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Фонд № 276 

Опис № 1 

справ постійного зберігання 

за 1904 – 1940 рр. 

 
№ 

з/п 

Індекс 

справи 

(тому, 

частини) 

Заголовок справи (тому, частини) Крайні дати 

справи 

(тому, 

частини) 

Кількість 

аркушів у 

справі 

(томі, 

частині) 

Примітка 

  1     2                                 3          4                       5      6 

                      1904 рік        

1  Журнал обліку успішності 

учнів ліцею за 1904-1906 

навчальні роки. 

1904 р.-

1906 р. 

  

                      1912 рік        

2  Журнал обліку успішності 

учнів ліцею за 1912-1913 

навчальний рік. Протоколи 

засідань педагогічної ради 

№1-6 за листопад 1912 р. та 

травень 1913 р. 

1912 р.- 

1913 р. 

  

                      1913 рік        

3  Журнал обліку успішності 

учнів ліцею за 1913-1914 

навчальний рік. 

1913 р.- 

1914 р. 

  

                      1914 рік        

4  Журнал обліку успішності 

учнів ліцею за 1914-1915 

1914 р.- 

1915 р. 
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навчальний рік. 

                      1916 рік        

5  Журнал обліку успішності 

учнів ліцею за 1916-1917 

навчальний рік. 

1916 р.- 

1917 р. 

  

                      1917 рік        

6  Журнал обліку успішності 

учнів ліцею за 1917-1918 

навчальний рік. 

1917 р.- 

1918 р. 

  

7  Журнал обліку успішності 

учнів ліцею за 1917-1918 

навчальний рік. 

1917 р.- 

1918 р. 

  

                      1918 рік        

8  Журнал обліку успішності 

учнів молодших класів за 

1918-1919 навчальний рік. 

1918 р.-

1919 р. 

  

9  Журнал обліку успішності 

учнів старших класів за 1918-

1919 навчальний рік. 

1918 р.- 

1919 р. 

  

                      1919 рік        

10  Журнал обліку успішності 

учнів молодших класів за 

1919-1920 навчальний рік. 

1919 р.- 

1920 р. 

  

11  Журнал обліку успішності 

учнів старших класів за 1919-

1920 навчальний рік. 

1919 р.- 

1920 р. 

  

                      1920 рік        

12  Журнал обліку успішності 

учнів молодших класів за 

1920-1921 навчальний рік. 

1920 р.- 

1921 р. 

  

13  Журнал обліку успішності 

учнів старших класів за 1920-

1921 навчальний рік. 

1920 р.- 

1921 р. 

  

14  Відомості на виплату 

заробітної плати викладачам 

ліцею за 1920 р. 

1920 р.   

                      1921 рік        

15  Журнал обліку успішності 

учнів  1-4 класів за 1921-1922 

навчальний рік. 

1921 р.- 

1922 р. 

  

16  Табелі успішності учнів-

заочників за 1921-1922 

навчальний рік. 

1921 р.- 

1931 р. 

  

17  Журнал обліку успішності 1921 р.-   
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учнів 1-6 класів за 1921-1922 

навчальний рік. 

1922 р. 

18  Журнал обліку успішності 

учнів 6-8 класів за 1921-1922 

навчальний рік. 

1921 р.- 

1922 р. 

  

19  Клопотання учнів про 

допущення їх до складання 

іспитів, зарахування в ліцей 

та видачу стипендій. 

Свідоцтва про освіту. 

1921 р.- 

1940 р. 

  

20  Відомості на виплату 

заробітної плати викладачам 

ліцею за 1921 р. 

1921 р.   

                      1922 рік        

21  Журнал обліку успішності 

учнів 1-2 класів за 1922-1923 

навчальний рік. 

1922 р.- 

1923 р. 

  

22  Табелі успішності учнів 3-5 

класів за 1922-1923 

навчальний рік. 

1922 р.- 

1923 р. 

  

23  Табелі успішності учнів 6-7 

класів за 1922-1923 

навчальний рік. 

1922 р.- 

1923 р. 

  

24  Відомості на виплату 

заробітної плати викладачам 

ліцею за 1922 р. 

1922 р.   

                      1923 рік        

25  Табелі успішності учнів 

молодших класів за                   

1923-1924 навчальний рік. 

1923 р.- 

1924 р. 

  

26  Табелі успішності учнів 

старших класів за 1923-1924 

навчальний рік. 

1923 р.- 

1924 р. 

  

27  Відомості на виплату 

заробітної плати викладачам 

ліцею за 1923-1924 

навчальний рік. 

1923 р.   

                      1924 рік        

28  Журнал обліку успішності 

учнів молодших класів за 

1924-1925 навчальний рік. 

1924 р.- 

1925 р. 

  

29  Журнал обліку успішності 

учнів старших класів за     

1924-1925 навчальний рік. 

1924 р.- 

1925 р. 
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30  Свідоцтва про закінчення 

молодших класів. 

1924 р.- 

1939 р. 

  

31  Списки вчителів та 

випускників ліцею. 

1924 р.- 

1925 р. 

  

32  Відомості на виплату 

заробітної плати викладачам 

ліцею за 1924 р. 

1924 р.- 

1925 р. 

  

33  Службові анкети викладачів 

ліцею. 

1924 р.- 

1939 р. 

  

                      1925 рік        

34  Табелі успішності учнів 

молодших класів за                  

1925-1926 навчальний рік. 

1925 р.- 

1926 р. 

  

35  Табелі успішності учнів 

старших класів за 1925-1926 

навчальний рік. 

1925 р.- 

1926 р. 

  

36  Свідоцтва про закінчення 

ліцею. 

1925 р.   

37  Статистичні відомості про 

кількість учнів, списки 

викладачів, випускників 

ліцею та відомості на виплату 

заробітної плати викладам 

ліцею. 

1925 р.- 

1926 р. 

  

38  Відомості на виплату 

заробітної плати викладачам 

ліцею за 1925 р. 

1925 р.   

                      1926 рік        

39  Табелі успішності учнів 

молодших класів за                     

1926-1927 навчальний рік. 

1926 р.- 

1927 р. 

  

40  Відомості та свідоцтва про 

закінчення ліцею. 

1926 р.- 

1929 р. 

  

41  Відомості про закінчення 

молодших класів ліцею. 

1926 р.- 

1929 р. 

  

42  Журнал реєстрації видачі 

атестатів зрілості учням 

ліцею. 

1926 р.- 

1939 р. 

  

43  Статистичні відомості про 

кількість учнів, списки 

вчителів та випускників 

ліцею. 

1926 р.- 

1927 р. 

  

44  Відомості на виплату 

заробітної плати викладачам 

1926 р   
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ліцею. 

                      1927 рік        

45  Журнал обліку успішності 

учнів ліцею за 1927-1928 

навчальний рік. 

1927 р.- 

1928 р. 

  

46  Свідоцтва про закінчення 

молодших класів ліцею 

Нульман Рівкою та 

Нудельман Енею. 

1927 р.   

47  Особові картки учнів 8-го 

класу Шабельман Рівки, 

Вайсбух Соні та Скобелевої 

Ольги. 

1927 р.- 

1931 р. 

  

48  Акти перевірок діяльності та 

фінансового стану ліцею. 

1927 р.- 

1939 р. 

  

49  Проект бюджету на 1928 р., 

історична довідка про ліцей, 

списки вчителів та 

випускників ліцею. 

1927 р.- 

1928 р. 

  

50  Відомості на виплату 

заробітної плати викладачам 

ліцею. 

1927 р.   

                      1928 рік        

51  Табелі успішності учнів 1-8 

класів за 1928-1929 

навчальний рік. 

1928 р.- 

1929 р. 

  

52  Свідоцтва про закінчення 

ліцею. 

1928 р.- 

1929 р. 

  

53  Статистичні відомості про 

кількість учнів, списки 

вчителів та осіб, які закінчити 

ліцей. 

1928 р.- 

1929 р. 

  

54  Відомості на виплату 

заробітної плати викладачам 

ліцею за 1928 р. 

1928 р.   

55  Відомості на виплату 

надбавок до заробітної плати 

вчителю Полянському 

Михайлу за 1928-1929 

навчальний рік. 

1928 р.- 

1929 р. 

  

                      1929 рік        

56  Табелі успішності учнів 

молодших класів за                 

1929-1930 навчальний рік. 

1929 р.- 

1930 р. 
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57  Табелі успішності учнів 

старших класів за 1929-1930 

навчальний рік. 

1929 р.- 

1930 р. 

  

58  Табелі успішності учнів 

ліцею та клопотання Мучник 

Іти, Криворук Міндели та 

Кіжнер Туби про зарахування 

їх в ліцей. 

1929 р.- 

1930 р. 

  

59  Свідоцтва про закінчення 

ліцею. 

1929 р.- 

1930 р. 

  

60  Рапорти про стан 

навчального процесу, 

статистичні відомості про 

кількість учнів, списки 

викладачів та випускників 

ліцею.  

1929 р.- 

1930 р. 

  

61  Відомості на виплату 

заробітної плати викладачам 

ліцею. 

1929 р.   

                      1930 рік        

62  Табелі успішності учнів 

молодших класів за                  

1930-1931 навчальний рік. 

1930 р.- 

1931 р. 

  

63  Табелі успішності учнів 

старших класів за 1930-1931 

навчальний рік. 

1930 р.- 

1931 р. 

  

64  Свідоцтва про закінчення 

ліцею Мунтяну Тетяною та 

Вайсбух Сонею. 

1930 р.   

65  Статистичні відомості про 

кількість учнів та розклад 

занять на 1930-1931 

навчальний рік. 

1930 р.- 

1931 р. 

  

66  Заяви учнів ліцею про 

допущення їх до складання 

іспитів на атестат зрілості. 

1930 р.- 

1931 р. 

  

67  Відомості на виплату 

заробітної плати викладачам 

ліцею за 1930 р. 

1930 р.   

68 

«А» 

 Відомості на виплату 

заробітної плати викладачам 

ліцею за 1930 р. 

1930 р.   

68 

«Б» 

 Особова справа учениці 

Мунтян Тетяни. 

1930 р.   
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                      1931 рік        

69  Табелі успішності учнів 

молодших класів за                

1931-1932 навчальний рік. 

1931 р.- 

1932 р. 

  

70  Табелі успішності учнів 

старших класів за 1931-1932 

навчальний рік. 

1931 р.- 

1932 р. 

  

71  Табелі успішності учнів-

заочників за 1931-1932 

навчальний рік. 

1931 р.- 

1938 р. 

  

72  Атестат зрілості випускниці 

Векслер Сосі. 

1931 р.   

73  Свідоцтва про закінчення 

ліцею та клопотання учнів 

про допущення їх до 

складання іспитів на атестат 

зрілості. 

1931 р.   

74  Статистичні відомості про 

кількість учнів, розклад 

занять, списки викладачів та 

випускників ліцею. 

1931 р.- 

1932 р. 

  

75  Відомості на виплату 

заробітної плати викладачам 

ліцею за 1931 р. 

1931 р.   

76  Відомості на виплату 

заробітної плати викладачам 

ліцею за 1931 р. 

1931 р.   

77  Відомості на виплату 

заробітної плати викладачам 

ліцею за 1931 р. 

1931 р.   

                      1932 рік        

78  Журнал обліку успішності 

учнів молодших класів за 

1932-1933 навчальний рік. 

1932 р.- 

1933 р. 

  

79  Журнал обліку успішності 

учнів старших класів за  

1932-1933 навчальний рік. 

1932 р.- 

1933 р. 

  

80  Журнал реєстрації атестатів 

зрілості виданих учням. 

1932 р.- 

1939 р. 

  

81  Листування з окружним 

шкільним інспекторатом з 

питань призначення, 

переміщення, підвищення в 

рангу, призначення пенсій та 

1932 р.- 

1938 р. 
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надання відпусток викладам 

ліцею. 

82  Особова справа учениці 

Броцької Басі. 

1932 р.   

83  Заява учениці Яшер Бейли 

про допущення її до 

складання іспитів на атестат 

зрілості. 

1932 р.- 

1933 р. 

  

84  Відомості на виплату 

заробітної плати викладачам 

ліцею. 

1932 р.   

85  Відношення Хотинської філії 

товариства «Червоних хрест»  

про доведення до відома 

мешканців м. Хотин щодо 

умов вступу на курси 

медсестер «Червоного 

хреста» та об’єднання 

добровільних медичних 

сестер. 

1932 р.   

                      1933 рік        

86  Журнал обліку успішності 

учнів молодших класів за 

1933-1934 навчальний рік. 

1933 р.- 

1934 р. 

  

87  Журнал обліку успішності 

учнів старших класів за  

1933-1934 навчальний рік. 

1933 р.- 

1934 р. 

  

88  Свідоцтва про закінчення 

ліцею Елкунович Євгенією та 

Вайн Хаєю. 

1933 р.   

89  Особова справа учениці 

Олексюк Гізелли-Юлії. 

1933 р.   

90  Особова справа учениць 7-го 

класу Лернер Малки та 

Левенталь Рейни. 

1933 р.   

91  Проект бюджету на 1934-

1935 навчальний рік. 

Статистичні відомості про 

кількість учнів, списки 

викладачів та випускників 

ліцею. 

1933 р.   

92  Відомості на виплату 

заробітної плати викладачам  

ліцею. 

1933 р.- 

1934 р. 
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93  Відомості на виплату 

заробітної плати викладачам  

ліцею. 

1933 р.   

                      1934 рік        

94  Табелі успішності учнів 

молодших класів за                  

1934-1935 навчальний рік. 

1934 р.- 

1935 р. 

  

95  Табелі успішності учнів 

старших класів за 1934-1935 

навчальний рік. 

1934 р.- 

1935 р. 

  

96  Списки викладачів, учнів 

ліцею та розклад уроків на 

1934-1935 навчальний рік. 

1934 р.   

97  Відомості на виплату 

заробітної плати викладачам 

ліцею. 

1934 р.- 

1935 р. 

  

98  Відомості на виплату 

заробітної плати викладачам 

ліцею. 

1934 р.   

                      1935 рік        

99  Табелі успішності учнів 

молодших класів за                

1935-1936 навчальний рік. 

1935 р.- 

1936 р. 

  

100  Табелі успішності учнів 

старших класів за 1935-1936 

навчальний рік. 

1935 р.- 

1936 р. 

  

101  Клопотання випускниці 

ліцею Городецької Хави про 

допущення її до складання 

іспитів на атестат зрілості. 

1935 р.   

102  Відомості на виплату 

заробітної плати викладачам 

ліцею. 

1935 р.- 

1936 р. 

  

103  Відомості на виплату 

заробітної плати викладачам 

ліцею. 

1935 р.- 

1936 р. 

  

                      1936 рік        

104  Табелі успішності учнів 

молодших класів за                 

1936-1937 навчальний рік. 

1936 р.- 

1937 р. 

  

105  Табелі успішності учнів 

старших класів за 1936-1937 

навчальний рік. 

1936 р.- 

1937 р. 

  

106  Свідоцтва про закінчення 1936 р.   
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ліцею. 

107  Свідоцтва про закінчення 

молодших класів ліцею. 

1936 р.   

108  Документи (заяви, списки, 

висновки) про складання 

іспитів на атестат зрілості. 

1936 р.   

109  Розклад занять та списки 

викладачів ліцею. 

1936 р.   

                      1937 рік        

110  Табелі успішності учнів 

молодших класів за                 

1937-1938 навчальний рік. 

1937 р.- 

1938 р. 

  

111  Табелі успішності учнів 

старших класів за 1937-1938 

навчальний рік. 

1937 р.- 

1938 р. 

  

112  Свідоцтва про закінчення 

ліцею. 

1937 р.   

113  Свідоцтва про закінчення 

молодших класів ліцею 

Левандовської Антоніни та 

Городіштяну Мальвіни. 

1937 р.   

114  Рапорти про стан 

навчального процесу. 

Статистичні відомості про 

кількість учнів, списки 

викладачів та випускників 

ліцею. 

1937 р.   

115  Клопотання випускників 

ліцею про видачу їм свідоцтв 

про освіту. 

1937 р.   

116  Відомості на виплату 

заробітної плати викладачам 

ліцею за 1937-1938 

навчальний рік. 

1937 р.- 

1938 р. 

  

117  Журнал реєстрації вхідних та 

вихідних документів за              

1937 р. 

1937 р.   

118  Журнал реєстрації вхідних та 

вихідних документів за            

1937 р. 

1937 р.   

                      1938 рік        

119  Табелі успішності учнів 

молодших класів за                 

1938-1939 навчальний рік. 

1938 р.- 

1939 р. 
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120  Табелі успішності учнів 

старших класів за 1938-1939 

навчальний рік. 

1938 р.- 

1939 р. 

  

121  Табелі успішності учнів-

заочників за 1938-1939 

навчальний рік. 

1938 р.- 

1940 р. 

  

122  Табель успішності учениці-

заочниці Мировської 

Олександри. 

1938 р.   

123  Атестати зрілості 

випускників ліцею. 

1938 р.   

124  Свідоцтва про закінчення 

ліцею випускниць Первак 

Тамари та Гейлер Гітли. 

1938 р.   

125  Свідоцтва про закінчення 

молодших класів ліцею. 

1938 р.   

126  Рапорти про стан 

навчального процесу. 

Статистичні відомості про 

кількість учнів, списки 

вчителів та випускників 

ліцею. 

1938 р.- 

1939 р. 

  

127  Особова картка учениці 8-го 

класу Терескевич тетяни. 

1938 р.   

                      1939 рік        

128  Табелі успішності учнів 1-8 

класів за 1939-1940 

навчальний рік. 

1939 р.- 

1940 р. 

  

129  Атестати зрілості 

випускників Баркан Анни та 

Масинтин Іни. 

1939 р.   

130  Свідоцтва про закінчення 

ліцею. 

1939 р.   

131  Свідоцтва про закінчення 

молодших класів ліцею. 

1939 р.   

132  Розклад занять, списки 

вчителів та випускників 

ліцею. 

1939 р.   

133  Рапорти про стан 

навчального процесу. 

Статистичні відомості про 

кількість учнів, списки 

вчителів та випускників 

ліцею. 

1939 р.   
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134  Відомості на виплату 

заробітної плати викладачам 

ліцею. 

1939 р.- 

1940 р. 

  

135  Журнал реєстрації 

проведення занять 

викладачами ліцею. 

1939 р.- 

1940 р. 

  

                      1940 рік        

136  Свідоцтва про закінчення 

молодших класів ліцею. 

1940 р.   

137  Особова справа учениці 

Букарестської Раїси. 

1940 р.   

138  Журнал реєстрації вхідних та 

вихідних документів за              

1940 р. 

1940 р.   

  Особові справи    

139  Особові справи викладачів 

ліцею. 

1932 р.- 

1942 р. 

  

140  Особова справа вчительки 

Бачар Аміри.  

1937 р.- 

1938 р. 

  

141  Особова справа вчительки 

Бумбаку Флоринти. 

1937 р.   

142  Особова справа вчительки 

Вінтіли Амелії. 

1930 р.- 

1931 р. 

  

143  Особова справа вчительки 

Георгіу Катерини. 

1937 р.   

144  Особова справа вчительки 

Гілевич Наталії. 

1935 р.- 

1940 р. 

  

145  Особова справа вчительки 

Елефтеску Думітри. 

1936 р.- 

1937 р. 

  

146  Справа про призначення 

пенсії вчительці Іспір 

Катерині. 

1937 р.- 

1939 р. 

  

147  Особова справа вчительки 

Кайзер Ельвіри. 

1935 р.- 

1937 р. 

  

148  Особова справа вчительки 

Кантемир Тетяни. 

1921 р.- 

1937 р. 

  

149  Особова справа вчителя 

Королевич. 

1927 р.- 

1934 р. 

  

150  Особова справа вчительки 

Лупеску Марії. 

1934 р.- 

1935 р. 

  

151  Особова справа вчительки 

Ніколаіді Есмеральди. 

1929 р.- 

1938 р. 

  

152  Особова справа вчительки 

Огінської Ксенії. 

1926 р.- 

1938 р. 
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153  Особова справа вчительки 

Паскулеску Марії. 

1938 р.- 

1940 р. 

  

154  Особова справа вчительки 

Ропча Євгенії. 

1931 р.   

155  Особова справа вчительки 

Скорцеску Теофанії. 

1937 р.- 

1939 р. 

  

156  Особова справа вчительки 

Санчук Єлизавети. 

1932 р.- 

1935 р. 

  

157  Особова справа вчителя 

Цвентух Володимира. 

1931 р.- 

1938 р. 

  

158  Особова справа вчительки 

Чернеску Анни. 

1929 р.- 

1943 р. 

  

159  Особова справа вчительки 

Шухан Гортензії. 

1938 р.- 

1940 р. 

  

160  Особова справа вчительки 

Яком Вікторії. 

1936 р.- 

1938 р. 

  

161  Присяжний лист вчительки 

Лавренко Тетяни. 

   

162  Пропущено     

163  Список службовців ліцею. 1922 р.   

164  Табель успішності учнів 

ліцею за 1929-1935 навчальні 

роки. 

1929 р.- 

1935 р. 

  

165  Послужні листи викладачів 

ліцею. 

1929 р.   

166  Клопотання вчителя 

Ільницького Андріана про 

видачу йому довідки про 

стаж роботи. 

1930 р.   

167  Заяви учнів ліцею про 

допущення їх до 

перескладання іспитів на 

атестат зрілості. 

1932 р.- 

1941 р. 

  

168  Відомості на виплату 

заробітної плати викладачам 

ліцею за січень-лютий 1936 р. 

1936 р.   

169  Журнал обліку виданих 

свідоцтв про освіту 

випускникам ліцею. 

1938 р.- 

1940 р. 

  

170  План земельної ділянки та             

2-го поверху будівлі ліцею. 

   

171  Особова справа вчительки 

Бачинської Хрестини. 

1939 р.- 

1940 р. 

  

172  Особова справа вчительки 1937 р.-   
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Беркеру Маргарити. 1938 р. 

173  Особова справа вчительки 

Валегорської Каміли. 

1937 р.- 

1938 р. 

  

174  Особова справа вчительки 

Кайзер Ельвіри. 

1935 р.- 

1938 р. 

  

175  Особова справа вчителя 

Мураневич Петра. 

1924 р.- 

1938 р. 

  

176  Особова справа вчителя 

Полянського Михайла. 

1926 р.- 

1931 р. 

  

177  Особова справа вчительки 

Похмарської Еріки. 

1931 р.- 

1939 р. 

  

178  Особова справа вчительки 

Тилич Марії. 

1932 р.- 

1937 р. 

  

179  Особова справа вчителя 

Ісакевич Сергія. 

1926 р.- 

1937 р. 

  

180  Особова справа вчительки 

Чернат Аглеї. 

1931 р.   

181  Відомості на виплату 

заробітної плати викладачам 

ліцею за березень-серпень 

1913 р. 

1913 р.   

182  Доповідні записки викладачів 

ліцею про їхній майновий 

стан. 

1938 р.   

 

  

У цей розділ опису внесено        182     (сто вісімдесят дві)       справи 
  

з №  1  по №  182, у тому числі: 

     

літерні номери  68 а, 68 б;                                                                     

пропущені номери 162; 

          

Укладач опису   

головний спец. відділу обліку та довідкового апарату                         Демчук А.І. 
 

15 липня 2015 р. 

 

 

 


