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Президенту України 
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requests@apu.gov.ua 
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Кулебі Миколі Миколайовичу 

вул. Банкова, 11, м. Київ, 01220 

044 255 76 75, requests@apu.gov.ua 

 

Парламентському комітету Верховної ради України з 

питань освіти, науки та інновацій 

01008, м.Київ, вул. Грушевського, 5 

 

Парламентському комітету Верховної ради України з 

питань молоді і спорту 

01008, м.Київ, вул. Грушевського, 5 

 

Від: Дацко Олесі Ігорівни 

79037, м.Львів, вул.Загірна, 54 

0673712897; ks101682@mail.gov.ua 

 

 

Шановний Олександре Олександровичу! 

Шановні депутати Львівської обласної ради 

Вимагаємо вжити невідкладних дій для запобігання руйнування профільних закладів 

позашкільної освіти і їх перепрофілювання, ущільнення , які суперечать чинному 

законодавству. Львівська обласна рада уже вкотре намагається  знищити унікальні осередки 

освіти для дітей, а саме: у проекті порядку денного сесії Львівської обласної ради передбачено 

п.46 «Про реорганізацію комунальних закладів Львівської обласної ради «Львівський обласний 

центр науково-технічної творчості учнівської молоді» , «Львівський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» та «Львівський обласний центр краєзнавства, 

екскурсій і туризму»». 

Очевидно, що таке приєднання здійснюється  з метою вилучення і продажу земель і 

приміщень цих закладів позашкільної освіти, які розташовані у одному з найпрестижніших 

mailto:kancel@loda.gov.ua
mailto:zvern@loda.gov.ua
mailto:hotline@ombudsman.gov.ua
mailto:hotline@ombudsman.gov.ua
mailto:requests@apu.gov.ua
mailto:requests@apu.gov.ua
https://www.facebook.com/locketum/
https://www.facebook.com/locketum/


районів міста Львова,  на вулиці Івана Франка, 133, і як вбачається, нічого спільного зі захистом 

інтересів і прав дітей, вітчизняної освіти і науки не має. 

Зазначимо, що фінансових труднощів у Львівської обласної ради немає, і посягання на 

права дітей з метою буцімто економії коштів є окозамилюванням, з чітким намаганням фактично 

вкрасти у дітей комерційно привабливі приміщення та землю у престижному районі міста Львова. 

Станом на 01.12.2019 року на депозитах Львівської обласної ради зберігалося 184 млн грн., що 

засвідчує, що кошти для вдосконалення роботи комунальних закладів позашкільної освіти наявні, 

а скорочення такі заклади не потребують. 

Особи, які сформували проект рішення про ліквідацію КЗ ЛОР «Львівський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» та КЗ ЛОР  «Львівський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» шляхом приєднання до КЗ ЛОР  «Львівський 

обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму» засвідчили елементарне невігластво, 

незнання та нерозуміння специфіки освітнього процесу та навчання, зокрема: 

 

1. Ліквідація сформованих профільних центрів науково-технічної творчості та 

еколого-натуралістичного спрямування у Львівській області  є знищенням профільних 

шкіл позашкільного навчання, які необхідні державі , оскільки саме у цих галузях 

створюються найконкурентоспроможніші інновації у всьому світі! 

Комунальні заклади Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-

технічної творчості учнівської молоді» , «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» мають давню 90-літню історію, засновані  у вересні 1939 року у 

приміщені колишнього палацу Ноймана як  Львівська обласна дитяча технічна та 

сільськогосподарська станція. Зважаючи на специфіку природничих та технічних досліджень , у 

1952 році відбулося роз´єднання дитячої технічної та сільськогосподарської станції на дві обласні 

позашкільні установи – станцію юних натуралістів і станцію юних техніків. Які згодом були 

реорганізовані  «Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді», 

«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді». За 90 років 

ніхто не поставив під сумнів доцільність та навіть необхідність існування таких закладів. В 

сучасному світі актуальність їх діяльності істотно посилюється, оскільки саме ці галузі 

створюють основні інновації в сучасному світі,. а тому їх ліквідація суперечить інтересам 

держави Україна та інтересам територіальних громад Львівської області. 

 

2. Спеціалізація закладів, які пропонують об’єднати є дуже різною, і об’єднувати 

наукову творчість з авіамоделювання, радіотехніки,  дослідження з біології, сільського 

господарства  та інших спеціальних наукових напрямів  під «шапкою» краєзнавства, 

туризму та екскурсійної засвідчує некомпетентність авторів пропонованого рішення, 

суперечить чинній нормативній документації,  незнання ініціаторами та авторами проекту 

рішення чинного законодавства та специфіки діяльності цих закладів. 

Оскільки позашкільна освіта має на меті вузькопрофільну підготовку дітей та молоді з 

метою  продовження їх навчання у профільних закладах вищої освіти, профільного розвитку 

вітчизняної науки і техніки, функціонування цих закладів повинно гармонізуватися з системою 

підготовки фахівців у вищій школі.   Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 

р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» чітко визначено, що Природничі науки (код 10), Механічна 

інженерія (код 13), Електрична інженерія (код 14), Автоматизація та приладобудування (код 15), 

а також Сфера обслуговування (код 24, в яку входить туризм) є РІЗНИМИ ГАЛУЗЯМИ ЗНАНЬ. 

Тому об’єднання підготовки за цими галузями під «шапкою» туризму є фактичним нищенням 

сформованої унікальної бази підготовки з науково-технічної та еколого-натуралістичної 

творчості та досліджень. 

Окрім цього, Міністерство освіти і науки України не рекомендувало об’єднувати перелічені 

заклади (копія листа МОН додається). Тому якими мотивами керувалися автори проекту рішення 



– взагалі невідомо. Оскільки об’єднання непотрібне ні батькам, ні дітям, ні колективам закладів, 

ні Міністерству освіти і науки України! 

 

3. В Україні, і зокрема у Львівській області за останні роки істотно посилився 

дефіцит кадрів математичного, фізчиного, радіотехнічного спрямування. КЗ ЛОР 

«Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» є унікальним 

центром підготовки дітей у галузі авіамоделювання, радіоконструювання, та інших 

спеціалізованих технічних напрямів.  

Ліквідацію унікального закладу  і приєднання його до непрофільного центру, що займається 

краєзнавством та туризмом просто знищить створену багаторічну школу підготовки дітей, яка 

акумулювала  професіоналів - фанатів свої справи. Мало того, вихованці  Львівського обласного 

центру науково-технічної творчості учнівської молоді практично щорічно є переможцями 

всеукраїнських та міжнародних конкурсів з авіамоделювання, робототехніки, радіотехніки та 

інших конкурсів. Відтак ліквідація профільної установи є знищенням унікальної школи 

підготовки молоді за найбільш потребованими державою галузях, які забезпечують інноваційний 

розвиток та формування конкурентних переваг держави. Відтак ліквідація КЗ ЛОР «Львівський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» та КЗ ЛОР  «Львівський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» шляхом приєднання до КЗ 

ЛОР  «Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму» є неприпустим! 

 

4. До широкого загалу досі не доведено та не оприлюднити соціально-

економічного обґрунтування потреби ліквідації трьох комунальних закладів позашкільної 

совіти. З представленої інформації вбачається, що «під прицілом» зацікавлених осіб є саме 

земельна ділянка та приміщення за адресою : м.Львів, вул. І.Франка, 133, де розташовані КЗ 

ЛОР «Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» та КЗ ЛОР  

«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді», за будівлею 

якого закріплена велика земельна ділянка площею 1,4269 га кадастровий номер  

4610136800:01:003:0023 (Цільове призначення:03.15 - Для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови), тоді як за даними Публічної кадастрової карти за КЗ ЛОР 

«Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму» закріплена значно менша  

земельна ділянка всього 0,3675 га (кадастровий номер 4610136600:07:002:0006, цільове 

призначення 03.05 - для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-

просвітницького обслуговування).   

Зазначимо, що з незрозумілих причин цільове призначення вказаних земельних ділянок є 

сфальшованим, оскільки обидві земельні ділянки використовуються для обслуговування 

закладів освіти  (позашкільна освіта – це теж освіта, що зазначено відповідним 

законодавством, зокрема Постанови  КМУ від 6 травня 2001 р. № 433 «Про затвердження 

переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний 

навчальний заклад»). 

Тому як вбачається, при оформленні земельних ділянок уже спеціально було закладена 

можливість їх використання не для закладів освіти, а для комерційного будівництва. Зокрема 

цільове призначення земельної ділянки 03.15 на Франка , 133 в м.Львові дозволяє будівництво на 

ній навіть торгових центрів і багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями 

громадського призначення, як це масово зараз відбувається у Львові. 

Львівська обласна рада зберігає велику кількість вільних коштів на депозитних рахунках 

(довідка додається), також Львівська область – одна з небагатьох, в яких скоротили фінансування 

позашкільної освіти, у тому числі, як вбачається, з метою ліквідації комунальних закладів 

позашкільної освіти та вилучення їх нерухомого майна в інтересах третіх осіб. 

Вимагаємо припинити обкрадати дітей і посягати на останні форпости профільної 

позашкільної науки для молоді у Львівській області! 

 



З огляду на вищевикладене вимагаємо: 

1. Зняти з порядку денного питання під № 46 (оприлюдненого проекту порядку 

денного) засідання Львівської обласної ради  на 10 вересня 2019 року як таке, що суперечить 

інтересам держави Україна, територіальних громад Львівської області, грубо порушує 

права та інтереси дітей, які займаються і планують займатися у  КЗ ЛОР «Львівський 

обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» та КЗ ЛОР  «Львівський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді». 

2. Провести громадські слухання за участю громадськості, батьків, 

уповноважених органів опіки і захисту дітей  для запобігання порушення прав дітей, 

запобігання  зловживання владою та корупційних ризиків  пропонованого питання під № 

46 (оприлюдненого проекту порядку денного) засідання Львівської обласної ради  на 10 

вересня 2019 року. 

3. Провести публічну антикорупційну експертизу проекту рішення № 46 

(оприлюдненого проекту порядку денного) засідання Львівської обласної ради  «Про 

реорганізацію комунальних закладів Львівської обласної ради «Львівський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» , «Львівський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» та «Львівський обласний центр 

краєзнавства, екскурсій і туризму»» зі залученням громадської ради при Львівській ОДА 

та інших  інститутів громадянського суспільства. 

4. Провести службове розслідування: хто і на якій основі та в чиїх інтересах  вніс 

неправдиві відомості до публічної кадастрової карти України про цільове призначення 

земель  вищезазначених комунальних закладів позашкільної освіти. Зобов’язати 

відповідних посадових осіб  забезпечити внесення змін до кадастрових даних земельних 

ділянок  з кадастровими номерами 4610136800:01:003:0023 на вул.І.Франка, 133 у м. Львові 

та 4610136600:07:002:0006 на вулиці І.Франка , 156 у м.Львові,  зазначивши їх реальне 

цільове призначення: 03.02 – для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти з 

метою унеможливлення крадіжки цих земель у дітей та неможливості їх відчуження для 

забудови черговими торговельним центрами та житловими кварталами. 

5. Забезпечити захист прав та інтересів дітей на профільну позашкільну освіту, у 

тому числі шляхом збереження та розвитку окремо усіх трьох закладів позашкільної освіти: 

КЗ ЛОР «Львівський обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» та КЗ 

ЛОР  «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

та КЗ ЛОР  . 

6. Розробити і запровадити програму розвитку науково-технічної творчості учнів 

у Львівській області на 2020-2025 роки, передбачивши КЗ ЛОР «Львівський обласний центр 

науково-технічної творчості учнівської молоді» базовим закладом для реалізації цієї 

програми. 

 

 

 

Член громадської ради при Львівській ОДА, 

к.е.н., к.т.н., доцент         Дацко О.І. 

  

https://www.facebook.com/locketum/
https://www.facebook.com/locketum/


 
Джерело: Офіційний сайт Офісу з фінансового та економічного аналізу у ВР України  

  https://feao.org.ua/products/top25-depozyty-oms-01-12-

2018/?fbclid=IwAR0Fh_DlE2gQ0UDk4Ec1EfF0mSE7_HTdJ4xTrruEd6inxjYRx10NkQcTH8I 

 

  

https://feao.org.ua/products/top25-depozyty-oms-01-12-2018/?fbclid=IwAR0Fh_DlE2gQ0UDk4Ec1EfF0mSE7_HTdJ4xTrruEd6inxjYRx10NkQcTH8I
https://feao.org.ua/products/top25-depozyty-oms-01-12-2018/?fbclid=IwAR0Fh_DlE2gQ0UDk4Ec1EfF0mSE7_HTdJ4xTrruEd6inxjYRx10NkQcTH8I


Витяг з публінлої кадастрової карти України, в яких зазначене цільове призначення земельних 

ділянок за адресою м.Львів вул. І.Франка, 133 та і.Франка, 156 

 

 
  



 

Витяг з Наказу Держкомзему від 23.07.2010  № 548 «Про затвердження Класифікації видів 

цільового призначення земель», який засвідчує, що земельні ділянки , які використовуються для 

обслуговування закладів освіти мають спеціальний код виду використання 

 
  



Довідка про діяльність КЗ ЛОР «Львівський обласний центр науково-технічної творчості 

учнівської молоді» 

 

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді» є координатором науково-технічної творчості учнівської молоді в області. 

Сьогодні у 2637 дитячих творчих технічних об’єднаннях понад 37000 школярів Львівщини знайшли 

для себе заняття до вподоби. Зокрема, у 10 позашкільних навчальних закладах науково-технічного 

профілю навчається понад 6500 учнів. 

У складі педагогічного колективу ЛОЦНТТУМ – 30 досвідчених, 

висококваліфікованих  педагогів, серед яких 25 мають вищу освіту, 2 – майстри авіамодельного спорту, 1 

– рекордсмен України, 1 – член національної спілки журналістів України, 3 – члени Спілки народних 

майстрів України. 

У ЛОЦНТТУМ 675 дітей та підлітків віком від 6 до 18 років займаються в 62 гурткових групах 

за напрямками: 
 початкове технічне моделювання: технічне моделювання для молодших школярів, «Умілі руки»; 

 спортивно-технічне моделювання: вільнолітаючі моделі, кордові авіамоделі, авіамоделі 

повітряного бою, ракетомоделі,  трасові та кордові автомоделі, кімнатні кордові та радіокеровані 

автомоделі, стендові моделі, картинг та мотосправа; 

 радіоконструювання: оператори дитячої короткохвильової колективної радіостанції, конструктори 

радіоелектроніки, юні робототехніки; 

 радіо спортивний гурток;  

 прикладна технічна творчість: фотосправа, фотовідеоаматори, юні астрономи, юні корреспонденти 

та журналісти; 

 художня технічна творчість: моделювання іграшок-сувенірів, художня обробка деревини, 

яворівська різьба та яворівська іграшка, гончарство та кераміка, художня вишивка, ткацтво та 

килимарство. 

Заняття у гуртках організовано за рівнями: початковим, основним та вищим. 

 

 

Довідка про діяльність КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» 

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» — це позашкільний навчальний заклад, що об’єднує і 

координує систему позашкільної і позакласної роботи еколого-натуралістичного напряму в області. 

Свої зусилля колектив «ЛОЦЕНТУМ» спрямовує на: 

реалізацію пріоритетних напрямів розвитку позашкільної еколого-натуралістичної роботи; 

координацію науково-методичної, організаційно-масової та навчально-виховної діяльності 

районних і міських позашкільних закладів еколого-натуралістичного напряму; 

активізацію організаційно-координуючої ролі еколого-натуралістичних закладів з розвитку 

додаткової освіти з біології; 

методичне забезпечення реалізації Програми розвитку позашкільних навчальних закладів еколого-

натуралістичного напряму; 

підвищення ефективності і якості навчально-виховного процесу через впровадження сучасних 

педагогічних технологій; 

підвищення професійного рівня педагогів; 

методичний супровід реалізації освітніх стандартів позашкільної освіти; 

спільно з ЛОІППО вивчення, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду; 

розвиток соціального партнерства та міжнародного співробітництва із закладами освіти, 

організаціями, управліннями, фондами, товариствами; 

забезпечення розвитку здібностей талановитої молоді в творчих учнівських об’єднаннях; 

створення умов для забезпечення профільного навчання та допрофесійної підготовки вихованців; 

доступності позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму у сільській місцевості. 

формування у гуртківців загальної екологічної культури, активної громадянської позиції, 

національної свідомості, патріотизму. 



Сьогодні в КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ» діють три відділи: методичний, біології та екології, 

організаційно-масовий. Працюють школи педагогічної майстерності та юного орнітолога,  лабораторія по 

роботі з дітьми з особливими потребами, планується відкриття Школи яворівської забавки. 

В Центрі організовано роботу 70 творчих учнівських об’єднань 24 профілів ( напрямами – 

біологічний , екологічний,  зоолого-тваринницький, декоративно-ужитковий, квітково-декоративний, 

нетрадиційні (клуб інтелектуального дозвілля). Працюють гуртки для дітей з особливими потребами. 

Загальна площа приміщення ЛОЦЕНТУМ – 350м2, з них 208м2 займають: 

- 3 навчальні кабінети: гуртків зоологічного профілю – 38,4 м2 (27 тераріумів, 13 кліток, 17 видів і 

порід тварин), гуртків ботанічного і прикладного профілів – 23,4 м2, екології та охорони природи – 24 м2, 

- лекційна зала – 42,7м2 (2 ландшафтні зоологічні діарами); 

- навчальні лабораторії гідробіології та тераріумістики – 24,3 м2 (5 видових акваріумів, 1 видовий 

басейн, 5 видових тераріумів, 26 видів і порід тварин), декоративного птахівництва – 22,6 м2, (12 видових 

кліток у 4 шафах, 3 видові вольєри, 3 видові садки, 22 види та породи птахів), які слугують навчальною 

базою для проведення профільних гурткових занять та екскурсій для вихованців та відвідувачів закладу. 

Загальна площа земельної ділянки, яка закріплена за закладом, становить 1,426 га. 

Учнівська навчально-дослідна земельна ділянка займає площу 0,85 га, складається із: 

- пейзажного парку (англійський стиль) – дендрологічна та квітково-декоративна ділянки, ділянка 

папоротей та шкілка декоративних культур;        — регулярного парку (французький стиль) – газонний 

партер, терасований декоративний схил, сад зелених скульптур; 

- українського саду – плодово-ягідна колекційна ділянка, яблучна шпалера, виноградник; 

- східного (японського) саду та ділянки хости; 

-колекційної ділянки овочевих, зернових та лікарських рослин; 

- мікроландшафтів (Дністровський каньйон, Карпатарій, розарій, сад ліан); 

- навчальної лабораторії рослинництва закритого грунту (теплиця-оранжерея), площа якої – 74,3 

м2 (мікроландшафти «Пустеля», «Дощовий тропічний Ліс», відділки сукулентів, тропічних і субтропічних 

рослин); 

- вуличного зоолого-тваринницького комплексу (навчальна лабораторія птахівництва (пташник, 

67,2 м2),  навчальна лабораторія дрібного тваринництва (ферма, 88,4 м2), 17 вольєрів, 28 видів та порід 

тварин. 

Із 2009 року у Центрі успішно розвивається і працює постійно діюча еколого-освітня виставка 

«Планета ЗОО», яка є навчальною та практичною базою для проведення тематичних уроків,екскурсій, 

занять для школярів та студентів області. 

Мешканцями виставки є понад 90 видів та порід різноманітних тварин (королівський пітон, удав 

звичайний, полоз маїсовий, 2 види королівських змій, безнога ящірка веретільниця, 5 видів черепах, 2 види 

геконів, 3 породи морських свинок, африканські голчасті миші, американські дегу, туркменські піщанки); 

10 видів та порід декоративних і екзотичних птахів (папуги-нерозлучники, зеброві і японські амадини, 

корели, канарки, австралійські хвилясті папуги, діамантові горлиці, рисівки, китайські розписні японські 

перепели); 24 види і породи акваріумних рибок і 11 видів акваріумних рослин; 10 видів екзотичних комах 

(павуки-птахоїди, кубинський і мадагаскарський таргани, хатні цвіркуни, австралійський, в’єтнамський та 

індійський паличники), 7 порід великих і декоративних кролів, 1 породу гусей, 1 вид і 3 породи качок, 12 

порід курей, 3 види і 2 породи фазанів, 1 породу цесарок, 16 порід декоративних голубів. 

При ЛОЦЕНТУМ на громадських засадах працює еколого-освітня відеотека «Екосвіт», яка 

нараховує більше 80 дисків із фільмами природничого та еко-освітнього спрямування. 

  



Довідка про КЗ ЛОР «Львівський обласний центр краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської 

молоді» 

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний центр краєзнавства, 

екскурсій і туризму учнівської молоді» здійснює навчально-виховну роботу в туристсько-краєзнавчих 

та туристсько-спортивних гуртках, зміст роботи яких визначається навчальними планами та програмами, 

рекомендованими МОН України. Робота гуртків також здійснюється за авторськими програмами, 

розробленими працівниками Центру та вчителями області, затвердженими педрадою закладу. Педагоги 

використовують нові форми і методи навчання, а робота гуртків проводиться у формі лекцій, практичних 

занять (у приміщенні й на місцевості), екскурсій, змагань, зльотів, мандрівок, походів, експедицій, 

конкурсів, виставок, майстер-класів тощо. 

Навчання і виховання школярів у позаурочний та позанавчальний час у гуртках КЗ ЛОР 

ЛОЦКЕТУМ - безкоштовне! 
 проведення: 

o краєзнавчих конкурсів та експедицій; 

o обласних етапів та злетів дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»); 

o обласних змагань із різних видів туризму; 

o обласних масових сходжень учнівської молоді, вихованців гуртків закладу та 

педагогічних працівників області на вершини Українських Карпат; 

o обласних навчально-тренувальних семінарів для педагогічних працівників; 

o семінарів відповідальних за туристсько-краєзнавчу роботу. 

 пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і 

слухачів. 

 участь експедиційних загонів в обласних та Всеукраїнських заходах: 

o виставках; 

o конференціях; 

o конкурсах; 

o зльотах; 

o таборах. 

 підготовка команд області для участі у Всеукраїнських масових заходах. 

Інформаційно-методичний відділ 
 надання допомоги керівникам гуртків Центру щодо підготовки та проведення теоретичних 

і практичних занять, написання пошуково-дослідницьких робіт з туристсько-краєзнавчої тематики, 

розробки та вдосконалення авторських програм; 

 інформування керівників гуртків, працівників відділів(управлінь) освіти, районних та 

міських позашкільних закладів про проведення обласних масових краєзнавчих і туристсько-

спортивних заходів, ознайомлення їх із найновішими матеріалами туристсько-краєзнавчої 

тематики; 

 видання інформаційних вісників закладу; 

 підготовка до видання збірок екскурсійних маршрутів та путівників, довідників, буклетів 

тощо; 

 оформлення фото-, відеозвітів про проведені заходи (семінари, конкурси, сходження, 

змагання, конференції); 

 висвітлення діяльності КЗ ЛОР ЛОЦКЕТУМ в засобах масової інформації; 

 надання методичної допомоги працівникам відділів (управлінь) освіти щодо проведення 

огляду музеїв при навчальних закладах; 

 надання допомоги керівникам музеїв щодо належної організації роботи, реєстрації та 

перереєстрації музеїв. 

Відділ адміністративно-господарської роботи: 
 підготовка проектів кошторисів фінансово-господарської діяльності закладу по КЕКВ. 

 підготовка проектів річних планів закупівель товарів, робіт та надання послуг. 

 визначення об’ємів ремонтних робіт Центру та структурних підрозділів та здійснення 

контролю за їх проведенням. 

 підготовка проектів договорів для закупівлі товарів, робіт та надання послуг. 



 забезпечення Центру та структурних підрозділів будівельними, господарськими і 

канцелярськими товарами, спортивним інвентарем, туристським спорядженням та 

медикаментами. 

 контроль за проходженням техогляду автотранспорту Центру та структурних підрозділів, 

проходження медогляду водіями. 

 контроль за підготовкою структурних підрозділів до роботи у осінньо-зимовий та весняно-

літній періоди. 

 проведення інвентаризації майна та грошових коштів закладу. 

 списання застарілого та зношеного майна Центру і структурних підрозділів. 

 Відділ екскурсійної роботи, роботи баз і таборів 
 організація змістовного відпочинку вихованців гуртків та школярів області у місті Львові 

та у Карпатах на дитячих туристичних базах закладу; 

 організація профільних туристсько-краєзнавчих таборів у Карпатах для гуртківців Центру 

на турбазах «Карпати », «Полонина», «Трембіта»; 

 розробка екскурсійних маршрутів по місту Львову та області; 

 організація екскурсійних одно- і багатоденних турів за індивідуальними замовленнями; 

 надання методичної допомоги та координація роботи турбаз «Карпати », «Полонина», 

«Трембіта»; 

 забезпечення належної виховної та відпочинково-оздоровчої роботи на турбазах Центру; 

 складання графіків заїздів вихованців гуртків КЗ ЛОР ЛОЦКЕТУМ та школярів області на 

турбази закладу; 

 співпраця з районними, обласними центрами туризму і краєзнавства з питань організації 

проживання, відпочинку та екскурсійного обслуговування учнівської і студентської молоді; 

 проведення навчально-тематичних екскурсій для груп учнівської молоді по м. Львову 

Гуртки 
Щороку в гуртках КЗ ЛОР ЛОЦКЕТУМ займається близько 750 школярів Львівщини, які мають 

змогу виявити і всебічно розвивати свої здібності та таланти. 

Гуртки Комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський обласний Центр краєзнавства, 

екскурсій і туризму учнівської молоді» працюють при школах міст Львова, Червонограда, Самбора, 

Соснівки, а також у районах області. 

Для допитливих, ініціативних, творчих дітей та підлітків у закладі організовано роботу 51 

гуртка за такими напрямами: 
 пішохідний туризм; 

 спортивний туризм; 

 гірський туризм; 

 спортивне орієнтування; 

 велотуризм; 

 фототуризм; 

 географічне краєзнавство; 

 історичне краєзнавство; 

 екологічне краєзнавство; 

 юні екскурсоводи; 

 юні музеєзнавці; 

 юні туристи-краєзнавці; 

 народна вишивка; 

 народні промисли. 

 бісероплетіння; 

 народознавство. 

 Туристсько-краєзнавчі гуртки дають можливість: 
1. поглибити знання про культурно-історичну спадщину рідного краю, навколишнє 

середовище, екологічну ситуацію та туристський потенціал області; 

2. одержати необхідні науково-методичні знання та рактичнее їх використання; 

3. розробляти екскурсійні маршрути, прогулянки та подорожі Львівщиною; 

4. брати участь у: 

 краєзнавчих обласних та Всеукраїнських виставках, зльотах, таборах та конкурсах; 

http://osvitportal.lviv.ua/turystychni_centry_bazy_tabory?id=15306_dytyachyy_turystychnyy_tabir_karpaty_
http://osvitportal.lviv.ua/turystychni_centry_bazy_tabory?id=15305_dytyachyy_turystychnyy_tabir_polonyna_
http://osvitportal.lviv.ua/turystychni_centry_bazy_tabory?id=15310_dytyachyy_turystychnyy_tabir_trembita_
http://osvitportal.lviv.ua/turystychni_centry_bazy_tabory?id=15306_dytyachyy_turystychnyy_tabir_karpaty_
http://osvitportal.lviv.ua/turystychni_centry_bazy_tabory?id=15305_dytyachyy_turystychnyy_tabir_polonyna_
http://osvitportal.lviv.ua/turystychni_centry_bazy_tabory?id=15310_dytyachyy_turystychnyy_tabir_trembita_


 пошуково-дослідницьких експедиціях та мандрівках; 

 масових сходженнях на вершини Українських Карпат. 

 відвідувати майстер-класи з писанкарства, вишивки, орігамі, бісероплетіння, виготовлення 

аплікацій, іграшок, мережки; 

 відвідувати музеї, виставкові зали, парки та заповідні території. 

 Туристсько-спортивні гуртки дають можливість: 
 підготуватися до туристських походів із вело-, гірського, водного та пішохідного туризму; 

 удосконалити уміння та навики: користування компасом, читання мап, орієнтування на 

місцевості, розпалювання ватри, встановлення наметів, експлуатації туристського спорядження; 

 навчитися надавати першу медичну допомогу, проводити рятувальні роботи та 

транспортувати потерпілих у надзвичайних ситуаціях; 

 брати участь в обласних та Всеукраїнських змаганнях із відповідних видів туризму; 

 підвищити спортивну майстерність. 

Досягнення 
Більшість керівників гуртків – це висококваліфіковані фахівці, для яких туризм і краєзнавство є 

сенсом їхнього життя. Вони створюють належні умови для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-

спортивної роботи, повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей, прищеплюють любов до рідної землі, 

історії, культури та природи Львівщини. 

Так, у лютому 2013 року вихованці гуртків «Народні промисли», «Бісероплетіння», «Народна 

вишивка» брали участь у Всеукраїнській виставці-звіті «Країна юних майстрів» (м. Київ). Члени гуртків 

«Історичне краєзнавство» та «Юні музеєзнавці» здобули ІІ і ІІІ місця в обласному етапі Всеукраїнської 

історико-географічної експедиції учнівської молоді» Історія міст і сіл України». Вихованці гуртків 

«Краєзнавство» та «Юні екскурсоводи» вибороли ІІ і ІІІ місця в обласному етапі ІІ Міжнародного 

литовсько-українського конкурсу «Дружать діти на планеті». «Юні екскурсоводи» також стали 

переможцями обласного етапу Всеукраїнської краєзнавчої експедиції «Моя Батьківщина – Україна». 

Вихованці гуртків «Пішохідний туризм» здобули ІІІ місце у Відкритому кубку м. Львова зі 

спортивного туризму серед учнів, присвяченому 104-ій річниці від дня народження Степана Бандери, 

Чемпіонаті Львівської області з спортивного гірського туризму, Відкритому Чемпіонаті Закарпатської 

області серед юніорів з пішохідного туризму «Осінні старти-2013» та стали абсолютними чемпіонами 52-

х обласних (3-х відкритих) змагань учнівської молоді Львівщини з пішохідного туризму. А юні 

орієнтувальники отримали ІІІ місце у Відкритому Чемпіонаті Закарпатської області зі спортивного 

орієнтування. 

 



Довідка про досягнення юних техніків Львівщини у Всеукраїнських заходах  з науково-

технічної творчості учнівської молоді 

2017 рік 

 

Ракетомодельний спорт 

   команда – Чемпіон України – 2 роки підряд! 

   особиста першість: І місце -2, ІІ місце – 2, ІІІ місце – 3. 

 

Автомодельний спорт (трасові моделі) 

ІІІ командне місце 

 ІІ місце– в особистій першості. 

 

 Автомодельний спорт (кордові моделі) 

команда – Чемпіон України! 

особиста першість: І  місце  -  5, ІІ місце – 3, ІІІ місце – 1. 

 

Автомодельний спорт (кімнатні кордові моделі) 

ІІ командне місце 

особиста першість: 6 призерів. 

 

Картинг 
 ІV командне місце  – у Чемпіонаті України 

 V командне  місце – Кубок України 

 особиста першість: 9 призерів. 

 

Авіамодельний спорт 

     ІІІ  командне місце  
     особиста першість: 3 призери. 

 

Всеукраїнські виставки-конкурси 

23 дипломи (за І-ІІІ місце)Українського державного центру позашкільної освіти 

Міністерства освіти і науки України 

            

2018 рік 

 

34 медалі та дипломи у Всеукраїнських змаганнях з спортивно-технічного моделювання 

(ракетомоделювання, авіамоделювання, автомоделювання, картингу); 

20 призових місць  з спортивної пеленгації та КХ-зв’язку; 

20 дипломів (за І-ІІІ місця) у Всеукраїнських профільних виставках-конкурсах та у 

фотоконкурсі; 

Початкове технічне моделювання для молодших школярів – 8 нагород в особистій першості. 

 

2019 рік 

Загалом, 74 нагороди у Всеукраїнських заходах різних напрямків (І місце  -26, ІІ місце – 

31, ІІІ місце – 17) 

 

Ракетомодельний спорт 

  І командне місце 

  особиста першість: 8 призерів 

           



Автомодельний спорт (трасові моделі) 

ІІ командне місце 

 
Автомодельний спорт (кімнатні кордові моделі) 

    ІІІ командне місце 

2 медалі – особиста першість 

 

Автомодельний спорт (кордові моделі) 

ІІ командне місце 

особиста першість: 11 призерів 

 

Картинг 

ІІ командне місце  

особиста першість: 7 призерів 

 

Спортивна радіопеленгація та КХ-радіозв’язок 

І і ІІ командні місця (2 вихованці у збірній  України на Чемпіонаті Світу) 

 

Авіамодельний спорт 

ІІІ командне місце 

особиста першість: 4 призери. 

 

Всеукраїнські виставки-конкурси 

16 дипломів  УДЦПО МОН України 

 
  



 



 



 

  



 



 
 



 



 



 



 


