Косівської районної ради; 

«Учнівський комітет» Делятинської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 

Надвірнянської районної ради; 

«Шкільна країна «Дивосвіт» Мединського навчально-виховного комплексу 

Галицької районної ради; 

«Учнівська Рада» Болехівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 2 

Болехівської міської ради; 

«Учнівський комітет» Лисецького навчально-виховного комплексу 

«Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Тисменицької 

районної ради; 

Учнівське самоврядування «Птах» Верхньолипицької загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів Рогатинської районної ради; 

«Рада учнівського колективу» Грабовецької загальноосвітньої школи  

І–ІІ ступенів Богородчанської районної ради; 

Учнівське самоврядування «Я – перлина Всесвіту» Будилівської 

загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів Снятинської районної ради; 

«Школа козацько-лицарського виховання» Бурштинської загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів № 2 Бурштинської міської ради; 

 



«Учнівський комітет» Перегінської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів  

№ 1 Рожнятівської районної ради; 

Учнівське самоврядування Ясенської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 

Рожнятівської районної ради; 

«Гімназійний парламент» Тлумацької гімназії Тлумацької районної ради; 

«Учнівський комітет» Небилівської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 

Рожнятівської районної ради; 

«Учнівський комітет» Яблуницької загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 

Яремчанської міської ради. 

 

4. Нагородити грамотою департаменту освіти і науки Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації координаторів учнівського самоврядування за 

підготовку переможців Конкурсу: 

Стасів Катерину Василівну та Терещенко Надію Олегівну, педагогів-

організаторів Калуської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 2 з поглибленим 

вивченням англійської мови Калуської міської ради («Шкільний парламент 

«Престиж»); 

Максимчук Вікторію Миколаївну, заступника директора школи з виховної 

роботи та Магас Ольгу Яремівну, педагога-організатора Коломийської 

спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів №1 імені Василя Стефаника Коломийської 

міської ради («ШУМ» (Шкільна Учнівська Молодь); 

Білінську Оксану Іванівну, заступника директора школи з виховної роботи 

та Карп’юк Ольгу Ярославівну, педагога-організатора Тисменицької 

спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів 

Тисменицької районної ради  («Шкільний парламент»). 

5. Керівникам місцевих органів управління освітою довести до відома 

директорів загальноосвітніх навчальних закладів наказ та  проаналізувати 

результати Конкурсу. 

6. Івано-Франківському обласному інституту післядипломної педагогічної 

освіти (Р. Зуб’як) забезпечити супровід упровадження в практику 

загальноосвітніх навчальних закладів області досвід переможців Конкурсу. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Директор департаменту                            Віктор Кімакович 

 

 


