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ПЛАН РОБОТИ 

управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  

на березень 2011 року 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний 

1 2 3 4 

1 Нарада начальників відділів освіти райадміністрацій 01.03; 15.03 Г. Слічна 

2 Нарада заступників начальників відділів освіти 

райадміністрацій 
28.03 

Г. Слічна 

3 
Засідання №6 Школи резерву керівних кадрів  02.03 

Г. Слічна, 

З. Хонько 

4 Вивчення організації роботи груп спеціального 

призначення у ДНЗ м. Львова 

Впродовж 

місяця 

С. Чемерис 

5 Перевірка організації гурткової роботи у ЗНЗ м. 

Львова 

Впродовж 

місяця 

І. Гайдук 

6 Організація проведення загальноміського 

конкурсу юних знавців французької мови "Львів 

на моїй долоні" для учнів 7-8 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова 

Буде 

повідомлено 

додатково 

О. Ліксо 

7 Проведення семінарів для вчителів початкових 

класів із методики викладання англійської мови 

у школі 

Буде 

повідомлено 

додатково 

О. Ліксо 

8 Навчальні тренінги для педагогічних 

працівників за програмою "Інтел. Навчання для 

майбутнього" 

Буде 

повідомлено 

додатково 

З. Хонько 

9 Організація проведення науково-дослідної 

конференції на тему: "Безмежний англомовний 

світ" 

Буде 

повідомлено 

додатково 

О. Ліксо 

10 Організація проведення міського конкурсу 

науково-дослідницьких робіт із математики та 

інформатики 

Буде 

повідомлено 

додатково 

О. Ліксо 

11 Навчальний семінар для заступників директорів 

із виховної роботи "Роль духовного виховання у 

становленні гармонійно розвиненої, патріотично 

налаштованої особистості" 

16.03 

І. Гайдук 

12 
Предметні тижні мови та літератури 07.03-11.03 

Г. Слічна, 

Н. Проць 

13 Організація проведення міського учнівського 

конкурсу проектних, дослідницьких та 

реферативних робіт "XXI століття. Відкриття, 

що змінюють світ" 

Буде 

повідомлено 

додатково 

О. Ліксо 

14 Організація проведення наукової конференції 

реферативних і науково-дослідницьких робіт 

учнів ЗНЗ м. Львова на тему: "Молодь у 

державотворчих процесах України: історія, 

сучасність, майбутнє" 

Буде 

повідомлено 

додатково 

О. Ліксо 

15 
Міський конкурс шкільних медіа «Світ моїх 

захоплень – дороговказ у майбутнє» 

Буде 

повідомлено 

додатково 

І. Гайдук 

16 
Організація проведення "Свята птахів у 

м. Львові" 

Буде 

повідомлено 

додатково 

І. Гайдук 
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ВИТЯГ З ПЛАНУ РОБОТИ 

Навчально-методичного центру освіти м. Львова на березень 2011 року 
 

Категорія педпрацівників,  

назва заходу 
Дата Час Місце проведення Відповідальний 

1 2 3 4 5 

Учителі англ. мови, які атестують-

ся на ІІ, І категорії (школа удоско-

налення педмайстерності; дидак-

тична майстерня-лабораторія; 

педагогічний лекторій) 

Залізн., Шевч., Франк. р-ни 01.03 15.00 СЗШ №77 

С. Матис 

Личак., Гал., Сихів. р-ни 02.03 15.00 СЗШ №21 

Конкурс-півфінал «Краєзнавець» 

Шевченківський р-н 02.03 15.00 

Буде повідомлено 

додатково 

А. Васільєва 

Сихівський р-н 03.03 15.00 ССЗШ №93 

Галицький р-н 04.03 15.00 
Буде повідомлено 

додатково 

Личаківський р-н 09.03 13.00 БДЮТ Лич. р-ну 

Залізничний р-н 10.03 15.00 
Буде повідомлено 

додатково 

Франківський р-н 11.03 14.00 ТЦ «Княжий» 

Вшанування учителів історії – 

учасників Всеукраїнсьного 

конкурсу «Учитель року-2011» 

02.03 15.00 
НМЦО, 

вул. Д.Галицького, 4 
Ж. Романишин 

Керівників РМО вчителів хімії (інст-

руктивно-методична нарада щодо 

організації та проведення предмет-

ного Тижня та підсумку ІІІ етапу 

Всеукраїнської олімпіади з хімії) 

03.03 15.30 СЗШ №96 Г. Лущик 

Керівники РМО вчителів трудово-

го навчання (інструктивна нарада) 
03.03 15.30 

НМЦО, 

вул. Костюшка, 2 
Б. Шарун 

Практичні психологи і соціальні 

педагоги, які атестуються у 

поточному навчальному році 

03.03 10.00 
НМЦО, 

вул. Д.Галицького, 4 

Л. Боженко, 

М. Кваша 

Молоді вчителі англійської мови, 

які працюють 2-3 р. (школа 

становлення педмайстерності) 

03.03 15.00 
НМЦО, 

вул. Д.Галицького, 4 
С. Матис 

Учителі фізики, географії Сихівського, 

Франківського р-нів та керівники 

РМО міста (навчальний семінар) 

03.03 15.00 
НВК «Школа-ліцей 

«Оріяна» 

М. Білик, 

Я. Бухней, 

Ю. Сватко 

Учителі математики, які атес-

туються на присвоєння педагогіч-

них звань (презентація) 

Галицький, Залізничний, 

Личаківський р-ни 04.03 

 

 

 

15.00 

 

НМЦО, 

вул. Д.Галицького, 4 
С. Кисіль 

Франківський, Шевченківський, 

Сихівський р-ни 
11.03 

Вшанування учителів початкових 

класів – учасників Всеукраїнсько-

го конкурсу «Учитель року-2011» 

04.03 14.00 ССЗШ №53 О. Зелінська 

Тиждень української мови та 

літератури 

09.03-

14.03 
Згідно з наказом 

О. Приставська, 

Г. Василечко 
 



 
7 

1 2 3 4 

Тиждень світової літератури 09.03-

12.03 
Згідно з наказом Г. Мрачковська 

Тиждень німецької мови та 

літератури 

09.03-

12.03 
Згідно з наказом І. Лозенко 

Тиждень іноземних мов 09.03-

12.03 
Згідно з наказом С. Матис 

Школа молодого вчителя 
09.03 15.00 

НМЦО, 

вул. Д.Галицького, 4 
Н. Бідник 

Учителі природознавства Лича-

ківського р-ну та керівники РМО 
09.03 15.00 ЛОЕНЦ 

М. Білик, 

К. Личак 

Вчителі, які викладають предмети ху-

дожньо-естетичного циклу і атестують-

ся у поточному навчальному році 

(ділова гра) 

10.03 15.00 
НМЦО, 

вул. Костюшка, 2 
О. Гурин 

Керівники РМО учителів початко-

вих класів (інструктивна нарада) 
10.03 15.00 

НМЦО, 

вул. Д.Галицького, 4 
О. Зелінська 

Керівники РМО учителів 

географії (інструктивна нарада) 
10.03 15.00 

НМЦО, 

вул. Д.Галицького, 4 
Я. Бухней 

Школа молодого психолога 

(семінар) 
10.03 10.00 

НМЦО, 

вул. Д.Галицького, 4 
Л. Боженко 

Соціальні педагоги (квест) 

Сихів., Франк., Лич. р-ни 11.03 11.00 

Національний музей 

ім. Андрея 

Шептицького 

З. Ханькова,  

О. Гурин 
Шевч., Залізн., Гал. р-ни 12.00 

Члени динамічної групи вчителів 

біології (організаційне засідання) 
14.03 14.00 

НМЦО, 

вул. Д.Галицького, 4 
В. Олійник 

Керівники РМО вчителів біології 

(інструктивно-методична нарада) 
14.03 15.00 

НМЦО, 

вул. Д.Галицького, 4 
В. Олійник 

Тиждень естетичної культури 14.03- 

18.03 
Згідно з наказом О. Гурин 

Тиждень трудового навчання 14.03-

18.03 
Згідно з наказом Б. Шарун 

Вчителі, які відповідають за краєз-

навчу роботу у школі (семінар) 
15.03 15.00 СЗШ №3 А. Васільєва 

Асоціація заступників директорів 

спеціалізованих шкіл (засідання) 
15.03 12.00 

НВК «Школа-

гімназія «Сихівська» 
С. Матис 

Опікуни ШЄК (міський семінар-вис-

тавка постерів «Євро-2012 у Львові») 
16.03 14.00 ССЗШ №75 

Л. Пасько, 

С. Лаврова 

Учні та вчителі – учасники конкурсів 

«Мій Львів» та «Краєзнавець» (екс-

курсія «Геральдика Львова») 

16.03 15.00 
Площа Ринок, 

фонтан «Адоніс» 
А. Васільєва 

Методисти позашкільних навчаль-

них закладів (методоб’єднання)  
16.03 11.00 БДЮТ Лич. р-ну О. Гурин 

Керівники РМО учителів фізики 

(інструктивна нарада) 
17.03 15.00 

НМЦО, 

вул. Д.Галицького, 4 
М. Білик 

Учителі географії, члени творчої гру-

пи (засідання, перегляд напрацьованих 

матеріалів) 

17.03 15.00 ЛЛГ Я. Бухней 

Учителі початкових класів (дина-

мічна група, за окремим списком) 
17.03 15.00 

НМЦО, 

вул. Костюшка, 2 
О. Зелінська 

Учителі англ. мови Шевч., Сихів., За-

лізн. р-нів (школа вищої педмайстер-

ності; клуб професійного спілкування)  

17.03 15.00 НВК ім. В.Стуса С. Матис 

 



 
8 

1 2 3 4 5 

Вчителі французької мови (семінар «Ви-

користання українознавчого матеріалу в 

умовах спеціалізованої школи») 
17.03 10.30 ССЗШ №69 С. Матис 

Керівники ШМО вчителів англійської 

мови («Весняна школа»): 

Галицький р-н 

17.03 15.00 

 

 

СЗШ №35 С. Матис, 

керівники РМО 

вчителів анг-

лійської мови 

Шевченківський р-н СЗШ №57 

Сихівський р-н СЗШ №96 

Личаківський р-н СЗШ №70 

Франківський р-н ССЗШ №46 

Залізничний р-н ЛУГГ 

Практичні психологи і соціальні педагоги 

(семінар): 

Шевченківський, Залізничний р-ни 17.03 10.00 
СЗШ №82, 

вул. П. Шафарика, 13 
О. Озарко 

Галицький, Франківський р-ни 24.03 

Личаківський, Сихівський р-ни 31.03 

Учасники конкурсу «Екскурсоводи 

шкільних музеїв» 
21.03 15.00 

ЦБС для дітей м. Львова, 

вул. Окуневського, 3 
А. Васільєва 

Керівники РМО заступників директорів із 

виховної роботи та педагогів-організаторів 

(екскурсія-концерт) 23.03 12.00 

Музей  

С. Крушельницької, 

вул. С. Крушельницької, 

23 

О. Гурин, 

Т. Ольшанецька 

Керівники РМО предмета «Захист 

Вітчизни» 
23.03 15.30 

НМЦО, 

вул. Костюшка, 2 
Б. Шарун 

Вчителі, які викладають предмет 

«Художня культура України» у 10 класі 

(семінар) 

24.03 11.00 СЗШ №3 О. Гурин 

Учителі німецької мови Франківського та 

Личаківського р-нів (школа педмайс-

терності: «Розвиток читання на уроці 

німецької мови») 

24.03 15.00 

ЛЛМ, 

вул. Кульпарківська, 

99 

І. Лозенко, 

Н. Лабаз 

Заступники директорів із НВР у 

початкових класах, голови РМО, ШМО 

початкових класів (науково-практичний 

семінар «Що таке продуктивне мислення 

та як його розвивати в молодших 

школярів») 

25.03 09.00 

ЦКУ, 

вул. Хуторівка, 35а 

(конференц-зал) 

І. Філяк 

Педагоги-організатори ЗНЗ міста 

(майстер-клас «Учнівське самоврядування 

як засіб формування комунікативних 

компетентностей») 

25.03 11.00 

Винниківська СЗШ-

інт., 

вул. Галицька, 88а 

Т. Ольшанецька, 

М. Лукашкевич 

Заступники директорів із виховної роботи 

(навчальний семінар «Система краєзнавчої 

роботи у школі»): 

Шевч., Гал., Залізн. р-ни 30.03 11.00 

НМЦО, 

вул. Д.Галицького, 4 

Т. Ольшанецька, 

А. Васільєва 

Сихів., Франк., Лич. р-ни 30.03 13.30 

Учителі предмета «Захист Вітчизни» та 

учні 10 класів шкіл міста (за списком – 5 

учнів зі школи) (екскурсія) 
30.03 15.00 

Львівський державний 

університет безпеки 

життєдіяльності, 

вул. Клепарівська, 35 

Б. Шарун 

Учителі німецької мови, які працюють 

в початковій школі (навчальний 

семінар: «Особливості викладання 

німецької мови в 1-4 класах») 

31.03 11.00 
СЗШ №98, 

вул. Трильовського, 12 

І. Лозенко, 

С. Заруденець 
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28.01.2011 р.       №37р 

 

Про порядок проведення конкурсних  

випробувань та забезпечення організованого  

прийому дітей (учнів) у 1-ші класи  

спеціалізованих шкіл, гімназій та ліцеїв 
 

Відповідно до п.3 ст.18 Закону України «Про загальну середню освіту», Інструкції «Про 

порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, 

спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України від 19.06.2003 р. №389, з метою забезпечення належної організації та проведення 

конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до спеціалізованих шкіл, ліцеїв і гімназій 

Н А К А З У Ю: 

1. Начальникам відділів освіти райадміністрацій: 

1.1. Забезпечити належну організацію та проведення конкурсного приймання дітей (учнів) до 1 -х 

класів спеціалізованих шкіл, ліцеїв і гімназій та чітке дотримання Інструкції «Про порядок 

конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих 

шкіл (шкіл-інтернатів)». 

1.2. Покласти персональну відповідальність за підготовку необхідної документації та 

розроблення діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її 

функціональної готовності до навчання відповідно до Інструкції на керівників навчальних закладів 

м. Львова. 

1.3. Конкурсні випробування в рамках основного конкурсного приймання проводити після 

закінчення навчального року (червень-липень). 

1.4. Заборонити проведення конкурсного приймання дітей (учнів) до 1 -х класів середніх 

загальноосвітніх шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови з 1-го класу. 

1.5. Заборонити приймання дітей до загальноосвітніх класів ранніх ступенів навчання, що 

входять до складу гімназій та ліцеїв, на конкурсній основі.  

1.6. Категорично заборонити перевірку знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог 

навчально-виховних програм, вміння читати, писати, рахувати при зарахуванні дітей у 1 -і класи 

спеціалізованих шкіл м. Львова. 

1.7. До 16.05.2011 р. подати в управління освіти графіки проведення конкурсного випробування 

дітей у спеціалізованих школах, гімназіях, ліцеях та графіки засідань апеляційних комісій. 

1.8. До 20.07.2011 р. подати аналіз проведення конкурсних випробувань за визначеною формою 

(додаток №1). 

1.9. Зобов’язати керівників навчальних закладів: 

1.9.1. Довести до відома населення інформацію щодо умов та термінів проведення конкурсу за два 

місяці до його початку. 

1.9.2. Ознайомити населення з переліком питань з навчальних предметів, за якими 

проводитимуться випробування, а також із темами творчих робіт зі зазначенням вимог до їх змісту, 

порядку оформлення та подання за місяць до проведення конкурсу. 

1.9.3. Діагностичні завдання для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної 

готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до 

спеціалізації закладу розробляти на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної 

психології і соціальної роботи. 

1.9.4. Дотримуватись вимог Інструкції щодо тривалості співбесіди з дітьми, які вступають до 1-го 

класу спеціалізованої школи (до 30 хв.). 
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1.9.5. Дотримуватись вимог Інструкції щодо кількості конкурсних випробувань для дітей, що 

вступають до 1-го класу спеціалізованої школи (1  співбесіда), до 1-го класу гімназії (не більше 2-

х з урахуванням співбесіди), на 1-й курс ліцею (не більше 3-х з урахуванням співбесіди). 

1.9.6. Вчасно довести до відома батьків результати конкурсних випробувань. 

2. Спеціалісту I категорії управління освіти О. Ліксо забезпечити контроль за порядком 

зарахування, організацією та проведенням конкурсного приймання дітей (учнів) у 

спеціалізованих школах, ліцеях та гімназіях. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління 

освіти Г. Слічну. 
 

Начальник управління     Н. Оксенчук 
 

Додаток №1 

до наказу управління освіти 

ДГП ЛМР 

від 28.01.2011 р. №37р 
 

Звіт про проведення конкурсного приймання дітей (учнів) до спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв 
 

№ з/п Навчальний 

заклад 

Кількість дітей (учнів), 

які брали участь у 

конкурсних 

випробуваннях 

Кількість дітей 

(учнів), 

зарахованих 

до навчального 

закладу 

Кількість дітей 

(учнів), 

зарахованих 

на пільгових 

умовах 

Кількість робіт, що 

були подані на 

апеляцію, скільки з 

них задоволено 

      

      

 

 
31.01.2011 р.       №38р 

 

Про проведення міського учнівського 

конкурсу проектних, дослідницьких та реферативних робіт 

«XXI століття. Відкриття, що змінюють світ»  
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради, з метою виявлення обдарованої молоді, розвитку їхніх творчих здібностей, створення 

умов для самореалізації в сучасному світі, розширення наукового та профорієнтаційного світогляду 

молоді, залучення школярів до науково-дослідницької діяльності щодо відкриттів XXI століття 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести 17 березня 2011 року о 15 год. міський учнівський конкурс проектних, дослідницьких 

та реферативних робіт «XXI століття. Відкриття, що змінюють світ» на базі НВК «Школа-гімназія 

«Сихівська» (м. Львів, вул. Г. Хоткевича, 48) відповідно до Положення. 

2. Затвердити Положення про проведення міського учнівського конкурсу проектних, 

дослідницьких та реферативних робіт «XXI століття. Відкриття, що змінюють світ» (додаток №1).  

3. Затвердити склад оргкомітету конкурсу проектних, дослідницьких та реферативних робіт «XXI 

століття. Відкриття, що змінюють світ» (додаток №2). 

4. Затвердити склад журі конкурсу проектних, дослідницьких та реферативних робіт «XXI 

століття. Відкриття, що змінюють світ» (додаток №3). 

5. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова: 

5.1. Забезпечити участь у міському конкурсі проектних, дослідницьких та реферативних робіт «XXI 

століття. Відкриття, що змінюють світ» учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 
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6. В.о.директора НВК «Школа-гімназія «Сихівська» Наумко Г. М.: 

6.1. Забезпечити організацію та проведення міського учнівського конкурсу проектних, 

дослідницьких та реферативних робіт «XXI століття. Відкриття, що змінюють світ».  

6.2. Створити належні умови для проведення міського учнівського конкурсу проектних, 

дослідницьких та реферативних робіт «XXI століття. Відкриття, що змінюють світ».  

7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління освіти 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Г. Слічну. 
 

Начальник управління     Н. Оксенчук 
 

Додаток 1  

до наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

від 31.01.2011 р. №38р 

Положення  

про міський учнівський конкурс проектних, дослідницьких  та реферативних робіт  

«ХХІ століття. Відкриття, що змінюють світ» 
 

1. Загальні положення 

Міський учнівський конкурс проектних, дослідницьких та реферативних робіт «ХХІ століття. Відкриття, 

що змінюють світ» (далі – Конкурс) проводиться на виконання цільової державної програми «Обдаровані 

діти» та з метою створення сприятливих умов для розвитку обдарованості у дітей, пошуку, підтримки і 

стимулювання інтелектуальних здібностей, самореалізації в сучасному суспільстві. 

2. Основні завдання і мета Конкурсу 

2.1.Залучення школярів до науково – дослідницької діяльності щодо відкриттів ХХІ століття, які спрямовані на 

зміну світогляду людства, внесення новизни в мистецтво, культуру, технології та природничі науки. 

2.2.Формування у молодого покоління українців усвідомлення та розуміння внеску вчених, науковців, 

винахідників у загальносвітовий розвиток суспільства; бажання їх наслідувати. 

2.3. Розширення наукового та профорієнтаційного світогляду молоді. 

2.4.Сприяння пошуку та використання у навчально – виховному процесі сучасних форм, методів, прийомів 

навчання. 

2.5. Залучення до науково – методичної інноваційної діяльності. 

2.6.Організація самоосвітньої роботи учнів та вчителів, самовдосконалення та самореалізація особистості. 

3. Організація Конкурсу 

3.1. Конкурс проводиться у формі представлення та захисту учнівських робіт. 

3.2. Учасниками Конкурсу можуть бути учні 8 – 11 класів навчальних закладів м. Львова. 

3.3. Конкурс проводиться у приміщенні НВК «Школа – гімназія «Сихівська» за адресою: м. Львів, вул. Г. 

Хоткевича, 48 (тел. 222-49-76, 222-29-46) 17 березня 2011 року о 15
00

. 

3.4. Для організації Конкурсу створюються оргкомітет та журі, які затверджуються директором НВК «Школа-

гімназія «Сихівська». 

3.5. Заявка на участь разом із короткими тезами надсилається в оргкомітет, який розміщений в НВК, за місяць 

до проведення Конкурсу за зразком: 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові учасника 

Клас Школа Домашній 

телефон 

Тема 

доповіді 

Необхідне 

устаткування для 

представлення 

роботи 

Керівник 

        

        

3.6. Тези доповідей повинні містити 50-100 слів. 

3.7. Роботи подати до 17 лютого 2010 року. 

4. Напрямки Конкурсу 

Конкурс проводиться за такими номінаціями: 

1. Культурно-мистецький 
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2. Медико-біологічний  

3. Фізико-хіміко-технологічний. 

5. Вимоги до робіт, що подаються на Конкурс 

5.1. Робота повинна подаватись у друкованому вигляді об’ємом не більше 15 друкованих сторінок формату А4. 

Розмір шрифта 14, інтервал – 1,5, шрифт – Times  New Roman. 

5.2. Наявність відповідної структури роботи: титульна сторінка, план роботи, вступ, основна частина, 

висновки, список використаних джерел. 

5.3. Роботи повинні відповідати тематиці та одній із запропонованих номінацій, містити поряд із даними про 

відкриття коментарі автора, його бачення в контексті сучасності. 

5.4. У роботах при звертанні до цитат чи уривків творів необхідно вказувати порядковий номер першоджерела 

у списку «Використана література» (перелік використаної літератури є обов’язковим). 

5.5. У роботах можуть бути подані фотографії, малюнки чи графіки (з коментарем). 

Роботи, що не відповідають вимогам конкурсу та не мають належної супровідної документації, не 

розглядатимуться. 

6. Представлення та оцінка робіт 

6.1. Конкурс проводиться у два етапи. 

6.1.1. Перший етап – заочний: оцінювання проблематики та змісту поданих робіт. 

6.1.2. Другий етап: представлення роботи. Оцінюється:  

 аргументованість та логічність викладення проблеми; 

 чіткість та лаконічність викладення проблеми; 

 повнота та вичерпність відповідей на поставлені запитання; 

 культура мовлення , якість наочних матеріалів, активна участь у веденні дискусії. 

6.2. Для виступу кожному учаснику надається до 10 хвилин та 3 хвилини на відповіді на поставлені запитання. 

6.3. Кожен член журі заносить бали кожного учасника у протокол встановленої організаційним комітетом 

форми. 

6.4. За сумою оцінок змісту роботи та її представлення члени журі виводять сумарний бал учасника. 

7. Нагородження 

7.1. Переможці Конкурсу (І, ІІ, ІІІ місця) визначаються за сумою балів. 

7.2.Переможці, кращі учасники та організатори Конкурсу нагороджуються дипломами, подяками та призами. 
 

Додаток 2 

до наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

від 31.01.2011 р. №38р 

Склад оргкомітету 

Голова: Наумко Ганна Михайлівна – в. о. директора НВК «Школа - гімназія «Сихівська» 

Заступник голови: Гаврилишин Леся Володимирівна – президент академії мудрості «Золота 

пектораль» 

Члени оргкомітету: 

1.Говоруха Галина Михайлівна – заступник директора з НВР; 

2.Шило Наталія Іванівна – педагог – організатор; 

3.Штикало Ольга Михайлівна – вчитель фізики; 

4.Мединська Мар’яна Романівна – соціальний педагог; 

5.Клапко Мирослав Іванович – вчитель історії. 

Додаток 3  

до наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

від 31.01.2011 р. №38р 

Склад журі 

Голова: Бідник Наталія – завідувач відділу методичного супроводу інноваційної діяльності, 

моніторингових досліджень НМЦО м. Львова 

Члени журі: 

1. Наумко Ігор – доктор мінералогічних наук Інституту геології та геохімії горючих копалин АН України; 



 
13 

2. Демчук Зоряна – методист НМЦО м. Львова; 

3. Дудурич Олександра – асистент кафедри «Електричні станції» ЛНУ «Львівська політехніка»; 

4. Говоруха Олег – аспірант економічного факультету ЛНУ ім. І. Франка; 

5. Курило Євген – інженер телерадіокомпанії «Простір»; 

6. Грицак Марія – вчитель художньої культури НВК «Школа – гімназія «Сихівська»; 

7. Делечук Людмила – вчитель фізики НВК «Школа – гімназія «Сихівська»; 

8. Стрільчук Тетяна - вчитель  біології НВК «Школа – гімназія «Сихівська»; 

9. Пасічник Оксана – вчитель інформатики НВК «Школа – гімназія «Сихівська», аспірант ЛНУ 

«Львівська політехніка» Інституту гуманітарних наук. 
 

 
31.01.2011 р.       №39р 
 

Про відзначення Міжнародного Дня 

рідної мови в загальноосвітніх навчальних 

закладах міста Львова 
 

З метою підтримки ініціативи ЮНЕСКО, забезпечення виконання заходів щодо реалізації 

Програми розвитку української мови, української культури та історичної свідомості громадян 

України на території Львівської області на 2010-2014 роки, затвердженої рішенням Львівської 

обласної ради №1248 від 6 липня 2010 р., дотримання вимог ст. 6 Закону України «Про національні 

меншини в Україні», поширення лінгвістичного та культурного розмаїття в освітніх програмах 

Н А К А З У Ю: 

1.Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

1.1. 21 лютого 2011 р. організувати та провести в загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів 

та форм власності урочисті заходи на відзначення  Міжнародного Дня рідної мови.  

1.2. До 1 березня 2011 р. надіслати в Навчально-методичний центр освіти м. Львова письмову 

інформацію щодо проведення заходів на відзначення Міжнародного Дня рідної мови. 

2.Директору НМЦО м. Львова Н. Проць: 

2.1. Забезпечити надання методичної допомоги закладам освіти.  

2.2. До 7 березня 2011 р. узагальнити та подати в управління освіти письмову інформацію щодо 

проведення відповідних заходів у навчальних закладах м. Львова. 

3.Спеціалісту I категорії управління освіти О. Ліксо здійснювати координацію роботи органів 

управління освітою щодо організації та проведення загальнодержавних свят. 

4.Контроль за виконанням даного наказу покласти на Г. Слічну, заступника начальника управління 

освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. 
 

Начальник управління     Н. Оксенчук 



 

 
01.02.2011 р.      №42р 
 

Про організацію та проведення  

змагань з технічної творчості 

«Твори і перемагай – 2011»  

на першість м. Львова серед школярів 
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради, з метою популяризації технічної творчості серед дітей шкільного віку, виявлення 

поглиблених знань та навиків у різних галузях науки і техніки, з’ясування рівня політехнічної 

підготовки школярів 

Н А К А З У Ю: 

1.Провести 15 квітня 2011 року на базі Центру творчості дітей та юнацтва Галичини (вул. 

Вахнянина, 29) змагання з технічної творчості «Твори і перемагай – 2011» на першість м. Львова 

серед дітей молодшого, середнього та старшого шкільного віку.  

2.Затвердити Положення  змагань з технічної творчості «Твори і перемагай– 2011» на першість м. 

Львова серед дітей молодшого, середнього та старшого шкільного віку (додається). 

3.Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова: 

3.1. Забезпечити участь у змаганнях  школярів закладів освіти району відповідно до Положення.  

3.2. Призначити відповідальних за життя і здоров’я дітей під час переїзду та проведення змагань. 

3.3. До  1 квітня 2011 року подати у ЦТДЮГ заявку на участь у змаганнях.  

4. Головному спеціалісту управління освіти І. Гайдук: 

4.1. До 25.04.2011 р. забезпечити підведення підсумків міських змагань з технічної творчості та 

нагородження переможців. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління освіти Г. 

Слічну. 
 

Начальник управління    Н. Оксенчук 
 

Додаток 

до наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

від 01.02. 2011 р. №42р 

ПОЛОЖЕННЯ 

змагань з технічної творчості «Твори і перемагай - 2011» 

на першість Львова серед дітей молодшого,  

середнього та старшого шкільного віку 

Мета проведення 

 Виявлення та закріплення знань та навичок, отриманих протягом навчання у гуртках технічної 

творчості та передбачених шкільною програмою.  

 Популяризація технічної творчості серед дітей у галузі науки і техніки.  

 Виявлення творчо обдарованої молоді, надання методичної допомоги юним обдаруванням та 

керівникам гуртків. 

 Виховання у дітей творчої ініціативи, естетичного смаку та вміння виявляти здобуті знання в 

екстремальній ситуації (в умовах змагань). 

 Налагодження творчих зв’язків між винахідниками і навчальними закладами, які займаються 

організацією дозвілля дітей та молоді. 
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Організація змагань 

Організаторами змагань є управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради та Центр творчості дітей та юнацтва Галичини. 

Час і місце проведення 

Змагання відбудуться 15 квітня 2011 року на базі Центру творчості дітей та юнацтва Галичини 

(вул. Вахнянина, 29). Відкриття  об 11 год. Реєстрація учасників з 10.00 до 10.55. 

Учасники змагань 

1. До участі у змаганнях допускаються вихованці технічних гуртків позашкільних  та 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова. 

2. Змагання проводяться у 3-х вікових групах за наступними напрямками: 

 початкове технічне моделювання – 10 - 11 років (3 - 5 клас); 

 електромеханічне моделювання – 12 - 14 років (6 - 8 клас); 

 радіотехнічне моделювання – 14 - 16 років (8 - 10 клас). 

3. Заявки на участь у змаганнях приймаються до 1 квітня 2011 року. Заявка подається в одному 

примірнику у друкованому вигляді за адресою: м. Львів, вул. Вахнянина, 29 або за електронною 

адресою zorstep@ukr.net. У заявках повинна бути відмітка про ознайомлення учасника зі 

правилами техніки безпеки. 

Умови проведення змагань 

1. Кожен учасник повинен мати зі собою: 

 свідоцтво про народження або учнівський квиток /ксерокопія чи оригінал/; 

 ручку, олівець, ножиці, лінійку; 

 для учасників радіотехнічного моделювання – 1 викрутку, 1 паяльник, 1 кусачки, 1 ніж-різак 

для зачистки дротів. 

2. Під час проведення змагань учасники повинні у заданий час виконати такі завдання. 

Початкове технічне моделювання (3-5 клас): 

- скласти теоретичний залік у формі кросворда; 

- виготовити модель з картону та оформити її за власним задумом; 

- виготовити об’ємну технічну модель з паперу за готовою розгорткою.  

Усі завдання з початкового технічного моделювання пов’язані з темами «Морські терміни» та 

«Типи суден». 

Електромеханічне моделювання (6-8 клас): 

- скласти теоретичний залік у формі тестування; 

- змакетувати електричну схему за даною принциповою; 

- виготовити діючий пристрій з використанням механічної передачі.  

Радіотехнічне моделювання (8-10 клас): 

- скласти теоретичний залік у формі тестування; 

- зробити розрахунок параметрів електричної схеми; 

- виконати монтаж радіоелектронного приладу за даною принциповою схемою.  

3. Роботи, що їх здають учасники для оцінювання, повинні мати закінчений вигляд, бути естетично 

оформленими. Оцінювання проводить журі згідно з розробленою системою балів. 

4. За порушення правил техніки безпеки учасники будуть зняті зі змагань. 

Нагородження 

Учасники, які посіли 1, 2, 3 місця, нагороджуються грамотами та призами. Передбачені також 

заохочувальні грамоти. 

Фінансування 

Фінансування організації, проведення змагань та нагородження переможців здійснюється за 

рахунок: 

 Центру творчості дітей та юнацтва Галичини; 

 спонсорських внесків та доброчинних пожертв. 
 

Довідки за телефонами:  276-97-85 (роб.); 

066-76-26-409 (моб.); 

097-672-86-14 (моб.). 
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02.02.2011 р.        №45р 
 

Про проведення І етапу «Найкращий читач міста Львова»  

під час проведення Всеукраїнського конкурсу дитячого  

читання «Найкращий читач України» 
 

На виконання  плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради та з метою створення сприятливих умов для популяризації української дитячої книги, 

пропагування читання серед учнівської молоді, активізації роботи шкільних бібліотек 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести з 03.02.2011 р. до 25.02.2011 р. І етап «Найкращий читач міста Львова» під час 

проведення  Всеукраїнського конкурсу дитячого читання «Найкращий читач України».  

2. Затвердити склад оргкомітету І етапу «Найкращий читач міста Львова» під час проведення 

Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач України» (Додаток 1). 

3. Затвердити Положення І етапу «Найкращий читач міста Львова» Всеукраїнського конкурсу 

«Найкращий читач України» (Додаток 2). 

4. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій Львівської міської ради: 

4.1.Забезпечити проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач України» 

відповідно до Положення (Додаток 1). 

4.2. Організувати відзначення переможців І етапу конкурсу дитячого читання.  

4.3. До 21.02.2011 р. подати в  комунальні бібліотеки матеріали про результати шкільних конкурсів  

дитячого читання (протоколи відповідно до визначених вимог).  

5. Директорові Навчально-методичного центру освіти м. Львова  Н. Проць:  

5.1. Забезпечити висвітлення проведення заходів в «Освітянському віснику».  

6. Директорові МКМЦ “Галицьке юнацтво” В. Іваху: 

6.1.Забезпечити висвітлення проведення заходів на шпальтах газети «Галицьке юнацтво».  

7. Головному спеціалісту з питань загальної середньої освіти п. Л. Василишин: 

7.1.Забезпечити організацію роботи всіх структурних підрозділів та відзначення переможців 

міського етапу Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач міста Львова». 

8.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

Начальник управління    Н. Оксенчук 
 

Додаток 1 

до наказу 

ЖУРІ З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ  

І етапу «Найкращий читач міста Львова»  

під час проведення Всеукраїнського конкурсу 

 «НАЙКРАЩИЙ ЧИТАЧ УКРАЇНИ» 
 

Л. Василишин – головний спеціаліст із питань загальної середньої освіти  управління освіти 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, голова журі; 

Н. Проць – директор НМЦО м. Львова, заст. голови журі; 

О. Гошко – методист НМЦО м. Львова, член журі; 

С. Когут – методист НМЦО м. Львова, член журі; 

Ю. Кавецький – методист НМЦО м. Львова, член журі; 

І. Лозинська – методист НМЦО м. Львова, член журі; 

М. Федоришин – методист НМЦО м. Львова, член журі; 

В. Галушко – директор Центральної міської бібліотеки для дітей (за згодою); 
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О. Чорнолаз – директор філії ЦБС №4 (за згодою); 

О. Миронович – директор філії ЦБС №9 (за згодою); 

М. Майкут – директор філії ЦБС №13(за згодою); 

Л. Муращик – директор філії ЦБС №19 (за згодою); 

Е. Жигалова – директор філії ЦБС №42 (за згодою). 
 

Начальник      Н. Оксенчук 
 

Додаток 2 

до наказу 

ПОЛОЖЕННЯ 

І етапу «Найкращий читач міста Львова»  

під час проведення Всеукраїнського конкурсу 

«НАЙКРАЩИЙ ЧИТАЧ УКРАЇНИ» 
 

І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

 Реалізація державної політики у сфері популяризації української книги. 

 Заохочення дітей до систематичного читання, виявлення читацьких уподобань щодо української  

літератури для дітей, вироблення в учнів навичок самостійної роботи зі книгою. 

 Привернення уваги громадськості до проблеми дитячого читання. 

 Сприяння забезпеченню рівного доступу всіх українських дітей до найкращих надбань 

українського та світового книговидання. 

ІІ. ЗАСНОВНИК ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 

 Громадська організація «Форум видавців». 

ІІІ. ОРГАНІЗАТОРИ МІСЬКОГО ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ 

 Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. 

 Відділи освіти районних адміністрацій Львівської міської ради. 

 Центральна міська бібліотека для дітей. 

 Навчально-методичний центр освіти міста Львова. 

 МКМЦ «Галицьке юнацтво». 

 Загальноосвітні навчальні заклади м. Львова (шкільні бібліотеки). 

ІV. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 

Учні 6 і 7 класів. 

V. ДАТА І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Конкурс проводиться: 

районний (І-ІІ етапи): з 03.02.2011 р. до  21.02.2011 р. 

Місце проведення: 

 з 03.02.2011 р. до  21.02.2011 р. –  загальноосвітні навчальні заклади м. Львова 

 з 21.02.2011 р. до 10.03.2011 р. – публічні бібліотеки, закріплені за кожним районом 

 з 23.03.2011 р. до 31.03.2011 р. – Центральна міська бібліотека для дітей (вул. Окуневського, 3). 

VІ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

Районний конкурс проводиться у два етапи: 

І етап, ШКІЛЬНИЙ, проходить у загальноосвітньому навчальному закладі (шкільній бібліотеці). 

Відповідальні за проведення І етапу директори шкіл.  

З метою об’єктивного оцінювання у школі створюється журі зі 3-7 осіб. Члени шкільного журі 

оцінюють конкурсантів за 12-бальною шкалою. Продовжує боротьбу за головний приз 

«Найкращий читач школи» лише один переможець із навчального закладу. 

ІІ етап, РАЙОННИЙ, проходить у найкращій публічній бібліотеці. У конкурсі беруть участь по 

одному переможцю з кожного навчального закладу, підпорядкованого району. Члени районного 

журі теж оцінюють конкурсантів за 12-бальною шкалою та обирають лише одного, найкращого 

читача від району. 

Продовжує боротьбу за головний приз лише один переможець у певній віковій номінації (6 і 7 

класу). 
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ІІІ етап, МІСЬКИЙ, проходить на базі Центральної міської дитячої бібліотеки відповідно до 

визначених правил та умов проведення. 

VІІ. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ 

РОБІТ НА КОНКУРС 

Відповідальні за проведення конкурсу в місті Львові – працівники Центральної міської 

бібліотеки для дітей (вул. Окуневського, 3, контактний телефон 252-31-08); за потреби 

проводять інструктажі та наради для працівників шкільних бібліотек. 

За кожним навчальним закладом району закріплена одна філія Централізованої бібліотечної 

системи для дітей м. Львова: 
 

 Філія № Адреса Контактний 

телефон 

Прізвище, ім’я, по 

батькові директора 

м. Львів 

Шевченківсь- 

кий район 

ЦБ для дітей м. 

Львова 

вул. Окуневського, 3 252-31-08 Галушко Валентина 

Федорівна 

Сихівський 

район 

Філія ЦБС №4 вул. Антоненка- 

Давидовича, 10 

222-34-79 Чорнолаз Оксана 

Маркіянівна 

Личаківський 

район 

Філія ЦБС №9 вул. Личаківська, 189 271-21-02 Миронович Ольга  

Михайлівна 

Галицький 

район 

Філія ЦБС №13 вул. Князя Романа, 32 235-45-94 Майкут  Марія  

Йосипівна 

Франківський 

район 

Філія ЦБС № 19 вул. В.Симоненка, 10 263-90-64 Муращик Лариса 

Степанівна 

Залізничний 

район 

Філія ЦБС №42 вул. Патона, 4/2 262-20-16 Жигалова Еріка 

Аркадіївна 
 

Учасників конкурсу оцінюють за такими показниками: 

- читацька активність (за спостереженням шкільних бібліотекарів та вчителів), прогрес щодо неї; 

- вміння стисло й аргументовано висловлюватися про прочитане, вживаючи відповідні цитати з 

тексту; 

- загальний рівень ерудиції. 
 

Шкільний бібліотекар: 

• розповсюджує по класах навчального закладу рекламні плакати; 

• інформує учнів 6-7 класів про умови проведення конкурсу та пропонує заповнити Анкету 

учасника; 

• видає Посвідчення учасника  лише тим, хто заповнив Анкету; 

• визначає дату проведення І етапу конкурсу та повідомляє її учасникам конкурсу; 

• допомагає учасникам   підготуватися   до   конкурсу; 

• запрошує вчителів, батьків, журналістів, представників місцевих органів державної влади та 

відомих людей до участі в журі І етапу конкурсу; 

• забезпечує своєчасне та ефективне проведення конкурсу; 

(У визначений день усі учасники розповідають про свою улюблену книжку, яка не 

входить до шкільної програми. Члени журі оцінюють виступи учасників за 12-бальною 

шкалою та обирають одного переможця, який продовжить боротьбу за головний приз.) 

• подає матерали про результати І етапу конкурсу до 19.02.2011 року в районний відділ освіти 

(протокол проведення шкільного етапу, вказуючи всіх його учасників та заповнені Анкети). 

• Анкети учасників підраховують та складають окремо від протоколів в окрему папку з 

підписом, наприклад: 
 

Львівська школа № ………..___ 

заповнених Анкет учасника – _________ шт.  

Відповідальна особа: завідувач шкільної бібліотеки _________ 
 

• супроводжує переможців шкільного конкурсу для участі у наступному  етапі. 
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VІІІ. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

Переможці шкільних конкурсів нагороджуються Грамотами «Найкращий читач школи».  

Переможці районного етапу – Грамотами «Найкращий читач району». 

Переможці міського етапу – Грамотами «Найкращий читач міста Львова». 

Переможці Всеукраїнського конкурсу отримають титул «Найкращий читач України» та головний 

приз – участь у Фестивалі дитячого читання «Книгоманія», який відбудеться  у травні 2011 року під 

час дитячого книжкового ярмарку «Форум видавців - дітям». 

Усі учасники конкурсу дитячого читання будуть запрошені на дитячу книжкову ярмарку 

«Форум видавців - дітям». 
 

Головний спеціаліст     Л. Василишин 
 

 
04.02.2011 р.       № р-47 

 

Про внесення змін до наказів управління освіти 

 від 13.09.2010 р. №334р «Про проведення  

атестації педагогічних працівників у 2010/2011  

навчальному році», від 13.09.2010 р. №336р  

«Про затвердження складу атестаційних  

комісій при управлінні освіти департаменту  

гуманітарної політики Львівської міської ради»  

 

У зв’язку зі втратою чинності наказів Міністерства освіти України від 20.08.1993 р. №310 «Про 

затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників України», 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 02.12.1993 р. за №176, від 01.12.1998 р. №419 

«Про внесення змін і доповнень до Типового положення про атестацію педагогічних працівників 

України», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 15.12.1998 р. за №792/3232, та набрання 

чинності 30.12.2010 р. наказу Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. №930 «Про 

затвердження  Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 14.12.2010р. за №1255/18550, з метою стимулювання 

цілеспрямованого підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту 

їх професійної майстерності 

Н А К А З У Ю: 

1. п.1.1. наказу управління освіти від 13.09.2010 р. №334р викласти у редакції: Атестацію 

педагогічних працівників у 2010/2011 навчальному році провести у відповідності до вимог 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України  від 06.10.2010 р. №930 «Про затвердження  Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.2010 р. 

за №1255/18550, листів Міністерства освіти і науки України від 06.01.2011 р. №1/9-6 «Про 

застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників», від 20.01.2011  р. 

№1/9-34 «Про атестацію працівників психологічної служби системи освіти», від 26.01.2011 р. 

№1/9-44 «Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників».  

2. п.1.2. наказу управління освіти від 13.09.2010 р. №334р викласти у редакції: Атестацію 

педагогічних працівників здійснити атестаційним комісіям відповідно до п.3.5 Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 06.10.2010 р. №930, а саме: атестаційним комісіям І рівня у терміни - 16.03-

01.04.2011 р., атестаційним комісіям ІІ рівня – у терміни  02.04-10.04.2011 р. 
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3. п.1.3. наказу управління освіти від 13.09.2010 р. №334р викласти у редакції: Наказ про 

результати атестації педагогічних працівників у 2011 році видати відповідно до п.  6.1. Типового 

положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України  від 06.10.2010 р. №930. 

4. Відмінити дію п.4.2, п.4.3, п.6 наказу управління освіти від 13.09.2010 р. №334р. 

5.Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова, керівникам закладів та установ 

освіти міського підпорядкування: 

5.1. Внести зміни до графіка проведення атестації відповідно до п.2 даного наказу та ознайомити з 

ними працівників, які атестуються, під підпис. 

6.п.1 наказу управління освіти від 13.09.2010 р. №336р викласти у редакції: Затвердити склад 

атестаційних комісій ІІ рівня управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради. 

7. п.1.1. наказу управління освіти від 13.09.2010 р. №336р викласти у редакції: Атестаційної комісії 

ІІ рівня управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, яка 

розглядає клопотання атестаційних комісій І рівня закладів та установ освіти міського 

підпорядкування щодо присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» (атестації 

на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»), 

присвоєння педагогічного звання. 

8. п.1.2. наказу управління освіти від 13.09.2010 р. №336р викласти у редакції: Атестаційної комісії 

ІІ рівня управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, яка атестує 

на відповідність займаній посаді та присвоює кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст 

другої категорії», «спеціаліст першої категорії» (атестує на відповідність раніше присвоєним цим 

кваліфікаційним категоріям) практичним психологам і соціальним педагогам закладів освіти 

м. Львова. 

9. п.1.3. наказу управління освіти від 13.09.2010 р. №336р викласти у редакції: Атестаційної комісі ї 

ІІ рівня управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, яка атестує 

на відповідність займаній посаді та присвоює кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст 

другої категорії», «спеціаліст першої категорії» (атестує на відповідність раніше присвоєним цим 

кваліфікаційним категоріям) педагогічним працівникам Навчально-методичного центру освіти м. 

Львова. 

10. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

Начальник управління    Н. Оксенчук 
 

 
08.02.2011 р.       №50р 
 

Про перевірку організації 

навчально-виховного процесу 

у класах із поглибленим вивченням предметів 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова  
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради на 2011 рік, керуючись Положенням про організацію інспектування в освітній системі 

м.Львова, затвердженим наказом управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради від 05.11.2008 р. №2601-12/395, 

Н А К А З У Ю: 

1. З 21.02.11 р. до 11.03.11 р. здійснити перевірку організації навчально-виховного процесу у 

класах із поглибленим вивченням предметів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова. 
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2. Спеціалісту І категорії з питань міжнародного співробітництва та освітніх проектів управління 

освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради О. Ліксо: 

2.1. Підготувати пам’ятку вивчення організації навчально-виховного процесу у класах з 

поглибленим вивченням предметів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова. 

2.2. До 25.03.11 р. подати довідку за результатами перевірки. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника  начальника управління освіти  

Г.Слічну. 
 

Начальник управління      Н. Оксенчук 
 

 
08.02.2011 р.       №51р  

 

Про проведення загальноміської акції 

«Свято птахів - 2011 у Львові» 
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради, з метою широкого залучення учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладів м. Львова до природоохоронної діяльності та активізації еколого-просвітницької роботи 

Н А К А З У Ю : 

1. Провести у закладах освіти з 14.02 по 20.03.2011 р. «Свято птахів у Львові», присвячене Птаху 

року-2011 – синиці блакитній.  

2. Затвердити Положення про загальноміську акцію «Свято птахів у Львові – 2011» (додається). 

3. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова: 

3.1. У встановлені терміни організувати проведення конкурсів у рамках “Свята птахів у Львові - 

2011” відповідно до Положення.  

3.2. Із числа спеціалістів відділу освіти призначити відповідального за організацію конкурсів  

екологічного спрямування у закладах освіти  району.  

4. Директорові Львівського міського дитячого еколого – натуралістичного центру І. Антаховичу 

забезпечити організацію та проведення загальноміської акції «Свято птахів у Львові – 2011». 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління освіти 

Г. Слічну.  
 

Начальник управління    Н. Оксенчук 
 

Додаток 

до наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

від 08.02. 2011 р. №51р 

Положення 

про загальноміську акцію 

“СВЯТО ПТАХІВ У ЛЬВОВІ - 2011” 
 

Організатори акції: Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр, Асоціація 

дитячих екологічних осередків “Довкілля”, Львівський клуб орнітологів, Західноукраїнське 

орнітологічне товариство. 

Терміни проведення:  з 14 лютого по 20 березня 2011 року. 

У програмі свята: 
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1. Міський конкурс дитячих світлин “Синиця в об’єктиві”, присвячений Птаху року 2011 – синиці 

блакитній. 

Умови конкурсу: 

 роботи подавати з 14 лютого до 15 березня 2011 року; 

 приймаються кольорові світлини, які не перекопійовані з інших світлин, книг чи Інтернету, 

розміром 10х15 см, наклеєні на картон розміром   13х18 см; 

 на світлині має бути зображено один або декілька дрібних горобиних птахів України у 

природних умовах. 

Нагородження переможців цього конкурсу відбудеться 19 березня 2011 року о 12 годині у 

приміщенні ЛМДЕНЦ. 

2. Міський конкурс дитячого плаката „Синичка – пташка невеличка”, присвячений  Птаху  року  

2011– синиці блакитній. 

Умови конкурсу: 

 роботи подавати з 14 лютого до 15 березня 2011 року; 

 приймаються плакати розміром 40х60 см, наклеєні на картон або цупкий ватман; 

 плакат повинен бути виконаний лише кольоровими фарбами без аплікацій і світлин; 

 плакат повинен закликати до охорони і збереження птаха фауни України – синиці блакитної, 

містити  напис - заклик; 

 на плакаті слід зобразити птаха – синицю блакитну. 

Нагородження переможців цього конкурсу відбудеться 19 березня 2011 року о 12 годині у 

приміщенні ЛМДЕНЦ. 

3. Міський конкурс дитячих поезій “Голуба синиця – поля й саду захисниця”, 

 присвячений Птаху року-2011 – синиці блакитній. 

Умови конкурсу: 

 роботи подавати з 14 лютого до 15 березня 2011 року; 

 приймаються власні, а не переписані в інших авторів  поезії про птаха синицю, об’ємом не 

більше одного друкованого  аркуша. 

Нагородження переможців даного конкурсу відбудеться 20 березня 2011 року о 12 годині у 

приміщенні ЛМДЕНЦ. 

4. Міський конкурс на краще виготовлення штучних гніздівель для комахоїдних  птахів “Будиночок 

для крилатого друга”, присвячений Птаху року-2011 – синиці блакитній. 

Умови конкурсу: 

 виготовлені гніздівлі подавати з 14 лютого до 15 березня 2011 року; 

 приймаються штучні гніздівлі, виготовлені за кресленнями (на додатковій листівці); 

 гніздівлі слід виготовляти з необтесаних обрізних дощок товщиною 20-25 мм, без щілин між 

ними; 

 гніздівлі зовні і всередині фарбувати не потрібно; 

 до бокових стінок гніздівлі у верхній частині, ближче до задньої стінки, мають бути прибиті 

скоби для прив’язування мотузки; 

 верх гніздівлі має бути таким, що знімається  або кріпиться на завісах, якщо це передбачено 

кресленням. 

Нагородження переможців конкурсу відбудеться 20 березня 2011 року о 12 годині у 

приміщенні ЛМДЕНЦ. 

До участі у конкурсах, які проводяться у рамках акції «Свято птахів у Львові – 2011», 

запрошуються колективи загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів м. Львова, а також 

окремі школярі. 

За довідками звертатися: м. Львів, вул. Кубанська, 12; тел. 276-14-19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

 

 
08.02. 2011 р.        №52р 

Про вивчення стану  

художньо-естетичного виховання 

у дошкільних навчальних закладах  

м. Львова 
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради, керуючись Положенням про організацію інспектування в освітній системі м. Львова, 

затвердженим наказом управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 

ради №2601 – 12/395 від 05.11.2008 р., 

Н А К А З У Ю: 

1. З 14.02. до 04.03.2011 р. здійснити вивчення стану художньо-естетичного виховання у 

дошкільних навчальних закладах м.Львова. 

2. Створити комісію для вивчення у складі: 

Чемерис Софія Михайлівна – головний спеціаліст управління освіти, 

Фуц Марія Андріївна – вихователь–методист ДНЗ №86 м.Львова, 

Покидько Ніла Вікторівна – вихователь-методист ДНЗ №40 м.Львова, 

Молокос Тетяна Миколаївна – музичний керівник ДНЗ №33 м.Львова.  

3. До 10.03.2011 р. членам комісії подати матеріали вивчення в управління освіти.  

4. До 15.03.2011 р. головному спеціалісту управління освіти С. Чемерис узагальнити подані 

матеріали. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління освіти 

Г. Слічну. 
 

Начальник управління     Н. Оксенчук 
 

 
08.02.2011 р.        №54р 

 

Про основні завдання цивільного захисту  

управління освіти департаменту гуманітарної  

політики Львівської міської ради  на 2011 рік 
 

На виконання Закону України "Про правові засади цивільного захисту в Україні", Положення про 

функціональну підсистему "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного захисту України, 

розпорядження Львівського міського голови – начальника цивільного захисту м. Львова від 27.01.2011 р. 

№6Р-МГ та з метою забезпечення безумовної реалізації актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України та Міністерства освіти і науки України з цивільного захисту (цивільної оборони), підвищення 

готовності та вдосконалення підготовки органів управління, сил та структурних підрозділів Функціональної 

підсистеми "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного захисту (цивільної оборони) 

України до дій за призначенням в умовах надзвичайних ситуацій мирного часу та в особливий період 
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Н А К А З У Ю: 

1. Головним завданням цивільного захисту управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради на 2011 рік вважати підвищення ефективності функціонування та посилення 

надійності міської ланки Львівської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного 

захисту, локалізацію наслідків надзвичайних ситуацій. 

Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосередити на: 

• забезпеченні функціонування Львівської міської ланки єдиної державної системи запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і підвищенні її ролі у сфері 

регіональної безпеки; 

• підвищенні ефективності превентивних заходів щодо захисту учасників навчально-виховного процесу, 

працівників галузі і територій від надзвичайних ситуацій на принципах пріоритетності завдань, 

спрямованих на рятування життя та збереження здоров'я людей; 

• підвищенні відповідальності посадових осіб за виконання вимог законодавства у сфері захисту 

населення і територій, у межах своїх повноважень; 

• виконанні державних, регіональних і місцевих програм щодо зменшення загрози і запобігання  

виникненню можливих надзвичайних ситуацій та мінімізації їх наслідків; 

• забезпеченні реального накопичення об'єктових матеріальних резервів цивільної оборони в обсяги, що 

забезпечать індивідуальний захист учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі, проведення 

невідкладних робіт, пов'язаних із ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій природного, техногенного, 

екологічного та воєнного характеру; 

• подальшому вдосконаленні інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту шляхом 

упровадження сучасних технологій; 

• навчанні керівного складу та працівників органів управління, підготовці сил, засобів, учасників 

навчально-виховного процесу і працівників галузі до захисту та дій в умовах загрози та виникнення 

можливих надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного та воєнного характеру, 

терористичних проявів, воєнного та надзвичайного станів на основі законодавства у зазначеній сфері. 

2. Керівникам органів управління освітою районних адміністрацій, навчальних закладів, організацій та 

установ - начальникам цивільного захисту структурних підрозділів галузі: 

2.1. Пріоритетними напрямками у 2011 році в освітній галузі з підготовки учасників навчально-виховного 

процесу до дій у надзвичайних ситуаціях вважати: 

 організацію підготовки учасників навчально-виховного процесу і працівників закладів освіти до 

захисту та дій у надзвичайних ситуаціях відповідно до вимог Положення про функціональну підсистему 

„Освіта і наука України” Єдиної державної системи запобігання і реагування на НС техногенного та 

природного характеру, затвердженого наказом МОН України від 03.09.2009 р.; 

 продовження роботи з розвитку та удосконалення системи позашкільної роботи, зокрема в рамках 

Всеукраїнського дитячого руху „Школа безпеки”; 

 спрямування підготовки учнів у позашкільних закладах освіти на формування здорового способу 

життя, задоволення потреб молодого покоління у професійному самовизначенні, а також вивчення питань і 

набуття умінь щодо дій при виникненні НС, вирішення проблем особистої та колективної безпеки, 

взаємодії з аварійно-рятувальними службами; 

 здійснення за допомогою управління з питань НС та ЦЗН, територіальних  підрозділів ГУ МНС 

України у Львівській області, курсів ЦО Навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД області додаткових 

форм навчання вчителів предмету «Основи здоров'я»;  

 збільшення кількості дітей дошкільного віку, охоплених комплексом заходів із відпрацювання 

мінімально достатнього та необхідного рівня знань і умінь з питань особистої безпеки та стереотипів 

поведінки в умовах загрози або виникнення НС, створення належних умов із захисту дітей і персоналу 

дошкільних навчальних закладів. 

2.2. Виходячи з основного завдання та основних напрямків діяльності цивільного захисту у 2011 році, з 

метою забезпечення відповідних позитивних кінцевих результатів, визначити такі завдання: 

 завершити роботу зі приведення плануючих документів ЦЗ районних відділів освіти та 

загальноосвітніх навчальних закладів міста у відповідність до вимог наказу начальника Головного 

управління освіти і науки ЛОДА від 23.11.2010 р. №892; 

 упродовж січня 2011 року проаналізувати стан виконання вимог Законів України, Указів Президента 
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України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України з питань  цивільного захисту у 2010 році, 

дати принципову оцінку стану справ у зазначеній сфері діяльності, визначити конкретні завдання і заходи 

на 2011 рік щодо її подальшого вдосконалення; 

 впровадити і забезпечити неухильне дотримання системи щорічного уточнення і вдосконалення плану 

цивільного захисту об'єкту у відповідності до пп.19-22 Положення про функціональну підсистему "Освіта і 

наука України" Єдиної державної системи; 

 продовжити роботу щодо розвитку та підтримання в готовності до використання технічних засобів 

системи управління, зв'язку, оповіщення, взаємодії, передачі і прийому сигналів та інформації з цивільної 

оборони; визначити способи скорочення термінів приведення їх у готовність до дій за призначенням; 

перевірку готовності систем оповіщення здійснювати відповідно до затверджених графіків; 

 вжити заходів щодо забезпечення учасників навчально-виховного процесу, невоєнізованих формувань 

цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту відповідно до законодавства та вимог 

постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року №1200 "Про порядок забезпечення 

населення й особового складу невоєнізованих формувань засобами радіаційного та хімічного захисту"; 

 вжити заходів щодо підвищення ефективності захисту учасників навчально-виховного процесу і 

працівників галузі від небезпечних хімічних речовин, забезпечити підготовку та навчання діям у зонах 

хімічного зараження; 

 забезпечити впровадження режимів радіаційного і хімічного захисту учасників навчально-виховного 

процесу і працівників галузі з використанням засобів колективного захисту у разі радіаційного або 

хімічного забруднення території; не допустити виникнення інфекційних захворювань через порушення 

санітарних вимог до використання продуктів харчування, порядку питного водопостачання та 

водовідведення у закладах освіти; 

 забезпечити неухильне дотримання вимог Законів України "Про Цивільну оборону України", "Про 

правові засади цивільного захисту", "Про захист населення і територій від НС техногенного та природного 

характеру", "Про об'єкти підвищеної небезпеки", "Про страховий фонд документації", "Про страхування"; 

 забезпечити дійовий контроль за роботою навчальних закладів, якістю навчання з нормативних 

предметів "Цивільна оборона", «Основи здоров'я», запровадивши при цьому новітні навчальні технології та 

застосувавши вимоги нових законодавчих і нормативно-правових актів у сфері цивільного захисту; 

 навчально-виховну роботу з дітьми дошкільного віку спрямувати на забезпечення достатнього рівня 

компетенції дитини для безпечного перебування у навколишньому середовищі та формування в них 

елементарних, доступних віку норм поведінки у НС; 

 продовжити роботу з удосконалення системи позашкільної роботи, зокрема в рамках 

новостворюваного руху "Дружин юних рятувальників", започаткувати щорічне проведення 

Всеукраїнського Фестивалю дружин юних рятувальників, а також змагань у межах Всеукраїнського 

дитячого руху "Школа безпеки"; 

 продовжувати роботу з удосконалення навчально-матеріальної бази навчальних закладів, обладнанню 

при них методичних кабінетів; 

 вжити дієві заходи щодо забезпечення безпеки учасників навчально-виховного процесу; 

 з метою інформаційного забезпечення та підвищення рівня методичної майстерності вчителів предмета 

"Основи здоров'я" загальноосвітніх навчальних закладів організувати проведення перед початком 

навчального року навчально-методичних семінарів із залученням педагогічних працівників територіальних 

курсів ЦЗ м. Львова, Навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД Львівської області; 

 активізувати просвітницьку роботу і пропаганду знань серед дітей та учнів із питань безпеки 

життєдіяльності. 

2.3. Вивчення стану ЦЗ здійснювати відповідно до вимог ст.ст. 44-51 Положення про функціональну 

підсистему "Освіта і наука України" Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації техногенного та природного характеру (наказ МОН України від 03.09.2009 р. №814). 

2.4. Зі 25 квітня до 25 травня 2011 року провести у загальноосвітніх навчальних закладах “День цивільної 

оборони”. 

2.5. Провести разом із територіальними підрозділами МНС України, курсами ЦО Навчально-методичного 

центру ЦЗ та БЖД області у дошкільних, загальноосвітніх і навчально-виховних закладах батьківські збори, 

конкурси, вікторини з питань навчання дітей основам безпечної життєдіяльності, а також „Тиждень знання 

вимог правил із питань безпеки життєдіяльності”. 
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2.6. При організації конференцій, семінарів, нарад, засідань методичних об’єднань, відкритих уроків з основ 

безпеки життєдіяльності та ЦЗ залучати до їх підготовки і проведення педагогічних працівників міських 

курсів ЦЗ Навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД області. 

2.7. Зі 23 травня до 22 червня 2011 року провести у дошкільних навчальних закладах „Тиждень безпеки 

дитини”, районні огляди-конкурси на кращий стан організаційної, практичної, навчально-виховної роботи з 

питань захисту та дій у НС. 

2.8. Навчання працівників органів управління освітою, навчальних закладів щодо цивільного захисту та дій 

при виникненні НС здійснювати за Типовою програмою, затвердженою наказом Міністерства освіти і 

науки України 03.09.2009 р. за №814.  

2.9. До 12 грудня 2011 р. проаналізувати роботу підпорядкованих ланок і стан виконання   вимог чинного 

законодавства, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки 

України з питань цивільного захисту, дати принципову оцінку стану справ на цій ділянці, визначити 

конкретні завдання і заходи на 2012 рік щодо її подальшого вдосконалення, підвищити вимогливість до всіх 

посадових осіб, до повноважень яких належить зміцнення та подальше вдосконалення цивільної оборони. 

2.10. Продовжити роботу щодо визначення найбільш вірогідних для регіону (місцевості) ризиків 

виникнення надзвичайних ситуацій та впровадження конкретних дієвих заходів щодо запобігання 

надзвичайним ситуаціям природного, техногенного, екологічного та воєнного характеру шляхом 

завчасного проведення комплексу організаційних, інженерно-технічних та інших профілактичних робіт, 

вжити заходи щодо забезпечення протипожежного захисту об'єктів освіти. 

2.11.Протягом року організувати та забезпечити тісну взаємодію зі засобами масової інформації, 

оперативно, достовірно та своєчасно інформувати учасників навчально - виховного процесу і працівників 

галузі про стан захисту населення та територій від уражаючих факторів надзвичайних ситуацій, а також про 

заходи, що вживаються для забезпечення їх безпеки. 

2.12.Спланувати і забезпечити навчання (підвищення кваліфікації) з питань цивільного захисту (цивільної 

оборони) керівного складу органів управління освітою, навчальних закладів, установ, організацій і 

підприємств галузі у відповідності до п.32 Положення за Типовою програмою навчання. 

2.13.Збори керівного складу цивільного захисту підпорядкованих ланок із підбиттям підсумків роботи у 

2011 році та визначенням завдань на 2012 рік провести у грудні 2011 року. 

2.14.3віти про виконання заходів, передбачених цим наказом, подавати штабу Цивільного захисту  

управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради до 10 червня, а підсумкову 

доповідь за рік - до 20 жовтня за станом на перше жовтня 2011 року згідно з п.24 Положення про 

функціональну підсистему "Освіта і наука України" Єдиної державної системи. 

2.15.Пропозиції щодо планування заходів із підготовки цивільного захисту  функціональної підсистеми 

"Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного захисту України у 2012 році подати до 

штабу цивільної оборони галузі до 21 липня 2011 року. 

3.Затвердити План основних заходів підготовки Цивільного захисту управління освіти департаменту 

гуманітарної політики Львівської міської ради на 2011 рік (додаток №1). 

4.Контроль за виконанням наказу покласти на начальника штабу Цивільної оборони управління освіти 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. 
 

Начальник Цивільного захисту, 

Начальник управління освіти ДГП ЛМР   Н.Оксенчук 
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 Додаток 1 

до наказу 

 

"ПОГОДЖЕНО"   

Начальник управління з  

питань надзвичайних ситуацій 

Львівської міської ради 

_________________ В. Рощин  

________________  2011 року 

"ЗАТВЕРДЖЕНО" 

Начальник цивільного захисту - 

начальник управління освіти  

департаменту гуманітарної політики   

Львівської міської ради 

_________________Н.Оксенчук 

_________________________   2011 р. 

ПЛАН 

основних заходів підготовки цивільного захисту 

 управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради на 2011 рік 
 

№ 

/з/п 

Заходи Відповідальні за 

проведення 

Залучаються Термін 

проведення 

І. Участь у заходах, які проводяться за планом начальника цивільного захисту України  

1 Командно-штабне 

тренування з органами 

управління та силами 

цивільного захисту 

Львівської територіальної 

підсистеми єдиної системи 

цивільного захисту щодо 

дій у разі загрози і виник-

нення масових інфекційних 

захворювань та епідемій 

МОЗ, МНС, 

Міністерство 

аграрної політики 

та продовольства, 

інші центральні 

органи виконавчої 

влади, Львівська 

обласна 

держадміністрація 

ГУ охорони здоров'я об-

ласної держадміністрації, 

ГУ МНС України у 

Львівській області, 

головне управління з пи-

тань НС та в СЗН від 

НЧК облдержадмініст-

рації, органи управління 

та сили цивільного захис-

ту Львівської терито-

ріальної підсистеми єди-

ної державної системи 

цивільного захисту (за 

планом участі) 

Лютий 

 

ІІ. Реалізація та участь у заходах, що проводяться за планом начальника цивільного захисту міста  

А. Збори та наради керівного складу цивільного захисту 

2 Збір керівного складу 

цивільного захисту міста 

щодо підведення 

підсумків роботи у сфері  

цивільного захисту у 2011 

році та визначення 

основних завдань у 

зазначеній сфері на 2012 

рік 

Начальник 

цивільного захисту 

міста – Львівський 

міський голова 

Міська комісія з питань 

ТЕБ та НС, евакокомісія, 

начальники управлінь 

міської ради, начальники 

служб ЦЗ, голови 

районних адміністрацій, 

та їх заступники, 

керівники об’єктів 

господарювання 

Третя 

декада 

грудня 

(за окремим 

рішенням) 

3 Підготовка та проведення 

планових засідань міської 

комісії з питань 

техногенно-екологічної 

безпеки і надзвичайних 

ситуацій 

Голова міської 

комісії з питань 

ТЕБ і НС 

Члени комісії з питань 

ТЕБ і НС, керівники 

відповідних служб, 

управлінь, установ 

Не рідше 1 

разу на квартал 

(за окремим 

планом роботи 

комісії на 

рік) 

Б. Командно-штабні, мобілізаційні і спеціальні навчання цивільного захисту, тренування та інші заняття 
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4   Штабне тренування членів 

міської комісії з питань ТЕБ 

і НС, міської евакуаційної 

комісії, спеціалізованих 

служб ЦЗ міста та 

оперативних груп районних 

адміністрацій 

Начальник 

цивільного 

захисту міста, 

начальник 

управління з питань 

НС та ЦЗН міської 

ради 

Члени комісій: ТЕБ і НС та 

евакокомісії, особовий 

склад управління з питань 

НС та ЦЗН міської ради, 

оперативні групи служб ЦЗ 

міста 

і районів 

10 березня  

 

5 Командно-штабне навчання з 

органами управління та 

силами цивільного захисту 

міської ланки Львівської 

територіальної підсистеми 

єдиної системи цивільного 

захисту (Франківський район 

міста Львова) 

Начальник 

цивільного 

захисту міста, 

начальник 

управління з питань 

НС та ЦЗН міської 

ради 

Начальник цивільного 

захисту району, комісія з 

питань ТЕБ і НС, 

евакокомісія, начальники 

відділів районної 

адміністрації (служб 

району), ОГД, сили ЦЗ 

1 – 3 

червня 

 

6 Навчально-методичні збори Управління з питань 

НС, управління 

освіти 

Начальники  районних в/о Щоквар-

тально 

7 Контроль за проведенням 

"Дня цивільної оборони" у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах: показові "Дні 

цивільної оборони" шкіл; 

"Дні цивільної оборони" у 

навчальних закладах 

середньої освіти 

Управління з питань 

НС ЛМР, управління 

освіти 

Постійний склад та учні 

ЗНЗ 

 

 

25 квітня- 

25 травня 

8 Контроль проведення 

"Тижня безпеки дитини" у 

дошкільних навчальних 

закладах, навчально-

виховних комплексах: 

 показовий "Тиждень 

безпеки дитини"; 

 "Тиждень безпеки дитини" 

Управління з питань 

НС ЛМР, управління 

освіти 

Постійний склад, вихованці 

та учні дошкільних 

навчальних закладів та 

навчально-виховних 

комплексів 

23 травня- 

22  червня 

18 травня- 

29 червня 

9 Обстеження і перевірка 

стану протипожежного 

захисту та техногенної 

безпеки 

Управління з питань 

НС ЛМР, управління 

освіти 

Навчальні заклади міста Травень 

серпень 

В. Перевірки стану цивільного захисту, готовності органів управління та сил цивільного захисту, підсумкові 

та інші перевірки 

10 Перевірка стану готовності 

органів управління 

районних адміністрацій до 

гасіння можливих пожеж 

на території колишніх 

торфовищ (житлові 

мікрорайони Левандівка, 

Рясне-1, Рясне-2) у 

весняно-літній поже-

жонебезпечний період 

Комісія управління 

з питань 

НС та ЦЗН 

міської ради 

- Шевченківський район 

- Залізничний район 

 

19-20 квітня 

21-22 квітня 
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11 Перевірка готовності 

водних об’єктів до  

купального сезону 2011 

року 

Комісія управління 

з питань 

НС та ЦЗН 

міської ради 

Начальники ЦЗ районів, 

міської та селищних рад, 

власники водних об’єктів, 

що розташовані на 

території міста 

Квітень - 

травень 

Г. Науково-практичні, теоретичні конференції, семінари та інші заходи з питань цивільного захисту  

12 Організація та проведення 

семінару-наради щодо 

порядку взаємного інфор-

мування про виникнення 

надзвичайних ситуацій, 

некласифікованих подій, 

пожеж та інших подій 

Начальник 

цивільного захисту 

міста, начальник 

управління з питань 

НС та ЦЗН 

міської ради 

Начальники ЦЗ районів 

міста, міських спеціалі-

зованих служб ЦЗ, дирек-

тори департаментів та на-

чальники управлінь, голо-

ви міської та селищних 

рад, керівники підп-

риємств, установ та 

організацій 

Протягом 

   І та ІV кварт. 

Д. Запобіжні заходи щодо зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій 

13   Контроль за виконанням 

попереджувальних 

заходів: 

Міська комісія 

з питань ТЕБ і НС 

Комісії з питань ТЕБ і НС 

районів, начальники спе-

ціалізованих служб ЦЗ 

міста та районів 

 

  плану протипо-

жежних заходів у лісах і 

на торфовищах 

  Квітень 

  плану протиепіде-

мічних заходів 

  Квітень 

  плану підготовки до 

дій в екстремальних 

осінньо-зимових умовах 

2011/2012 років 

  Жовтень 

14 Виконання завдань, перед-

бачених Комплексним 

планом на 2011 рік із під-

готовки та проведення у 

м. Львові фінальної час-

тини чемпіонату Європи 

2012 року з футболу 

Управління з 

питань НС та ЦНЗ 

Органи місцевого 

самоврядування 

Впродовж 

року 

15 Планування основних 

заходів з підготовки 

цивільного захисту та 

цивільної оборони міста 

на 2012 рік 

Управління з 

питань НС та ЦНЗ 

Начальники ЦЗ (ЦО) 

районів, установ, закладів 

Листопад 

IIІ. Заходи, які проводяться за планом начальника та штабу ЦЗ управління освіти  
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16 Показові «Дні ЦО»: 

Галицький район – ССЗШ 

№52 

Залізничний район – СЗШ 

№18 

Личаківський район – СЗШ 

№42 

Сихівський район – СЗШ 

№90 

Франківський район – НВК 

ім. В. Симоненка 

Шевченківський район – 

СЗШ №33 

Районні відділи 

освіти, управління з 

питань НС 

Керівники навчальних 

закладів середньої освіти 

Березень 

03.03 

17.03  31.03 

17.03  16.03 

24.03 

17 "Дні ЦО" у навчальних 

закладах середньої освіти 

міста: 

Галицький район  

Залізничний район  

Личаківський район 

Сихівський район  

Франківський район  

Шевченківський район 

Директори шкіл 

районів міста  

Постійний склад та учні 

шкіл 

Квітень- 

травень 

16.05-20.05 

28.04 

16.05-20.05 

25.04-30.04 

11.05 

18 Показовий "Тиждень знань 

дітьми основ безпеки 

життєдіяльності": 

Галицький район – ДНЗ №21 

Залізничний район –  НВК 

«Один, два, три…» 

Личаківський район –  ДНЗ 

№88 

Сихівський район – ДНЗ 

№44 

Франківський район – ДНЗ 

№42 

Шевченківський район – 

ДНЗ №147 

Районні відділи 

освіти, 

Управління з 

питань НС та ЦНЗ 

Керівники дошкільних 

закладів, 

навчавчально-виховних 

комплексів  

Квітень 

14.04 

12.04 14.04 

20.04  

06.04 

13.04 

19 "Тиждень знання дітьми 

основ безпеки 

життєдіяльності" з 

керівним складом 

дошкільних закладів та 

навчально-виховних 

комплексів: 

Галицький район  

Залізничний район  

Личаківський район  

Сихівський район  

Франківський район  

Шевченківський район 

Керівники 

дошкільних закла-

дів та навчально-

виховних 

комплексів 

Постійний склад і 

вихованці дошкільних 

закладів та навчально-

виховних комплексів 

Травень- 

червень 

 

06.06-10.06 

23.05-27.05 

23.05-27.05 

30.05-03.06 

06.06-10.06 

30.05-03.06 
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20 Вивчення стану цивіль-

ного захисту у навчаль-

них закладах Личаківсь-

кого району 

Управління освіти Відділ освіти та 

керівники навчальних 

закладів 

Квітень 

21 Перевірка дотримання 

вимог законодавства про 

ЦЗ України, стану ЦЗ та 

організації підготовки з 

ЦЗ, БЖД, ОМЗ середніх 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Відділи освіти, 

директори ЗНЗ 

Загальноосвітні навчальні 

заклади 

Квітень-

травень 

22 Збір керівного складу ЦЗ 

управління та відділів 

освіти міста з підведен-

ням підсумків роботи у 

2011 році та визначення 

основних завдань на 2012 

рік 

Начальник ЦО (ЦЗ) 

управління освіти 

Начальники цивільної 

оборони районних 

відділів освіти 

Листопад 

23 Планування основних 

заходів із підготовки 

цивільної оборони міста 

та її сил на 2012 рік 

Управління з 

питань НС та ЦЗН 

Львівської міської 

ради, начальники 

ЦО управління та 

відділів освіти 

Керівний склад 

управління та відділів 

освіти 

Початок 

грудня 

ІV. Підготовка керівного складу ЦО управління освіти, відділів освіти, закладів освіти  

24 В обласному науково-

методичному центрі: 

- начальник ЦЗ СЗШ 

- начальник штабу ЦЗ 

СЗШ 

- викладачі предмета 

"Захист Вітчизни" СЗШ 

-начальники ЦЗ ДНЗ 

Обласні курси ЦО Згідно поданих заявок Згідно 

плану обл. 

НМЦ 

25 На курсах ЦЗ міста: 

- командир ланки 

пожежогасіння 

- командир ланки 

зв'язку 

- командир ланки 

охорони громадського 

порядку 

- командир санітарного 

поста 

- класоводи 1 -их класів 

- класні керівники 5-их 

класів 

- вихователі ДНЗ 

Міські курси ЦО Ком. ланки 

ком. ланки 

ком. ланки 

ком. санпоста  

класоводи  

кл. керівники вихователі 

Згідно 

плану 

міських 

курсів 

26 Навчання у відділах 

освіти: 

- групи начальників ЦЗ 

відділів освіти 

НЦО відділів Працівники відділів Протягом 

року 
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Начальник штабу ЦЗ управління освіти департаменту 

гуманітарної політики Львівської міської ради                                                   Г.  Слічна 

 

 
08.02.2011 р.      № 55р 
 

Про вивчення ефективності  

використання комп’ютерної техніки 

під час навчально-виховного  процесу 

у загальноосвітніх навчальних 

закладах м. Львова 
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради на 2011 рік, з метою  вивчення ефективності використання комп’ютерної техніки під 

час навчально-виховного  процесу у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова 

Н А К А З У Ю: 

1. З 15.02.2011 р. до 28.02.2011 р. здійснити вивчення ефективності використання комп’ютерної 

техніки під час навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова. 

2. Створити комісію для перевірки  у складі: 

- З. Хонько – головний спеціаліст управління освіти  департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради, голова комісії; 

- В. Кошелевський – завідувач відділу інформаційно-комунікаційних технологій та видавничої 

діяльності НМЦО м. Львова, член комісії; 

- В. Семенюк – вчитель інформатики НВК «Школа-садок «Софія», член комісії; 

- О. Миджин – вчитель інформатики СЗШ №24, член комісії; 

- Т. Орлова – вчитель початкових класів СЗШ №77, член комісії; 

- В. Ярошевич – заступник директора Львівської правничої гімназії, член комісії. 

27 Навчання в управлінні 

освіти: 

- група начальника ЦЗ 

управління освіти 

НЦО управління Працівники управління Протягом 

року 

V. Підготовка невоєнізованих формувань ЦО управління освіти, відділів освіти, СЗШ  

28 Теми загальної 

підготовки для всіх 

формувань ЦЗ 

Керівник групи Формування ЦО Протягом 

року 

29 Спеціальні теми (2-2; 4-2; 

6-2; 7-3): ланка пожежо-

гасіння ланка зв'язку, 

ланка охорони 

громадського порядку, 

санітарний пост 

Керівник групи Ланки ЦО Протягом 

року 

30. Навчання робітників і 

службовців, які не входять у 

формування ЦЗ по 12-

тигодинній тематиці 2011 

року 

Керівник групи Робітники і службовці Протягом 

року 
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3. До 04.03.2011 р. членам комісії подати матеріали вивчення головному спеціалісту управління 

освіти З. Хонько. 

4. Головному спеціалісту З. Хонько: 

4.1.  До 09.03.2011 р.  узагальнити подані матеріали. 

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління освіти 

Г. Слічну. 
 

Начальник управління     Н. Оксенчук 
 

 
11.02.2011 р.       №58р 

 

Про проведення І (міського) туру  

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2011»  

у номінації «Основи християнської етики» 
 

На виконання Указу Президента України від 29 червня 1995 року № 489 «Про Всеукраїнський 

конкурс «Учитель року», наказу Міністерства освіти і науки України від 03.11.2010 року № 1049 

«Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011», наказу Головного управління 

освіти і науки від 04.02.2011 року № 166 «Про проведення обласного конкурсу «Учитель року – 

2011» зі предмета «Основи християнської етики», з метою удосконалення викладання предмета 

«Основи християнської етики», формування духовних цінностей в учнівської молоді та 

привернення уваги суспільства до вчителя 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести 24 – 25 березня І (міський) тур відповідно до Положення про Всеукраїнський 

конкурс «Учитель року» у номінації: «Основи християнської етики».  

2. Затвердити склад оргкомітету І (міського) туру Конкурсу (Додаток 1). 

3. Навчально-методичному центру освіти м. Львова (дир. Н. Проць): 

3.1. До 22.02.2011 р. розробити та подати в управління освіти ДГП ЛМР умови і форму проведення 

I туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011» та критерії оцінювання матеріалів 

учасників Конкурсу. 

3.2. До 23.02.2011 р. подати в управління освіти  ДГП ЛМР пропозиції щодо складу журі Конкурсу 

та графік засідань. 

3.3. Забезпечити належне проведення I (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» у 

номінації « Основи християнської етики». 

3.4. До 05.04. 2011 р. подати в ЛОІППО матеріали переможців І (міського) туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року-2011» у номінації «Основи християнської етики». 

3.5. Підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2011» висвітлити в 

освітянських джерелах. 

3.6. Надати відповідний методичний супровід та забезпечити участь переможців І (міського) в II 

(обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2011». 

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
 

В.о. начальника управління   Г. Слічна 
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Додаток 1 

до наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

від 11.02.2011 р. №58р 

СКЛАД 

оргкомітету І (міського) туру Всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року - 2011» 
 

Слічна Г. М. в.о. начальника управління освіти ДПГ ЛМР, голова оргкомітету 

Проць Н. І. 
директор Навчально-методичного центру освіти м. Львова, заступник 

голови оргкомітету 

Члени оргкомітету: 

Когут С. М. методист-координатор у Галицькому РВО 

Мартинів М. М. методист-координатор у Залізничному РВО 

Явна І. В. методист-координатор у Личаківському РВО 

Заторська Н. Ф. методист-координатор у Франківському РВО 

Босак Н. В. методист-координатор у Сихівському РВО 

Ємельяненко М. І. методист-координатор у Шевченківському РВО 

Ольшанецька Т.Б. завідувач відділу виховної роботи та позашкільної освіти НМЦО м. Львова  
 

 
11.02.2011 р.       №59р  

 

Про затвердження складу журі  

І (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2011» 

у номінації «Основи християнської етики» 
 

На виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 

ради від 11.02.2011 р. №58р «Про проведення I (міського) туру Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року» у номінації «Основи християнської етики» 

Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити: 

 Склад журі I (міського) Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011» у номінації «Основи 

християнської етики» (додаток №1). 

 Графік проведення співбесіди I (міського) Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2011» у 

номінації «Основи християнської етики»(додаток №2). 

 Критерії оцінювання Конкурсу (додаток №3). 

2. Директору НМЦО м. Львова Н. Проць: 

2.1. Провести інструктивно – методичну нараду за участю членів журі щодо умов проведення 

Конкурсу. 

2.2. Створити належні умови для проведення Конкурсу згідно додатку №2. 

3. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

3.1. Довести даний наказ до відома керівників навчальних закладів м. Львова.  

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

В.о. начальника управління     Г. Слічна 
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Додаток 1 

до наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

від 11.02.2011 р. №59р 

Журі конкурсу «Учитель року-2011» 
 

Номінація « Основи християнської етики» 

І.Гайдук  голова журі, головний спеціаліст управління освіти департаменту 

гуманітарної політики Львівської міської ради 

Члени журі:  

о. Тарас Милян голова молодіжної комісії при Львівській Архиєпархії УГКЦ 

Дуриш Г.І. методист із християнської етики НМЦО м. Львова  

Коврига Г.Т. заступник директора з виховної роботи СЗШ № 40 м. Львова 

о. Юрій Валовецький референт шкільництва у Львівській Архиєпархії УГКЦ 

Ступець Л. Й. вчитель християнської етики СЗШ № 96  

Кузик О.Є. директор ЦТДЮГ 
 

Додаток 2 

до наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

від 11.02.2011 р. №59р  

Графік проведення співбесіди 

(тестування, презентація) 

Дата Час 

проведення 

Місце 

проведення 

номінація Примітка 

25.03. 2011 15.00  НМЦО м. Львова «Основи 

християнської 

етики» 

 

 

Додаток 3 

до наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

від 11.02.2011 р. №59р  
 

Критерії оцінювання конкурсу «Учитель року-2011» 
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11.02.2011 р       №60р 

 

Про проведення  

Тижня математичних наук 
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради на 2011 рік, Положення про проведення предметних Тижнів, наказу управління освіти 

ДГП ЛМР  від 14.06.2010 р. №250р «Про затвердження графіка проведення предметних Тижнів у 

2010/2011 навчальному році у закладах освіти м. Львова» та з метою розвитку творчої діяльності, 

професійної майстерності й компетентності педагогічних працівників, пропаганди передового 

педагогічного досвіду 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести зі 21.02.2011 р. до 25.02.2011 р. Тиждень математичних наук. 

2.  Затвердити програму предметного Тижня математичних наук (додаток №1). 

3. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

3.1. Забезпечити проведення Тижня математичних наук відповідно до Положення про проведення 

предметних Тижнів. 

3.2. До 03. 03. 2011 р. подати в НМЦО м. Львова звіт про проведення Тижня математичних наук.  

4. Директору Навчально-методичного центру освіти м. Львова Н. Проць: 

4.1. Забезпечити підготовку, проведення  та виконання Програми Тижня. 

4.2. Надати методичну допомогу при підготовці та проведенні Тижня математичних наук. 

4.3. До 11.03.2011 р. узагальнити надані матеріали звітів про проведення предметного Тижня та 

подати в управління освіти ДГП ЛМР. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
 

В.о. начальника управління    Г. Слічна 
 

Додаток №1 

до наказу 

Програма 

Тижня математичних наук у НМЦО м. Львова 

 (21.02.2011 – 25.02.2011) 
 

Дата Час Назва заходу Місце проведення Відповідальний 

21.02. 15.00 Відкриття Тижня математики. Кон-

ференція «Використання україноз-

навчого матеріалу на уроках мате-

матики. Українознавчий елемент у 

підручниках математики ХХІ 

століття». 

НМЦО, 

пл. Данила Галицького, 4 

Кисіль С., 

Босак Н., 

Садловська О. 

22.02. 10.00-

17.00. 

День відкритих дверей. Виставка 

кращих напрацювань вчителів 

математики міста. 

НМЦО, 

пл. Данила Галицького, 4 

Кисіль С., 

керівники РМО 

23.02. 15.00. Круглий стіл. Презентація творчих 

та методичних доробків  вчителів 

математики 

(для вчителів категорій «спеціа-

ліст», «спеціаліст І категорії»). 

НМЦО, 

пл. Данила Галицького, 4 

Кисіль С., 

Пилипчак Л. 
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24.02. 15.00. Математичний фестиваль «Видатні 

вчені математики» 

( презентації учнівських робіт). 

НМЦО, 

пл. Данила Галицького, 4 

Кисіль С., 

керівники РМО 

25.02. 15.00. Підведення підсумків Тижня мате-

матичних наук.  

НМЦО, 

пл. Данила Галицького, 4 

Кисіль С., 

керівники РМО 
 

Примітка.  

На заходи, які проводитимуться в рамках Тижня математики на базі Навчально-

методичного центру освіти  м. Львова, запрошуються  вчителі  математики ( по 4 особи  від 

району на кожен захід). 
 

 
14.02.2011 р.       №61р 
 

Про роботу Львівської міської  

ПМПК у 2011 році 
 

На виконання Положення про центральну та республіканську (АР Крим), обласні, Київську та 

Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації, Положення 

«Про Центри ранньої допомоги дітям», затвердженого наказом ГУОН ЛОДА від 16.11.2009 р. 

№1072, наказу ГУОН ЛОДА від 11.01.2011 р. №36 «Про роботу Львівської обласної та районних 

(міських) ПМПК у 2011 році» та з метою забезпечення ефективного проведення діагностичного 

обстеження дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, надання 

консультативно-методичної допомоги сім’ям, які виховують дітей зі психофізичними вадами, 

Н А К А З У Ю: 

1. Завідувачу Львівської міської психолого-медико-педагогічної консультації М. Яровій: 

1.1. Забезпечити діагностичне обстеження дітей дошкільного та шкільного віку з порушеннями 

фізичного та (або) розумового розвитку. 

1.2. Провести аналіз наявного складу дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх 

навчальних закладах та можливості їх залучення до інклюзивного навчання. 

1.3. Розмістити інформацію про діяльність ПМПК та Центрів ранньої допомоги дітям у районних 

(міських) лікарнях, поліклініках (за згодою). 

1.4. Щорічно подавати в обласну ПМПК: 

• до 30 січня – доповнення до банку даних дітей-інвалідів; 

• до 1 червня – інформацію про моніторинг якості корекційного навчання учнів за 

індивідуальною формою; 

• до 15 червня – інформаційний звіт про роботу ЛМПМПК; 

• до 1 вересня – списки дітей та підлітків із розумовими та фізичними вадами, які повинні (або за 

станом здоров’я не можуть) навчатися у школі; 

• до 10 грудня – графік проведення діагностичних засідань. 

1.5. Сформувати до 01.06.2011 р. банк даних дітей, які навчаються за інклюзивною формою в 

загальноосвітніх навчальних закладах міста. 

2. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

2.1. Довести даний наказ до відома завідувачів дошкільних навчальних закладів м. Львова.  

2.2. Забезпечити проведення діагностичних засідань із метою обстеження дітей у спеціально 

визначеному закладі, установі згідно графіка роботи ЛМПМПК (додаток №1). 

3. Завідувачам дошкільних навчальних закладів: 
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3.1. Забезпечити своєчасне виявлення та попереднє обстеження спеціалістами дошкільного 

навчального закладу дітей, які потребують корекційного навчання, та оформлення Картки стану 

здоров’я і розвитку дитини. 

3.2. На одне діагностичне засідання скеровувати не більше 12 дітей.  

3.3. За 10 днів до діагностичного засідання інформувати ЛМПМПК про готовність до його 

проведення; подати списки дітей, які будуть скеровуватись на діагностичне засідання.  

3.4. Щорічно до 1 листопада інформувати ЛМПМПК про необхідну кількість виїзних засідань. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

В.о. начальника управління    Г. Слічна 
 

Додаток 1 

до наказу УО ДГП ЛМР 

ГРАФІК 

проведення засідань Львівської  

психолого-медико-педагогічної консультації у 2011 році  

Обстеження дітей дошкільного віку 
 

27.01 збірне засідання 08.06 ДНЗ № 4 

03.02 збірне засідання 09.06 збірне засідання 

10.02 збірне засідання 14.06 ДНЗ № 33 

17.02 збірне засідання 15.06 ДНЗ № 37 

24.02 збірне засідання 16.06 збірне засідання 

01.03 ДНЗ № 176 20.06 ДНЗ № 3 

03.03 збірне засідання 23.06 збірне засідання 

04.03 ДНЗ № 176 03.08 ДНЗ № 69 

09.03 ДНЗ № 44 04.08 збірне засідання 

10.03 збірне засідання 08.08 ДНЗ № 134 

11.03 ДНЗ № 44 10.08 ДНЗ № 153 

14.03 ДНЗ № 52 11.08 збірне засідання 

16.03 ДНЗ № 89 15.08 С. – Я. № 70 

17.03 збірне засідання 17.08 ДНЗ №159 

21.03 ДНЗ № 147 18.08 збірне засідання 

23.03 ДНЗ № 114 22.08 ДНЗ № 128 

24.03 збірне засідання 25.08 збірне засідання 

28.03 ДНЗ № 67 29.08 ДНЗ № 128  

30.03 ДНЗ № 180 31.08 ДНЗ № 12 

31.03 збірне засідання 01.09 збірне засідання  

04.04 ДНЗ № 40 05.09 ДНЗ № 143 

06.04 ДНЗ № 40 07.09 ДНЗ №116 

07.04 збірне засідання 08.09 збірне засідання 

11.04 ДНЗ № 181 12.09 ДНЗ № 167 

13.04 ДНЗ № 181 14.09 ДНЗ № 167 

14.04 збірне засідання 15.09 збірне засідання 

18.04 ДНЗ № 105 19.09 ДНЗ № 95 

27.04 ДНЗ № 130 21.09 ДНЗ № 25 

28.04 збірне засідання 22.09 збірне засідання  

04.05 ДНЗ № 182 26.09 ДНЗ № 94 

05.05 збірне засідання 28.09 ДНЗ №179 

06.05 ДНЗ № 182 29.09 збірне засідання 

10.05 ДНЗ № 136 03.10 ДНЗ №69 

11.05 ДНЗ № 29 06.10 збірне засідання 

12.05 збірне засідання 10.10 ДНЗ №179 
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16.05 ДНЗ № 160 13.10 збірне засідання 

19.05 збірне засідання 20.10 збірне засідання 

20.05 ДНЗ № 183 27.10 збірне засідання 

24.05 Ш.-С. «1, 2, 3» 03.11 збірне засідання 

25.05 ДНЗ № 2 10.11 збірне засідання 

26.05 збірне засідання 17.11 збірне засідання 

30.05 ДНЗ № 187 24.11 збірне засідання 

02.06 збірне засідання 01.12 збірне засідання 

06.06 ДНЗ № 88 
 

 
15.02.2011 р.        №63р 

 

Про результати розгляду заяви  

майстра виробничого навчання МНВК 

Бриневської Н. Р. від 04.01.2011 р. № З-Б-35 
 

На виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 

ради від 03.02.2011 р. №46р «Про розгляд заяви майстра виробничого навчання МНВК Бриневської Н. Р.» 

комісією управління освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР здійснювалась перевірка 

фактів, викладених у заяві Бриневської Н.Р. 

За результатами розгляду заяви складено акт від 09.02.2011 р. та взято письмове пояснення у 

директора МНВК Р. Пони від 02.02.2011 р. (додається). 

В ході розгляду заяви комісією управління освіти ДГП ЛМР перевірялись наступні питання: 

- ведення особових  справ та трудових книжок; 

- формування штатного  розпису; 

- погодження тарифікації на 2010-2011 н.р.  тарифікаційною комісією; 

- робочий навчальний план МНВК на 2010-2011 н.р. 

За результатами  перевірки встановлені наступні порушення: 

- в МНВК відсутній наказ про переведення Бриневської Н. Р. із посади майстра виробничого 

навчання зі профілю «помічник продавця» на посаду майстра виробничого навчання зі  профілю 

«менеджер зі продажу», у трудовій книжці Бриневської Н.Р. відповідного запису не зроблено, що є 

порушенням наказу МОН України від 23.06.2000 р. №240 «Про затвердження інструкції з ведення 

ділової документації у ЗНЗ I – III ступенів»; 

- із жовтня 2010 року у штатному розписі МНВК відсутня посада майстра виробничого навчання 

зі профілю «менеджер зі продажу»; 

-  станом на 09.02.2011 р. Бриневській Н. Р. встановлено 4 год. педагогічного навантаження зі 

предмета «менеджер зі продажу», що суперечить ст. 54 Закону України «Про освіту» та ст. 24 

Закону України «Про загальну середню освіту», оскільки заявниця має середню спеціальну освіту 

за спеціальністю «товарознавство продовольчих і промислових товарів»; 

- директором МНВК не надавалось письмове попередження Бриневській Н. Р. щодо зміни 

істотних умов праці на 2010-2011 н.р., що є порушенням ст. 25, п. 2 Закону України «Про загальну 

середню освіту» та ст. 32 КЗпП України; 

- в МНВК відсутня письмова відповідь керівника закладу на заяву Бриневської Н. Р. від 

13.10.2010 р. №1, що свідчить про невиконання ст. 15 та ст.20 Закону України «Про звернення 

громадян», також відсутня письмова заява Бриневської Н. Р. про погодження на неповне тижневе 

навантаження у 2010-2011 н. р. 

Враховуючи викладене вище, 
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Н А К А З У Ю: 

1.Начальнику відділу освіти Сихівської районної адміністрації А. Матковському: 

1.1. Розглянути питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності директора МНВК 

Пони Р. Я. за безвідповідальне ставлення до своїх посадових обов’язків та порушення вимог 

чинного законодавства, а саме: 

- ст. 32 КЗпП України; 

- ст.ст. 15, 20 Закону України «Про звернення громадян»; 

- ст. 54 Закону України «Про освіту»; 

- ст. 25, п. 2 Закону України «Про загальну середню освіту»; 

1.2. Забезпечити контроль за дотриманням вимог чинного трудового законодавства та наказів 

управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради керівниками 

навчальних закладів. 

1.3. Обговорити даний наказ на нараді керівників навчальних закладів. 

1.4. До 24.02.2011 р. усунути виявлені порушення. 

1.5. До 28.02.2011 р. інформувати управління освіти про виконання даного наказу. 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
 

В.о. начальника управління    Г. Слічна 
 

 
17.02.2011 р.       №67р 

 

Про підсумки вивчення стану організації 

харчування учнів у загальноосвітніх  

навчальних закладах міста Львова 
 

На основі матеріалів Довідки за результатами вивчення стану організації харчування учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова (додаток № 1) 

Н А К А З У Ю: 

1. Організацію харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова визнати 

задовільною. 

2. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова: 

2.1. Обговорити Довідку за результатами вивчення стану організації харчування учнів у 

загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова на нараді керівників закладів освіти. 

2.2. Посилити контроль за організацією харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.  

2.3. Зобов’язати керівників навчальних закладів організувати громадський контроль за 

харчуванням дітей у загальноосвітніх навчальних закладах.  

2.4.  Зобов’язати керівників загальноосвітніх навчальних закладів неухильно дотримуватися вимог:  

 - Закону України «Про загальну середню освіту»; 

- Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.1997 р. №1200 «Про Порядок та норми надання 

послуг з харчування учнів у професійно - технічних училищах та середніх навчальних закладах, 

операції з надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість» (зі змінами, 

внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів №1919 (1919-99-п) від 18.10.1999 року); 

- Постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 р. №856 «Про організацію харчування 

окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами, внесеними згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів №850 від 04.06.2003 року); 

- Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. №1591 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Державними санітарними правилами і нормами 

влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного 
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процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 (п. 3.8); або «Медичне обслуговування в закладах освіти» (ст. 13);    

- наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 01.06.2005 

р. № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих 

закладах»; 

- наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 

25.08.2010 р. №309р «Про організацію харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах м. 

Львова в 2010 – 2011 навчальному році». 

2.5. Передбачити кошти на закупівлю вітаміну «С» для проведення обов’язкової С-вітамінізації 

страв та придбання медикаментів для проведення профілактики йодозалежних захворювань серед 

дітей. 

2.6. До 28.02.2011 р. забезпечити усунення недоліків, вказаних у Довідці.  

2.7. До 03.03.2011 р. інформувати управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради про виконання даного наказу.  

3. Начальнику відділу освіти Залізничної районної адміністрації Р. Вороняку: 

3.1. Вказати директору Львівського фізико-математичного ліцею - інтернату (Добосевичу М.С.) на 

неналежний контроль за організацією харчування учнів у навчальному закладі.  

4. Головному спеціалісту управління освіти Л.Войтовичу: 

4.1. Посилити контроль за організацією  харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах 

м. Львова. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

В.о. начальника управління Г. Слічна 
 

Додаток 1 

до наказу 

управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

від 17.02.2011 р. №67р 

Д О В І Д К А 

за результатами вивчення стану організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах міста Львова 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 

ради на 2010 рік, керуючись Положенням про організацію інспектування в освітній системі м. Львова, на 

виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 

09.11.2010 р. №463р «Про вивчення стану організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах 

м. Львова» зі 24.11.2010 р. до 08.12.2010 р. спільною комісією управління освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради вивчено стан організації харчування учнів у Львівській спеціалізованій школі 

І ст. №4 з поглибленим вивченням англійської мови (дир. Чабан О. І.), спеціалізованій середній 

загальноосвітній школі №8 із поглибленим вивченням німецької мови (дир. Ерстенюк М. І.), Львівському 

фізико-математичному ліцеї - інтернаті (дир. Добосевич М. С.) та загальноосвітній школі-інтернаті №2 (дир. 

Ківачук С. Ю.) м. Львова. 

В ході вивчення встановлено, що у своїй діяльності щодо організації харчування учнів заклади освіти 

керуються: 

 Законом України «Про загальну середню освіту»; 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.1997 р. №1200 «Про Порядок та норми надання 

послуг з харчування учнів у професійно – технічних училищах та середніх навчальних закладах, операції з 

надання яких звільняються від оподаткування податком на додану вартість» (зі змінами, внесеними згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів №1919 (1919-99-п) від 18.10.1999 року); 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 р. №856 «Про організацію харчування 

окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів № 850 від 04.06.2003 року); 

 Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 р. №1591 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та оздоровчих закладах»; 
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 Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх 

навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 (п. 3.8) або «Медичне 

обслуговування в закладах освіти» (ст. 13); 

 наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України від 01.06.2005 

р. №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах»; 

 наказом управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 

25.08.2010 р. №309р «Про організацію харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова в 

2010 – 2011 навчальному році» та іншими нормативно - правовими актами, що регулюють питання стосовно 

харчування дітей. 

Проте слід зазначити, що відповідна документація не належно укомплектована і систематизована у 

Львівському фізико-математичному ліцеї - інтернаті. 

Відділами та закладами освіти укладені угоди на оренду приміщень та надання послуг із харчування із 

комунальними та приватними підприємствами. Перелік постачальників продуктів харчування та продовольчої 

сировини визначений рішеннями тендерних комітетів (комісій) за погодженням із територіальними СЕС.  

У перевірених закладах освіти м. Львова послуги з харчування надають підприємства, які мають право на 

проведення торгівельної діяльності у сфері громадського харчування. А саме: в СШ І ст. №4 - ЛПГХШЇ 

Галицького району (Л. Лобанова), в ССЗШ №8 - ЛКПГХШ Личаківського району (А. Ярошевич). Львівський 

фізико-математичний ліцей – інтернат та загальноосвітня школа-інтернат №2 м. Львова самостійно 

здійснюють харчування учнів. 

Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 

р. №242/349 відповідальними за організацію харчування, за матеріально - технічний стан харчоблоку (їдальні, 

буфету), додержання вимог санітарного законодавства є керівник навчального закладу (незалежно від 

підпорядкування, типу і форми власності) та керівник підприємства, що забезпечує харчування дітей. Однак 

директор Львівського фізико-математичного ліцею - інтернату (Добосевич М.С.) не приділяє належну увагу 

організації харчування учнів, не проводить належний контроль за матеріально-технічним та санітарним станом 

їдальні.  

Графіки і маршрути постачання та обсяги завозу продуктів складаються керівником закладу та 

постачальником. Відповідно до п.15 «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих 

закладах», продукти харчування та продовольча сировина надходять до навчальних закладів разом із 

супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість. В ході перевірки директорами 

навчальних закладів були представлені: сертифікати відповідності та ветеринарні довідки на продукцію 

тваринного походження, видані управлінням ветеринарної медицини м. Львова, Львівською міською лікарнею 

ветеринарної медицини, лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи; посвідчення комбінатів 

хлібопродуктів та картки аналізу крупи; якісне посвідчення на цукор; посвідчення про якість на готову 

продукцію тваринного походження. При цьому на продукцію, яка постачається безпосередньо в заклади 

освіти, видається накладна, куди внесені реквізити дозвільних документів. Харчування дітей забезпечується 

безпосередньо у закладах освіти. 

Директори перевірених загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова на виконання наказу управління 

освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 25.08.2010 року №309р «Про 

організацію харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова в 2010-2011 навчальному 

році» на початок навчального року видали відповідні накази щодо організації харчування учнів. На виконання 

зазначеного вище наказу управління освіти харчування учнів розпочато з 1 вересня. Однак у п.1 наказу 

Львівської спеціалізованої школи І ст. №4 з поглибленим вивченням англійської мови (дир. Чабан О.І.) «Про 

організацію харчування у 2010 – 2011 навчальному році Голоско Соломії» від 03.09.2010 року №02-02/220 не 

зазначено терміну завершення надання безкоштовного харчування дитині пільгової категорії. 

У Львівській спеціалізованій школі І ст. №4 з поглибленим вивченням англійської мови (дир. Чабан О. І.), 

спеціалізованій середній загальноосвітній школі №8 зі поглибленим вивченням німецької мови (дир. Ерстенюк 

М.І.) та загальноосвітній школі-інтернаті №2 (дир. Ківачук С. Ю.) м. Львова до контролю за станом харчування 

залучені члени батьківського комітету та члени учнівського самоврядування. У зазначених вище навчальних 

закладах психологи та соціальні педагоги проводять анкетування учнів із питань харчування у шкільній 

їдальні. В їдальнях навчальних закладів створено кутки споживача, в яких знаходиться «Книга відгуків і 

пропозицій батьківської громадськості щодо якості харчування». Такі кутки належно та естетично оформлені в 

їдальнях Львівської спеціалізованої школи І ст. №4 з поглибленим вивченням англійської мови (дир. Чабан О. 

І.) та загальноосвітньої школи-інтернату №2 (дир. Ківачук С. Ю.). Проте на час перевірки аналогічна книга 
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була відсутня в приміщенні їдальні Львівського фізико-математичного ліцею - інтернату. У перевірених 

навчальних закладах питання харчування дітей періодично заслуховується на засіданнях педагогічної ради, 

ради школи, нарадах при директорові, батьківських зборах. Класні керівники проводять години спілкування, 

під час яких здійснюється просвітницька робота щодо ролі гарячого харчування в режимі дня учня та 

шкідливості вживання деяких продуктів харчування. 

За підсумками моніторингу щодо реалізації гарячих страв, який здійснює завідувач їдальні у 

спеціалізованій середній загальноосвітній школі №8 із поглибленим вивченням німецької мови, гарячі страви 

купує приблизно кожен 7-10-й старшокласник, при цьому це, в основному, другі страви. Перші страви за 

готівкові кошти купує близько 2-3% школярів. До того ж слід зазначити, що кількість дітей, залучених до 

гарячого харчування в школах міста різна і залежить як від якості приготовлених страв, так і від рівня 

просвітницько-організаційної роботи, яку проводять з дітьми та їх батьками адміністрація школи та вчителі. 

Відповідно керівникам навчальних закладів потрібно підвищити увагу до рівня інформаційно-

просвітницької роботи з питання якості та стану організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладах на педагогічних радах, нарадах при директорі та батьківських зборах у закладах освіти. 

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 р. №856, усіма видами 

харчування охоплено 100 % учнів перевірених загальноосвітніх навчальних закладів. Безкоштовні обіди 

отримують діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей. 

Безкоштовними обідами забезпечені стовідсотково учні 1-4 класів, чим, відповідно, забезпечено виконання 

наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 25.08.2010 року 

№309р «Про організацію харчування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова в 2010-2011 

навчальному році». Вартість харчування для учнів початкової школи становить 3,6 грн., для дітей із 

малозабезпечених сімей - 6,5 грн., для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, – 7,5 грн. Вартість 

харчування для дітей у Львівському фізико-математичному ліцеї - інтернаті (дир. Добосевич М.С.) та 

загальноосвітній школі-інтернаті №2 (дир. Ківачук С. Ю.) м. Львова становить 20 та 25 грн. відповідно. 

У перевірених навчальних закладах, а саме в СЗШ І ст. №4, ССЗШ №8 та загальноосвітній школі-інтернаті 

№2 м. Львова ведеться систематичний контроль за організацією безкоштовного харчування для учнів 

соціально незахищених категорій. Відповідно до п. 20 «Порядку організації харчування дітей у навчальних та 

оздоровчих закладах», наказом керівника по школі призначається відповідальний за організацію харчування, 

що і зроблено в усіх перевірених навчальних закладах. Класними керівниками ведеться облік та інформування 

відповідального про наявність учнів. У всіх навчальних закладах (крім Львівського фізико-математичного 

ліцею-інтернату) наявні затверджені директором школи режим і графік харчування учнів та графік чергування 

вчителів в обідній залі. Окрім того, забезпечено контроль за додержанням дітьми правил особистої гігієни та 

вживанням готових страв, буфетної продукції, за санітарно - гігієнічним станом обідньої зали тощо. 

З метою дотримання правил особистої гігієни в загальноосвітніх навчальних закладах у приміщеннях 

їдалень або при вході в їдальні розташовані умивальники зі протічною холодною водою. Приміщення їдалень 

навчальних закладів м. Львова знаходяться у задовільному стані. Занепокоєння викликав лише санітарний стан 

їдальні у Львівському фізико-математичному ліцеї-інтернаті: брудна підлога, при вході в їдальню наявні два 

рукомийники, біля яких на час перевірки були відсутні мило та рушнички. 

Проблемним моментом слід вважати відсутність їдальні у початковій школі ССЗШ №8 м. Львова. На час 

вирішення даного питання зі сторони відділу освіти районної адміністрації, батьками учнів дано письмову 

згоду (заяви завізовані директором навчального закладу) на тимчасову організацію харчування учнів 1-4 класів 

буфетною продукцією (сік фруктовий та випічка дріжджова зі фруктовою начинкою або печиво). 

Слід вказати і на неналежне зберігання несумісних продовольчих товарів, а саме: в харчоблоці Львівського 

фізико-математичного ліцею - інтернату (дир. Добосевич М. С.) в одному холодильнику (на одній полиці) 

зберігаються кури та риба. 

Занепокоєння викликає і стан посуду в їдальнях. Так, в їдальні Львівського фізико-математичного ліцею - 

інтернату (дир. Добосевич М. С.) виявлено значну кількість надщербленого та надбитого посуду (хоча в шафах 

харчоблоку знаходяться ящики з новим запакованим посудом). 

Відповідно до п. 16 «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», не менш 

важливою у процесі дотримання правил особистої гігієни є співпраця навчального закладу з медичними 

працівниками школи. З метою запобігання захворюванням медичним працівником систематично ведуться 

журнали «Гнійничкові захворювання» та «Санітарний стан їдальні». Проте на час перевірки в ССЗШ №8 

журнал «Гнійничкові захворювання» не був прошитий та пронумерований, а в СЗШ І ст. №4, зазначений вище 
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журнал не систематично підписується медичним працівником. В даному напрямку діяльності, слід відзначити 

медичних працівників загальноосвітньої школи-інтернату №2 м. Львова. 

Відповідно до п.19 «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» у 

навчальних закладах м. Львова внаявні затверджені та погоджені з територіальними санепідслужбами 

двотижневі меню. Проте слід зауважити, що у Львівському фізико-математичному ліцеї-інтернаті (директор 

Добосевич М. С.) така відмітка на меню за 07.12.2010 року відсутня. Щоденні меню вивішуються в обідньому 

залі школи і містять:  

 меню для учнів початкової школи; 

 меню для дітей із малозабезпечених сімей; 

 меню для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.  

Слід відзначити, що до складу обіду входять перші та другі страви, салати, сік або чай. Для вільного 

продажу кожного дня є асортимент гарячих страв, салатів, буфетної продукції. Аналіз меню за листопад – 

грудень 2010 року показав широкий асортимент страв у закладах освіти. 

Враховуючи, що Львівська область – йододефіцитний регіон, в СЗШ І ст. №4 м. Львова для приготування 

страв використовують йодовану сіль. Проте медикаментами для профілактики йодозалежних захворювань 

серед дітей загальноосвітні навчальні заклади забезпечені недостатньо. Також викликає занепокоєння, що 

керівниками загальноосвітніх навчальних закладів не приділяється належна увага до проведення С-

вітамінізації третіх страв. Переважно С-вітамінізація третіх страв відбувається лише шляхом додавання лимона 

до чаю. 

У всіх їдальнях перевірених навчальних закладів під час перевірки були наявні добові проби їжі. 

Занепокоєння викликає і ведення журналів бракеражу сирої та готової продукції. Так, у Львівському 

фізико-математичному ліцеї-інтернаті (дир. Добосевич М. С.) не систематично підписуються медичним 

працівником, що є порушенням п.16 «Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих 

закладах». 

Закладами освіти та підприємствами, що надають послуги з харчування, проведено значну роботу щодо 

вилучення з асортименту буфетної продукції недозволених для реалізації продуктів харчування. Натомість 

учням пропонується від 2 до 4 видів бутербродів, овочевих салатів, соків, великий вибір випічки із 

дріжджового тіста. Вводиться у продаж молоко та молочнокисла продукція: йогурти, сирки, кефір. 

Слід відзначити і позитивний досвід Львівської спеціалізованої школи І ст. №4 з поглибленим вивченням 

англійської мови (дир. Чабан О. І.), а саме забезпечення постійного питного режиму у вигляді гарячого чаю з 

липи, шипшини та інших лікарських трав. Чай діти вживають безкоштовно. Також у даному навчальному 

закладі реалізовується програма «Крок за кроком до здоров’я». В навчальні предмети «Основи здоров’я» та «Я 

і Україна» для учнів 1-4 класів інтегрується варіативна програма «Абетка харчування». 
 

Головний спеціаліст із соціальних 

питань та інклюзивної освіти     Л. Войтович 
 

 

17.02.2011 р.        №68р 
 

Про посилення санітарно-протиепідемічного 

режиму в дошкільних, загальноосвітніх  

та позашкільних навчальних закладах 

м. Львова  
 

Керуючись вимогами ст.20 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», «Державних санітарних правил по устаткуванню, утриманню 

загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 

5.5.2.008-01, листом головного державного санітарного лікаря м. Львова від 14.02.2011 р. №320/07 



45 

 

щодо стійкої тенденції до зростання кількості захворілих осіб, з метою запобігання поширенню 

гострих інфекційних респіраторних захворювань в організованих дитячих колективах, запобігання 

захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в дошкільних, загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладах м. Львова 

Н А К А З У Ю: 

1.  Начальникам відділів освіти районних адміністрацій, керівникам навчальних закладів 

м. Львова незалежно від типів і форм власності: 

1.1. Забезпечити неухильне виконання пп. 2.1 – 2.16 постанови головного державного санітарного 

лікаря Львівської області від 21.11.2009 року №1 «Про впровадження обмежувальних заходів на 

період нестійкої епідемічної ситуації з захворюваності на грип та ГРЗ у Львівській області».  

1.2. Забезпечити дотримання режиму щоденного ранкового прийому зі проведенням обов'язкового 

огляду та термометрією всіх дітей у дошкільних навчальних закладах. 

1.3. Забезпечити проведення щоденного опитування та ранкового огляду дітей у усіх навчальних 

закладах, в тому числі зі залученням учителів та педагогів. Не допускати до навчання дітей, до 

роботи працівників з ознаками захворювання на гострі респіраторні захворювання. 

1.4. Забезпечити дотримання повітряно-температурного режиму, провітрювання групових 

осередків, класів, кабінетів, спортивних, актових залів. Провітрювання приміщень проводити під 

час кожної перерви при відсутності дітей. 

1.5. Забезпечити контроль за організацією питного режиму та дотриманням дітьми і персоналом 

правил особистої гігієни в усіх дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладах. 

1.6. Забезпечити наявність мила та рушничків біля рукомийників.  

1.7. Забезпечити організацію та проведення щоденного вологого прибирання усіх приміщень 

навчальних закладів освіти. Обробку обладнання, іграшок, посуду проводити зі застосуванням 

миючих і дезінфікуючих засобів,  дозволених для використання МОЗ України. 

1.8. Забезпечити підвищення гігієнічної грамотності, в першу чергу з питань дотримання 

особистої гігієни персоналу, дітей та їх батьків, посилити санітарно-просвітницьку роботу. 

1.9. Забезпечити щоденне проведення обліку й аналізу захворюваності серед дітей та персоналу. 

При виявленні росту захворюваності негайно інформувати управління освіти департаменту 

гуманітарної політики Львівської міської ради та територіальні держсанепідзаклади для здійснення 

відповідних запобіжних заходів. 

1.10. Забезпечити проходження персоналом дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів обов'язкових медичних оглядів згідно з погодженими графіками. 

1.11. Забезпечити безперебійну роботу тепло-, енерго-, водопостачання та водовідведення у 

дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.  

1.12. 3абезпечити функціонування в закладах освіти медичних кабінетів, наявність в них 

необхідного набору медикаментів, перев'язувального матеріалу, деззасобів.  

1.13. Не допускати переохолодження дітей під час перебування в навчальному закладі, заборонити 

їх перебування на території без верхнього одягу. 

1.14. З метою підвищення у дітей імунітету вжити заходів щодо належного забезпечення гарячим 

харчуванням, "С"-вітамінізацією страв у всіх дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.  

1.15. Забезпечити дотримання на харчоблоках дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів 

санітарно-гігієнічного та дезінфекційного режиму щодо знезараження столового, кухонного 

посуду, розробного інвентаря та технологічного обладнання зі застосуванням миючих і 

дезінфікуючих засобів, дозволених для використання МОЗ України. 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
 

В. о. начальника управління                                    Г. Слічна  
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18.02.2011 р.        №70р 
 

Про організацію та проведення діагностико-аналітичного модуля 

педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів,  

які атестовані у 2007 році та навчалися у ЛОІППО  

на курсах підвищення кваліфікаціі  

за кредитно-модульною системою 
 

На виконання наказу Головного управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації від 

29 грудня 2010 року №992 «Про організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 

2011 році», листів Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти від 

2 листопада 2010 року, від 12 січня 2011 року №21  

Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити графік проведення публічного захисту курсових робіт вихователів та вихователів-

методистів дошкільних навчальних закладів, які атестувалися у 2007 році та навчалися у ЛОІППО 

в рамках кредитно-модульної системи (Додаток 1, Додаток 2). 

2. Начальникам відділів освіти райадміністрацій м. Львова: 

2.1. Довести до відома керівників дошкільних навчальних закладів графік проведення діагностико-

аналітичного модуля. 

2.2. Забезпечити організацію та контроль щодо проведення діагностико-аналітичного модуля для 

вихователів та вихователів-методистів ДНЗ. 

2.3. Створити належні умови для успішного проведення захисту курсових робіт для вихователів та 

вихователів-методистів ДНЗ. 

3. Директору НМНО Н. Проць: 

3.1 Забезпечити методичний супровід проведення діагностико-аналітичного модуля.  

3.2. Узагальнити результати проведення публічних захистів курсових робіт.  

3.3. Підсумки проведення діагностико-аналітичного модуля до 15.04.2011 р. подати у ЛОІППО на 

кафедру педагогіки.  

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

В. о. начальника управління     Г. Слічна 
 

Додаток 1 

Затверджено 

наказом Управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

від 18 .02.2011 р. №70р 
 

Список вихователів та вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів, 

які атестувалися у 2007 році та навчалися у ЛОІППО на курсах підвищення кваліфікації за 

кредитно-модульною системою 
 

Галицький район 

21.03.2011 р., поч. о 14 год. 30 хв. 

Місце проведення – ДНЗ № 29 (вул. Чайковського, 22) 

№ з/п Прізвище та ініціали Заклад освіти 

1. Вишневська Т.В. ДНЗ № 25 

2. Окілко О.В. ДНЗ № 25 
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3. Кулик Г.П. ДНЗ № 25 

4. Костик О.В. ДНЗ № 25 

5. Шуран О.О. ДНЗ № 25 

6. Васильєва О. Р. ДНЗ № 32 

7. Закалюжна Л.М. ДНЗ № 38 

8. Длабік Т.А. ДНЗ № 38 

9. Швець Н.В. ДНЗ  № 41 

10. Самохвалова І.В. ДНЗ  № 41 

Залізничний район, 1 група 

21.03.2011 р., поч. о 14 год. 

Місце проведення – ДНЗ № 75 (вул. Виговського, 75) 

№ з/п Прізвище та ініціали Заклад освіти 

1. Коростецька С.І. ДНЗ № 160 

2. Фединяк Н.В. ДНЗ № 160 

3. Гавірко М.П. ДНЗ № 2 

4. Гула Л.М. ДНЗ № 51 

5. Дроздова В.Й. НВК «Школа-садок «Арніка» 

6. Дудин Я.М. ДНЗ № 2 

7. Жилич Р.Й. ДНЗ № 114 

8. Петрик В.М. ДНЗ № 114 

9. Піско Г.П. ДНЗ № 2 

10. Харкава З.М. ДНЗ № 2 

11. Чуфин Н.В. НВК «Школа-садок «Арніка» 

12. Анатощак Л.В. ДНЗ № 51 

13. Рябоконь Г.В. ДНЗ № 51 

14. Свіщ Л.М. ДНЗ № 75 

15. Тимчій Г.І. ДНЗ № 75 

16. Драбина А.Г. НВК «Школа-садок «Арніка» 

17. Дума Н.М. ДНЗ № 114 

18. Лазарчук О.Г. ДНЗ № 114 

19. Шлапінська О.В. ДНЗ № 75 

Залізничний район, 2 група 

22.03.2011 р., поч. о 14 год. 

Місце проведення – ДНЗ № 75 (вул. Виговського, 75) 

№ з/п Прізвище та ініціали Заклад освіти 

1. Бугрин Н.Й. ДНЗ № 136 

2. Давидів Л.П. ДНЗ № 1 

3. Дець О.М. ДНЗ № 86 

4. Лучечко Н.Г. ДНЗ № 6 

5. Смалюх Г.І. ДНЗ № 1 

6. Тарнопольська Г.Г. ДНЗ № 86 

7. Фельпель О.І. ДНЗ № 136 

8. Бранець Б.І. ДНЗ № 127 

9. Домарат О.І. ДНЗ № 180 

10. Козак Л.Ф. НВК «Один, два, три» 

11. Котоус М.В. ДНЗ № 166 

12. Леньо Р.П. ДНЗ № 180 

13. Карвацька О.В. ДНЗ № 23 

14. Лопатинська Л.І. ДНЗ № 86 

15. Химич Г.П. ДНЗ № 1 

16. Бучок О.М. ДНЗ № 30 
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17. Стеблівська О.М. ДНЗ № 30 

18. Цибко Б.Л. ДНЗ № 1 

19. Назарчук Г. Й. ПП «Дит. сад. п. Ганни» 

Личаківський район 

21.03.2011 р., поч. о 14 год. 

Місце проведення – ДНЗ «Барвінок» (вул. Шафарика, 15) 

№ з/п Прізвище та ініціали Заклад освіти 

1. Войтик Г.Й. Дит. буд. №1 

2. Гуцалова Л.М. НВК «Садок-шк. «Веселка» 

3. Дмитрів Г.М. Дит. буд. №1 

4. Климків О.Б. ДНЗ №89 

5. Лисак О.В. ДНЗ №45 

6. Лупій Н.Д. Дит. буд. №1 

7. Марій О.С. Дит. буд. №1 

8. Метелешко С.А. НВК «Садок-шк. «Веселка» 

9. Пономарьова І.С. НВК «Садок-шк. «Веселка» 

10. Чайковська О.В. ДНЗ №92 

11. Червінська Г.В. ДНЗ №88 

12. Богун Н.Й. ДНЗ №12 

13. Джигін Н.В. ДНЗ №52 

14. Чорненька О.М. ДНЗ № 7 

15. Білінська З.М. ДНЗ «Барвінок» 

16. Грицько О.С. ДНЗ «Барвінок» 

17. Карпа О.М. ДНЗ № 71 

18. Козак І.Я. ДНЗ № 71 

19. Пиць Я.В. Дит. буд. № 1 

20. Саламаха С.Б. Дит. буд. № 1 

21. Чукор О.М. Дит. буд. № 1 

22. Шевадзуцька Л.Я. Дит. буд. № 1 

23. Щупак Л.В. Дит. буд. № 1 

24. Шаркевич І.І. ДНЗ № 88  

25. Білоус А.С. ДНЗ № 12 

26. Садовська Н.С. НВК «Шк.-садок «Дзвіночок» 

27. Гірка З.Б. ДНЗ № 105 

Сихівський район,  1 група 

21.03.2011 р., поч. о 14 год.  

Місце проведення – ДНЗ № 183 (вул. Хуторівка, 44) 

№ з/п Прізвище та ініціали Заклад освіти 

1. Бубняк М.П. ДНЗ № 179 

2. Вєнцик Г.І. ДНЗ № 44 

3. Вакар Т.В. ДНЗ № 44 

4. Данилів Г.І. ДНЗ № 179 

5. Мовчан І.Б. ДНЗ № 179 

6. Савран Г.Б. ДНЗ № 175 

7. Ковальська О.О. ДНЗ № 181 

8. Коропецька О.С. ДНЗ № 176 

9. Кучма М.С. ДНЗ № 176 

10. Лісецька А.М. ДНЗ № 130 

11. Мазурик О.Р. ДНЗ № 176 

12. Маркевич О.І. ДНЗ № 130 

13. Обріза М.Д. ДНЗ № 130 
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14. Пона Л.І. ДНЗ № 176 

15. Синівська Н.І. ДНЗ № 130 

Сихівський район, 2 група 

22.03.2011 р., поч. о 14  год. 

Місце проведення – ДНЗ № 183 (вул. Хуторівка, 44) 

№ з/п Прізвище та ініціали Заклад освіти 

1. Винницька Н.П. ДНЗ № 70 

2. Земніцька О.П. ДНЗ № 70 

3. Куник Л.С. ДНЗ № 70 

4. Буй А.В. ДНЗ № 183 

5. Гнатів С.С. ДНЗ № 181 

6. Горбаль С.С. ДНЗ № 40 

7. Гриник О.Б. ДНЗ № 169 

8. Дребот О.Я. ДНЗ № 181 

9. Зварич М.І. ДНЗ № 130 

10. Калитюк Я.Я. ДНЗ № 130 

11. Маланчин О.І. ДНЗ № 181 

12. Михайловська О.В. ДНЗ № 183 

13. Облогіна З.В. ДНЗ № 169 

14. Хархаліс Т.В. ДНЗ № 40 

15. Уткіна Н.М. ДНЗ № 169 

16. Романик М.С. ДНЗ № 181 

17. Фуртиян Р.М. ДНЗ № 40 

Франківський район, 1 група 

21.03.2011 р., поч. о 14 год.  

Місце проведення – ДНЗ № 131 (вул. Антоновича, 109 а) 

№ з/п Прізвище та ініціали Заклад освіти 

1. Кот О.Р. ДНЗ № 69 

2. Мних О.Д. ДНЗ № 73 

3. Плахтина Л.М. ДНЗ № 37 

4. Сабат І.Й. ДНЗ № 3 

5. Сікорська Г.М. ДНЗ № 69 

6. Тхоровська Н.П. ДНЗ № 134 

7. Узумова К.Є. ДНЗ № 129 

8. Філярчук М.В. ДНЗ № 69 

9. Худоба М.З. ДНЗ № 37 

10. Якуба Т.С. ДНЗ № 125 

11. Беднарчик Л.С. ДНЗ № 131 

12. Васинчик Л.М. ДНЗ № 73 

13. Верещинська О.В. ДНЗ № 73 

14. Качмарик Н.Б. ДНЗ № 153 

15. Лісовінова В.М. ДНЗ № 153 

Франківський район, 2 група 

22.03.2011 р., поч. о 14 год.  

Місце проведення – ДНЗ № 131 (вул. Антоновича, 109 а) 

№ з/п Прізвище та ініціали Заклад освіти 

1. Гимон Л.Г. ДНЗ № 155 

2. Климко Л.С. ДНЗ № 128 

3. Кравець Г.І. ДНЗ № 128 

4. Ортикова О.В. НВК «Школа-садок «Малюк» 

5. Рубаха О.Г. ДНЗ № 42 
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6. Самуляк М.В. ДНЗ № 93 

7. Токарська А.О. ДНЗ № 93 

8. Фуртес Л.О. ДНЗ № 42 

9. Шніцар Г.О. ДНЗ № 128 

10. Тарнавська Н.О. НВК «Школа-садок «Малюк» 

11. Іскра Г.С. ДНЗ № 33 

12. Багрій С.Я. ДНЗ № 165 

13. Оприск О.В. ДНЗ № 165 

14. Федчук Н.А. ДНЗ № 163 

15. Хворова О.С. ДНЗ № 163 

16. Хомик Н.Р. ДНЗ № 159 

17. Зелена О.Ф. ДНЗ № 159 

18. Манько Л.М. ДНЗ № 155 

Шевченківський район 

21.03.2011 р., поч. о 14 год. 

Місце проведення – ДНЗ № 57 (вул. Торфяна, 33) 

№ з/п Прізвище та ініціали Заклад освіти 

1. Білан Г.М. ДНЗ № 187 

2. Дидинська Л.К. ДНЗ № 116 

3. Ілюк Л.Н. ДНЗ № 116 

4. Козак М.М. НВК «Школа-садок №94» 

5. Кузів Н.А. ДНЗ № 187 

6. Лопушанська Г.Я. ДНЗ «Лісова казка» 

7. Плакса С.В. ДНЗ № 116 

8. Нагачевська О.В. ДНЗ № 167 

9. Наконечна О.В. ДНЗ № 167 

10. Садова Г.М. ДНЗ № 147 

11. Харко Н.О. ДНЗ № 95 

12. Красічинська О.В. ДНЗ № 104 

13. Шиян О.Я. ДНЗ № 94 

14. Янішевська О.З. ДНЗ № 106 

15. Бабич Н.М. ДНЗ № 121 

16. Високінська Л.М. ДНЗ № 171 

17. Маскаль Д.М. ДНЗ № 171 

18. Назаркевич К.І. ДНЗ № 121 

19. Ясіновська О.О. ДНЗ № 57 

20. Кузів Н.А. ДНЗ № 187 

21. Музичук Г.Г. ДНЗ № 187 

22. Біла Г.В. ДНЗ № 187 

23. Попова М.О. ДНЗ № 116 

24. Франкевич О.А. ДНЗ № 94 
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Додаток 2 

Затверджено 

наказом Управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

від 18.02.2011 р. №70р 
 

Особи, відповідальні за проведення діагностико-аналітичного модуля  

для вихователів та вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів,  

які атестувалися у 2007 році та навчалися у ЛОІППО на курсах підвищення кваліфікації за 

кредитно-модульною системою 
 

Галицький район Гарматій Ю. П., заступник начальника відділу освіти 

Когут С. М., методист НМЦО 

Залізничний район Прихід М. А., головний спеціаліст відділу освіти 

Воробець Г. З., методист НМЦО 

Фуц М. А., керівник РМО 

Личаківський район Явна І., методист НМЦО 

Кулик А., методист НМЦО 

Сихівський район Стецюк Г. М., головний спеціаліст відділу освіти 

Ільків О. В., методист НМЦО 

Ільків Л. О., керівник РМО 

Франківський район Канчуга І. В., головний спеціаліст відділу освіти 

Заторська Н. Ф., методист НМЦО 

Кранковська О. В., керівник РМО 

Шевченківський район Чудовська Л. В., провідний спеціаліст відділу освіти 

Кузів Н. А., методист НМЦО 

Недочитина Г. І., керівник РМО 
 

 

 

18.02. 2011 р.        №71р 
 

Про скерування на  

діагностико-аналітичний модуль 

учителів початкових класів, які 

атестувалися у 2007 році та навчалися 

у ЛОІППО на курсах підвищення 

кваліфікації за кредитно-модульною системою 
 

На виконання наказу Головного управління освіти та науки Львівської облдержадміністрації 

«Про організацію підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2011 році» №992 від 29 

грудня 2010 року, листа Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  №644 

від 2 листопада 2010 року 

Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити графік та осіб, відповідальних за проведення публічного захисту курсових робіт 

учителів початкових класів, які атестувалися у 2007 році та навчалися у ЛОІППО на курсах 

підвищення кваліфікації за кредитно-модульною системою (Додаток 1, Додаток 2). 

2. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова: 
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2.1. Забезпечити організацію, контроль та створити належні умови щодо проведення публічного 

захисту курсових робіт для вчителів початкових класів.  

2.2. Скерувати осіб, відповідальних за проведення публічного захисту курсових робіт для вчителів 

початкових класів (Додаток 2). 

3. Директору Навчально-методичного центру освіти м. Львова Н. Проць: 

3.1. Забезпечити методичний супровід щодо проведення публічного захисту курсових робіт для 

вчителів початкових класів. 

3.2. Узагальнити результати проведення публічних захистів курсових робіт. 

3.3. До 15 квітня 2011 року подати на кафедру педагогіки у ЛОІППО підсумки проведеного 

публічного захисту курсових робіт для вчителів початкових класів, які атестувалися у 2007 році та 

навчалися у ЛОІППО на курсах підвищення кваліфікації за кредитно-модульною системою. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

В. о. начальника управління   Г. Слічна 
 

Додаток 1 

Затверджено 

наказом управління освіти 

департаменту гуманітарної політики  

Львівської міської ради  

від 18.02.2011 р. №71р 

Графік проведення публічного захисту курсових робіт 

учителів початкових класів 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова, які атестувалися у 2007 році,  

навчалися у ЛОІППО на курсах підвищення кваліфікації за кредитно-модульною системою 
 

№ 

 з/п 

Прізвище,  

 ім’я, по-батькові 

Місце  

праці 

Залізничний район, І група 

23 березня 2011 року, поч. об 11 год. 

Місце проведення – ССЗШ №15 (вул. Патона, 7) 

1. Лахно О. І. ССЗШ №15 

2. Місько Р. Л. ССЗШ №15 

3. Намісник П. Є. СЗШ №40 

4. Яремко О. П. СЗШ №40 

5. Яремчук К. В. СЗШ №40 

6. Коваль Н. В. НВК «Школа-гімназія «Гроно» 

7. Госовська Н. С. НВК «Школа-гімназія «Гроно» 
8. Малець І. Р. НВК «Школа-гімназія «Гроно» 
9. Тухай М. Й. НВК «Школа-гімназія «Гроно» 
10. Лужецька О. В. НВК «Школа-гімназія «Гроно» 
11. Кучкудан Л. С. ССЗШ №65 

12. Романюк М. Г. ССЗШ №65 

13. Худа Л. Б. ССЗШ №65 

14. Василечко К. Л. ССЗШ №65 

Залізничний район, ІІ група 

24 березня 2011 року, поч. об 11 год. 

Місце проведення – ССЗШ №15 (вул. Патона, 7) 

1. Торчилкіна Т. М. СЗШ №68 

2. Готь Г. Б. ССЗШ №75 

3. Ленець О. Т. СЗШ №77 

4. Шибунько Н. В. СЗШ №77 

5. Воробець Г. З. НВК «Садок-школа «1, 2, 3» 
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6. Бучко І. В. ЗШ І ст. «Світанок» 

7. Вітюк Т. В. ЗШ І ст. «Світанок» 

8. Кобрин Н. Я. ЗШ І ст. «Світанок» 

9. Коромець Г. С. ЗШ І ст. «Світанок» 

10. Заставна Л. М. НВК «Школа-садок «Арніка» 

11. Трубіч Л. М. НВК «Школа-садок «Арніка» 
12. Матвіїв І. М. НВК «Школа-садок «Арніка» 
13. Вітів І. М. НВК «Школа-садок «Арніка» 
14. Бойко Н. С. СЗШ №74 

Франківський район, І група 

23 березня 2011 року, поч. об 11. год. 

Місце проведення – НВК «Школа-гімназія ім. В. Симоненка» (вул. Симоненка, 6 ) 

1. Кулявець О. М. СЗШ №17 

2. Кіт О. С. ССЗШ №2 

3. Проскуріна С. В. ССЗШ №45 

4. Козя О. О. ССЗШ №46 

5. Худьо Г. І. ССЗШ №46 

6. Сало О. І. ССЗШ №46 

7. Полінс І. Т. ССЗШ №46 

8. Матвіїв І. М. СЗШ №48 

9. Завадка О.. О. СЗШ №48 

10. Мельник Л. П. СЗШ №48 

11. Сидорчук Л. Я. СЗШ №51 

12. Тарнавська Г. В. СЗШ №51 

13. Сенютович М. І. СЗШ №51 

14. Торищак Н. В. СЗШ №66 

Франківський район, ІІ група 

24 березня 2011 року, поч. об 11 год. 

Місце проведення – НВК «Школа-гімназія ім. В. Симоненка» (вул. Симоненка, 6 ) 

1. Чайковська Л. В. НВК ім. В. Стуса 

2. Гриб Г. Й. НВК ім. В. Симоненка 

3. Куляса Т. О. НВК ім. В. Симоненка 

4. Касіянчук М. А. НВК ім. В. Симоненка 

5. Рудик Г. В. НВК ім. В. Симоненка 

6. Наконечна Н. В. НВК ім. В. Симоненка 

7. Кубрак І. Г. НВК ім. В. Симоненка 

8. Ронська Г. В. СЗШ №36 

9. Васильців З. М. СЗШ №31 

10. Сенчишин Н. В. ЗШ І ст. «Джерельце» 

11. Риб’як Г. Д. СЗШ №51 

12. Загрева Л. М. НВК ім. В. Стуса 

13. Пасок О. Я. ССЗШ №5 

14. Фіалковська О. М. СЗШ №50 

Сихівський район, І група 

23 березня 2011 року, поч. об 11 год. 

Місце проведення – СЗШ №90 (вул. Антоненка-Давидовича, 2) 

1. Плювак О. В. НВК «Школа-ліцей «Оріяна» 

2. Верхівська О. П. НВК «Школа-ліцей «Оріяна 
3. Яськів О. І. НВК «Школа-ліцей «Оріяна 
4. Лантух О. В. НВК «Школа-ліцей «Оріяна 
5. Коцюмбас Г. А. СЗШ №72 
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6. Бобиляк Г. П. СЗШ №72 

7. Войтків М. С. СЗШ №72 

8. Сапіга О. Б. СЗШ №72 

9. Возна І. С. СЗШ №1 

10. Кулеба С. П. СЗШ №98 

11. Рачкевич О. А. ЗШ І ст. «Первоцвіт» 

12. Дулюк О. В. ЗОШ І ст. «Первоцвіт» 

13. Лук’янченко Н. І. Приватна гімназія «Брати Ізраїлю» 

14. Баран О. М. АШ «Тривіта» 

15. Партика Н. В. АШ «Тривіта» 

16. Хморук Н. В. СЗШ №32 

17. Говда К. І. НВК «Школа-гімназія «Сихівська» 

18. Паска Л. С. НВК «Школа-гімназія «Сихівська» 

19. Підгірська Г. С. Приватна ПШ «Альфа» 

Галицький район І група 

23 березня 2011 року, поч. об 11 год. 

Місце проведення – ССЗШ №52 (вул. Гоголя, 7) 

1. Обрембальська Н. В. СЗШ №3 

2. Жуківська О. Я. СЗШ І ст. №4 

3. Луцик О. Г. СЗШ І ст. №4 

4. Орищин Л. І. СЗШ І ст. №4 

5. Павлік І. Ф. СЗШ І ст. №4 

6. Витикуш О. В. СЗШ №9 

7. Василик О. Б. СЗШ №27 

8. Кухар Л. П. СЗШ №34 

9. Ільчишина Н. В. ССЗШ №52 

10. Сигиневич О. В. ССЗШ №52 

11. Романишин М. Я. СЗШ №87 

12. Прийма Б. М. СЗШ №62 

13. Тимчишин О. Ю. СЗШ №62 

14. Цікало Л. П. СЗШ №62 

15. Дацко Н. В. Приватний НВЗ І-ІІ ст. «Школа св. Софії» 

Личаківський район, І група 

23 березня 2011 року, поч. об 11 год. 

Місце проведення – СЗШ №21 (вул. Кониського, 8) 

1. Шевадзуцька І. В. СЗШ №82 

2. Тютюнник-Романишин Н. В. СЗШ №82 

3. Кучменда Л. І. СЗШ №82 

4. Яремко І. Г. СЗШ №82 

5. Біляк О. М. СЗШ №42 

6. Бочуляк Л. М. СЗШ №42 

7. Гураль Л. В. СЗШ №42 

8. Довгань О. Г. СЗШ №42 

9. Жинко Г. М. СЗШ №42 

10. Козак О. Р. СЗШ №42 

11. Петровська Г. О. СЗШ №42 

12. Стецька С. Я. НВК «Садок-школа «Дзвіночок» 

13. Чишинська З. І. СЗШ-інт. №2 
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Личаківський район, ІІ група 

24 березня 2011 року, поч. об 11 год. 

Місце проведення – СЗШ №21 (вул. Кониського, 8) 

1. Худьо О. В. СЗШ №7 

2. Солодка О. С. ССЗШ №8 

3. Шахматова С. В. СЗШ №63 

4. Грицишин Н. І. СЗШ №21 

5. Ган І. Я. СЗШ №21 

6. Дзьордзь Н. І. СЗШ №29 

7. Гаврилюк В. А. СЗШ №29 

8. Шамро Г. М. СЗШ №29 

9. Пронів О. С. СЗШ №47 

10. Беднарська К. Й. СЗШ №49 

11. Іванець О. Є. СЗШ №63 

12. Хамар М. І. СЗШ №63 

13. Джула Л. В. ЛНВК «Школа І ст. - гімназія» 

14. Івченко О. М. СЗШ №29 

Сихівський район, ІІ група 

24 березня 2011 року, поч. об 11 год. 

Місце проведення – СЗШ №90 (вул. Антоненка-Давидовича, 2) 

1. Федотова Т. О. СЗШ №73 

2. Волих О. В. СЗШ №73 

3. Бакєєва І. А. СЗШ №84 

4. Чабан О. А. СЗШ №84 

5. Новікова О. П. СЗШ №84 

6. Мещеулова Н. В. СЗШ №84 

7. Скіра О. Й. СЗШ №90 

8. Качор М. В. СЗШ №90 

9. Василенко Н. С. СЗШ №90 

10. Крилишин Л. П. СЗШ №90 

11. Чуйко Л. Й. ССЗШ №93 

12. Філіпчук О. В. СЗШ №95 

13. Бродич М. М. СЗШ №95 

14. Малко Н. Й. СЗШ №95 

15. Гавор Н. Г. СЗШ №96 

16. Лихва М. Й. ССЗШ №93 

Шевченківський район, І група 

23 березня 2011 року, поч. об 11 год. 

Місце проведення – СЗШ І ст. №53 (проспект Чорновола, 6) 

1. Яциків К. В. СЗШ №20 

2. Гузенко О. В. СЗШ №22 

3. Євчак Н. Б. СЗШ №23 

4. Сініцина Г. І. СЗШ №23 

5. Долгова Р. І. СЗШ №30 

6. Пачовська С. М. СЗШ №30 

7. Бандурка Н. І. СЗШ №38 

8. Бутинська К. Б. СЗШ №41 

9. Хомік Л. Р. СЗШ №41 

10. Ценглевич Н. Б. СЗШ №41 

11. Кусень І. І. СЗШ №41 

12. Зуб М. Р. СЗШ №43 
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Додаток 2 

Затверджено 

наказом управління освіти 

департаменту гуманітарної політики  

Львівської міської ради  

від 18.02.2011 р. №71р 

Особи, відповідальні за проведення  публічного захисту курсових робіт 

для вчителів початкових класів, які атестувалися у 2007 році 

та навчалися у ЛОІППО на курсах підвищення кваліфікації  

за кредитно-модульною системою 
 

№ з/п Район м. Львова Відповідальні особи 

1. Франківський район Канчуга І. В., спеціаліст відділу освіти 

Заторська Н. Ф., методист НМЦО м. Львова 

Харитонова О. Е., голова методоб’єднання вчителів 

початкових класів, вчитель початкових класів СЗШ №50 

2. Залізничний район Яворовська Г. В., спеціаліст відділу освіти 

Воробець Г. З., методист НМЦО м. Львова 

Моос Н. М., голова методоб’єднання вчителів 

початкових класів, вчитель початкових класів СЗШ №68 
 

13. Сабурова В. В. СЗШ №43 

14. Стефанович Л. О. СЗШ №44 

15. Смольська О. Р. СЗШ №44 

16. Хамула І. І. СЗШ №44 

17. Штельма І. М. СЗШ №44 

18. Кузьмич Г. Г. СЗШ №100 

19. Бекеш О. І. СЗШ №100 

20. Кухарук Л. С. СЗШ №100 

21. Батюк Н. Т. СЗШ №100 

Шевченківський район, ІІ група 

24 березня 2011 року, поч. об 11 год. 

Місце проведення – СЗШ І ст. №53 (проспект Чорновола, 6) 

1. Білобринь Н. В. СЗШ І ст. №53 

2. Висоцька І. О. СЗШ №54 

3. Кудлай Г. Є. СЗШ №54 

4. Химиця Р. А. СЗШ №54 

5. Шарун Н. Г. СЗШ №54 

6. Рибак М. Ю. СЗШ №57 

7. Варич З. М. ССЗШ №81 

8. Онищак Н. Б. ССЗШ №81 

9. Білецька Л. П. СЗШ №91 

10. Струк М. М. СЗШ №91 

11. Ящишин М. А. СЗШ №92 

12. Дудик Л. П. СЗШ №92 

13. Бучок Л. М. СЗШ №92 

14. Баран Г. В. СЗШ №97 

15. Сеньковська О. М. СЗШ №97 

16. Сірко Г. Л. СЗШ №97 

17. Галанюк М. В. СЗШ №97 

18. Дорош Л. В. СЗШ №99 

19. Посувайло О. Б. СЗШ №99 
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3. Сихівський район Марець І. В., спеціаліст відділу освіти 

Зелінська О.І., методист НМЦО м. Львова 

Бешлей Л. А., голова методоб’єднання вчителів 

початкових класів, вчитель початкових класів НВК 

«Школа-гімназія «Сихівська» 

4. Личаківський район Земба Л. І., спеціаліст відділу освіти 

Кулик А. М., методист НМЦО м. Львова 

Бочуляк Л. В., голова методоб’єднання вчителів 

початкових класів, вчитель початкових класів СЗШ №42 

5. Шевченківський район Чудовська Л. В., спеціаліст відділу освіти 

Кузів Н. А., методист НМЦО м. Львова 

Іванова О. С., голова методоб’єднання вчителів 

початкових класів, вчитель початкових класів СЗШ №91 

6. Галицький район Когут С. М., методист НМЦО 

Берник О. Н., голова методоб’єднання вчителів 

початкових класів, вчитель початкових класів СЗШ №62 
 

 

 

 

21.02.2011 р.      №73р 
 

Про проведення міської виставки постерів 

«Євро-2012 у Львові» 
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради, з метою поширення інформації про «Євро-2012» серед учнівської молоді, активізації 

роботи шкільних євроклубів закладів освіти, підготовки нашого міста до зустрічі представників з 

різних країн Європи та гідів-перекладачів для проведення екскурсій  визначними місцями м. 

Львова 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести 16 березня 2011 р. о 14 год. виставку постерів для вчителів та учнів – членів 

шкільних євроклубів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова «Євро-2012 у Львові» на 

базі ССЗШ №75 ім. Л. Українки (вул. Караджича, 7) відповідно до Положення.  

2. Затвердити Положення про проведення виставки постерів (Додаток 1). 

3. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій  м. Львова: 

3.1. Забезпечити участь у виставці опікунів та учнів – членів ШЄК закладів освіти м. Львова. 

4. Начальнику відділу освіти Залізничної районної адміністрації м. Львова Р. Вороняку: 

4.1. Створити належні умови для проведення виставки. 

5. Директору Навчально-методичного центру освіти м. Львова Н. Проць: 

5.1. Забезпечити надання методичної та організаційної допомоги закладам освіти, районним 

координаторам та опікунам ШЄК. 

6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
 

В.о. начальника управління    Г. Слічна 
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Додаток 1 

до наказу УО ДГП ЛМР  

від 21.02.2011 р. №73р 

ПОЛОЖЕННЯ 

про міську виставку постерів учнів – членів 

шкільних євроклубів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова  

на тему «Євро-2012 у Львові» 

Організатори: 

Навчально-методичний центр освіти м. Львова, ССЗШ №75 ім. Лесі Українки 

1. Загальні положення 

1.1. Виставка проводиться 16 березня 2011 року о 14 год. у приміщенні актового залу ССЗШ №75. 

1.2. До участі в заході запрошуються члени шкільних євроклубів загальноосвітніх шкіл м. Львова 

та опікуни ШЄК. 

1.3. Учасники подають виконані проекти у вигляді постерів в оргкомітет до 10 березня  

за адресою: м. Львів, 

вул. Караджича, 7, 

контактний телефон: 262-00-82 

Лавровій С.А. 

2. Мета виставки 

Метою заходу є поширення знань серед учнів про «Євро-2012», підготовка нашого міста до 

зустрічі представників із різних країн Європи, організація екскурсій визначними  місцями м. Львова 

за участі учнів-гідів-перекладачів, реалізація спільних освітніх проектів, налагодження контактів 

українських опікунів ШЄК з європейськими колегами та підготовка учнівської молоді України до 

свідомого громадянства в об’єднаній Європі. 

3. Формат семінару-виставки передбачає: 

- виступ членів ШЄК ССЗШ №75; 

- проведення відбіркового туру постерів (І тур) (11.03, журі); 

- перегляд та ознайомлення з відібраними на ІІ тур постерами (вчителі та учні зі шкіл міста); 

- екскурсія до виставкової зали школи (16.03); 

- презентація найкращих проектів учнями – членами ШЄК (16.03, 3 хв. державною мовою) 

4. Вимоги до оформлення постера: 

- ватман А-1, 

- підписи державною або іноземними мовами. 

5. Оргкомітет:  

Лаврова С. А., заступник директора ССЗШ №75, опікун ШЄК та вчителі англійської мови. 

6. Журі: районні координатори опікунів ШЄК закладів освіти м. Львова. 

7. Нагородження: 

Нагородження здійснюється на підставі визначених членами журі висновків. 
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01.02.2011 р.       №74р 
 

Про проведення міського 

навчального семінару для спеціалістів 

відділів освіти районних адміністрацій  

із питань дошкільного виховання та 

старших медичних сестер ДНЗ м. Львова 
 

На виконання Програми розвитку освіти м. Львова на період 2008-2012рр., відповідно до плану 

роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, з метою 

популяризації досвіду впровадження нових підходів у проведенні профілактично-оздоровчої та 

діагностичної роботи з дітьми дошкільного віку 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести 28.02.2011 р. о 10 год. на базі ДНЗ №166 (вул. Кульчицької, 10а) міський навчальний 

семінар на тему: “Організація лікувально-оздоровчої та корекційно-відновлювальної роботи в 

ДНЗ”. 

2.Відповідальним за організацію та проведення семінару призначити головного спеціаліста 

управління освіти С. Чемерис. 

3. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м.  Львова скерувати для участі у семінарі 

спеціалістів відділів освіти районних адміністрацій із питань дошкільного виховання та старших 

медичних сестер дошкільних навчальних закладів (5 осіб від району). 

4. Начальнику відділу освіти Залізничної районної адміністрації Р. Вороняку забезпечити належні 

умови для проведення навчального семінару. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

В. о. начальника управління   Г. Слічна 
 

 
22.02. 2011 р.        №76р 

 

Про проведення  

Тижня мови та літератури 
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради на 2011 рік, Положення про проведення предметних Тижнів, наказу управління освіти 

ДПГ ЛМР від 14.06.2010 р. №250р «Про затвердження графіка проведення предметних Тижнів у 

2010/2011 навчальному році у закладах освіти м. Львова», розпорядження Кабінету міністрів 

України №2130-р від 15.11.2010 р. «Про перенесення робочих днів у 2011 році» та з метою 

розвитку творчої діяльності, професійної майстерності й компетентності педагогічних працівників, 

пропаганди передового педагогічного досвіду 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести з 09.03.2011 р. по 12.03.2011 р. Тиждень мови та літератури. 

2. Затвердити програму предметного Тижня мови та літератури (додатки 1, 2, 3). 

3. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 
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3.1. Забезпечити проведення Тижня мови та літератури відповідно до Положення про проведення 

предметних Тижнів. 

3.2. До 16. 03. 2011 р. подати в НМЦО м. Львова звіт про проведення Тижня мови та літератури. 

4. Директору Навчально-методичного центру освіти м. Львова Н. Проць: 

4.1. Забезпечити підготовку, проведення та виконання Програми Тижня. 

4.2. Надати методичну допомогу при підготовці та проведенні Тижня мови та літератури. 

4.3. До 25.03.2011 р. узагальнити надані матеріали звітів про проведення предметного Тижня та 

подати в управління освіти ДГП ЛМР. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
 

В.о. начальника управління    Г. Слічна 
 

Додаток 1 

до наказу  

УО ДГП ЛМР 

від 22.02.2011 р. №76р 

Програма  

Тижня української мови та літератури 

у Навчально-методичному центрі освіти м. Львова 

(09.03.2011 р. - 14.03. 2011 р.) 
 

Дата/час Назва заходу Місце проведення Відповідальний 

09.03.2011 р. 

(середа) 

15.00. 

Відкриття Тижня української мови та літерату-

ри. Круглий стіл «Суцвіття педагогічних ідей» 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 

 

Василечко Г. В., 

Приставська О. І. 

10.03.2011 р. 

(четвер) 

15.00 

Літературно-мистецька акція «Живе слово Коб-

заря від серця до серця» (Галицький р-н – СЗШ 

№ 62; Залізничний р-н – Львівський художній 

ліцей, НВК «Гроно»; Личаківський р-н – СЗШ 

№63; Сихівський р-н – НВК «Школа-гімназія 

«Сихівська», ЛСШ №69; Франківський р-н – 

ЛКГ; Шевченківський р-н – СЗШ №33, СЗШ 

№92, СЗШ №7, СЗШ №44) 

Національний 

музей ім. Митро-

политаАндрея 

Шептицького, 

просп. Свободи, 20 

 

(1 учитель, 3 учні 

від даних шкіл) 

Василечко Г. В., 

Приставська О. І. 

керівники РМО 

11.03.2011 р. 

(п ятниця) 

15.00 

Семінар-практикум  для молодих учителів 

«Сучасний підхід до викладання творчості 

Т. Г. Шевченка у школі» 

 

Львівський палац 

мистецтв, 

вул. М. Коперника, 1) 

(список додається) 

Василечко Г. В., 

Приставська О. І. 

керівники РМО 

12.03. 2011 р. 

(субота) 

15.00 

Виставка-презентація кращого педагогічного 

досвіду вчителів української мови та літерату-

ри міста 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 

Василечко Г. В. 

Приставська О. І., 

керівники РМО 

14.03. 2011 р. 

(понеділок) 

15.00 

Презентації: 

-«Шевченко-художник»; 

-«Життя і творчість Василя Симоненка»; 

- «Свіча Шевченка крізь віки». Підведення під-

сумків Тижня української мови та літератури 

НВК ім. В.Симоненка, 

вул. В. Симоненка, 6 

 

(4 учителі від району) 

Василечко Г. В., 

Приставська О. І., 

керівники РМО 

 

СПИСОК 

молодих учителів української мови та літератури м. Львова – учасників семінару 11.03.2011 р. 
 

1.  Мисяк Ольга Ярославівна СЗШ І ст. №4 Г 

2.  Яковлева Ольга Вікторівна СЗШ І ст. №4 Г 

3.  Будз Марія Романівна ЛЛГ Г 

4.  Рентюк Світлана Зеновіївна НВК «Школа І ст. – гімназія» Л 

5.  Зарубайко Надія Володимирівна НВК «Школа І ст. – гімназія» Л 

6.  Ільчина К. М. «Лідер» Л 
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7.  Кулій І. В. СЗШ №29 Л 

8.  Дудич Христина Володимирівна ССЗШ №81 Ш 

9.  Чабан Оксана Любомирівна ССЗШ №81 Ш 

10.  Демків Галина Ярославівна СЗШ №91 Ш 

11.  Михалюк Наталя Петрівна СЗШ №91 Ш 

12.  Бек Іванна Зеновіївна СЗШ №22 Ш 

13.  Савченкова Любов Володимирівна СЗШ №43 Ш 

14.  Онуфрик Оксана Богданівна СЗШ №78 Ш 

15.  Марко Людмила Миколаївна ЛПГ Ш 

16.  Потоцька Ірина Богданівна ЛПГ Ш 

17.  Мацкевич Надія Василівна  ЛПГ Ш 

18.  Костів Віра Сергіївна СЗШ №99 Ш 

19.  Катюха Ольга Степанівна ЛТЛ Ш 

20.  Садова Наталія Романівна  СЗШ «Школа радості» Ф 

21.  Зайло Ольга Степанівна ЛКГ Ф 

22.  Потічко Марія Романівна ЛКГ Ф 

23.  Шевців Марія Теодозіївна ССЗШ №46 Ф 

24.  Андрусишин Мирослава Володимирівна  СЗШ №48 Ф 

25.  Яценко Надія Стефанівна СЗШ «Надія» Ф 

26.  Малитич Галина Іванівна СЗШ «Надія» Ф 

27.  Кобак Галина Ігорівна СЗШ «Надія» Ф 

28.  Козяр Наталя Богданівна СЗШ №73 С 

29.  Біжко Людмила Ярославівна СЗШ №90 С 

30.  Костів Ірина Володимирівна НВК «Школа-садок «Софія» С 

31.  Шкрум Наталія Володимирівна СЗШ №96 С 

32.  Пашковська Анастасія Іванівна АШ «Тривіта» С 

33.  Кушнір Марія Йосипівна ССЗШ №93 С 
 

Додаток 2 

до наказу  

УО ДГП ЛМР 

від 22.02.2011 р. №76р  

Програма  

Тижня світової літератури 

у Навчально-методичному центрі освіти м. Львова 

(09.03 - 12.03. 2011 р.) 
 

Дата/час Назва заходу Місце проведення Відповідальний 

09. 03. 2011 р. 

(середа) 

15.00 

Відкриття Тижня світової літератури. По-

шанування призерів і лауреатів Всеук-

раїнського конкурсу «Учитель року-2011» 

у номінації «Світова література». Творча 

зустріч з Маріанною Кияновською – 

поетом, перекладачем 

Центральна дитяча 

бібліотека м. Львова, 

вул. Окуневського, 3 

Г. Мрачковська, 

Т. Маслова 

10.03.2011 р. 

(четвер) 

15.00 

Презентація програми факультативного 

курсу «Зарубіжні письменники та Україна» 

СЗШ №43, 

вул. Масарика, 9 

Г. Мрачковська, 

Т. Ялтанець 

11.03.2011 р. 

(п’ятниця) 

15.00 

Семінар-практикум «Книга – будівельний 

матеріал громадянського суспільства. Тех-

нологія розвитку читацької діяльності учнів у 

процесі вивчення світової літератури. Роль 

учителя у формуванні літературних смаків 

учнів». Підсумки Тижня світової літератури 

НВК «Школа-садок 

№94», 

вул. Брюховицька,99 

Г. Мрачковська, 

О. Хабарова 
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12.03.2011р. 

(субота) 

Круглий стіл «Презентація проектних робіт 

«Вулицями літературного Львова». 

Підведення підсумків Тижня світової 

літератури 

СЗШ №44, 

вул. Пстрака,1 

Г. Мрачковська, 

керівники РМО 

Примітка: на усі заходи запрошуються по 5 учителів світової літератури з кожного району міста. 
 

Додаток 3 

до наказу 

УО ДГП ЛМР 

від  22.02.2011 р. №76р 

Програма 

Тижня німецької мови та літератури 

у Навчально-методичному центрі освіти м. Львова 

(09.03.2011 р. - 12.03. 2011 р.) 
 

Дата/час Назва заходу Місце проведення Відповідальний 

09.03.2011р. 

(середа) 

15.00 

1. Відкриття Тижня німецької мови 

2. Круглий стіл  для учителів німецької 

мови «ДПА – 2011» 

3. Обмін досвідом «Організація роботи з 

обдарованими дітьми» 

ЛЛМ, 

вул. Кульпарківська ,99 

 

Лозенко І.В., 

керівники 

РМО учителів 

німецької 

мови 

10.03.2011р.

(четвер) 

15.00 

1.Інтерактивний семінар для молодих учителів 

німецької мови (стаж до 5 років): "Використання 

ігор на уроці німецької мови" 

2. Виставка-конкурс стінних газет "Deutsch? 

Warumnicht!" ("Німецька мова? А чому б і ні!") 

3. Презентація учнівських проектів (пред-

ставлення німецькою мовою; двох учнів від 

району зі презентаціями визначає керівник РМО) 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 

Лозенко І.В., 

керівники 

РМО учителів 

німецької 

мови 

11.03.2011р. 

(п ятниця) 

15.00 

Педагогічна майстерня: «Місце і роль 

автентичної літератури у вивченні 

німецької мови». 

 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 

Лозенко І.В., 

керівники РМО 

учителів 

німецької мови 

12.03.2011р. 

(субота) 

15.00 

 

1. Виставка-презентація навчальної 

літератури німецьких видавництв. 

2. Підведення підсумків Тижня. 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 

Лозенко І.В., 

керівники  

РМО учителів 

німецької мови 
 

Додаток 4 

до наказу 

УО ДГП ЛМР 

від 22.02.2011 р. №76р 

Програма 

Тижня іноземних мов (англійська, французька, іспанська) 

у Навчально-методичному центрі освіти м. Львова 

(09.03.2011 р.  -  12.03. 2011 р.) 
 

Дата Назва заходу Місце 

проведення 

Відповідальний 

09.03.2011 р. 

(середа) 

День 

конкурсів 

15.00-15.30 

 

1. Відкриття Тижня мов. Презентація 

«Мовна освіта для міжкультурного  

взаєморозуміння прав людини і 

демократичної культури». 

Учасники:1 учитель англійської мови з 

кожного закладу 

Правнича гімназія, 

вул. Леонтовича,2 

 

 

 

 

С. Матис, 

 методист НМЦО  
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15.30-16.30 

 

 

 

Міський конкурс «Discover English» .  

Учасники:  1 учень 9-го класу з кожного 

закладу 

 

 

 

 

 

 

Керівники РМО учителів 

англійської мови 

 

10.03.2011 р. 

(четвер) 

День театру 

15.00-16.00 

 

 

15.00-16.00 

 

 

1. Театральна вистава, присвячена 

відкриттю Шекспірівського центру (5 уч-

нів* і 1 учитель зі спеціалізованих шкіл та 

гімназій із поглибленим вивченням 

англійської мови) 

 

2. Круглий стіл для вчителів іспанської 

мови «Використання новітніх технологій 

при викладанні іспанської мови» 

ССЗШ №45, 

вул. Наукова, 25 

 

 

 

 

НВК «Школа-

садок «Софія», 

вул. Героїв Крут, 27 

С. Матис, методист 

НМЦО, 

керівники РМО учителів 

англійської мови 

 

 

М. Семчишин, заступник 

директора, НВК 

«Школа-садок «Софія» 

11.03.2011 р. 

(п’ятниця) 

День екскурсій 

15.00-16.00 

 

15.00-16.00 

 

 

 

15.00-16.00 

 

 

15.00-16.00 

 

14.00-15.00 

 

 

 

 

 

15.00-16.00 

 

 

15.00-16.00 

 

 

15.00-16.00 

 

 

1.Екскурсія для вчителів англійської 

мови Галицького району 

(1 учитель від закладу)  

 

 

День відкритих дверей: 

1. Лінгвістичний центр (1 учень* і 1 

учитель від закладу Сихівського району) 

 

2. Агенція іноземних мов Наталії Дячук 

«Руна» (1 учень* і 1 учитель від закладу 

Франківського району) 

3. Dinternal Book (1 учень* і 1 учитель від 

закладу Шевченківського району) 

4. British Council (1 учень* і 1 вчитель від 

закладу Галицького району) 

 

 

 

 

5. Маг. «Галінbook» (1 учень* і 1 вчитель 

від закладу Личаківського району) 

 

6. Кабінет євроінтеграційних аспектів 

освіти ЛОІППО, ауд. №509 (1 учень* і 1 

учитель від закладу Залізничного району) 

7. Французький альянс (по 5 учнів* і 1 

учитель від закладу, де вивчається 

французька мова) 

пл. Ринок, 

біля Ратуші 

 

 

 

вул. Архипенка, 32 

 

 

 

пл. Міцкевича, 8/1 

 

 

вул. Куліша 46, 

3-ій поверх 

Головний корпус 

Національного 

університету 

ім. І. Франка, 

вул. Огієнка, 14 

 

ЛОІППО, 

ауд. № 509 

 

ЛОІППО 

 

 

ЛОІППО 

 

 

С. Матис,  

Стахняк Н. П., 

заступник директора 

ЛУГГ 

 

Керівник РМО, вч. англ. 

мови Сихівського району 

О. Тростинська 

 

Керівник РМО, вч. англ. 

мови Франківського 

району М. Кохан 
Керівник РМО, вч. англ. 

мови Шевч. р-ну О. Голіш 

Керівник РМО, вч. англ. 

мови Галицького району 

В. Курило 

 

 

 

Керівник РМО, вч. англ. 

мови Личаківського 

району Г. Столбова 

Керівник РМО, вч англ. 

мови Залізничного 

району Г. Строгуш 

Керівник РМО, вч. 

франц. мови 

Наконечна Н. А 

12.03.2011 р. 

(субота) 

10.00 

Підведення підсумків Тижня іноземних 

мов 

 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 

С. Матис, методист 

НМЦО, керівники РМО 

вч. англійської, фран-

цузької та іспанської мов. 
____________ 

*Учні 8-10 класів, 
 

Увага! 09.03.2011 р. відбудуться ІІ, ІІІ тури конкурсу «Львів на моїй долоні» зі французької мови. 
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22.02. 2011 р.        №77р 

 

Про проведення  

Тижня естетичної культури 
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 

ради на 2011 рік, Положення про проведення предметних Тижнів, наказу управління освіти ДГП ЛМР від 

14.06.2010 р. №250р «Про затвердження графіка проведення предметних Тижнів у 2010/2011 навчальному 

році у закладах освіти м. Львова» та з метою розвитку творчої діяльності, професійної майстерності й 

компетентності педагогічних працівників, пропаганди передового педагогічного досвіду 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести з 14.03 по 18.03.2011 р. Тиждень естетичної культури. 

2.  Затвердити програму предметного Тижня естетичної культури (Додатки 1, 2). 

3. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

3.1. Забезпечити проведення Тижня естетичної культури відповідно до Положення про проведення 

предметних Тижнів. 

3.2. До 24. 03. 2011 р. подати в НМЦО м. Львова звіт про проведення Тижня естетичної культури. 

4. Директору Навчально-методичного центру освіти м. Львова Н. Проць: 

4.1. Забезпечити підготовку, проведення та виконання Програми Тижня. 

4.2. Надати методичну допомогу при підготовці та проведенні Тижня естетичної культури. 

4.3. До 31.03.2011 р. узагальнити надані матеріали звітів про проведення предметного Тижня та подати в 

управління освіти ДГП ЛМР. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

В. о. начальника управління    Г. Слічна 
 

Додаток 1 

до наказу  

УО ДГП ЛМР 

від 22.02.2011 р. №77р 

Програма 

Тижня естетичної культури 

у Навчально-методичному центрі освіти м. Львова 

(14.03.2011 р.  -  18.03. 2011 р.) 
 

Дата Час Назва заходу 
Місце 

проведення 
Відповідальний 

14. 03 15.00 Відкриття Тижня естетичної культури. Пре-

зентації керівників РМО предметів художньо-

естетичного циклу «Краса і життя мого міста». 

НМЦО 

пл. Д. Галицького, 

4 

О. Гурин 

15. 03 15. 00 Виставка портфоліо вчителів художньо-

естетичного циклу: 

Галицький р-н 

Залізничний р-н 

Личаківський р-н 

Сихівський р-н 

Франківський р-н 

Шевченківський р-н 

 

 

СЗШ № 9 

СЗШ № 68 

СЗШ № 63 

СЗШ № 13 

НВК ім. В. Стуса 

ЛПГ 

 

 

О. Куник 

Н. Мочернюк 

М. Парфенюк 

М. Гаврилів 

Р. Падус 

І. Капустяк 
 



65 

 

15. 03 15. 00 Екскурсія-квест для вчителів, які викладають 

предмет «Художня культура» 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 

А. Васільєва, 

О. Гурин 

16. 03 15. 00 Майстер-клас «У майстерні художника» для 

вчителів образотворчого мистецтва ЗНЗ 

міста 

НВК 

ім. В. Симоненка, 

вул. В. Симоненка,6 

І. Колісник 

 

16. 03 15. 00 «Шевченкіана». Театралізація мистецтва. 

Для вчителів, які викладають предмети 

художньо-естетичного циклу 

Національний 

музей імені 

А. Шептицького, 

просп. Свободи, 20 

О. Гурин, 

І. Різун 

17. 03 15. 00 Презентація посібника Н. Ф. Юзюк «Ансам-

блі для фортепіано» для вчителів музичного 

мистецтва ЗНЗ міста 

Меморіальний музей 

С. Крушельницької,  

вул. С. Крушель-

ницької, 23 

О. Гурин, 

Р. Пасічник 

18. 03 14. 00 Позакласна робота і її виховний потенціал. 

Презентація мюзиклу «Федорине горе» для 

керівників гуртків художньо-естетичного 

спрямування. Підведення підсумків Тижня 

СЗШ № 43, 

вул. Масарика,9 

О. Гурин, 

Л. Тимчишин 

 

Додаток 2 

до наказу  

УО ДГП ЛМР 

від 22.02.2011 р. №77р 

Програма  

Тижня трудового навчання 

у Навчально-методичному центрі освіти м. Львова 

(14.03  -  18. 03. 2011 р.) 
 

Дата/час Назва заходу Місце проведення Відповідальний 

14.03.2011 р. 

(понеділок) 

15.00 

Відкриття Тижня трудового навчання. 

Круглий стіл: «Презентація творчих 

методичних доробків учителів 

трудового навчання» 

НМЦО, 

вул. Костюшка, 2 

Б. Шарун 

15.03.2011 р. 

(вівторок) 

15.00 

Семінар-практикум «Лялька-мотанка» СЗШ №78, 

вул. Замарстинівська, 

132 

Б. Шарун, 

Н. Лазурак 

16.03.2011 р. 

(середа) 

15.00 

Семінар-практикум «Народний розпис 

як засіб активізації творчих здібностей 

учнів на уроках трудового навчання» 

ССЗШ №75, 

вул. Караджича,7 

Б. Шарун, 

Л. Пліхтяк 

17.03.2011 р. 

(четвер) 

15.00 

Науково-практичний семінар 

«Сучасні тенденції викладання 

трудового навчання у школі» 

СЗШ №99, 

вул. Творча,1 

Б. Шарун, 

 Ю. Скварок 

18. 03. 2011 р. 

(п’ятниця) 

15.00 

Майстер-клас «Ниткова графіка»  

 

 

Підсумки Тижня трудового навчання 

ССЗШ №93, 

вул. Кос-

Анатольського,10 

По районах 

Б. Шарун, 

Л. Лозовіцька 

 

Керівники РМО 
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17.02.2011 р.     № 4-2601-372 

 

Начальникам відділів освіти 

районних адміністрацій 
 

Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  надсилає до 

відома та практичного використання в роботі лист Львівського обласного управління Комітету з 

фізичного виховання та спорту від 15.02.2011 р. №05-67 щодо оцінювання навчальних досягнень 

учнів основної, підготовчої та спеціальної медичних груп під час проведення уроків фізичної 

культури в загальноосвітніх навчальних закладах.  

Додаток – копія листа Львівського обласного управління Комітету з фізичного виховання та 

спорту - 1 арк. 
 

В.о. начальника управління     Г. Слічна 
 

Вик. Войтович Л. В. 

тел. 254-60-49 
 

КОМІТЕТ З ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ 

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ 

 

Україна, 79011, м. Львів, вул. Стуса, 2 

Тел./факс: (0322) 76-05-89 
e-mail: upravlin_sport@mail.lviv.ua 

 

MINISTRY OF EDUCATION 

AND SCIENCE OF UKRAINE 

LVIV REGIONAL COMMITTEE 

BOARD OF PHISICAL 

TRAINING AND SPORTS 

 

2, Stusa Str., Lviv, 79011, UKRAINE 
Tel./fax: +38 (0322) 76-05-89 

e-mail: upravlin_sport@mail.lviv.ua 

15.02.2011 р.       №05-67 
 

Керівникам відділів  (управлінь) 

освіти райдержадміністрацій  

та міськвиконкомів 
 

Завідувачам районних (міських) 

методичних кабінетів 
 

Беручи до уваги звернення учителів фізичної культури, голів методичних об’єднань і 

методистів із фізичної культури щодо правильності оцінювання навчальних досягнень учнів 

основної, підготовчої та спеціальної медичної груп під час уроків фізичної культури, 

повідомляємо, що: 

 оцінювання навчальних досягнень учнів основної медичної групи здійснюється відповідно до 

наказу МОН України від 05.05.2008 р. №371 та діючих навчальних програм із фізичної культури;  

 учні підготовчої медичної групи відвідують уроки фізичної культури, виконують вимоги 

діючих навчальних програм для основної групи; засвоюють навчальний матеріал із поступовим 

збільшенням навантаження без здачі навчальних нормативів (Інструкція про розподіл учнів на 

групи для занять на уроках фізичної культури, додаток 1, затверджена наказом МОН України та 

МОЗ України від 20.07.2009 р. №518⁄674); 

 учні спеціальної медичної групи відвідують уроки фізичної культури, крім цього відвідують 

два заняття на тиждень в позаурочний час; виконують вимоги програм для спеціальних медичних 

груп; під час уроку фізичної культури виконують корегувальні вправи та вправи для загального 

фізичного розвитку, які їм не протипоказані; таким учням можна виставляти поточну за знання і 
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техніку виконання корегувальних вправ, а наприкінці навчального року ставиться „Зараховано” 

(лист МОН України про вивчення фізичної культури у 2010 – 2011 н.р.). 
 

Начальник управління    Я. Гаврих 

Вик. Кравченко Н.С. 

Т.: 244-42-29 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ  

 
 

79007‚  м. Львів‚  вул.  Огієнка, 18а           тел./факс  +38 0322 724773           e-mail: 

loippo@ukr.net           www.loippo.lviv.ua 
 

 

22.02.2011 р. №158 

 

на №_______ 

 

Завідувачам методичних кабінетів 

Директорам Будинків, Центрів дитячої та 

юнацької творчості Залізничного,  

Личаківського, Сихівського, Шевченківського,  

Франківського, Городоцького, Пустомитівського, 

Перемишлянського, Яворівського районів 
 

Просимо забезпечити участь  педагогів  у засіданнях методичних об’єднань: 

- керівників шкіл, студій для дітей дошкільного віку – 02.03.2011 року, Будинок дитячої та 

юнацької творчості Залізничного району, вул. Чернівецька, 4, поч. о 10.00; 

- керівників театральних гуртків – 02.03, Центр дитячої та юнацької творчості Сихівського району, 

вул. Хуторівка, 28, поч. о 14.00; 

- керівників гуртків образотворчого мистецтва – 04.03, Будинок дитячої та юнацької творчості 

Залізничного району; поч. о 14.00; 

- керівників вокально-естрадних гуртків – 11.03, Винниківський Будинок дитячої та юнацької 

творчості, вул. І. Франка, 1, поч. о 14.00; 

- керівників гуртків ткацтва – 09.03, Сихівська школа народних мистецтв, вул. Антоненка-

Давидовича, 6; поч. о 14.00; 

- методистів – 16.03, Личаківський районний Будинок дитячої та юнацької творчості, 

вул. Личаківська, 99, поч. об 11.00; 

- керівників гуртків писанкарства – 16.03, Городоцька районна Мала академія мистецтв, 

вул. Мартовича, 1, поч. об 11 год. 
 

Заступник директора       М. Кацюба 
 

Вик. Наконечна О. П. 

272-47-52 
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Запрошуємо до Національного музею у Львові 

ім. Андрея Шептицького 
 

Пропозиції на березень 
 

Тематичні екскурсії на виставці творів Тараса Шевченка 

Вхідний квиток для учнів - 3 грн. Екскурсійне обслуговування - 20 грн. зі групи 
 

Церковно-календарний рік в НМЛ 

 «Розмаїття сюжетів, зображених на іконі Різдва Христового ХVІ-ХVІІ ст.» 

 «Собор Пресвятої Богородиці» 

 «Богоявлення-Хрещення Ісуса Христа» 

 «Життя і покликання св. Івана Хрестителя та його зображення в українському іконописі» 

 «Св. Василій Великий, св. Йоан Золотоустий та Григорій Богослов. Їхня іконографія в 

українському сакральному мистецтві» 

 «Стрітення Господнє» 

 «Право людини на вибір і відповідають за свої вчинки на іконі «Страшний суд» 

 «Відображення Страстей Христових на українській іконі» 
 

Вхідний квиток для учнів - 4 (2) грн.  

Екскурсійне обслуговування - 30 грн. зі групи 
 

Тематичні екскурсії адаптовані до шкільної програми з «Художньої культури України», 10 кл. 

Вхідний квиток для учнів - 2, 3, 4 грн. 

Екскурсійне обслуговування - 20, 30 грн. з групи 

Є можливість читати окремі лекції у приміщені школи. Одна лекція – 100 грн. зі класу 

0678514451 - Різун 1рина 

2358856 - сектор культурно-освітньої роботи НМЛ 

 


