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12.02.2010 р.                                                                                                 № 44р

Про проведення міського учнівського
конкурсу науково-дослідних робіт
з математики та інформатики   

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної 
політики Львівської міської ради, з метою виявлення обдарованої молоді, розвитку 
їхніх творчих здібностей, підвищення рівня знань та ерудиції школярів з математики 
та інформатики, активного залучення учнів до наукового дослідження,

НАКАЗУЮ
1. Провести 26 березня 2010 року о 15.00 год. міський  учнівський конкурс 

науково-дослідних робіт з математики та інформатики  на базі Львівської гімназії 
«Євшан» (м. Львів, вул. Любінська, 93а) відповідно до Положення.

2. Затвердити Положення про проведення  міського учнівського конкурсу науково-
дослідних робіт з математики та інформатики (додаток № 1).

3. Затвердити склад оргкомітету конкурсу науково-дослідних робіт з математики 
та інформатики (додаток № 2).

4.Затвердити склад журі конкурсу науково-дослідних робіт з математики та 
інформатики (додаток № 3).

5. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова:
5.1.Забезпечити участь у міському конкурсі науково-дослідних робіт з математики 

та інформатики  учнів 9-11 класів загальноосвітніх  навчальних закладів.
6.  Директорові Львівської гімназії «Євшан» Назар Б.В.:
6.1. Забезпечити організацію та проведення міського учнівського конкурсу 

науково-дослідних робіт з математики та інформатики .
6.2. Створити належні умови для проведення міського учнівського конкурсу     

науково-дослідних робіт з математики та інформатики.
7.   Контроль за виконанням наказу покласти на заступника  начальника управ-

ління 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  12.02.2010 № 44р            
ПОЛОЖЕННЯ

про Львівський міський учнівський конкурс
науково-дослідних робіт з математики та інформатики

1. Мета і завдання конкурсу:
- виявлення найбільш обдарованих учнів серед старшокласників м. Львова з 

математики та інформатики і розвиток їхніх творчих здібностей;
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- розширення світогляду школярів щодо досягнень вітчизняної та зарубіжної 
математичної науки;

- активне залучення учнів міста до процесу самоосвіти та саморозвитку;
- удосконалення вмінь і навичок самостійної роботи, підвищення рівня знань 

та ерудиції школярів з математики та інформатики;
- навчання учнів роботи з науковою літературою, формування культури
          наукового дослідження.
2. До участі в конкурсі допускаються учні 9-11 класів м. Львова, які мають

Науково-дослідні роботи з математики та інформатики.
3. Загальні вимоги до робіт:
Наукова робота має бути актуальною, мати пошуковий та дослідницький характер 

і практичне значення.
Роботи подавати в друкованому та електронному варіантах (можлива мульти-

медійна презентація). Вони повинні містити список використаної літератури, ти-
тульний аркуш, рецензію наукового керівника.

Роботи подати в гімназію «Євшан» до 17.03.2010 р. 
4. Для проведення конкурсу створюється оргкомітет і журі, які затверджуються 

управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
5. Переможці конкурсу нагороджуються грамотами та дипломами.
6. Місце і час проведення конкурсу: 
Львівська гімназія “Євшан”,  26 березня 2010 р., 15.00 год.

Додаток 2 
до наказу управління освіти

 департаменту гуманітарної політики
 Львівської міської ради

                                                                                                              від   12.02.2010 № 44р                     
СКЛАД 

оргкомітету конкурсу
науково-дослідницьких робіт з математики та інформатики

1. Назар Б.В. – директор гімназії “Євшан”, голова оргкомітету;
2. Кулик І.М. – заступник директора з НМР, заступник голови оргкомітету;
3. Чапран М.П. – голова методичного об’єднання вчителів математики, член комітету;
4. Сидоренко О.П. – вчитель математики та інформатики, член комітету.

Додаток 3 
до наказу управління освіти

 департаменту гуманітарної політики
 Львівської міської ради

                                                                                                               від   12.02.2010 № 44р                     

СКЛАД
журі конкурсу науково-дослідницьких робіт з математики та інформатики

1. Франк Г.В. – методист НМЦО м. Львова, голова журі;
2. Васильків Г.І. – заступник директора ЗСШ № 13, член журі;
3. Осадчук Л.С. – вчитель Львівської гімназії “Євшан”, член журі;
4. Тарантула О.Б. – вчитель ЛФМЛ, член журі;
5. Мищишин О.Я. – викладач Львівської фінансової академії, член журі (за згодою);
6. Пархуць Л.Т. – викладач університету “Львівська політехніка”, член журі (за згодою).
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17.02.2010 р.                                                                                            № 51 р
                             

Про вивчення дотримання чинного
законодавства щодо охорони дитинства
та соціального захисту дітей у
відділах освіти районних адміністрацій
та навчальних закладах м. Львова 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про охорону дитинства», «Про 
забезпечення організаційних, правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування», «Про основи соціальної захищеності інвалідів 
в Україні», Указу Президента України від 11.07.2005р. № 1086/2004 «Про першо-
чергові заходи щодо захисту прав дітей», Постанови Кабінету Міністрів України від 
05.04.1994р. № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та 
матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання», керуючись Конвенцією ООН «Про права дитини», відповідно до плану роботи 
управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, 
керуючись Положенням про організацію інспектування в освітній системі 

м. Львова, затвердженої наказом управління освіти департаменту гуманітарної 
політики Львівської міської ради від 05.11.2008р. № 2601-12/395, з метою вивчення 
дотримання чинного законодавства щодо охорони дитинства та соціального захисту 
дітей у відділах освіти районних адміністрацій та навчальних закладах міста Львова,

НАКАЗУЮ :
1. Здійснити з 24.02.2010 року до 16.03.2010 року вивчення дотримання чинного 

законодавства щодо охорони дитинства та соціального захисту дітей у відділах освіти 
районних адміністрацій та навчальних закладах міста Львова.

2. Створити комісію у складі:
Слічна Г.М. – заступник начальника управління освіти, голова комісії;
Войтович Л.В. – головний спеціаліст управління освіти, член комісії;
Гайдук І.І. - головний спеціаліст управління освіти, член комісії;
Хуул О.О. - головний спеціаліст, юрисконсульт управління освіти, член комісії;
Кикош М.М. – головний спеціаліст відділу освіти Галицької районної ад-

міністрації, член комісії; 
Огоновська Л.В. – заступник директора МКМЦ «Галицьке юнацтво», член комісії.             
3. Членам комісії подати матеріали вивчення дотримання чинного законодавства 

щодо охорони дитинства та соціального захисту дітей у відділах освіти районних 
адміністрацій та навчальних закладах міста Львова до 18.03.2009 року.

4. Головному спеціалісту з соціальних питань та інклюзивної освіти управління 
освіти Войтовичу Л.В. узагальнити подані матеріали до 22.03.2009 року.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління                    Н. Оксенчук
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17.02.2010 р.                                                                                            № 52р

Про проведення Тижня 
духовного виховання

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної полі-
тики Львівської міської ради на 2010 рік, Положення про проведення предметних Тижнів, з 
метою розвитку творчої діяльності, професійної майстерності й компетентності педагогічних 
працівників, виховання в учнівської молоді поваги до духовних цінностей,

НАКАЗУЮ :

1. Провести з 01.03.2010 р. по 05.03.2010 р. Тиждень духовного виховання.
2. Затвердити  Програму  проведення  Тижня духовного  виховання (додаток 1).
3. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій:
3.1. Забезпечити проведення Тижня духовного виховання відповідно до Поло-

ження про проведення предметних Тижнів.
3.2. Забезпечити проведення у навчальних закладах району:
 виставки-конкурси стінних газет на тему «Світлий час Великоднього посту»;
 уроки моральних цінностей «Молодь – нове покоління України»;
 тематичних виставок  духовної літератури;
 фестивалю інсценізації «Добро – основа морального життя»;
 конкурсу творчих робіт «Мораль любові».
3.3. До 19.03.2010 р. подати в НМЦО м. Львова звіт про проведення Тижня 

духовного виховання.
4.  В.о. директора Навчально-методичного центру освіти м. Львова Н. Проць:
4.1. Забезпечити виконання Програми Тижня духовного виховання.
4.2. Надати методичну допомогу при підготовці та проведенні Тижня духовного виховання.
4.3. До 26.03.2010 р. узагальнити надані матеріали звітів про проведення 

предметного Тижня та подати в управління освіти.
5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти Г. Слічну. 

Начальник  управління                        Н. Оксенчук



8

Додаток 1
до наказу управління освіти

 департаменту гуманітарної політики
 Львівської міської ради

від 17.02.2010 № 52р

Орієнтовна програма 
Тижня духовного виховання у Навчально-методичному центрі освіти м. Львова

(01-05 березня 2010 року)

Дата Година Назва заходу Місце проведення, 
відповідальний

01 березня
(понеділок)

1500 Відкриття Тижня духовного виховання.
Презентація методичного посібника
О. Сабари «Вибір добра»

НМЦО
(пл. Д.Галицького, 4)

Т.Ольшанецька,
О.Сабара

02 березня
(вівторок)

1000 Виїзний навчальний семінар для вчителів 
християнської етики закладів освіти
м. Львова

Навчальні заклади 
м. Львова

03 березня
(середа)

1000

Навчальний семінар для заступників ди-
ректорів з виховної роботи ЗНЗ м. Львова

УКУ
(вул. Свєнціцького, 17)

Т.Ольшанецька

04 березня
(четвер)

1000

Навчальний семінар для педагогів орга-
нізаторів ЗНЗ м. Львова

УКУ
 (вул. Свєнціцького, 17)

Т.Ольшанецька

05 березня
(п’ятниця)

1400

Круглий стіл на тему «Духовне вихо-
вання дітей»

НМЦО
(пл. Д.Галицького, 4)

Т.Ольшанецька,
О.Сабара

17.02. 2010 р.             № 53р 

Про проведення навчального
семінару для вчителів християнської етики
загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова 

На виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики 
Львівської міської ради від 17.02.2010 р. № 52 р «Про проведення Тижня духовного 
виховання у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова»,  з метою активізації ду-
ховного виховання школярів, інтеграції діяльності всіх учасників виховного процесу, 
спрямованої на розвиток особистості дітей та учнівської молоді,
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НАКАЗУЮ:
1. Провести 02.03.2010 р. 10.00 год. навчальний семінар для вчителів християн-

ської етики згідно з додатком  (додається). 
2. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова:
2.1. Забезпечити організацію та проведення семінару у визначеному загально-

освітньому навчальному закладі. 
2.2. Скерувати для участі у семінарі вчителів християнської етики, згідно з додатком. 
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника 

управління  Г. Слічну.

Начальник  управління Н. Оксенчук

Додаток1 
до наказу управління освіти

департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради

від 17.02.2010 р. № 53 р.

Графік проведення міського навчального семінару
для вчителів християнської етики

Район Місце  проведення Учасники семінару

Галицький Львівська лінгвістична гімназія

 (вул. Кирила  і Мефодія, 17-а)

Вчителі християнської етики 

ЗНЗ  Залізничного району

Залізничний СЗШ № 40 (вул. Любінська, 93-б) Вчителі християнської етики 

ЗНЗ  Сихівського району

Личаківський СЗШ № 21 (вул. Кониського, 8) Вчителі християнської етики 

ЗНЗ  Галицького  району

Сихівський СЗШ № 13 (вул. Драгана, 7) Вчителі християнської етики 

ЗНЗ  Шевченківського  району

Франківський НВК ім. В. Стуса (вул. Повстанська, 14) Вчителі християнської етики 

ЗНЗ  Личаківського  району

Шевченківський СЗШ № 54 (вул. Хвильового, 16) Вчителі християнської етики 

ЗНЗ  Франківського  району

Вик. І. Гайдук
тел.297-57-84
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17.02.2010 р.                                                                           № 54р

Про комплексну перевірку
ДНЗ № 2 та ДНЗ № 130 м. Львова

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львів-
ської міської ради на 2010 рік, Положення про інспектування в освітній системі м. Львова, 
затвердженим наказом управління освіти від 05.11.2008 р. № 2601–12/395 та з метою вивчення 
стану управлінської діяльності, аналізу реального стану організації навчально-виховного про-
цесу, оцінки ефективності та результативності освітнього процесу в ДНЗ № 2 та ДНЗ № 130,

НАКАЗУЮ:
1. З 23.02.2010 р. по 12.03.2010 р. провести комплексну перевірку у ДНЗ № 2 

Залізничного району та  ДНЗ № 130 Сихівського району. 
2. Створити  комісію для вивчення у складі:
Н. Оксенчук – начальник управління освіти ДГП ЛМР, голова комісії;
Г. Слічна – заступник начальника управління освіти, заступник голови комісії;
С. Чемерис – головний спеціаліст з питань дошкільного виховання та початкової освіти;
Л. Васюта – головний спеціаліст управління освіти;
І. Канчуга – головний спеціаліст  відділу освіти Франківської райадміністрації;
О. Бащук –методист НМЦО м. Львова; 
Г. Вержиговська – зав. відділенням гігієни дітей та підлітків міської СЕС (за згодою);
Л. Ковальчук – завідувач ДНЗ № 37 м. Львова.
Представник Львівської  державної інспекції промислової безпеки та охорони 

праці у соціально-культурній сфері (за згодою).
 3. Членам комісії подати матеріали вивчення заступнику начальника управління 

освіти Г. Слічній до  19.03.2010 р.
4. Заступнику начальника управління освіти Г. Слічній узагальнити подані 

матеріали до 25.03.2010 р.
5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління                                           Н. Оксенчук

17.02.2010 №  55р

Про  підготовку загонів юних інспекторів руху 
до Всеукраїнського конкурсу команд веселих та 
найкмітливіших юних інспекторів руху (КВН ЮІР-2010)
Відповідно до Закону України «Про дорожній рух», на виконання наказу  управління 

освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради №2601-12/406  
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від 30.09.2009 р. «Про затвердження заходів з питань безпеки життєдіяльності на 2009-
2010 навчальний рік» з метою залучення широкого загалу школярів до участі в роботі, 
спрямованій на запобігання  дитячому  дорожньо-транспортному  травматизму, 

НАКАЗУЮ:
1. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій:
1.1. Довести до відома директорів підпорядкованих навчальних закладів Поло-

ження про проведення Всеукраїнського конкурсу команд веселих та найкмітливіших
юних інспекторів руху (КВН ЮІР-2010). (Додаток 1).

1.2. Забезпечити підготовку загонів юних інспекторів руху (ЮІР)  до Всеукраїнського кон-
курсу КВН ЮІР-2010 відповідно до визначених  у Положенні вимог.

1.3. До 01.03.2010 року подати в управління освіти  заявки від району про участь 
загонів ЮІР у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу команд веселих та найкміт-
ливіших юних інспекторів руху згідно з формою. (Додаток 2).

1.4. Забезпечити участь команд-переможців у обласному етапі КВК-ЮІР-2010, 
який відбудеться 11 березня на базі ЦДТЮГ (вул. Вахнянина, 29).

2. Директорові МКМЦ “Галицьке юнацтво” В. Іваху:
2.1. Забезпечити надання методичної допомоги у оформленні кутків безпеки життєдіяльності.
3. Головному спеціалісту з питань загальної середньої освіти Л. Василишин:
3.1. До 03.03.2010 року подати в Головне управління освіти і науки облдерж-

адміністрації та УДАІ ГУ МВСУ у Львівській області заявку на участь команд від 
міста у обласному етапі  Всеукраїнського конкурсу КВН ЮІР-2010.

4.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління                                           Н. Оксенчук
                                                                                                                                    Додаток 1

до наказу управління освіти
департаменту гуманітарної політики

Львівської міської ради                                                                                              
від 17.02. 2010 р. № 55р

Положення
про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу 

серед команд веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху 
КВН ЮІР–2010

З метою залучення широкого загалу школярів до участі у роботі, спрямованій на 
запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму, прищеплення неповнолітнім 
поваги до професії працівника міліції, організації змістовного дозвілля школярів, вихо-
вання у них культурних та естетичних смаків, зміцнення дружніх зв’язків між командами 
КВН ЮІР Міністерство внутрішніх справ України, Міністерство освіти і науки України 
прийняли спільне рішення про проведення Всеукраїнського конкурсу КВН ЮІР-2010.

Загальні положення:
У конкурсі беруть участь команди КВН ЮІР загальноосвітніх  навчальних  закладів. 
Склад команди – 15 осіб  віком не старше 17 років. 
Заявки  від  навчального закладу про участь команди КВН ЮІР у конкурсі серед 

команд веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху подати у відділ освіти ра-
йонної адміністрації  до  25.02.2010 року за формою (додається).

Відділ освіти подає заявку до 01.03.2010 року в управління освіти про участь 
команд КВН ЮІР від району за формою (додається).

Управління освіти подає до 03.03.2010 року заявку в  Головне  управління  освіти    
науки  за  формою  (додається).
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Програма зустрічей та умови проведення конкурсів:
Конкурсні програми виконуються українською мовою.
1.Привітання –  „ДАІ завжди поруч”:
 Учасники конкурсу згідно із жеребкуванням, в обраній ними формі представ-

ляють свою команду, яка вивчає і завжди виконує Правила дорожнього руху. 
Час виступу – до 7 хвилин. Максимальна оцінка – 7 балів.
2. Конкурс відеокліпів –  „Нас об’єднує поваа до правил дорожнього руху”.  
Команди готують та демонструють озвучені відеокліпи, тематика яких пов’язана з ро-

ботою ДАІ, дорогами, автотранспортом, дорожніми знаками, правилами дорожнього руху. За 
жанром відеокліп може бути змонтований як комедійний, розважально-навчальний.

Відеокліп записується у формі DVD.
Час виступу – до 5 хвилин. Максимальна оцінка – 7 балів.
3. Музичне домашнє завдання – "Я не порушую правил дорожнього руху”.  
Команди готують  музичні  гумористичні  номери, що  відповідають  темі  зустрічі. 
Жанровість  не регламентується  (пісенний, танцювальний, пародійний та інші).
Тривалість виступу – до 10 хвилин. Максимальна оцінка – 7 балів.
Використання  фонограми „ +”  у  конкурсах  не  допускається. 
За  використання  фонограм „ +”  журі  буде  знімати  2  бали  зі загальної кількості 

отриманих балів  командою  за  конкурс. 
У  разі  недотримання  терміну  виступу, команді  знімається  1  бал  від  загальної  

кількості  отриманих балів у  конкурсі.
Визначення переможців та нагородження:

Конкурси оцінює журі. За кожний конкурс командам виставляється середній бал. 
Переможець зустрічі визначається за сумою набраних балів. Команди-переможці
обласного фіналу КВН ЮІР-2010 та їх учасники отримують призи та відзнаки орга-
нізаторів і спонсорів конкурсу. Команди-переможці  обласного  конкурсу отримує 
право участі у зональному етапі, а переможці зонального етапу – у фіналі Всеукраїн-
ського конкурсу КВН ЮІР-2010, який відбудеться в рамках зльоту ЮІР-2010.

Начальник управління                          Н. Оксенчук

Додаток 2
до наказу управління освіти

департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                         від 17.02. 2010 р. № 55р

ЗАЯВКА
  на участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу серед команд 

КВН ЮІР-2010 ____________ школи

Керівник команди ____________________________________________________
Контактний телефон керівника ________________________________________ 

№ П.І. учня Клас Вік  учасника

МП                                       П.І.Б. директора навчального закладу
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З А Я В К А
на участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу серед команд

 КВН ЮІР -2010 ____________ району

№ Навчальний заклад Керівник команди Контактний 
телефон

1.
2…

МП                                       П.І.Б. керівника  відділу  освіти

17.02.2010                          № 56 р

Про розвиток шкільної музейної мережі
та співпрацю з культурно-мистецькими закладами

Відповідно до Закону України «Про музеї та музейну справу», Розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 08.12.2009р. № 1494 «Про затвердження плану заходів 
щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді 
шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням 
об’єктів культурної спадщини», наказу Міністерства освіти і науки України № 28 
від 22.01.2010 р. «Про оголошення розпорядження Кабінету міністрів України від 
08.12.2009 р.№ 1494», на виконання Програми розвитку освіти м. Львова на період 
2008-2012 роки, затвердженої ухвалою Львівської міської ради від 20.03.2008 р. 
№ 1615, з метою зосередження навчально-виховного процесу на культурній спадщині 
українського народу, ефективному використанні музейного надбання в освітньо-
виховному процесі, створення умов  для вивчення, збереження національних пам’яток 
матеріальної і духовної культури української нації, залучення школярів до вивчення 
національної історико-культурної спадщини,

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план заходів управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради на 2010 рік з реалізації проекту «Шкільне музеєзнавство». 
(Додаток 1).

2. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій Львівської міської ради:
2.1. Довести до відома директорів загальноосвітніх навчальних закладів заходи 

управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  на 
2010 рік з розвитку шкільної музейної мережі та співпраці з культурно-мистецькими 
закладами на  виконання проекту «Шкільне музеєзнавство». (Додаток 1).

2.2. Забезпечити виконання спланованих заходів та підготовку звітів до 10 грудня 
відповідно до визначеної форми. (Додаток 2).

2.3. Призначити відповідальну особу за виконання та контроль спланованих заходів.
3. Головному спеціалістові управління освіти з питань загальної середньої освіти Л.Василишин:
3.1.  Координувати та систематично здійснювати контроль за виконанням заходів.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління 

Г. Слічну.
Начальник управління Н. Оксенчук
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Додаток 1
до наказу управління освіти

департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                         від 17.02. 2010 р. № 56р
План заходів на 2010 рік 

 управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради
з розвитку шкільної музейної мережі та співпраці з культурно-мистецькими 

закладами на реалізацію проекту «Шкільне музеєзнавство»
№п/п Зміст заходу Терміни 

виконання
Відповідальні

1. Забезпечити функціонування та розвиток 
шкільних музеїв шляхом підняття наукового 
та публічного іміджу та авторитету шкільних 
музеїв.

Протягом року Управління освіти
Відділи освіти
НМЦО
Директори шкіл
Керівники шкільних 
музеїв

2. Сприяти співпраці шкільних музеїв з культурно-
мистецькими закладами та установами.

Протягом року Управління освіти
Відділи освіти
НМЦО
Директори шкіл
Керівники шкільних 
музеїв

3. Забезпечити щорічну підготовку звіту-інфор-
мації  відповідно до поданої форми.

до 10 грудня Управління освіти
Відділи освіти
НМЦО
Директори шкіл
Керівники шкільних 
музеїв

4. Забезпечити проведення інвентаризації фон-
дів шкільних музеїв.

до 30 червня Директори шкіл

5. Провести паспортизацію шкільних музеїв. до 30 березня Управління освіти
НМЦО
Відділи освіти
Директори шкіл
Керівники шкільних 
музеїв

6. Забезпечити проведення днів інформації про 
заклади культури, об’єкти культурної спад-
щини, історико-культурні заповідники, музеї. 

Протягом року Директори шкіл 
Заступники директорів 
з навчально-виховної 
роботи
Керівники шкільних 
музеїв

7. Включити до навчальних планів проведення 
музейних тижнів  (днів): обов’язкових екс-
курсій до шкільних музеїв, об’єктів культур-
ної спадщини, історико-культурних заповід-
ників, музеїв.

у І та ІІ семестрі Управління освіти
НМЦО
Відділи освіти
Директори шкіл
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8. Сприяти проведенню на постійній основі у вихідні 
дні і протягом канікулярного періоду оглядових 
тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів 
культурної спадщини, історико-культурних запо-
відників, музеїв.

Протягом року Директори шкіл

9. Сприяти проведенню навчальної практики на 
базі об’єктів культурної спадщини, історико-
культурних заповідників, музеїв.

червень Директори шкіл

10. Сприяти забезпеченню доступу до інформації 
про діяльність шкільних музеїв. об’єктів 
культурної спадщини, історико-культурних 
заповідників, музеїв (створення веб-сайтів 
про екскурсійні маршрути)

Протягом року Управління освіти
НМЦО
Відділи освіти
Директори шкіл

11. Сприяти шкільним музеям, об’єктам культур-
ної спадщини, історико-культурним заповід-
никам, музеям у залученні учнівської молоді 
до участі у конференціях, виставках, фести-
валях, концертах та інших культурно-про-
світницьких заходах.

Протягом року Управління освіти
НМЦО
Відділи освіти
Директори шкіл

12. Сприяти забезпеченню сучасними інформаційними 
та комунікаційними технологіями  шкільних музеїв.

Протягом року Управління освіти
НМЦО
Відділи освіти
Директори шкіл

13. Сприяти участі навчальних закладів м. Львова  у 
обласному проекті «Школа і музей: працюємо 
разом» (музейна педагогіка)
 участь у презентації навчально-методичного 
посібника для учнів 5-8 класів (березень 2010);
 участь у «Педагогічному марафоні» 
(червень 2010);
 участь у Всеукраїнському музейному фес-
тивалі (вересень-жовтень 2010)

Протягом року Управління освіти
НМЦО
Відділи освіти
Директори шкіл

14. У шкільних музеях міста Львова забезпечити 
проведення різних видів екскурсій:
 екскурсія-урок;
 екскурсія-лекція;
 екскурсія - концерт;
 екскурсія-спектакль;
 екскурсія-виставка;
 екскурсія-консультація;
 екскурсія-демонстрація;
 рекламна екскурсія

Протягом року Директори шкіл
Керівники шкільних 
музеїв

15. Сприяти запровадженню науково-дослідної 
роботи у шкільних музеях м. Львова шляхом 
організації:
 виставок;
 поповнення розділів;
 підготовка каталогів;
 методичні розробки екскурсій-уроків;
 науковий опис цінних експонатів;
 написання статей;
 підготовка буклетів.

Протягом року Управління освіти
НМЦО
Відділи освіти
Директори шкіл
Керівники 
шкільних музеїв
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16. Сприяти організації та проведенню міських 
мистецько-просвітницьких заходів:
 «Національний музей і молодь»;
 «Форум-музей»;
 «Музей без кордонів»;
 «Музейна комунікація»;
 «Мистецький пленер».

Протягом року Управління освіти
Відділи освіти
НМЦО
Директори шкіл

17. Провести міські конкурси: 
 «Музеєзнавче джерелознавство»;
 «Мій віртуальний музей»
  (комп’ютерне мистецтво);
 «Музей-майстерня»;
 «Живе мистецтво».

Протягом року Управління освіти
НМЦО
Відділи освіти
Директори шкіл
Керівники шкільних 
музеїв

18. Сприяти підготовці методичних допоміжних 
матеріалів «Портфель екскурсовода» та 
забезпечити проведення «круглих столів», 
семінарів, конференцій для учителів, учнів та 
їх батьків.

Протягом року НМЦО
Директори шкіл
Керівники шкільних 
музеїв

19. Забезпечити оформлення  у навчальних 
закладах інформаційних куточків: 
 «Музеї України» (травень); 
 «Освітньо-культурні центри міста 
Львова» (вересень).

травень-
вересень

НМЦО
Директори шкіл

20. Сприяти розвитку культури батьків, які мали 
б стати однодумцями у спільній справі 
формування музеєзнавчих інтересів підро-
стаючого покоління.

Протягом року Управління освіти
НМЦО
Відділи освіти
Директори шкіл

21. Провести міський науково-практичний се-
мінар: «Удосконалення системи роботи 
шкільних музеїв» (жовтень-2011)

листопад-
грудень

Управління освіти
НМЦ
Відділи освіти
Директори шкіл

22. Підготувати каталог-презентацію «Шкільні 
музеї міста Львова»

грудень Управління освіти
НМЦО
Відділи освіти
Директори шкіл

Начальник управління Н. Оксенчук

Додаток 2
до наказу управління освіти

департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                         від 17.02. 2010 р. № 56р

РІЧНИЙ ЗВІТ навчальних закладів
про виконання заходів з реалізації проекту «Шкільне музеєзнавство»

__________________________ район

1._________ закладів, при яких функціонують шкільні музеї.
2._________ проведно заходів на культурно-освітню тематку.
3. Організовано  ________ навчально-методичних семінарів для керівників 

шкільних музеїв.

17

4. ___________ перевірено діяльність  шкільних бібліотек. 
5. Результат:___________________________________________________________
6. Публікація путівників _____________
7.Відзначено___________  роботу керівників шкільних музеїв за належну ор-

ганізацію навчально-виховної роботи 
Безпосередньо у навчальному закладі:
8. Вказати кількість відвідувачів шкільного музею __________________
9. Проведено ________ екскурсійних обслуговувань відвідувачів.
10. Керівниками шкільних музеїв  ______ проведено заходів для учителів навчального 

закладу з метою формування нової інформаційної культури про музеєзнавство.
11. Керівниками шкільних музеїв  __________ проведено заходів з метою озна-

йомлення школярів різної вікової категорії 
12. Проведено ________ музейних тижнів. 
13. Проведено ________ дитячих конкурсів 
Вказати назви конкурсів:_________________________________________________
14. Проведено ________зустрічей з видатними людьми:
Вказати з ким:___________________________________________________________
15. Проведено ________виставок: 
Вказати, у яких:_________________________________________________________
16. Проведено ________презентацій:
Вказати, у  яких:_________________________________________________________
17. Участь у _______________проектах: 
Вказати, у яких:_________________________________________________________
18. Участь у _______________фестивалях: 
Вказати, у яких: _________________________________________________________
19. Участь у _______________ Всеукраїнських акціях 
Вказати, у   яких:_________________________________________________
20. Участь у _______________міських акціях
Вказати, у  яких:_________________________________________________________
21. Участь у _______________мистецько-просвітницьких проектах (заходах)
Вказати, у  яких:________________________________________________________
22. Проведена науково-дослідна робота в шкільному музеї:
22.1. Пошукова_________________________________________________________
22.2.Розвідувальна_______________________________________________________
22.3.Навчальна__________________________________________________________
 Підготовлено ____________ методичні розробки екскурсій-уроків;
 Підготовлено ____________ методичні розробки екскурсій-лекцій;
 Підготовлено ____________ методичні розробки екскурсій-концертів;
 Підготовлено ____________ методичні розробки екскурсій-спектаклів;
 Підготовлено ____________ методичні розробки екскурсій-виставок;
 Підготовлено ____________ методичні розробки екскурсій-консультацій;
 Підготовлено ____________ методичні розробки екскурсій-демонстрацій;
 Підготовлено ____________ методичні розробки рекламних екскурсій;
 Підготовлено ____________  фотоілюстраційної  інформації.
23. Організовано світломузичних чи костюмованих заходів____________________
24. Організовано діяльність______________ гуртків  та ___________клубів  на базі 

шкільних музеїв.
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25. Опубліковано ___________ статей у друкованих та електронних засобах 
масової інформації  про роботу шкільного музею.

26. З метою підвищення культури батьків щодо музеєзнавства проведено 
_________ заходів, охоплено навчанням ___________ батьків.

Вказати назви заходів:____________________________________________________
27. Налагоджено співпрацю
Вказати, з   ким:________________________________________________________
28. Ваші ініціативи_______________________________________________________

Головний спеціаліст Л. Василишин

17.02.2010 р. № 57р

Про проведення огляду-конкурсу  
«КУТОК БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

 На виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики 
Львівської міської ради № 2601-12/406  від 30.09.2009 р.  «Про затвердження заходів з 
питань безпеки життєдіяльності на 2009-2010 навчальний рік» з метою реалізації дер-
жавної політики у сфері захисту безпеки життєдіяльності дітей, засвоєння усіма учас-
никами основних правил безпеки і правильної поведінки у надзвичайних ситуаціях, 
пропаганди здорового способу життя,

НАКАЗУЮ:
1. Провести з 22.02.2010 р. до 15.03.2010 р. огляд-конкурс «Куток безпеки життєдіяльності» 

відповідно до  Положення, затвердженого спільним наказом   Головного управління освіти і 
науки ЛОДА, Управління Державтоінспекції ГУ МВС України у Львівській області, 
Головного управління МНС України у Львівській області, Добровільного пожежного 
товариства «Про огляд-конкурс на кращий шкільний «Куток безпеки». (Додаток 1).

2. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій Львівської міської ради:
2.1. Забезпечити проведення І етапу (районного) огляду-конкурсу відповідно до 

Положення.  (Додаток 1).
2.2. До 12.03.2010 року подати заявки на участь у ІІ етапі огляду-конкурсу «Куток 

безпеки життєдіяльності».
3. Директорові МКМЦ “Галицьке юнацтво” В. Іваху:
3.1. Забезпечити надання методичної допомоги у оформленні кутків безпеки 

життєдіяльності.
4. Головному спеціалісту з питань загальної середньої освіти Л. Василишин:
4.1. До 15.03.2010 року подати заявку на участь в огляді-конкурсі «Куток безпеки» в Головне 

управління освіти і науки облдержадміністрації та УДАІ ГУ МВСУ у Львівській області.
4.2. До 31.03.2010 року узагальнити матеріали та організувати урочисте від-

значення переможців огляду-конкурсу «Куток безпеки життєдіяльності».
5. Контроль за виконанням наказу  залишаю за собою.

Начальник управління                              Н. Оксенчук
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Додаток 1
до наказу управління освіти

департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради                       

                                                                                                 від 17.02. 2010 р. № 57р 
ПОЛОЖЕННЯ

огляду-конкурсу  «КУТОК БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

І.    МЕТА ТА ЗАВДАННЯ:
 реалізація державної політики у сфері цивільного захисту безпеки життє-

діяльності;
 створення сприятливих умов для популяризації безпечних умов навчання та 

відпочинку;
 пропагування знань з основ безпеки життєдіяльності та правильної поведінки 

у надзвичайних ситуаціях.
ІІ.     ДАТА І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ:
Конкурс проводитися з   22.02.2010 р. до 15.03.2010 р.
Місце проведення: дошкільні, позашкільні, загальноосвітні навчальні заклади м. Львова.
ІІІ.   ОРГАНІЗАТОРИ:
 Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
 Головне управління МНС у Львівській області.
 Відділ ДАІ при ГУ МНС у Львівській області.
ІV. УЧАСНИКИ:
Усі, хто бере участь у навчально-виховному процесі, а саме: учні (вихованці), педа-

гогічні працівники, батьки.
V. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ:
Конкурс проводиться у тири етапи:
І  етап – районний. 
ІІ  етап – міський.
ІІІ  етап – обласний.
VІ. ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕННЯ КУТКІВ: 
1. Куток безпеки життєдіяльності повинен бути розміщений на відкритому,

освітленому, вільнодоступному місці школи, а також цікаво оформлений та відпо-
відати вимогам соціальної реклами та віковим категоріям. 

2. Необхідно підготувати в електронному варіанті або серію фотографій кожного 
блоку кутка за розмірами не менше 15 х 21см. 

Крім того надається наступна інформація: номер або назва школи, адреса школи.
3. Вимоги до кутків:
Куток безпеки життєдіяльності повинен мати три основних блоки: 
І.Правила дорожнього руху. 
ІІ. Правила пожежної безпеки та поведінки під час пожежі. 
ІІІ. Правила поведінки під час надзвичайних ситуацій (стихійного лиха та катастроф).
Враховується також наявність наступних розділів: радіаційна та хімічна 

безпека; правила поведінки на воді та біля водоймищ; правила поведінки із заста-
рілими боєприпасами та зброєю; піротехнічні пристрої, петарди.

Додаткові бали присуджуються за художнє оформлення та змістовне наповнення 
текстової частини, оригінальність, привабливість.
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VІІ. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ:
Остаточне рішення про нагородження переможців приймає ЖУРІ Конкурсу. 

Рішення Журі оформляється відповідним протоколом і підписується усіма членами. 
Переможці нагороджуються цінними призами та Дипломами організаторів огляду-
конкурсу «Куток безпеки життєдіяльності».

Головний спеціаліст                             Л. Василишин

17.02.2010 р.                          № 58р

Про розвиток шкільних бібліотек

На виконання Програми розвитку освіти м. Львова на період 2008-2012 роки, 
затвердженої ухвалою Львівської міської ради від 20.03.2008 р. № 1615, враховуючи 
пропозиції та інструктивно-методичні рекомендації Міністерства освіти і науки Ук-
раїни від 11.06.2007 р.№ 1/9-361 щодо орієнтування освіти на національні цінності з 
метою посилення спрямованості навчально-виховного процесу на створення умов 
якнайповнішої реалізації творчого потенціалу учнів, формування духових цінностей і 
орієнтирів особистості, моральної культури поведінки,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів управління освіти департаменту гуманітарної політики 
Львівської міської ради на 2010 рік з розвитку шкільних бібліотек та реалізації 
проекту «Світова скарбниця – книга». (Додаток 1).

2. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій Львівської міської ради:
1.1. Довести до відома директорів загальноосвітніх навчальних закладів заходи 

управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради з ро-
звитку шкільних бібліотек. (Додаток 1).

1.2. До 10 грудня 2010 року забезпечити виконання та підготовку звітів відповідно 
до визначеної форми. (Додаток 2).

3. Головному спеціалістові управління освіти з питань загальної середньої освіти 
Л.Василишин:

3.1.  Координувати та систематично здійснювати контроль за виконанням заходів.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

                 
Начальник управління                                    Н. Оксенчук
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Додаток 1
до наказу управління освіти

департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради                                                                                              

                                                                                                         від 17.02.2010 р. № 58р

План заходів з реалізації проекту «Світова скарбниця – книга»
управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради

Мета проекту: зацікавити дітей читанням українських книжок (розвиток навичок 
читання), залучити бажаючих учасників навчально-виховного процесу до активної 
участі в рекламуванні українських дитячих книжок та їх розповсюдженні.
№
п/п

Зміст заходу Терміни 
виконання

Відповідальні

1. Створити у кожному навчальному закладі 
при шкільній бібліотеці ініціативну групу з 
розвитку читацької культури «Інформа-
ційний центр» (комп’ютеризація бібліотек,
забезпечення сучасною технікою).

протягом року Відділи освіти
Директори 
навчальних 
закладів

2. Сприяти співпраці шкільних бібліотекарів з 
бібліотекарями комунальних дитячих біб-
ліотек, письменниками, Львівською ака-
демією друкарства, фахівцями україно-
мовних друкарень та книжкових магазинів 
(книгорозповсюджувачів).

протягом року Управління освіти
НМЦО
Директори шкіл

3. Напрацювати систему наповнення шкіль-
них бібліотек. 

квітень-травень Управління освіти
НМЦО
Директори шкіл

4. Забезпечити щорічну підготовку інформації 
про потребу шкільних бібліотек у навчаль-
ній  та художній літературі.

протягом І 
семестру

НМЦО
Директори шкіл

5. Забезпечити підготовку звіту  про стан 
шкільних бібліотек за формою № 80-а-рвк 
(зведена річна.)

до 1 лютого НМЦО
Відділи освіти
Директори шкіл

6. Забезпечити підготовку оперативної інфор-
мації про передплату навчальними закла-
дами преси та фахових журналів  держав-
ного видавництва.

щоквартально Управління освіти
НМЦО
Відділи освіти
Директори шкіл

7. Щорічно проводити інвентаризацію 
бібліотечних фондів підручників.

травень-червень Відділи освіти
Директори шкіл

8. Провести паспортизацію шкільних 
бібліотек.

2010 Управління освіти
НМЦО
Відділи освіти
Директори шкіл

9. Сприяти організації та проведенню 
фестивалів дитячого читання: 
«Форум видавців - дітям»; «Рідне слово 
дане Богом».

у вересні та 
травні 

Управління освіти
НМЦО
Відділи освіти
Директори шкіл

10. Забезпечити проведення дитячих 
конкурсів читання: 
фотографій «Читаюча родина»;

протягом року Управління освіти
НМЦО
Відділи освіти
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 малюнка «Я люблю читати!»;
кліпів «Емоції читача»;
дитячого соціального плаката 
(мистецького послання)
«Книгоманія юних митців»;
огляд-конкурс
«Літературний герой»;
«Книга у моєму житті»;
«Найкращий читач міста Львова»;
«Найкращий читач України».

Директори шкіл

11. Забезпечити проведення зустрічей з україн-
ськими дитячими письменниками.  

протягом року Управління освіти
НМЦО
Відділи освіти
Директори шкіл

12. Забезпечити проведення тижнів читання 
української книги: «Скарби Нації». 

у вересні-жовтні Управління освіти
НМЦО
Відділи освіти
Директори шкіл

13. Забезпечити оформлення дитячих куточків: 
«Поради читачеві»; 
«Куток читача»;
«Поміркуймо над прочитаним»;
«З усіх мистецтв – найвище мистецтво 
читання».

протягом року Управління освіти
НМЦО
Відділи освіти
Директори шкіл

14. Забезпечити організацію і  проведення 
Всеукраїнської акції  «Живи, книго»

протягом року Управління освіти
НМЦО
Відділи освіти
Директори шкіл

15. Сприяти розвитку культури читання 
батьків, які мали б стати однодумцями у 
спільній справі формування читацьких 
інтересів підростаючого покоління.

протягом року Управління освіти
НМЦО
Відділи освіти
Директори шкіл

16. Створити комплексну систему послуг для 
дітей, які люблять читати книжки. 
(налагодити тісну співпрацю з 
комунальними профільними дитячими 
бібліотеками міста Львова, сприяти 
розвитку міжшкільних партнерських 
проектів).

протягом року Директори шкіл 
(шкільні 
бібліотекарі)

17. Забезпечити підготовку посібника для 
педагогічних працівників та працівників 
шкільних бібліотек «Шкільна бібліотека»

листопад-грудень Робоча група
управління освіти
НМЦО
відділи освіти
директори шкіл

18. Сприяти розширенню доступу до інформації 
про сучасну українську книгу (організація та 
проведення «круглих столів», семінарів, 
конференцій, учнівських майстерень).

протягом року Управління освіти
НМЦО
Відділи освіти
Директори шкіл

19. Забезпечити проведення бібліографічної 
роботи.

протягом року Директори шкіл 
(шкільні бібліоте-
карі)

20. Забезпечити проведення книжкових 
виставок:нових надходжень;

       тематичних виставок.

у І та ІІ семестрі Директори шкіл 
(шкільні бібліоте-
карі)
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21. Забезпечити проведення днів інформації. протягом року Директори шкіл 
(шкільні бібліоте-
карі)

22. Забезпечити проведення атестації шкільних 
бібліотекарів.

відповідно до 
затвердженого 

графіка

Управління освіти
НМЦО
Відділи освіти
Директори шкіл

23. Забезпечити проведення занять з форму-
вання у дітей інформаційної культури. 

у І та ІІ семестрі Директори шкіл 
(шкільні бібліоте-
карі)

24. Провести науково-практичний семінар: 
«Удосконалення системи роботи шкільних 
бібліотек».

ІІ семестрі Управління освіти
НМЦО
Відділи освіти
Директори шкіл

Начальник управління Н. Оксенчук

Додаток 2
до наказу управління освіти

департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради                                                                                      

                                                                                                           від 17.02.2010 р. № 58р
РІЧНИЙ ЗВІТ

про виконання заходів з реалізації проекту «Світова скарбниця – книга»
_______________________ район

1._________ закладів, при яких функціонують шкільні бібліотеки.
2._________ проведено заходів на культурно-освітню тематику.
3. У __________ (вказати кількість)  навчальних закладах оформлено інформаційні 
стенди про новинки у книговидавництві для дітей. 
4. Організовано  __________ навчально-методичних семінарів для завідувачів 
шкільних бібліотек..
5.___________ закладах організовано огляд-конкурс на кращу організацію роботи 
шкільної бібліотеки.
6. ___________ перевірено діяльність  шкільних бібліотек. 
Результат:_________________________________________________________________
Безпосередньо у навчальному закладі:
7. Шкільними бібліотекарями __________ проведено заходів для учителів навчального 
закладу з метою формування нової інформаційної культури.
8. Шкільними бібліотекарями __________ проведено заходів з метою ознайомлення 
школярів різної вікової категорії з новою літературою для дітей різних вікових 
категорій.
9.Проведено ________ Тижнів читання української книги. 
10. Проведено ______  дитячих конкурсів з читання української книги.
Вказати назви конкурсів:_____________________________________________________
11. Проведено ________зустрічей з письменниками.
Вказати з ким:______________________________________________________________
12. Проведено ________виставок дитячої книги (нових надходжень, тематичних 
виставок)
Вказати яких:______ ______________________________________________________
13. Проведено ________днів інформації про книгу для дітей.
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14. Участь у _______________фестивалях дитячого читання:
Вказати, у яких:____________________________________________________________
15. Участь у _______________Всеукраїнських акціях дитячого читання:
Вказати, у   яких:___________________________________________ ________________
16. Участь у _______________міських акціях дитячого читання:
Вказати, у  яких:___________________________________________________________
17. Організовано діяльність______________ гуртків  та ___________клубів  на базі 
шкільних бібліотек.
18. Опубліковано ___________ статей у друкованих та електронних засобах масової 
інформації  про роботу шкільної бібліотеки
19. З метою підвищення культури читання батьків проведено __________ заходів, 
охоплено навчанням ___________ батьків.
Вказати назви заходів:______________________________________________________
20. Відзначено___________  роботу шкільних бібліотекарів (учителів) за належну 
організацію освітньої роботи з культури читання дітей.
21.  У __________ навчальних закладах проведено опитування щодо читацьких 
уподобань школярів та їх батьків.
22. Підготовлено ___________ матеріалів  до методичного посібника для шкільних 
бібліотекарів.
Вказати,   яких:____________________________________________________________
23. Пройшли атестацію _____________________ шкільних бібліотекарів.
24. З метою формування у школярів інформаційної культури завідувачами шкільних 
бібліотек налагоджено співпрацю
Вказати, з  ким_____________________________________________________________

Головний спеціаліст                                         Л.Василишин

19.02. 2010 р.      № 67р

Про проведення 
Українсько-канадського конкурсу 
дитячого малюнка «Краса і життя 
міст-побратимів Львова та Вінніпега»

Відповідно до угоди про співпрацю між управлінням освіти департаменту гума-
нітарної політики Львівської міської ради та Освітньою Канцелярією Канадсько-
Української Фундації, з метою активізації українсько-канадських партнерських сто-
сунків, виявлення та підтримки талановитих дітей, висвітлення у дитячих роботах іс-
торії та сьогодення, краси та неповторності рідного міста, 

НАКАЗУЮ:
1. Провести з 01 березня до 30 квітня 2010 року українсько-канадський конкурс 

дитячого малюнка «Краса і життя міст-побратимів Львова та Вінніпега».
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2. Затвердити Положення про Українсько-канадський конкурс дитячого ма-
люнка  «Краса і життя міст-побратимів Львова та Вінніпега» (додається).

3. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова, директорам 
позашкільних навчальних закладів міського підпорядкування:

3.1. Інформувати керівників закладів освіти, вихованців позашкільних навчаль-
них закладів про конкурс малюнка, з метою залучення дітей до участі у конкурсі 
відповідно до Положення. 

4. Директорові Центру творчості дітей та юнацтва Галичини О. Кузику:
4.1. Забезпечити проведення Українсько-канадського конкурсу  дитячого малюн-

ка «Краса і життя міст-побратимів Львова та Вінніпега» у нашому місті.
4.2. До 30.04.2010 р. подати в управління освіти підсумковий протокол засідання журі.
5. Головному спеціалісту управління освіти І.Гайдук забезпечити підведення 

підсумків та відзначення переможців конкурсу до 01.06.2010 р.
6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти Г. Слічну.

Начальник управління  Н. Оксенчук

Додаток1 
до наказу управління освіти

департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради
від 19.02.2010 р. № 67р

Положення
про Українсько-канадський конкурс дитячого малюнка «Краса і життя

міст-побратимів Львова та Вінніпега»
1.Організатори конкурсу

1.1. Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради;
1.2.Освітня Канцелярія Канадсько-Української Фундації;
1.3.Управління шкільної освіти міста Вінніпег;
1.4.Центр творчості дітей та юнацтва Галичини.

2.Мета і завдання
2.1. Популяризація діяльності дитячих художніх шкіл, студій, гуртків образо-

творчого мистецтва  загальноосвітніх навчальних закладів;
2.2. розвиток та підтримка талановитої учнівської молоді;
2.3. висвітлення історії та сьогодення, краси та неповторності рідного міста. 

3.Учасники конкурсу
3.1.Учасниками конкурсу можуть бути учні загальноосвітніх та вихованці поза-

шкільних навчальних закладів Львова та Вінніпега віком від 10 до 17 років;
3.2. роботи учасників оцінюватимуться у трьох вікових категоріях:  учні 4-6, 7-8, 9-11 (12) класів.
                                               4. Умови конкурсу
4.1.Учні виконують роботи на тему «Краса і життя мого міста» (зображення 

будівель, пам’ятників, людей, традицій, свят, пейзажів тощо);       
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4.2. роботи на конкурс подавати у Школу образотворчих мистецтв «АРТ-ДИЗАЙН»  
Центру творчості дітей та юнацтва    Галичини (вул. Вахнянина, 29)  до 20 квітня 2010 року.   

Відповідальна особа – Євген Потапов, тел. 276-97-82;  
4.3. формат малюнків –  А- 3, А- 4; техніка виконання довільна;
4.4. на зворотньому боці роботи вказати назву, прізвище, ім’я автора, його 

домашню адресу, телефон для контакту, повну назву навчального закладу;
4.5. журі обере 100 кращих робіт в обох містах для фінального етапу конкурсу, 

серед яких визначать переможцями 10 робіт у кожній віковій категорії (30 робіт у 
м. Львові та 30 у м. Вінніпезі);

4.6. впродовж  2010 року у кожному місті буде організовано виставку з 60 робіт 
тривалістю один місяць.

5. Координатори конкурсу
 5.1. Професор Роман Єринюк, Руслан Зеленюк, Лідія Андрушко, Ірина Гайдук, Олег Кузик.

6.  Меценати
      6.1. Проект «Любов», Благодійне товариство «Милосердя»;
      6.2. Комітет побратимства між Львовом та Вінніпегом;
      6.3. Центр Українсько-Канадських студій (Університет Манітоби).

7. Нагородження переможців
7.1.Переможців Українсько-канадського конкурсу  дитячого малюнка «Краса і 

життя міст-побратимів Львова та Вінніпега» буде нагороджено грошовими преміями, 
наборами для живопису, книгами, дипломами.

19.02.2010 р. № 66р 

Про проведення  загальноміської  акції
«Свято птахів-2010  у Львові»

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної по-
літики Львівської міської ради, з метою широкого залучення учнів загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладів м. Львова до природоохоронної діяльності та 
активізації еколого-просвітницької роботи,

НАКАЗУЮ:
1. Провести у закладах освіти з 24.02. по 20.03.2010 р. традиційне Свято птахів 

у Львові, присвячене Птаху року 2010 – горобцю польовому. 
2. Затвердити Положення про загальноміську акцію «Свято птахів у Львові-

2010» (додається).
3. Затвердити організаційний комітет у складі:
- А.Бокотей, президент Західноукраїнського орнітологічного товариства;
- І.Шидловський, директор зоологічного музею біологічного факультету ЛНУ 

ім. І. Франка;
- Т. Башта, науковий  співробітник  інституту екології Карпат Академії наук України;
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- І. Гайдук, головний спеціаліст управління освіти департаменту гуманітарної 
політики Львівської міської ради; 

- І. Антахович, директор  ЛМДЕНЦ;
- А. Кийко, завідувач відділом ЛМДЕНЦ;
- С. Антахович, завідувач  відділом ЛМДЕНЦ;
- В. Червоний, завідувач  відділом ЛМДЕНЦ;
- Л. Полякова, завідувач  відділом ЛМДЕНЦ.
4. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова:
4.1. У встановлені терміни організувати проведення конкурсів у рамках “Свята 

птахів у  Львові-2010”  відповідно до Положення. 
4.2. Із  числа спеціалістів відділу освіти призначити відповідального за організацію 

конкурсів  екологічного спрямування у закладах освіти  району. 
5. Директорові Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного 

центру І. Антаховичу забезпечити організацію та проведення загальноміської акції  
«Свято  птахів у Львові – 2010».

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

              Начальник  управління Н. Оксенчук

Додаток1
до наказу управління освіти

департаменту  гуманітарної політики
Львівської міської ради

від19.02.2010 р. № 66

Положення
про  загальноміську акцію “СВЯТО ПТАХІВ У ЛЬВОВІ-2010”

Організатори акції: Львівський міський дитячий еколого-натуралістичний центр, 
Асоціація дитячих екологічних осередків “Довкілля”, Львівський клуб орнітологів, 
Західноукраїнське орнітологічне товариство.

Терміни проведення:  з 24 лютого по 20 березня 2010 року.

У програмі свята:
1. Міський конкурс дитячих світлин “Крилаті друзі в об’єктиві”, присвячений 

Птаху року 2010 – горобцю польовому

Умови конкурсу:
 роботи подавати з 24 лютого до 13 березня 2010 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 20 березня 2010 року о 

12.00 годині у приміщенні ЛМДЕНЦ.
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2. Міський конкурс дитячого плаката „Горобець польовий – він корисний, хоч  
малий”, присвячений  Птаху  року  2010 – горобцю польовому

Умови  конкурсу:
 роботи подавати з 24 лютого до 13 березня 2010 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 –

горобця польового, містити  напис-заклик;
 на плакаті слід зобразити птаха – горобця польового.
Нагородження переможців цього конкурсу відбудеться 20 березня 2010 року о 

12.00 годині у приміщенні ЛМДЕНЦ.

3. Міський конкурс дитячих поезій “Горобець – маленька пташка, ви любіть 
його, будь ласка”,  присвячений Птаху року 2010 – горобцю польовому

Умови конкурсу:
 роботи подавати з 24 лютого до 13 березня 2010 року;
 приймаються власні, а не переписані в  інших авторів  поезії про птаха го-

робця, об’ємом не більше одного друкованого  аркуша.
      Нагородження переможців даного конкурсу відбудеться 20 березня  2010 року 

о 14.30 годині у приміщенні ЛМДЕНЦ.

4. Міський конкурс на краще виготовлення штучних гніздівель
для комахоїдних  птахів  “Будиночок для крилатого друга”,

присвячений Птаху року 2010 –горобцю польовому

Умови конкурсу:
 виготовлені гніздівлі подавати з 24 лютого до 13 березня 2010 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 2010 року о 

14.30 годині у приміщенні ЛМДЕНЦ.
До участі у конкурсах, які проводяться у рамках акції «Свято птахів у Львові-

2010», запрошуються колективи загальноосвітніх та позашкільних навчальних  
закладів  м. Львова, а також  окремі  школярі.

Переможці конкурсів будуть нагороджені цінними подарунками.
За довідками звертатися: м. Львів, вул. Кубанська 12; тел. 276-14-19.
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19.02.2010 р.                                                                                        № 68р

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 Міні-
стерства освіти і науки України від 19.06.2003 р. № 389, з метою забезпечення належ-
ної організації та проведення конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до 
спеціалізованих шкіл, ліцеїв та гімназій,

НАКАЗУЮ:
1.   Начальникам відділів освіти райадміністрацій:
1.1. Забезпечити належну організацію та проведення конкурсного приймання дітей (уч-

нів) до 1-х класів спеціалізованих шкіл, ліцеїв та гімназій та чітке дотримання Інструкції 
«Про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, 

ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів)».
1.2. Забезпечити затвердження та погодження необхідної документації для 

організації та проведення конкурсного приймання дітей (учнів) до 1-х класів спе-
ціалізованих шкіл, ліцеїв та гімназій м. Львова. 

1.3. Конкурсні випробування в рамках основного конкурсного приймання про-
водити 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 проведення конкурсного приймання дітей до загальноосвітніх класів 
ранніх ступенів навчання, що входять до складу гімназій, ліцеїв, на конкурсній основі.

1.6. 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.

1.7.Категорично заборонити перевірку знань та умінь дитини понад обсяги  
державних вимог навчально-виховних програм.

       1.8До 20.07.2010 р. подати аналіз проведення конкурсних   випробувань   за 
визначеною формою (додаток 1).

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
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Додаток 1
до наказу управління освіти

департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                            від 19.02.2010 р. № 68р

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

№
п/п Навчальний 

заклад
Кількість дітей 

(учнів), що брали 
участь

у конкурсних
випробуваннях

Кількість дітей 
(учнів), зарахованих

до навчального 
закладу

Кількість
дітей (учнів),
зарахованих
на пільгових

умовах

Кількість робіт,
 які були

подані на апеляцію,
скільки з них 
задоволено

19.02.2010 р.                                                                              № 69р

Про організацію та проведення 
семінарів для вчителів англійської мови
початкових класів навчальних закладів м. Львова

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної по-
літики Львівської міської ради, з метою підвищення кваліфікації фахівців англійської 
мови навчальних закладів м. Львова та запровадження ефективних форм та методів 
навчання іноземної мови,

НАКАЗУЮ:
1. Провести в термін з 04.03.10 р. по 05.03.10 р. на базі СЗШ№27 Галицького 

району (вул. Свенціцького, 15) та з 09.03.10 р. по 10.03.10 р. на базі СЗШ I ступеня 
«Світанок» Залізничного району (вул. С.Петлюри, 43а) семінари для вчителів 
англійської мови початкових класів навчальних закладів м. Львова за сприянням 
видавництва «Oxford University Press», згідно з графіком, що додається.

2. 24.03.2010 р. провести підсумковий семінар за участю методиста з Вели-
кобританії Біла Боулера на базі СЗШ № 62 Галицького району (вул. Театральна, 15) 
згідно з графіком, що додається.

3. Відповідальним за проведення семінарів призначити спеціаліста з питань 
міжнародного співробітництва та освітніх проектів управління освіти О. Ліксо.
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4. Начальникам відділів освіти Галицької, Залізничної районних адміністрацій:
4.1.Забезпечити належні умови для проведення семінарів,  зокрема приміщення для 30-

40 учасників, технічні засоби (ноутбук, мультимедійний проектор, екран, колонки).
5. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій:
5.1.Скерувати на семінари вчителів англійської мови  початкових класів загальноосвітніх 

навчальних закладі( по 1 вчителю зі школи), які не брали участі у проекті у 2008-2009 р.
5.2.Скерувати на підсумковий семінар 24 березня 2010 р. вчителів-учасників 

вищевказаних семінарів і заступників директорів з іноземних мов та голів шкільних 
методоб’єднань спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів.

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

     Начальник управління                Н. Оксенчук

Додаток 1
до наказу управління освіти

департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради                                                                                              
від 19.02.2010 р. № 69р

Графік проведення семінарів
в рамках проекту “ Навчання читанню в початковій школі”

Дата 
проведення

Місце проведення Час Учасники Назви 
семінарів

04.03.10 р.
05.03.10 р.

СЗШ № 27 
(вул. І. Свенціцького, 15)

14.00-
17.00

Вчителі англійської 
мови початкових кла-
сів ЗНЗ Галицького, 
Франківського, Шев-
ченківського районів 
м. Львова

«Навчання читан-
ню в початковій 
школі»

09.03.10 р.
10.03.10 р.

СЗШ I ступеня 
«Світанок»
(вул. С. Петлюри, 43а).

14.00-
17.00

Вчителі англійської 
мови початкових кла-
сів ЗНЗ  Личаківського, 
Залізничного, Сихівсь-
кого районів м. Львова

«Навчання читан-
ню в початковій 
школі»

24.03.10 р. СЗШ№ 62
 (вул. Театральна,15)

14.00 Учасники вищевка-
заних семінарів, 
заступники директорів 
з іноземних мов та го-
лови шкільних метод-
об’єднань спеціалізм-
ваних загальноосвітніх 
навчальних закладів 
м. Львова

Підсумковий се-
мінар за участю 
методиста з Вели-
кобританії Біла 
Боулера

Вик. О. Ліксо
254-60-52
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ВОРОНЯКА Романа Михайловича,
начальника відділу освіти Залізничної райадміністрації

РУДНИЦЬКОГО Ігоря Богдановича,
директора СЗШ № 9

ТЕЛІПСЬКУ Марію Михайлівну,
заступника директора СЗШ № 65

ХІБЕБУ Оксану Володимирівну,
заступника директора СЗШ № 96

ЗАРИЦЬКУ Оксану Василівну, 
заступника директора «Школи-ліцею» «Оріяна»

МІЛЮХІНУ Богдану Іванівну,
заступника директора НВК «Школи-садка» № 94






