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01.09.2010р.                            № 315р  
 

Про проведення Ярмарку спорту 
 

 На виконання п. 3 Розпорядження Львівського міського голови від 26.08.2010 року 

№353 «Про проведення Ярмарку спорту», відповідно до плану роботи управління освіти 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, з метою виховання в учнів 

потреби у здоровому способі життя, популяризації занять фізичною культурою та спортом  

Н А К А З У Ю: 

1. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

1.1. Забезпечити участь учнів загальноосвітніх навчальних закладів у проведенні 

Ярмарку спорту, керуючись програмою заходу (Додаток № 1). 

1.2. Інформацію щодо учасників Ярмарку спорту та відповідальних осіб подати в 

управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради до 

06.09.2010 року відповідно до запропонованої форми (Додаток № 2). 

1.3. Забезпечити своєчасне прибуття учнів на даний захід, згідно з графіком 

(Додаток№3) та покласти  відповідальність за життя і здоров’я учнів, які братимуть 

участь у Ярмарку спорту, на керівників груп. 

2. Головному спеціалісту з соціальних питань та інклюзивної освіти Л. Войтовичу:  

2.1. Узагальнити інформацію про участь навчальних закладів міста у Ярмарку спорту та 

підготувати довідку про виконання. 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

  Начальник управління   Н. Оксенчук 

Додаток № 1 

до наказу  

УО ДГП ЛМР 

  від 01.09.2010р. № 315р 
 

Програма Ярмарку спорту в м. Львові 2010 року 
Спорткомплекс «Динамо» Стадіон «Юність» Парк культури  

10.00 – 17.00 -. Робота Ярмарку спорту. 

12.00 – 13.00 год. Відкриття Ярмарку 

спорту. 

13.00 – 13.30 - Виступ Федерації футзалу 

(школа «Енергія»). 

13.45 – 14.15 – Виступ Львівської 

обласної федерації важкої атлетики. 

14.30 – 15.00 - Виступ Асоціації студій і 

клубів дитячого спортивного бального 

танцю м. Львова. 

15.15 – 15.45 - Виступ Львівської 

обласної федерації боксу.  

16.00 – 16.30 - Виступ ГО «Федерації 

сучасних танців міста Львова».  

10.30 – 11.30 - Відкриття кубка 

«Котим’яч».  

10.30 – 16.00 - Показові виступи 

Львівської обласної федерації волей-

болу. 

11.30 – 15.30 - Турнір Федерації 

футболу Львівщини. 

11.00-16.00 - Показові майстер-класи 

Львівської обласної Федерації 

стрільби з лука. 

15.30 – 16.30 - Майстер-клас 

Федерації футболу Львівщини.  

15.30 – 16.30 - Майстер-класи 

федерації регбі. 

13.00 – 14.00 - Швидкісні гонки від 

федерації велосипедистів. 

 

Майданчик №1 

11.00 – 17.00 - Майстер-класи 

гірськолижного магазину «Спорт 

Континент». 

Майданчик №2 

10.30 – 16.30 -. Показові виступи з 

картингу. 

10.30 – 16.30 -. Показові виступи з 

велотуризму. 

Майданчик №3 

10.30 – 16.30 - Майстер-класи зі 

флорболу.  

Майданчик №4 

10.00 – 16.00 - Майстер-класи та 

показові виступи з важкої атлетики. 

10.00 – 16.00 - Майстер-класи з 

пейнтболу.  

Майданчик №5 

10.30 – 16.00 - Показові виступи та 

майстер-класи Львівського державно-

го училища фізичної культури. 
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Тенісні корти Майданчик №9 

  11.00–14.00 - Майстер-класи з йоги. 

11.00-16.00 - Показові виступи 

тренерів тенісного клубу «ТЕН». 

Майстер-класи для дітей. 

 

Майданчик №11 

10.00 – 16.00 - Показові виступи 

характерного козацтва. 

Басейн «Динамо» Літня сцена 

11.00 – 13.30 - Заняття з плавання.  

14.00-15.00 - Тренування Львівського держа-

вного училища фізичної культури з плавання 

до чемпіонату. 

15.00 – 16.00 - Заняття з плавання для дітей.  

14.30 – 15.00 - Показові виступи з 

художньої гімнастики. 

П’ятниця, 10 вересня - 

10.00 – 17.00  

Спорткомплекс «Динамо» Стадіон «Юність» Парк культури  

10.00 – 17.00 - Робота Ярмарку спорту. 

10.00 – 10.30 - Виступ Львівської 

обласної ГО «Обласний молодіжний 

спортивний клуб «Галичанка» 

(гімнастика художня). 

10.45 – 11.10 – Виступ ГО «Клуб 

традиційного ушу та культури Китаю 

«По Чі Лам», Української федерації 

УШУ. 

11.10 – 11.30 – Виступ ГО «Академія 

традиційного гунфу» (АТГ). 

11.45 – 12.15 – Виступ культурно-

просвітницького клубу традиційних 

видів єдиноборств «Галичина» . 

12.30 – 13.00 – Виступ Львівської 

обласної федерації дзюдо. 

13.15 – 13.45 – Виступ 

Федераціїспортивної акробатики для 

стрибків на доріжці. 

14.00 – 14.30 – Виступ Федерації 

рукопаш-гопак. 

14.45 – 15.15 – Виступ Львівської 

обласної федерації шейпінгу. 

15.30 – 16.00 – Виступ ГО Львівської 

молодіжної асоціації кік-боксингу (СК 

«Золотий лев»). 

16.15 – 16.45 – Виступ Львівської 

обласної федерації Кіокушинкай карате. 

 

10.30 – 16.00 - Показові виступи та 

майстер-класи з волейболу. 

12.00 – 13.00 - Показовий виступ 

Львівської обласної федерації регбі. 

11.00-16.00 - Показові майстер-класи 

зі стрільби з лука. 

14.00 – 14.30 - Майстер-клас 

Львівської федерації гандболу. 

15.00 – 15.30 - Майстер-клас 

Львівської федерації гандболу. 

15.00 – 16.00 - Показовий виступ 

Львівської обласної федерації регбі. 

15.00 – 16.30 - Показові змагання 

велосипедистів. Майстер-клас для 

дітей. 

 

Майданчик №1 

11.00 – 17.00 - Майстер-класи 

гірськолижного магазину «Спорт 

Континент». 

Майданчик № 2 

10.30 – 16.30 - Показові виступи з 

картингу. 10.30 – 16.30 - Показові 

виступи з вело туризму. 

Майданчик №3 

10.30 – 16.30 - Майстер-класи зі 

флорболу.  

Майданчик №4 

10.00 – 16.00 - Майстер-класи та 

показові виступи з важкої атлетики. 

10.00 – 16.00 - Майстер-класи з 

пейнтболу.  

Майданчик №5 

10.30 – 16.00 - Показові виступи та 

майстер-класи Львівського державно-

го училища фізичної культури.  

Майданчик №9 

11.00 – 14.00 - Майстер-класи з йоги. 

Майданчик №10 

10.00 – 12.00 - Майстер-класи з 

гунфу. 

14.30 – 15.30 - Майстер-класи з 

карате. 

Майданчик №11 

10.00 – 16.00 - Показові виступи 

характерного козацтва. 

Майданчик №13 

10.00 – 15.00 - Показові виступи з 

паркуру. 

Басейн «Динамо» Тенісні корти Літня сцена 

11.00 – 13.30 - Заняття зі плавання.  

14.00 - 15.00 - Майстер-класи зі 

плавання. 

15.00 – 16.00 - Заняття зі плавання для 

дітей.  

11.00-16.00 - Показові виступи 

тренерів тенісного клубу «ТЕН». 

Майстер-класи для дітей. 

14.00 – 15.30 - Показовий виступ 

шоу-балету «Мадрін». 

16.00 - вручення подарунків дітям з 

інтернату. 

Субота, 11 вересня 

Спорткомплекс «Динамо» Стадіон «Юність» Парк культури  

10.00 – 17.00 - Робота Ярмарку спорту. 

10.00 - 17.00 - Сеанс одночасної гри зі 

провідними гросмейстерами. Бокс 

Львівської обласної шахової федерації. 

10.00 – 10.30 - Виступ Львівського 

центру філіппінських бойових мистецтв. 

10.45 – 11.15 - Виступ федерації 

10.00 – 16.00 - Показові виступи та 

майстер-класи Львівської обласної 

федерації волейболу. 

11.00-16.00 - Показові майстер-класи 

Львівської обласної федерації 

стрільби з лука. 

12.00 – 13.00 - Показовий виступ 

Вхід до парку 

10.30 – 16.30 - Показові виступи з 

офроуд. 

Майданчик №1 

11.00 – 17.00 - Майстер-класи 

гірськолижного магазину «Спорт 

Континент». 
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сьотакан карате (клуб «Юніон»). 

11.30 – 12.00 - Виступ Львівського 

обласного союзу тхеквандо.  

12.15 – 12.45 - Виступ Львівської 

обласної федерації Айкідо Йосінкан.  

13.00 – 13.30 - Виступ федерації 

орієнтал-спорту. 

13.45 – 14.15 - Виступ федерації вільної 

боротьби.  

14.30 – 15.00 - Виступ федерації - клубу 

«Канку». 

15.15 – 15.45 - Виступ ГО «Спортивний 

клуб карате «Арей».   

Львівської обласної федерації регбі. 

13.00 – 13.15 - Майстер-клас 

Федерації спортивної акробатики для 

стрибків на доріжці. 

13.30 – 16.00 - Майстер-класи з регбі. 

Майданчик №2 

10.30 – 16.30 - Показові виступи з 

картингу. 

10.30 – 16.30 - Показові виступи з  

велотуризму. 

Майданчик №3 

10.30 – 16.30 - Майстер-класи з 

флорболу. 

10.30 – 14.00 - Майстер-клас ЛМГО 

«Товариство Даоського Тай Чі».  

Басейн «Динамо» Літня сцена Майданчик №4 

10.00 – 12.00 - Водне поло. 

12.00 – 14.00 - Заняття з плавання для 

дітей. 

14.00-15.00 - Майстер-класи від Федера-

ції плавання.   

11.00 – 13.00 - Показові виступи 

Асоціації студій і клубів дитячого 

спортивного бального танцю. 

11.15 – 11.30 - Показовий виступ 

ЛОГО «Обласний молодіжний 

спортивний клуб «Галичанка»  

(художня гімнастика). 

12.15 – 12.30 - Показовий виступ 

ЛОГО «Обласний молодіжний 

спортивний клуб «Галичанка»  

(художня гімнастика). 

13.15 – 13.30 - Показовий виступ 

ЛОГО «Обласний молодіжний 

спортивний клуб «Галичанка»  

(художня гімнастика). 

13.30 – 15.00 - Показові виступи 

федерації сучасних танців. 

15.00 – 15.40 - Показовий майстер-

клас Федерації фехтування. 

 

10.00 – 16.00 - Майстер-класи та 

показові виступи з важкої атлетики. 

10.00 – 16.00 - Майстер-класи з 

пейнтболу. 

Прес-центр Майданчик №5 

11.00 – 11.30 - Прес-конференція Юрія 

Сорочика, віце-президента асоціації 

футзалу України, щодо основного 

раунду кубку УЄФА з футзалу. 

12.00 – 12.30 - Прес-конференція 

«MADRIN розкриває секрети 

діяльності» за участю Васильєвої 

Маріни Сергіївн, керівника MADRIN Art 

Group, танцюристи Олександр 

Прокопович, учасник проекту 

«Танцюють всі», Наталя Дунич, 

учасниці конкурсу «Міс Україна». 

11.00 – 13.00 - Турнір із хокею. 

13.00 – 16.00 - Показові виступи та 

майстер-класи Львівського державно-

го училища фізичної культури.  

  Майданчик №6 

10.00 – 13.00 - Майстер-класи з легкої 

атлетики. 

Майданчик №8 

10.30 – 11.30 - Майстер-класи з 

бадмінтону 

Майданчик №9 

11.00 – 14.00 - майстер-класи з йоги. 

Майданчик №10 

10.00 – 11.00 - Майстер-класи з гуну. 

11.00 – 11.30 - Майстер-класи з 

шейпінгу. 

11.30 – 12.00 - Майстер-клас 

Львівської обласної федерації 

кіокусінкай карате. 

12.00 – 12.30 - Майстер-класи з 

шейпінгу. 

12.30 – 13.00 - Майстер-клас 

Львівської обласної федерації 

кіокусінкай карате. 

13.00 – 13.30 - Майстер-класи з 

шейпінгу. 

13.30 – 14.00 - Майстер-клас 

Львівської обласної федерації 

кіокусінкай карате. 

14.00 – 16.00 - Майстер-класи клубу 

джейконто. 

16.00 – 16.15 -  Майстер-клас із карате 

ГО «Спортивний клуб карате «Арей». 

Майданчик №11 

10.00 – 16.00 - Показові виступи 

характерного козацтва. 
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Майданчик №13 

10.00 – 15.00 - Показові виступи з 

паркуру. 

 

 

Тенісні корти 

11.00-16.00 - Показові виступи 

тренерів тенісного клубу «ТЕН». 

Майстер-класи для дітей.  

* У програмі можливі зміни. 

Додаток № 2 

до наказу  

УО ДПГ ЛМР 

від 01.09.2010р.  № 315р 
 

Інформація 

щодо учасників Ярмарку спорту та відповідальних осіб 

від загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова 

 

№ 

з/п 

 

Загальноосвітній 

навчальний заклад 

Кількість 

учасників 

ПІБ керівника групи, 

контактний телефон 
Примітка 

     

 

Додаток № 3 

до наказу  

УО ДПГ ЛМР 

від 01.09.2010р.  № 315р 
 

Графік відвідання учнями загальноосвітніх навчальних закладів Ярмарку спорту 

 

 
9 вересня, 

четвер 
Район 

10 вересня, 

п’ятниця 
Район 

11вересня, 

субота 

Учасники 

 

С
п

о
р

тк
о

м
п

л
ек

с 
«

Д
и

н
ам

о
»
  

(в
у

л
. 

В
іт

о
в
сь

к
о

го
, 
5
1

) 

10.00-10.45 Галицький 10.00-10.45 Шевченківський 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

14.00-14.45 

15.00-15.45 

16.00-16.45 

ДЮСШ 

11.00-11.45 Залізничний  

11.00-11.45 
Франківський 

12.00-12.45 Личаківський 

13.00-13.45 Сихівський 

12.00-12.45 Сихівський 

13.00-13.45 Личаківський 

 

14.00-14.45 
Залізничний 

14.00-14.45 Франківський  

15.00-15.45 

16.00-16.45 

Галицький 15.00-15.45 

16.00-16.45 
Шевченківський 
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9 вересня, 

четвер 
Район 

10 вересня, 

п’ятниця 
Район 

11вересня, 

субота 

Учасники 

 

Додаткові екскурсії 
С

п
о

р
тк

о
м

п
л
ек

с 

«
Д

и
н

ам
о

»
  

(в
у

л
. 

В
іт

о
в
сь

к
о

го
, 
5
1

) 

12.00-

12.45 

Личаківський 

Сихівський 
    

С
та

д
іо

н
  

«
Ю

н
іс

ть
»

  

(в
у

л
. 

Б
о

л
га

р
сь

к
а,

 4
) 

10.30-

11.30 

15.30-

16.30 Г
ал

и
ц

ьк
и

й
 

Ш
ев

ч
ен

к
ів

сь
к
и

й
 

    

П
ар

к
 к

у
л
ь
ту

р
и

  

та
 в

ід
п

о
ч
и

н
к
у

  

ім
.Б

.Х
м

ел
ь
н

и
ц

ьк
о
го

  

(в
у

л
. 

Б
о

л
га

р
сь

к
а,

 4
),

  

л
іт

н
я
 с

ц
ен

а 

 

14.00-15.30 

 
Залізничний 

  

16.00-16.30 
СЗШ-інтернат 

№ 2 м. Львова 

 

 
08.09.2010р.                                                                            №  329р 

  

Про проведення семінару «Письменник – Видавець–  

Літературний критик – Вчитель – Бібліотекар» 

 

На виконання Програми розвитку освіти м. Львова на період 2008-2012 рр., відповід-

но до плану роботи управління освіти ДГП ЛМР, з метою запровадження ефективних 

форм та методів роботи  у навчальних закладах із розвитку читання 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести 17 вересня 2010 року семінар «Письменник – Видавець – Літературний 

критик – Вчитель – Бібліотекар» відповідно до Програми, визначеної спільно зі Центром 

дослідження літератури для дітей та юнацтва: 

10:00-13:00 –  в актовій залі управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради (пл. Ринок, 9); 

15:00-18:00  – у приміщенні Львівської міської ради (пл.Ринок, 1, Велика сесійний зала). 

2. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій Львівської міської ради: 
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2.1. Забезпечити участь учителів та бібліотекарів у семінарі відповідно до визначеної 

квоти:  

 10:00-13:00 – від кожного району дві особи (голова методоб’єднання з української 

мови і літератури та бібліотекар);  

 15:00-18:00  –   від кожного навчального закладу по дві особи (учитель української 

мови та літератури та бібліотекар). 

3. Директорові НМЦО: 

3.1. Забезпечити участь методистів-організаторів із визначених питань у заходах 

семінару «Письменник – Видавець – Літературний критик – Вчитель – Бібліотекар». 

3.2. Надати допомогу в організації участі вчителів та бібліотекарів у семінарі. 

4. Головному спеціалісту з питань загальної середньої освіти Л. Василишин: надати 

організаційну допомогу у проведенні семінару.  

5. Головному бухгалтерові ЦБ управління світи ДГП  ЛМР Л. Потапенко: 

5.1. Провести оплату зазначеного заходу в межах кошторисних призначень на 2010 рік: 

оплату проживання чотирьох учасників семінару з 17.09.2010р. до 18.09.2010р. та оплату 

канцелярського приладдя для проведення майстер-класів. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

Начальник управління                           Н. Оксенчук  

   

 
13. 09. 2010 р.                                                                                                           № 332р 

 

 

Про проведення Тижня  

здоров’я і фізичної культури  
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради на 2010/2011 рік, Положення про проведення предметних 

Тижнів, наказу управління освіти ДГП ЛМР  від 14.06.2010р. № 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 ко-

мпетентності педагогічних працівників, пропаганди передового педагогічного досвіду 

Н А К А З У Ю : 

1. Провести зі 27.09.2010р. по 01.10.2010р. Тиждень здоров’я і фізичної культури. 

2.  Затвердити програму предметного Тижня  здоров’я і фізичної культури (додатки 

№№1,2). 

3. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

3.1.  Забезпечити проведення Тижня здоров’я і фізичної культури відповідно до 

Положення про проведення предметних Тижнів. 

3.2.  До 12. 10. 2010 р. подати в НМЦО м. Львова звіт про проведення Тижня здоров’я і 

фізичної 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 здоров’я і фізичної 

культури. 

4.3.  До 19.10.2010р. узагальнити надані матеріали звітів про проведення предметного 

Тижня та подати в управління освіти ДГП ЛМР. 

5. 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  

УО ДГП ЛМР 

                                                                                      від 13.09.2010р. № 332р   

Орієнтовна програма  

Тижня фізичної культури  

у Навчально-методичному центрі освіти м. Львова 

( 27.09  -  01. 10. 2010р. ) 
 

Дата/час Назва заходу Місце  

проведення 

Відповідальний 

27.09.10 р. 

(понеділок) 

15.00 

Відкриття Тижня здоров’я і фізичної 

культури. 

Вироблення методичних рекомендацій 

щодо проведення олімпійського уроку 

та розвитку міжпредметних зв’язків.  

 

 

 

СЗШ № 62. 

 

 

 

Панчишин Ю. В. 

28.09.10 р. 

(вівторок) 

15.00 

1. Проведення єдиного олімпійського 

уроку в ЗНЗ м. Львова. 

заклади освіти  

міста. 

Панчишин Ю.В., 

керівники РМО. 

 

Панчишин Ю. В 

 

Заїка В.О. 

 

2. Відкриті змагання «Тато, мама та я – 

спортивна сім’я». 

СЗШ № 62. 

3. Легкоатлетичне багатоборство пока-

зові змагання.  

СЗШ № 2. 

29. 09.10 р. 

(середа) 

15.00 

Показові змагання «Веселі старти». НВК «Школа-

гімназія 

«Сихівська».  

Феляк П.А. 

Панчишин Ю.В. 

30.09.10 р. 

(четвер) 

15.00 

Семінар для вчителів фізичної 

культури «Іван Боберський - осно-

воположник українського тіловихо-

вання».  

ЛАГ. Панчишин Ю.В., 

Жук О.Я. 

01.10.10 р. 

(п’ятниця) 

15.00 

1. Відкритий чемпіонат з легкоатлетич-

ного триборства. 

2. Підведення підсумків Тижня фізичн-

ої культури.  

СЗШ № 65. Дикий Я.С.  

 

 

Панчишин Ю.В. 
 

Додаток № 2 

до наказу  

УО ДГП ЛМР 

від 13.09.2010р. № 332р 

Орієнтовна програма  

Тижня здоров’я  

у Навчально-методичному центрі освіти м. Львова 

(27 .09 – 01. 10. 2010 р.)  
 

Дата/час Назва заходу Місце 

проведення 

Відповідальний 

27.09.2010 р. 

(понеділок) 

14.00 

Відкриття Тижня.  

Тренінг для учнів «Учимося 

зберігати психічне та соціальне здо-

ров’я».  

 

 

 

ССЗШ № 45. 

В. Олійник, 

методист НМЦО; 

Р. Оприск, 

керівник РМО 

вчителів біології 

Франківського  

р-ну. 

14. 30  Презентація «Стратегії розвитку збе-

реження здоров’я: український вимір». 

15. 00 Тренінг для вчителів «Учимося зберігати 

психічне та соціальне здоров’я». 
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28.09.2010 р. 

(вівторок) 

15.00 

«Круглий стіл» «Особливості 

використання здоров’язберігаючих  

технологій у навчально-виховному 

процесі». 

ССЗШ № 81, 

(вул. 

Гетьмана 

Мазепи, 7) 

В. Олійник, 

Н. Карбовник, 

учитель біології 

ССЗШ №81. 

29. 09. 2010 р. 

(середа) 

15.00 

Семінар «Сучасні підходи до профі-

лактики захворювань і збереження 

здоров’я». 

Обласний 

центр 

здоров’я 

(вул. К. 

Левицького, 12) 

В. Олійник. 

30.09.2010 р. 

(четвер) 

15.00 

Районні та шкільні конкурси – 

огляди шкільних стіннівок та  

мультимедійних презентацій  

«Профілактика захворювань та пок-

ращення здоров’я школярів». 

Навчальні 

заклади  

міста. 

Керівники РМО. 

01.10.2010 р. 

(п’ятниця) 

15.00 

Підведення підсумків Тижня 

здоров’я .  

«Круглий стіл» для керівників РМО  

«Шляхи реалізації міжвідомчої про-

грами «Здоров’я дитини». 

НМЦО, 

(вул. 

Костюшка, 2). 

В. Олійник. 

 

 
13.09.2010р.                                                                                                             № 334р 
 

Про проведення атестації  

педагогічних працівників  

у 2010/2011 навчальному році 
 

Відповідно до ст. 54 Закону України  «Про освіту», ст. 27 Закону України «Про 

загальну середню освіту», ст. 32 Закону України «Про дошкільну освіту» та ст. 25 

Закону України «Про позашкільну освіту», Типового положення про атестацію педаго-

гічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки 

України  від 20.08.1993р. № 310 зі змінами і доповненнями, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки України від 01.12.1998р. № 419 з метою встановлення відпо-

відних кваліфікаційних категорій, присвоєння педагогічних звань педагогічним праців-

никам закладів та установ освіти, стимулювання їх творчої діяльності та підвищення від-

повідальності за результати навчання та виховання школярів 

Н А К А З У Ю: 

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

установ освіти міського підпорядкування: 

1.1. Атестацію педагогічних працівників у 2010/2011 навчальному році провести у 

відповідності до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників 

України, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України  від 20.08.1993р. 

№ 310 зі змінами і доповненнями, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки 

України від 01.12.1998р. № 419. 

1.2.До 20 квітня 2011 року завершити атестацію педагогічних працівників. 

1.3.До 14 травня 2011 року видати наказ про підсумки атестації педагогічних 

працівників. 

1.4.До 20 травня 2011 року подати в управління освіти копію наказу про підсумки 

атестації педагогічних працівників, звіт про чисельність атестованих педагогічних 
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працівників згідно з додатком № 3 та подання на заохочення  кращих педагогів згідно з 

додатком № 4. 

2.  Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова подати в управління 

освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради: 

 до 15 жовтня 2010 року список практичних психологів та соціальних педагогів 

навчальних закладів, які подали заяви щодо проходження атестації у 2010/2011 

навчальному році, стосовно яких рішення приймає атестаційна комісія при управлінні 

освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, згідно з додатком  

№ 1 та завірені копії документів про освіту, про проходження курсів підвищення ква-

ліфікації, про підтвердження стажу роботи на займаній посаді (копію трудової книжки), 

атестаційні листи попередньої атестації – на кожного педагогічного працівника окремо; 

 до 30 жовтня 2010 року списки педагогічних працівників, які проходять атестацію у 

2010/2011 навчальному році; 

 до 29 січня 2011 року графік засідань районних атестаційних комісій. 

3. Директору Навчально-методичного центру освіти м. Львова подати в управління 

освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради: 

 до 15 жовтня 2010 року список педагогічних працівників Навчально-методичного 

центру освіти м.Львова з відповідною фаховою освітою, які подали заяви  щодо 

проходження атестації у 2010/2011 навчальному році, згідно з додатком № 1 та завірені 

копії документів про освіту, про проходження курсів підвищення кваліфікації, про 

підтвердження стажу роботи на займаній посаді (копію трудової книжки),  атестаційні 

листи попередньої атестації – на кожного педагогічного працівника окремо. 

4. Керівникам закладів та установ міського підпорядкування: 

4.1. Подати в управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради: 

 до 20 вересня 2010 року для погодження склад атестаційної комісії; 

 до 09 жовтня 2010 року графік засідань атестаційної комісії; 

 до 14 жовтня 2010 року матеріали для протокольного підтвердження   педагогічним 

працівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої  категорії» та підтвердження  

педагогічних звань; 

 до 10 листопада 2010 року:   

 список педагогічних працівників із відповідною фаховою освітою, які подали заяви 

щодо проходження атестації у 2010/2011 навчальному році, стосовно яких рішення 

приймають атестаційні комісії при управлінні освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради та Головному управлінні освіти і науки обласної 

державної адміністрації, згідно з додатком 2; 

 список педагогічних працівників без відповідної фахової освіти згідно з додатком №5; 

 завірені копії документів про освіту, про проходження курсів підвищення кваліфікації, 

про підтвердження стажу роботи на займаній посаді (копію трудової книжки), атеста-

ційні листи попередньої атестації – на педагогічних працівників згідно з додатками 

№№2,5. 

4.2. Підсумкові засідання атестаційної комісії провести в період з 23 до 24 березня 2011 року. 

4.3. До 25 березня 2011 року подати на педагогічних працівників, від яких надійшли 

заяви щодо проходження атестації у 2010/2011 навчальному році, і стосовно яких 

рішення приймає атестаційна комісія при Головному управлінні освіти і науки 

Львівської обласної державної адміністрації, наступні  матеріали:    

 копію протоколу засідання атестаційної комісії закладу/установи освіти; 

 атестаційний лист встановленого зразка у 2-х екземплярах; 

 копії наказів про вивчення досвіду роботи особи, яка атестується; 

 відгук методистів НМЦО про вивчення досвіду роботи; 

 витяг зі протоколу засідання вченої ради ЛОІППО щодо схвалення методичних 

розробок [для претендентів на присвоєння (пітвердження) звань «вчитель-методист», 

«практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист»]; 
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 методичні напрацювання за міжатестаційний період, опис досвіду відповідно до листа 

Головного управління освіти та науки Львівської облдержадміністрації від 14.03.2003р. 

№ 8-8/431. 

5. Навчально-методичному центру освіти м.Львова забезпечити якісне вивчення роботи 

педагогічних працівників, які атестуються, та надати практичну допомогу керівникам 

закладів освіти у проведенні атестації педагогічних працівників. 

6. Засідання атестаційних комісій  при управлінні освіти департаменту гуманітарної 

політики провести у період з 25 по 30 березня 2011 року. 

7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

 

Начальник  управління    Н. Оксенчук 

 
 

 
13.09.2010р.                                                          № 335р  

 

 
Про підсумки проведення розширеної 

наради керівників навчальних закладів 

освіти м. Львова  
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради на 2010р. 27 серпня  відбулася розширена нарада керівників нав-

чальних закладів міста Львова. Нарада складалася зі двох частин: перша – інформаційно-

аналітична, друга – у форматі представлення освітніх проектів, які успішно реалізуються 

у навчальних закладах м. Львова. На нараді керівників навчальних закладів розглядалися 

проблемні питання освіти міста Львова та шляхи їх розв’язання. Підготовлено методичні 

посібники  та рекомендації на допомогу керівникам навчальних закладів. 

Виходячи з наведеного вище, 

Н А К А З У Ю: 

1. За належну підготовку та проведення серпневої наради оголосити  подяку: 

Проць Н.І. - директору НМЦО м.Львова; 

Васюті Л.М. – головному спеціалісту управління освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради; 

Войтовичу Л.В. - головному спеціалісту управління освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради; 

Ковальчук Л. В. - завідувачу ДНЗ № 37; 

Захарчук Г.Я. - директору СЗШ « Школа радості»; 

Хміль І.А. - директору ССЗШ «Надія» з поглибленим вивченням предметів еколого-

правового профілю; 

Сомик Н.П. - директору НВК «Школа-гімназія «Гроно»; 

Путій Г.І. - директору НВК «Школа-гімназія «Сихівська». 

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник управління    Н. Оксенчук 
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13.09.2010р.                                                                                                 № 336р 
 

Про затвердження складу   

атестаційних комісій при управлінні освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 
 

 

На виконання наказу управління освіти від 13.09.2010р. № 334р «Про проведення 

атестації педагогічних працівників у 2010/2011 навчальному році» та відповідно до 

вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України  від 20.08.1993р. № 310, зі 

змінами та доповненнями, затвердженими наказом Міністерства освіти та науки України 

від 01.12.1998р. № 419, 

Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити склад атестаційних комісій при управлінні освіти департаменту 

гуманітарної політики Львівської міської ради: 

1.1. Атестаційної комісії № 1, яка розглядає клопотання атестаційних комісій закладів 

та установ освіти міського підпорядкування про встановлення (підтвердження) 

вищої кваліфікаційної категорії і присвоєння (підтвердження) педагогічних звань, 

атестаційні матеріали педагогічних працівників без відповідної фахової освіти 

(Додаток № 1); 

1.2. Атестаційної комісії № 2,  яка розглядає атестаційні матеріали на встановлення 

(підтвердження) кваліфікаційних категорій практичним психологам навчальних 

закладів міста (Додаток № 2); 

1.3. Атестаційної комісії № 3,  яка розглядає атестаційні матеріали на встановлення 

(підтвердження) кваліфікаційних категорій педагогічних працівників Навчально-

методичного центру освіти м. Львова (Додаток № 3). 

2. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника 

управління Г. Слічну. 

 

Начальник  управління                  Н. Оксенчук 
                                                                                                   

Додаток № 1 

до наказу  

                                                               УО ДГП ЛМР 

                                                                                            від 13.09.2010р. № 336р 

Атестаційна комісія №1 

1. Оксенчук Надія Володимирівна, начальник управління, голова комісії. 

2. Слічна Галина Миколаївна, заступник начальника управління, заступник голови комісії. 

3. Васюта Леся Миронівна, головний спеціаліст управління освіти з питань загальної 

середньої освіти, секретар комісії. 

4. Гайдук Ірина Іванівна, головний спеціаліст управління освіти з питань виховної 

роботи та позашкільних закладів освіти, член комісії. 

5. Проць Наталія Іванівна, директор Навчально-методичного центру освіти м.Львова, 

член комісії. 

6. Боженко Лідія Романівна, завідувач відділу соціальної адаптації та психологічного 

супроводу освіти Навчально-методичного центру освіти м. Львова, член комісії. 
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7. Ольшанецька Тетяна Богданівна, завідувач відділу виховної роботи та позшкільної 

освіти Навчально-методичного центру освіти м. Львова, член комісії. 

8. Кузик Олег Євгенович, директор Центру творчості дітей та юнацтва Галичини, член комісії. 

9. Огоновська Лідія Вікторівна, заступник директора Міського координаційно-

методичного центру «Галицьке юнацтво», член комісії. 

Додаток № 2  

                                                                                                 до наказу  

УО ДГП ЛМР 

                                                                                               від 13.09.2010р.  № 336р 

Атестаційна комісія №2 

1. Оксенчук Надія Володимирівна, начальник управління, голова комісії. 

2. Слічна Галина Миколаївна, заступник начальника управління, заступник голови комісії. 

3. Васюта Леся Миронівна, головний спеціаліст управління освіти з питань загальної 

середньої освіти, секретар комісії. 

4. Кикош Марія Михайлівна, головний спеціаліст відділу освіти Галицької районної 

адміністрації, член комісії. 

5. Келемен Юрій Іванович, головний спеціаліст відділу освіти Залізничної районної 

адміністрації, член комісії. 

6. Пришляк Богдана Ярославівна, спеціаліст І категорії відділу освіти Личаківської 

районної адміністрації, член комісії. 

7. Гавриляк Дарія Петрівна, спеціаліст І категорії відділу освіти Франківської районної 

адміністрації, член комісії. 

8. Собашко Ярослава Василівна, головний спеціаліст відділу освіти Сихівської  

районної адміністрації, член комісії. 

9. Єсип Марія Петрівна, головний спеціаліст відділу освіти Шевченківської  районної 

адміністрації, член комісії. 

10. Боженко Лідія Романівна, завідувач відділу соціальної адаптації та психологічного 

супроводу освіти Навчально-методичного центру освіти м. Львова, член комісії.  

11. Ханькова Зоряна Степанівна, соціальний педагог ССЗШ № 93 м.Львова, методист 

Навчально-методичного центру освіти м.Львова, член комісії. 

12. Кваша Мирослава Йосифівна, практичний психолог Львівської гімназії 

«Престиж», методист Навчально-методичного центру освіти м.Львова, член комісії. 

13. Приведа Леся Миколаївна, методист Центру практичної психології та соціальної 

роботи ЛОІППО, член комісії /за згодою/. 

14. Пуцан Ірина Андріївна, практичний психолог СЗШ № 44 м. Львова, член комісії. 

15. Чорна Мирослава Орестівна, практичний психолог ССЗШ №8 м.Львова, член комісії. 

 

Додаток № 3  
                                                                                                 до наказу  

УО ДГП ЛМР 

                                                                                               від 13.09.2010р.  № 336р 

Атестаційна комісія №3 

1. Оксенчук Надія Володимирівна, начальник управління, голова комісії. 

2. Слічна Галина Миколаївна, заступник начальника управління, заступник голови 

комісії. 

3. Васюта Леся Миронівна, головний спеціаліст управління освіти з питань загальної 

середньої освіти, секретар комісії. 

4. Синицька Галина Ярославівна, начальник відділу освіти Шевченківської районної 

адміністрації, член комісії. 

5. Гайдук Ірина Іванівна, головний спеціаліст управління освіти з питань виховної 

роботи та позашкільних закладів освіти, член комісії. 

6. Проць Наталія Іванівна, директор Навчально-методичного центру освіти  

м.Львова, член комісії. 
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7. Боженко Лідія Романівна, завідувач відділу соціальної адаптації та психологічного 

супроводу освіти Навчально-методичного центру освіти м. Львова, член комісії. 

8. Ольшанецька Тетяна Богданівна, завідувач відділу виховної роботи та 

позашкільної освіти Навчально-методичного центру освіти м. Львова, член комісії. 

9. Бідник Наталія Степанівна, завідувач відділу методичного супроводу, ін.новаці-

йної діяльності та моніторингових досліджень Навчально-методичного центру освіти 

м. Львова, член комісії. 
 

 

 
21.09.2010р.                                                                  № 348р  

 

Про підсумки проведення семінару 

«Освітні інновації м.Львова: реалії  

та перспективи»  
 

Відповідно до плану роботи секції з питань освіти Асоціації міст України 16-17 

вересня 2010р. у м. Львові відбувся семінар на тему «Освітні інновації м. Львова: реалії 

та перспективи» за участю першого заступника Міністра освіти і науки України 

Б.М.Жебровського, начальника Головного управління освіти і науки ЛОДА М.Г.Брегіна, 

членів координаційної ради секції з питань освіти АМУ, начальників управлінь освіти з 

18  міст - обласних центрів, керівників навчальних закладів м.Львова та управління 

освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. 

Враховуючи вищевикладене,   

Н А К А З У Ю: 

1. За належну підготовку та проведення  семінару «Освітні інновації м. Львова: реалії та 

перспективи»  оголосити  подяку: 

 Синицькій Г.Я. - начальнику відділу освіти Шевченківської районної адміністрації; 

 Матковському А.А. - начальнику відділу освіти Сихівської  районної адміністрації; 

 Козій О.І. - начальнику відділу освіти Личаківської районної адміністрації; 

 Вороняку Р.М. - начальнику відділу освіти Залізничної районної адміністрації; 

 Гарматію Ю.П. - заступнику начальника відділу освіти Галицької районної 

адміністрації; 

 Флюд Н.Є. - заступнику начальника відділу освіти Франківської районної адміністрації; 

 Яцейко М.Г. - голові обласної ради профспілки працівників освіти і науки; 

 Іваницькому В.І. - голові Галицької районної організації профспілки працівників 

освіти і науки; 

 Борис Г.Л. - голові Сихівської  районної організації профспілки працівників освіти і 

науки; 

 Гапонюк Я.Г. - голові Франківської  районної організації профспілки працівників 

освіти і науки; 

 Кузів Н.А. - голові Шевченківської районної організації профспілки працівників освіти 

і науки; 

 Городиській О.І. - голові Личаківської районної організації профспілки працівників 

освіти і науки; 

 Попович Л.Б. - голові Залізничної районної організації профспілки працівників освіти і 

науки; 

 Васюті Л.М.  – головному спеціалісту управління освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради; 
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 Войтовичу Л.В. - головному спеціалісту управління освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради; 

 Гайдук І.І. - головному спеціалісту управління освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради; 

 Ліксо О.М. - спеціалісту І категорії управління освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради; 

 Ковальчук Л. В. - завідувачу ДНЗ № 37; 

 Назаркевич С.Я. - директору НВК «Садок-школа «Любисток»; 

 Спіченко Г.Т. - директору ССЗШ № 52; 

 Ласкій І.В. - вчителю музичного мистецтва та художньої культури СЗШ № 50; 

 Біді Д.Д. - головному редактору журналу «Колосок»; 

 Хміль І.А. - директору ССЗШ «Надія» з поглибленим вивченням предметів еколого-

правового профілю; 

 Путій Г.І. - директору НВК «Школа-гімназія «Сихівська»; 

 Мазур С.П. - директору СЗШ «Джерельце». 

2.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

Начальник управління    Н. Оксенчук 

 

 
21.09.2010р.                                                                                           № 349р 
 

Про превірку дотримання вимог законодавчих  

та нормативних документів щодо надання освітніх послуг  

відповідно до рівня і профілю навчання    

у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова 

 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради на 2010 рік, Положення про інспектування в освітній системі  

м. Львова та з метою здійснення контролю за дотриманням вимог законодавчих і 

нормативних документів щодо надання освітніх послуг відповідно до рівня і профілю 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова   

             Н А К А З У Ю : 

1. З 11.10.2010р. до 29.10.2010р. перевірити дотримання вимог законодавчих і 

нормативних документів щодо надання освітніх послуг відповідно до рівня і профілю 

навчання  у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова.  

2. Головному спеціалісту управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради Л. Васюті: 

2.1. До 06.10.2010р. укласти пам’ятку з перевірки дотримання вимог законодавчих і 

нормативних документів щодо надання освітніх послуг відповідно до рівня і профілю 

навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. 

2.2. До 15.11.2010р. узагальнити матеріали перевірки. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника  начальника 

управління освіти  Г. Слічну. 
 

Начальник управління                                 Н. Оксенчук 
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21.09.2010 р.                                                                                                              № 350р 

 

Про проведення IIІ етапу 

моніторингу рівня навчальних досягнень 

учнів у закладах освіти м. Львова 
 

Відповідно до плану роботи управління освіти ДГП ЛМР та  на виконання наказу 

управління освіти ДГП ЛМР № 2601-12/451 від 25.09. 2009 р. «Про проведення моніто-

рингу рівня навчальних досягнень учнів у закладах освіти м.Львова», з метою визначен-

ня рівня навченості учнів та засвоєння програмового матеріалу з біології, хімії та фізики 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести 12 та 13 жовтня  2010 року  ІII етап моніторингу рівня навчальних досягнень 

учнів у: 9 класах - з біології; 10 класах - з хімії та фізики. 

2. Затвердити склад робочої групи для перевірки учнівських робіт (згідно з Додатком 1). 

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

3.1. Розробити графік проведення моніторингових досліджень у жовтні 2010 року та 

довести його до відома навчальних закладів м. Львова. 

3.2. До  07.10.2010 р. забезпечити підготовку та видрук завдань для проведення моніторингу. 

3.3. Провести нараду для інструкторів із питань проведення IІI етапу моніторингу . 

3.4. Порівняти результати дослідження з річним оцінюванням  (8-9 класи) та підготувати 

детальний аналіз за результатами моніторингових досліджень.  

3.5.  Інформацію про результати моніторингу подати в управління освіти ДГП ЛМР до 

27 жовтня 2010 р. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти ДГП ЛМР     Г. Слічну 
 

Начальник управління                                               Н. Оксенчук 

Додаток 1  

до наказу  

УО  ДГП ЛМР 

від 21.09.2010р. № 350р 

 

№ 

з/п 

Район Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Навчальний заклад  

Біологія 

1 Залізничний Граб Г.В. ССЗШ№ 15 

2  

 

Гудзовата Г.В. СЗШ № 40 

3  

 

Груздевим І. С. СЗШ № 60 

4  

 

Соловій Л.І. ЛУГГ 

5 Личаківський Тріль О.С. «Берегиня» 

6  

 

Зонтікова В.З. СЗШ № 63 

7  

 

Горбова Л.О. НВК « Школа І ст. - гімназія» 

8  

 

Вельгош О.М. ССЗШ № 8 
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9 Галицький Воробйова Н.Ю. СЗШ № 3 

10  

 

Скакун З.Ю. ЛАГ 

11 Франківський Савчишин І.Ф. ЛППЕГ 

12  

 

Голочко Н.Г. ССЗШ № 2 

13  

 

Плювак О.Є. СЗШ № 66 

14 Мороконь Л.С. Гімназія  ім. В. Симоненка 

 
15 Шоханов С.О. ЛКГ 

16 Шевченківський Росіцька Г.М. СЗШ № 91 

17  

 

Постолатій С.М. СЗШ № 99 

18  

 

Степанюк О.Й. СЗШ № 30 

19  

 

Кук І.Р.  СЗШ № 97 

20 Щипель М.О. НВК «Школа-садок» №  94  

21 Карбовник Н.З. ССЗШ № 81 

 22 Сихівський Югач М.М. ССЗШ № 93 

23  

 

Туз М.М. ССЗШ № 93 

24  

 

Паращак Л.Г. СЗШ № 84 

25  

 

Кравець В.А. НВК «Школа-ліцей» «Оріяна» 

 

 
26  

 

Булич Н.В. ССЗШ № 93 

27 Вілюра С.Й. СЗШ № 90 

Хімія 

28  Вербинська О.С. НВК «Школа-гімназія» «Галицька» 

29 Галицький 

 

Верхола Н.С. СЗШ № 3 

30  

 

Яніна О.П. СЗШ № 52 

31  

 

Рудик Г.М. ЛЛГ 

32 Залізничний Василько І.І. ЛФМЛ 

33  

 

Каспирович Л.В. «Євшан» 

 

 

34  

 

Думальська Л.Д. СЗШ № 40 

35  

 

Ільків М.Б. СЗШ № 60 

36  

 

Ковальова Н.С. «Гроно» 

37 Франківський Сняданко Т.М. СЗШ№ 17 

38  

 

Кагор Л.О. ССЗШ № 5 

39  

 

Возняк О.Я. СЗШ № 83 

40  

 

Потерейко Л.Р. СЗШ № 66 

41  

 

Глуховецька О.В. Гімназіяім. В.Симоненка 

42 Шевченківсь

кий 

Савчук Т.С. НВК «Школа-садок» № 94 

43  

 

Гойда Н.В. СЗШ № 99 

44  

 

Рибак Н.В. СЗШ № 41 
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45  

 

Бунь Н.М. СЗШ № 44 

46  АльтишлерМ.Р. СЗШ№ 100 

47 Личаківський Спок О.Г. СЗШ № 42 

48  Городинський І.Й. НВК « ШколаІ ст.-гімназія» 

49  Коробій Г.П. СЗШ № 29 

50  Лущ Л.В. СЗШ № 21 

51  Крашевська Г.П. ССЗШ № 8 

52 Сихівський Поплавська О.М. СЗШ № 1 

53 Виканюк Т.М. НВК школа-ліцей «Оріяна» 

54 Терлецька В.В. СЗШ № 98 

Фізика 
 

 

 

 

 

55 Франківський Вербовецька Т.В. ССЗШ № 45 

56  

 

Вітрук. Л.Є. СЗШ № 50 

 

 

 

57  

 

Будзар І.В. СЗШ № 55 

58  

 

Лукань О.В. СЗШ № 83 

59  

 

Ідзік Г.М. Гімназія  ім. В.Симоненка 

60 Личаківський Павенська О.Ю. СЗШ № 42 

61  

 

Галайко Г.Ю. СЗШ № 70 

62  

 

ЯснинськаН.Т. ССЗШ № 37 

63 Сихівський Нарушевич І.В. СЗШ № 95 

64  

 

Ґуль О.П. СЗШ № 98 

65  

 

Микитик О.М. СЗШ № 72 

66  

 

Делечук Л.В. НВК «Школа-гімназія» 

«Сихівська» 

67 Залізничний Кузьмак Г.М. ЛУГГ 

68  

 

Білинська М.М. СЗШ № 65 

69  

 

Козловська Л.М. ЛФМЛ 

70  

 

Салок В . І. Гімназія «Євшан» 

71  

 

 

 

 

 

 

 

Назарків Л.Б. ЛФМЛ 

 

 

 

 

 

 

72 Галицький Олексин В.М. ЛАГ 

73  

 

Ковтун О.Я. СЗШ № 87 

74  

 

ДраганУ.О. ЛЛГ 

75  

 

Кутянська С.В. СЗШ № 52 

76  

 

Сіра В.С. НВК «Школа-гімназія «Галицька» 

77  

 

Чухрай О.М. ССЗШ № 28 

78 Шевченківський Осецька О.М. СЗШ № 97 

79  

 

Варениця Л.В. СЗШ №41 
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80  

 

Максимович З.Ю. СЗШ № 38 

81  

 

Осідач Н.Б. СЗШ № 92 

82  

 

Прокопчук Л.А. СЗШ № 91 

 

 

21.09.2010 р.                            № 351р 

 

Про підсумки організації 

відпочинку та оздоровлення дітей 

і  учнівської молоді м. Львова влітку 2010 року 

 

На виконання Закону України «Про оздоровлення і відпочинок дітей» від 04.09.2008 р. 

№ 375-VІ, зі змінами та доповненнями від 21.05.2009 р. № 1401-VІ, наказу Міністерства 

освіти і науки України від 09.04.2010 р. № 299 «Про організацію літнього оздоровлення 

та відпочинку дітей у 2010 році», розпорядження голови Львівської обласної державної 

адміністрації від 16.04.2010р. № 354/0/5-10 «Про заходи щодо організації і проведення 

оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2010 року», наказу головного управління освіти 

і науки Львівської обласної державної адміністрації від 12.04.2010 р. № 209 «Про органі-

зацію літнього оздоровлення та змістовного відпочинку дітей влітку 2010 року», рішення 

виконавчого комітету Львівської міської ради від 11.06.2010 р. № 639 «Про організацію 

відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді влітку 2010 року», наказу управ-

ління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 

11.06.2010р. №241р «Про організацію літнього оздоровлення та змістовного відпочинку  

дітей влітку 2010 року», управлінням освіти, відділами освіти районних адмініст.рацій, 

позашкільними навчальними закладами міського підпорядкування проведено відповідну 

роботу щодо забезпечення ефективного оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей, 

створення належних умов для освітньої, культурно – виховної, фізкультурно – оздоровчої 

та спортивної роботи з дітьми та учнівською молоддю під час літніх канікул 2010 року.  

У підпорядкованих управлінню освіти двох стаціонарних позаміських дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку «Старт» і «Ватра», розташованих у Сколівському 

районі, було організовано відпочинок для 1334 львівських школярів, з яких 152 дітей-

сиріт та позбавлених батьківського піклування, 20 дітей, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, 329 дітей, які виховуються у багатодітних та малозабезпе-

чених родинах. Категорії дітей, які підлягали отриманню безкоштовного скерування для 

відпочинку у названих вище закладах, вказано у рішенні виконавчого комітету Львівсь-

кої міської ради від 11.06.2010 р. № 639 «Про організацію відпочинку та оздоровлення 

дітей і учнівської молоді влітку 2010 року».  

Упродовж літнього періоду було організовано п’ять відпочинкових змін тривалістю 

14 днів кожна. Перша та остання зміни в обох закладах  були профільними: у червні на 

відпочинку перебували вихованці  позашкільних навчальних закладів міста, у серпні – 

вихованці  дитячо – юнацьких  спортивних  шкіл м. Львова. Друга зміна у ДЗОВ «Старт» 

також була профільною (християнською), організація здійснювалася спільно з Ка-

техитично - педагогічним  інститутом Українського Католицького університету. 

Для функціонування влітку 2010 року двох заміських дитячих  закладів оздоровлен-

ня та відпочинку, підпорядкованих управлінню освіти, із міського бюджету було виділе-
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но 1558,0 тис. грн. (у 2009 р. - 1544, 0 тис. грн.). Вартість харчування на 1  добу – 35 грн. 

(у 2009 році - 35 грн.).  Окрім того, 616,4 тис. грн. виділено для капітального ремонту 

закладів: для реконструкції приміщень та системи водопостачання. Загалом на організа-

цію літнього відпочинку у стаціонарних таборах  «Старт» і «Ватра» виділено  2144,4 тис. 

грн. ( у  2009 році – 2744,0 тис. грн.). 

У липні 2010 року у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку «Старт» і «Ватра» 

було здійснено перевірку. За результатами перевірки видано наказ управління освіти де-

партаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 23.07.2010 р. № 280 р.   

На виконання  рішення виконавчого комітету Львівської міської ради від 11.06.2010 

р. № 639 «Про організацію відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді влітку 

2010 року» відділи освіти Галицької, Залізничної, Сихівської  і Франківської районних 

адміністрацій м. Львова, а також ЦТДЮГ забезпечили організоване перевезення дітей до 

місць відпочинку і в зворотньому напрямі, дотримуючись Правил надання послуг паса-

жирського автомобільного транспорту.  

З метою широкого охоплення дітей організованим відпочинком улітку 2010 року при 

закладах освіти міста функціонував 91 пришкільний табір із денним перебуванням (у 

2009 р. – 94), з них 1 - праці та відпочинку (СЗШ № 63); 41 – профільний, а саме: христи-

янський (СЗШ № 34); художньо-естетичний (СЗШ № 21); спортивно-оздоровчий (СЗШ 

№ 42); краєзнавчий (СЗШ № 50); екологічний (СЗШ №№ 29, 82, НВК «Провесінь»); 

інформаційних технологій (СЗШ №77); з поглибленим вивченням іноземних мов (ССЗШ 

№№ 2, 5, 45, 46, 51, 8, 37, 15, 75, 4, 28, 93, СЗШ №№ 17, 36, 50, 70, 62, «Надія», «Школа 

радості», «Світанок», ЛУГГ, ЛПГ, ЛЛГ, гімназія «Євшан», НВК «Школа-гімназія», НВК 

«Школа-ліцей «Оріяна», НВК «Школа-гімназія «Сихівська», НВК імені В. Стуса, НВК 

імені В. Симоненка. Всього у пришкільних таборах відпочили 4117 дітей ( у 2009 р. – 4702). 

Харчування здійснювалося за кошти батьків. Вартість одноразового харчування від 7 до 15 

грн.  

До роботи у пришкільних таборах були залучені педагоги-організатори, соціальні пе-

дагоги, практичні психологи, вчителі музики, фізичної культури, християнської етики, 

малювання, керівники гуртків. У всіх пришкільних таборах  приділялася велика увага 

організації дозвілля дітей: прогулянки, ігри на повітрі, культпоходи у музеї, театри, на 

виставки, екскурсійні поїздки; проводилися спортивно – туристичні змагання, конкурси, 

вікторини, заняття з хореографії, шахові та лицарські турніри, гуморини, психологічні 

тренінги тощо. Проведено заходи популяризації європейських демократичних цінностей, 

щодо виховання у дітей почуття національної свідомості, патріотизму. Учні активно за-

лучалися до занять фізичною культурою та спортом, значна  увага приділялася пропагу-

ванню здорового способу життя. 

На виконання побажань батьків та учнів, адміністрація ССЗШ І ступеня №4 другий 

рік поспіль організувала, крім пришкільного табору, в якому відпочило 90 школярів, дві 

зміни англомовного табору на базі відпочинкового комплексу «Ліліана» у смт. Славське 

Сколівського району Львівської області. Змістовним відпочинком було охоплено 80 ді-

тей. Вихователями працювали вчителі англійської мови даного навчального закладу, які 

впродовж дня застосовували цікаві форми роботи щодо вивчення іноземної мови: ранко-

ва зарядка, перегляд та обговорення мультфільмів, ігри, вікторини, конкурси. З метою 

зміцнення здоров’я, у басейні комплексу проводилися повітряні та водні загартування. 

Львівським міським дитячим еколого– натуралістичним центром за кошти батьків на 

базі позашкільного закладу було організовано профільний табір із денним перебуванням 

«Екохвиля». Вартість одного дня перебування у таборі становила 18 гривень. Завдяки 

цікавій та змістовній програмі батьки ініціювали проведення двох змін по 14 днів 

замість запланованої однієї. Даним відпочинком було охоплено 52 вихованців еколого-

натуралістичного центру.  

Упродовж трьох змін  у літку функціонував табір із денним перебуванням при 

Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини. Під час перебування у таборі 381дитина 

була залучена до гурткової роботи, туристсько-екскурсійної діяльності, спортивно-

масових заходів. Крім того, адміністрація ЦТДЮГ, керівники художніх колективів 
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спільно з батьками забезпечили відпочинок дітей у Болгарії, Польщі, Криму, в м. Одесі. 

Всього пр.цівники ЦТДЮГ організували цікавий та змістовний відпочинок для 595 своїх 

вихованців. 

У Личаківському Будинку дитячої та юнацької творчості впродовж усього 

канікулярного періоду працювали гуртки. Методисти закладу проводили майстер-класи, 

тренінги, конкурси та екскурсії для всіх бажаючих дітей. Методичні бригади педагогів 

працювали на усіх дитячих майданчиках району. Активним відпочинком упродовж літа 

було охоплено 790 дітей. 

Заклади освіти міста активно працювали щодо організації та проведення екскурсій, 

туристичних походів. Так, туристсько–екскурсійними подорожами  у червні 2010 року 

охоплено 44469 школярів (у 2009 році – 37654). 

Управління освіти, відділи освіти, навчальні заклади міста організували відпочинок 

для 7889 дітей (у 2009 році - 8524). Це становить 13% від загальної кількості учнів зага-

льноосвітніх навчальних закладів м. Львова. 

Враховуючи сказане вище, 

    Н А К А З У Ю: 

1. Організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей і учнівської молоді м. Львова 

влітку 2010 року вважати задовільною. 

2. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

2.1.  Розглянути питання підсумків організації літнього відпочинку школярів у літку 2010 

року на засіданнях колегій, нарадах керівників закладів освіти. 

2.2.  Провести відповідну роботу щодо розширення у 2011 році мережі дитячих закладів оз-

доровлення та відпочинку  різних типів: пришкільних, наметових, праці і відпочинку тощо. 

2.3.  Залучати підприємства, установи, організації, об’єднання громадян, благочинні 

організації до надання фінансової та матеріальної допомоги в організації літнього 

відпочинку та оздоровлення школярів. 

2.4.  Активізувати діяльність позашкільних навчальних закладів щодо організації 

літнього відпочинку своїх вихованців. 

2.5.  З метою збільшення охоплення учнів літнім відпочинком передбачити у бюджеті 

2011 року кошти на організацію роботи пришкільних таборів. 

2.6. При формуванні бюджету на 2011 рік передбачити кошти на організований довіз дітей до 

дитячих закладів оздоровлення та відпочинку «Ватра» і «Старт»  та у зворотньому напрямку. 

3. Відзначити роботу відділів освіти Галицької, Личаківської та Франківської районних 

адміністрацій щодо організації роботи пришкільних таборів, керівників навчальних 

закладів, які активно працювали для організації цікавого і змістовного відпочинку та 

оздоровлення дітей улітку 2010 року.  

4. Вказати начальникові відділу освіти Сихівської районної адміністрації 

А. Матковському на низький рівень організації літнього відпочинку та оздоровлення 

школярів району під час літніх канікул 2010 року.                

5. Оголосити подяку директорові Центру творчості дітей та юнацтва Галичини  

О. Кузикові за організацію змістовного відпочинку вихованців улітку 2010 року. 

6.  Головному спеціалістові управління освіти І. Гайдук при підготовці проекту рішення 

виконавчого комітету про організацію літнього оздоровлення  та відпочинку у 2011 році 

передбачити можливість відпочинку школярів м. Львова в інших регіонах України 

шляхом обміну дитячих колективів за умови рівноцінних видатків. 

7. З аступникові начальника управління освіти з фінансово – економічних питань та 

менеджменту Я. Іващишин при формуванні бюджету галузі освіти на 2011 рік 

передбачити збільшення асигнувань для організації літнього відпочинку й оздоровлення 

дітей та учнівської молоді м. Львова. 

8.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

Начальник  управління    Н. Оксенчук 
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22.09.2010р.                                                              № 353 

 

Про підсумки методичної роботи 

з педагогічними  працівниками  

у серпні 2010 року   
 

З  метою організованого початку 2010-2011 н. р. та відповідно до  планів роботи уп-

равління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради,  Навча-

льно-методичного центру освіти м. Львова  25 серпня 2010 року відбулася інструктивно-

методична нарада для заступників директорів з навчально-виховної роботи м. Львова  на 

базі Львівського технологічного ліцею, для заступників директорів  із виховної роботи -  

на базі  Національного музею ім. А.Шептицького та заступників директорів спеціалізо-

ваних шкіл, ліцеїв та гімназій - на базі гімназії «Престиж». 20 серпня 2010 року 

відбулася інструктивно-методична нарада  для практичних психологів та соціальних 

педагогів навчальних закладів м. Львова на базі гімназії «Престиж». З 18 по 27 серпня 

проводились інструктивно-методичні наради для педагогів міста [у навчальних закладах, 

згідно  поданого графіку, «Освітянський кур’єр» №2 (66), червень 2010р.]. Всього у 

нарадах взяли участь 2429 педагогічних працівників. 

Учасники  нарад ознайомлені з нормативно-правовою базою, змінами, які відбулися 

в освіті, та отримали на електронних носіях  необхідні ресурсні та інформативні матеріали. 

Для вироблення єдиних підходів щодо управлінської діяльності, навчально-

виховного процесу були залучені науковці, працівники ЛОІППО, МАН, ЛРЦОЯО, 

представники громадських організацій та видавництв. 

    Враховуючи викладене вище, 

Н АК А З У Ю: 

1. За належний рівень підготовки та проведення серпневих інформаційно-методичних 

нарад оголосити подяку :  

 Проць Н.І. - директору Навчально-методичного центру освіти м. Львова; 

 Пострільоному В.М. - директору Львівського технологічного ліцею;  

 Волошину Б.Я. -  директору гімназії «Престиж»; 

 Ольшанецькій Т. Б.- завідувачу  відділу виховної роботи та позашкільної освіти 

НМЦО м.Львова; 

 Боженко Л.Р. - завідувачу відділу психологічного супроводу та соціальної адаптації 

НМЦО м.Львова; 

 Семенюку В.М. - завідувачу відділу інформаційно-комунікаційних технологій та 

видавничої діяльності НМЦО м.Львова; 

 Бідник Н.С. - завідувачу відділу  методичного супроводу, інноваційної діяльності та 

моніторингових досліджень НМЦО м.Львова; 

 Шпікулі Я.В. - заступнику директора з господарської роботи НМЦО м.Львова; 

 Кошелевському В.С. - методисту НМЦО м.Львова; 

 Сениці М.Б. - оператору НМЦО м.Львова; 

 Шаруну Б.С. - методисту НМЦО м.Львова; 

 Фурман Г.М. - заступнику директора гімназії «Престиж»; 

 Шершньовій  В.П. - заступнику директора  СЗШ №10; 

 Дорожовцю М.В. - заступнику директора СЗШ № 98; 

  Новоженовій Т.В. - заступнику директора СЗШ № 17. 

2.  Директору НМЦО м. Львова Н. Проць: 
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2.1. Забезпечити у 2010-2011 н.р.  підвищення кваліфікації, фахової майстерності освітян 

через модульні курси, тренінги, семінари, майстер-класи. 

2.2. Забезпечити методичний супровід проведення моніторингових досліджень, 

предметних Тижнів, II етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад із базових 

дисциплін, I (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2011». 

2.3. Своєчасно висвітлювати результати роботи НМЦО на сайті, у друкованих джерелах. 

2.4. Забезпечити ефективний методичний супровід навчально-виховного процесу в 

закладах освіти м. Львова. 

2.5. До 11.10.2010р. подати в управління освіти план-графік  навчальних семінарів та 

тренінгів  для різних категорій педагогічних працівників. 

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

департаменту гуманітарної політики Г.Слічну.  

 

Начальник управління                                                     Н.  Оксенчук 

 

 
23.09.2010р.                                                                                                               № 355р  
 

Про підсумки роботи школи резерву  

керівних кадрів закладів освіти м. Львова 
 

На виконання Програми розвитку освіти м. Львова на період 2008-2012 рр., наказів 

управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 

02.06.2008р. №2601-12/222а «Про створення школи резерву керівних кадрів», від 

17.09.2008р. №2601-12/307 «Про зарахування до школи резерву керівних кадрів» 

упродовж 2008/2009, 2009/2010 навчальних років функціонувала школа резерву керівних 

кадрів загальноосвітніх навчальних закладів та школа резерву керівних кадрів 

дошкільних навчальних закладів при управлінні освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради. До школи резерву керівних кадрів було зараховано 17 

слухачів із загальноосвітніх навчальних закладів та 17 слухачів із дошкільних 

навчальних закладів. Зі школи резерву керівних кадрів було відраховано 2 слухачів.  

Під час навчання було проведено 34 семінари. Слухачі школи резерву керівних 

кадрів ознайомилися з роботою 18 кращих закладів освіти м.Львова. Керівники даних 

навчальних закладів поділилися зі слухачами Школи досвідом роботи на керівній посаді, 

своїми  творчими здобутками, а також презентували проекти, над якими працює 

педагогічний колектив закладу. Слухачі школи резерву керівних кадрів взяли участь у 

тренінгу за програмою «Інтел. Навчання для майбутнього», підвищили рівень 

практичних навичок роботи з комп’ютерною технікою, а також знання  з основ інфо-

рмаційно-комунікаційних технологій. Усі випускники школи резерву керівних кадрів 

закладів освіти м.Львова розширили теоретичний фундамент своїх професійних знань та 

набули практичні навички управлінської діяльності. 

Із числа слухачів школи резерву керівних кадрів упродовж 2009 та 2010 років 4 слу-

хачі були призначені на керівні посади.  

Виходячи з наведеного вище, 

НАКАЗУЮ: 

1.  Видати сертифікати про закінчення школи резерву керівних кадрів закладів освіти 

м.Львова педагогічним працівникам:  

 Буцик Оксані Євгенівні, заступнику директора СЗШ №34;  

 Тилько Оксані Іванівні, заступнику директора СЗШ №42; 
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 Максимів Марії Іванівні, заступнику директора СЗШ №87;  

 Шилич Наталії Богданівні, вчителю української мови та літератури  ССЗШ №5; 

 Медвіцькій Галині Михайлівні, вчителю біології СЗШ №48; 

 Лелик Галині Володимирівні, вчителю української мови та літератури  СЗШ №55; 

 Іваскевич Оксані Володимирівні, заступнику директора НВК «Школа І ступеня -

гімназія» імені В. Симоненка.  

 Ольшанецькій Тетяні Богданівні, завідувачу відділу виховної роботи та позашкільної 

освіти Навчально-методичного центру освіти м. Львова; 

 Ништі Наталії Миронівні, заступнику директора Львівської правничої гімназії; 

 Семчишин Марії Кирилівні, заступнику директора СЗШ №29; 

 Качуру Тарасу Івановичу, заступнику директора СЗШ №82; 

 Кавецькому Юрію Володимировичу, вчителю фізики СЗШ №86; 

 Коньковій Світлані Петрівні, директору СЗШ №7; 

 Пинянській Оксані Богданівні, вчителю математики СЗШ №32; 

 Хом’як Ірині Степанівні, заступнику директора НВК «Школа І ступеня -гімназія 

«Гроно»; 

 Казаніній Наталії Юріївні, заступнику директора НВК «Садок-школа «Арніка»; 

 Кольбуху Роману Степановичу, заступнику директора СЗШ №18; 

 Назаркевич  Світлані Ярославівні, директору НВК «Садок-школа «Любисток»; 

 Карпі Тетяні Ярославівні, вихователю-методисту ДНЗ №31; 

 Рипці Надії Володимирівні, вихователю-методисту ДНЗ №154; 

 Бойко Наталії Богданівні, вихователю Будинку дитини №1; 

 Мадей Наталії Михайлівні, завідувачу ДНЗ №45; 

 Гірці Зеновії Богданівні, вихователю-методисту ДНЗ №105; 

 Шуран Олені Олегівні, вихователю ДНЗ №25; 

 Бачинській Світлані Іванівні, вихователю ДНЗ №40; 

 Кульгавець Наталії Степанівні, вихователю ДНЗ №35; 

 Притулі Олександрі Михайлівні, вихователю-методисту ДНЗ №169; 

 Кук Світлані Зіновіївні, вихователю ДНЗ №133; 

 Іскрі Галині Стефанівні, вихователю-методисту ДНЗ №33; 

 Гаєвській Руслані Володимирівні, вихователю-методисту ДНЗ №180; 

 Проказюк Марії Василівні, вихователю-методисту ДНЗ №51; 

 Стеблівській Ользі Михайлівні, вихователю-методисту ДНЗ №30. 

2.  За належну підготовку та проведення семінарів для слухачів школи резерву керівних 

кадрів оголосити подяку:  

 Бащук Ользі Ананівні, методисту Навчально-методичного центру освіти м.Львова; 

 Скоропад Ярославі Миколаївні, директору НВК «Школа І ступеня –гімназія» імені 

В.Симоненка;  

 Пашковській Зоряні Іванівні, директору СЗШ №86; 

 Крупей Тетяні Євгенівні, директору Львівської лінгвістичної гімназії; 

 Кравченкові Володимиру Володимировичу, директору ССЗШ №45; 

 Фещук Лілії Тарасівні, директору СЗШ №66; 

 Костюк Любові Ярославівні, директору СЗШ №51; 

 Бєлову Юрію Вадимовичу, директору СЗШ №50; 

 Путій Галині Іванівні, директору НВК «Школа-гімназія «Сихівська»; 

 Сомик Наталії Петрівні, директору НВК «Школа І ступеня -гімназія «Гроно»; 

 Назаркевич Світлані Ярославівні, директору НВК «Садок-школа «Любисток»; 

 Мацьків Христині Володимирівні, директору НВК «Садок-школа «Малюк»; 

 Козак Любові Федорівні, директору НВК «Садок-школа «Один, два, три»; 

 Ремажевській Вірі Миколаївні, директору НРЦ «Левеня»; 

 Ярмолович Марії Іванівні, завідувачу ДНЗ «Лісова казка»; 
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  Вельській Наталії Володимирівні, завідувачу ДНЗ №75; 

 Пасічник Олесі Зеновіївні, завідувачу ДНЗ №135; 

 Дарменко Людмилі Пантелеймонівні, завідувачу ДНЗ №21; 

 Деркач Лесі Степанівні, завідувачу ДНЗ №29. 

3.  До15.10.2010р. розробити заходи щодо подальшого навчання та стажування випуск-

ників школи резерву керівних кадрів та новопризначених директорів загальноосвітніх 

навчальних закладів, завідувачів дошкільних навчальних закладів і заступників директо-

рів із навчально-виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова. 

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

освіти Г. Слічну.  
 

 

Начальник    управління                                 Н.Оксенчук 

 
 

 
27.09.2010р.                                                                                                               № 358р  

       

Про організацію та проведення  

семінарів для вчителів англійської мови 

5-9 класів навчальних закладів м. Львова.   

 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради, з метою підвищення кваліфікації фахівців англійської мови нав-

чальних закладів м. Львова та запровадження ефективних форм та методів навчання іно-

земної мови 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести в термін із 06.10.10р. по 07.10.10р.на базі СЗШ №27 із поглибленим вивчен-

ням інформаційних технологій та іноземних мов Галицького району (вул.Свєнціцького, 

15) та з 11.10.10р. по 12.10.10р. на базі СЗШ№6 Личаківського району (вул.Зелена, 22) 

семінари для вчителів англійської мови 5-9 класів навчальних закладів м. Львова за 

сприяння видавництва «Oxford University Press» згідно графіку, що додається. 

2.  Відповідальним за проведення семінарів призначити спеціаліста з питань міжнародно-

го співробітництва та освітніх проектів управління освіти О.Ліксо. 

3.  Начальникам відділів освіти Галицької, Личаківської районних адміністрацій : 

3.1. Забезпечити належні умови для проведення семінарів,  зокрема приміщення для 40-

50 учасників, технічні засоби (ноутбук, мультимедійний проектор, екран, колонки, 

подовжувач). 

4. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

4.1.Скерувати на семінари вчителів англійської мови 5-9 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів  ( по 1 вчителю від школи). 

5. 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 

від 27.09.2010р. № 358р  

Графік проведення семінарів 

у рамках проекту “Особливості викладання англійської мови в 5-9 класах 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова” 

 

Дата 

проведення 

 

Місце проведення Час Учасники 

06.10.10р. 

07.10.10р. 

СЗШ№27 з поглибленим 

вивченням інформаційних 

технологій та іноземних мов 

(вул.Свєнціцького, 15) 

15.00-

18.00 

Вчителі англійської мови 5-

9 класів ЗНЗ Галицького, 

Франківського, Шевчен-

ківського районів м.Львова 

(1 вчитель від школи) 

 

11.10.10р. 

12.10.10р. 

СЗШ№6 

(вул.Зелена, 22). 

15.00-

18.00 

Вчителі англійської мови 5-

9 класів ЗНЗ  

Личаківського, 

Залізничного, Сихівського 
районів м.Львова  

(1 вчитель від школи) 

 
 
Вик. О. Ліксо 

254-60-52 

 

 
27.09.2010 р.                                                                                                     № 359р 

 

Про перевірку виконання наказу 

управління освіти ДГП ЛМР 

від 23.11.2009р. № 2601-12/593 

   «Про затвердження заходів щодо  

поліпшення вивчення 

української мови 

у загальноосвітніх  

навчальних закладах 

з навчанням мовами  

національних меншин м. Львова» 

 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради на 2010 рік, керуючись Положенням про організацію ін.спекту-

вання в освітній системі м.Львова, затвердженої наказом управління освіти департамен-

ту гуманітарної політики Львівської міської ради від 05.11.2008р. №2601-12/395, з метою 

покращення вивчення та викладання української мови та літератури у загальноосвітніх 

навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин 
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Н А К А З У Ю : 

1. З 18.10.10р. до 05.11.10р. здійснити перевірку виконання наказу управління освіти 

ДГП ЛМР від 23.11.2009р. №2601-12/593 «Про затвердження заходів щодо поліпшення 

вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами 

національних меншин м. Львова». 

2. Створити комісію у складі: 

О. Ліксо - спеціаліст І категорії з питань міжнародного співробітництва та 

освітніх проектів УО ДГП ЛМР; 

О. Приставська - методист Навчально-методичного центру освіти  м.Львова; 

Б. Ковалишин - заступник директора з навчально-виховної роботи Львівської 

класичної гімназії при ЛНУ ім. І.Франка. 

3.  До 10.11.10р. членам комісії представити матеріали перевірки. 

4. Спеціалісту І категорії управління освіти ДГП ЛМР О.Ліксо: 

4.1. До 18.11.10р. узагальнити матеріали вивчення.  

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника  начальника 

управління освіти  Г. Слічну. 

 

Начальник управління                        Н. Оксенчук 

 

 
27.09.2010р.                                                                                                           № 360р 

         

Про вивчення ефективного використання  

шкільних музеїв у навчально-виховному процесі 
  

На виконання рішення колегії та відповідно до плану роботи управління освіти 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, з метою покращення 

роботи шкільних музеїв у навчальних закладах міста Львова 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести з 11.10.2010р. до 29.10.2010 р. вивчення ефективного використання 

шкільних музеїв у навчально-виховному процесі. 

2. Створити комісію у складі: 

Василишин Л. – головний спеціаліст управління освіти, голова комісії; 

Ольшанецька Т. – завідувач відділу виховної роботи та позашкільної освіти НМЦО 

м.Львова, член комісії; 

Васільєва А. – методист-організатор НМЦО м.Львова, член комісії; 

Ласкій І. – учитель музичного мистецтва та художньої культури СЗШ № 50, член комісії. 

3. Членам комісії подати матеріали вивчення ефективного використання шкільних музеїв 

у навчально-виховному процесі до 05.11.2010р. в управління освіти департаменту 

гуманітарної політики Львівської міської ради. 

4. Головному спеціалісту управління освіти Л. Василишин: 

4.1. 05.10.2010р. провести організаційну інструктивну нараду. 

4.2. До 12.11.2010р. узагальнити подані матеріали. 

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

Г.Слічну. 
 

 

Начальник  управління                 Н. Оксенчук 
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28.09.2010р.                                                                                                              № 372р  
 

 

 

Про затвердження комплексних заходів  

щодо реалізації положень Програми 

розвитку української мови, української культури 

та історичної свідомості громадян України 

у м. Львові на 2010-2014роки       
 

 

 

Відповідно до п.5 рішення Львівської обласної ради №1248 від 6 липня 2010р. «Про 

затвердження Програми розвитку української мови, української культури та історичної 

свідомості громадян України на території Львівської області на 2010-2014 роки», з 

метою створення сприятливих умов для розвитку і функціонування української мови та 

літератури у сфері освіти, належного трактування історії Української держави, контролю 

над дотриманням гарантованих Конституцією та Законами України обов’язків щодо 

розвитку української мови, культури, історичної свідомості 

Н А К А З У Ю: 

1.  Затвердити комплексні заходи щодо реалізації положень Програми розвитку 

української мови, української культури та історичної свідомості громадян України у 

м.Львові на 2010-2014роки (Додаток 1).   

2. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій, директору Навчально-

методичного центру освіти: 

2.1. Забезпечити своєчасне і якісне виконання заходів щодо реалізації положень 

Програми розвитку української мови, української культури та історичної свідомості 

громадян України у м. Львові на 2010-2014роки; 

2.2.Щорічно до 31 травня інформувати управління освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради про виконання зазначених заходів.  

3. Спеціалісту І категорії  управління освіти департаменту гуманітарної політики Львів-

ської міської ради з питань міжнародного співробітництва та освітніх проектів О. Ліксо : 

3.1.Забезпечити  координацію роботи щодо виконання заходів реалізації положень 

Програми розвитку української мови, української культури та історичної свідомості 

громадян України у м.Львові на 2010-2014роки. 

3.2. Щорічно до 20 липня узагальнювати інформацію щодо виконання зазначених 

заходів. 

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

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Г.Слічну. 
                                    

 

 

 

 

Начальник управління                                                 Н. Оксенчук 
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Додаток 1 

Затверджено 

наказом управління освіти 

ДГП ЛМР 

від 28.09.2010р. № 372р   

Заходи 

щодо реалізації положень Програми розвитку української мови, української 

культури та історичної свідомості громадян України у м.Львові на 2010-2014роки 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавці Термін 

виконання 

1.  Здійснення моніторингу навчаль-

них досягнень учнів з української 

мови в загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, відділи 

освіти, НМЦО 

м. Львова. 

Щорічно. 

2.  Проведення тематичних заходів на 

відзначення Дня української писем-

ності та мови, Міжнародного дня 

рідної мови. 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, відділи 

освіти, НМЦО 

м.Львова, ЗНЗ.  

Щорічно. 

3.  Координація співпраці навчальних 

закладів м. Львова з просвітницькими 

товариствами з питань широкого зас-

тосування державної мови у сфері ос-

віти, надання їм методичної допомоги. 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти, 

НМЦО м. Львова. 

Щорічно. 

4. Проведення фестивалів, виставок, 

конкурсів української пісні, кон- 

курсів на краще знання української 

мови та літератури, фольклорних 

свят. 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти, 

НМЦО м.Львова, 

ЗНЗ м. Львова. 

Щорічно. 

5. Забезпечення участі учнів у міжна-

родних, всеукраїнських, обласних 

та міських заходах, зокрема пред-

метних олімпіадах з української 

мови та літератури,  конкурсах за 

темами: “Я вірю в майбутнє твоє, 

Україно!” та “Об’єднаймося ж, бра-

ти мої!”, конкурсі знавців українсь-

кої мови ім. П. Яцика, заходах 

щодо відзначення знаменних дат 

життя та творчості видатних 

українців. 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти, 

НМЦО м. Львова, 

ЗНЗ м. Львова. 

Щорічно. 

6. Забезпечення участі обдарованої 

молоді в роботі МАН у секціях 

суспільно-гуманітарного напрямку 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти, 

ЗНЗ м.Львова 

Щорічно. 

7. Проведення науково-практичних 

конференцій і семінарів з питань 

вивчення державної мови в 

загальноосвітніх закладах 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти, 

НМЦО м.Львова, 

ЗНЗ м.Львова. 

Щорічно. 



 32 

8. Проведення періодичних оглядів-

конкурсів на кращу організацію в 

навчальних закладах роботи із 

забезпечення функціонування 

української мови. 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти, 

НМЦО м.Львова. 

Раз на 3 роки. 

9. Проведення освітянських літе-

ратурних вечорів за участю поетів 

та письменників.  

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти, 

НМЦО м.Львова, 

ЗНЗ м.Львова. 

Щорічно. 

10. Тематичні огляди книг. НМЦО м.Львова, 

ЗНЗ м. Львова. 

Щорічно. 

11. Формування мережі гуманітарної 

освіти: профільних класів, спеціалі-

зованих шкіл, гімназій, ліцеїв, шкіл 

з поглибленим вивченням українсь-

кої мови і літератури, а також зміцне-

ння їх навчально-методичної бази. 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти. 

2011-2014. 

12. Запровадження нових спецкурсів з 

культури мовлення та ділового 

мовлення. 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти 

2011-2014. 

13. Проведення круглих столів з пи-

тань формування мовної культури в 

молодіжному середовищі. 

Відділи освіти, 

НМЦО м.Львова, 

ЗНЗ м.Львова. 

Щорічно. 

14.  Створення шкільних театрів для 

пропагування української класики. 

ЗНЗ м.Львова. 2011-2014. 

15. Створення культурологічних експе-

дицій для пошуку, вивчення та збе-

реження українських традицій, ав-

тентичного фольклору етнічних ре-

гіонів краю. 

ЗНЗ м.Львова. Щорічно. 

16. Забезпечення комплектування фон-

дів шкільних бібліотек україномо-

вною літературою, українськими 

періодичними виданнями. 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти. 

2010-2014. 

17. Поповнення фондів бібліотек нав-

чальних закладів книжками з історії 

становлення і розвитку українсько-

го війська. 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти. 

2011-2014. 

18. Оновлення і модернізація навчаль-

но-методичної бази кабінетів 

історії України електронними збір-

никами наукових та публіцистич-

них статей, фотографій, присвяче-

них маловідомим сторінкам історії 

українського державотворення, на-

ціонального руху Опору проти ні-

мецько-фашистської окупації Укра-

їни, історії УПА та іншим подіям 

національно-визвольної боротьби. 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти. 

2011-2014. 
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19. Забезпечення шкільних бібліотек 

комп’ютерною технікою, під’єд-

нання до мережі Інтернет. 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти. 

2011-2014. 

20. Проведення заходів з метою залу-

чення дітей до читання та залу-

чення їх до участі у Фестивалі ди-

тячого читання «Книгоманія», 

Всеукраїнському конкурсі дитячого 

читання, тижні дитячого читання в 

шкільних бібліотеках.   

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти, 

НМЦО м.Львова, 

ЗНЗ м.Львова. 

Щорічно. 

21. Створення електронної бази даних 

матеріалів (сценаріїв, конкурсів 

тощо) для проведення заходів з 

відзначення свят української мови, 

Дня української писемності та мови 

тощо у школах. 

НМЦО м.Львова, 

ЗНЗ м.Львова. 

2011-2012. 

22. Запровадження та проведення 

курсів з вивчення української мови 

для учнів, які не є громадянами 

України, але постійно проживають 

на території України. 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти, 

НМЦО м.Львова, 

ЗНЗ м.Львова. 

2011-2014. 

23. Написання та видання навчально-

методичних посібників, дидактич-

них матеріалів з української мови. 

НМЦО м. Львова. 2011-2014. 

24. Забезпечення відкриття та подаль-

шого функціонування в кожному 

навчальному закладі стенду з інфо-

рмацією про заходи програми, дос-

тупного для огляду всіма учнями та 

вчителями. 

Відділи освіти, 

ЗНЗ м. Львова. 

2010-2011. 

25. Координація співпраці навчальних 

закладів з просвітницькими товари-

ствами з питань широкого застосу-

вання державної мови у сфері освіти, 

надання їм методичної допомоги. 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти, 

НМЦО м.Львова. 

Щорічно. 

26. Обміни учнями (українського 

походження, західних та східних 

областей) з метою взаємозближен-

ня молодого покоління українців. 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти, 

ЗНЗ м. Львова. 

2011-2014. 

27. Організація українознавчих таборів 

із залученням дітей української 

діаспори. 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти, 

ЗНЗ м. Львова. 

2011-2014. 

28. Сприяння українцям, які 

проживають за кордоном, у вивчен-

ні рідної мови, історії та культури, 

підвищенні кваліфікації вчителів 

діаспори, які працюють в осередках 

україномовної освіти, в організації 

навчальної діяльності: проведення 

семінарів, конференцій. 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти, 

НМЦО м. Львова. 

Щорічно. 
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29. Проведення міських, районних 

заходів щодо поліпшення вивчення 

української мови в загальноосвітніх 

навчальних закладах з навчанням 

мовами національних меншин. 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти, 

НМЦО м. Львова. 

Щорічно. 

30. Забезпечення виконання ст.ст.10,11 

Конституції України “Про мови” в 

частині обов’язкового володіння 

українською мовою як державною 

в обсязі, необхідному для виконан-

ня службових обов’язків працівни-

ками шкіл. 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти, 

ЗНЗ м. Львова. 

Щорічно. 
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ЄСИП  Марію Петрівну, 

головного спеціаліста відділу освіти 

 Шевченківської райадміністрації 

 

БЄЛОВА  Юрія Вадимовича, 

директора СЗШ № 50 
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До уваги учителів правознавства! 
 

05.11.2010 р., в рамках Тижня суспільних наук,  

відбудеться наукова конференція  

«Я маю право мати права» 

для учнів 9-11 класів 

в приміщенні НВК ім. В. Стуса за адресою: вул. Повстанська, 14 

* Примітка: для участі у конференції учні мають 

представити реферативно-дослідницькі роботи  

(об’єм 6-8 друкованих сторінок, формат А-4)  

до 20 жовтня 2010 року  

в оргкомітет НВК ім. В. Стуса 

 

Довідка за тел. : 

264-77-12, 

096-54-17-301 
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До уваги учителів світової літератури! 
 

Навчально-методичний центр освіти м. Львова  та РКЦ  

ім. О. Пушкіна 17 жовтня 2010 року (12
00

 год) 

 проводять театралізований Пушкінський конкурс 

«Что за прелесть эти сказки!» для учнів 5-7 класів  

за адресою: вул. Короленка, 1а 

Запрошуються учні шкіл міста Львова.  

 

 

Довідка за тел.:  

272-23-09, 297-53-28,  

067-17-98-578. 


