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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

для учителів хімії  

Білет №1 

1. Основні положення Закону України «Про охорону праці». Право громадян на охорону праці при 

укладанні трудового договору. 

2. Порядок складання і затвердження інструкцій з техніки безпеки для навчальних кабінетів хімії, 

обов‟язкові розділи інструкції, їх видача, перегляд.  

3. Засоби пожежогасіння. 

4. Вимоги безпеки під час проведення лабораторних робіт. 

5. Санітарно-гігієнічні вимоги до кабінетів хімії. 

6. Організація робочого місця та робочого часу. Режим праці учнів. 

Білет №2 

1. Функціональні обов‟язки  учителя хімії щодо організації охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в навчальному закладі. 

2. Розслідування  нещасних  випадків з учнями, що сталися під час проведення навчання в кабінеті 

хімії. 

3. Порядок розірвання трудового договору у випадку скорочення штатних одиниць.  

4. Вимоги пожежної безпеки у кабінеті хімії. 

5. Які основні питання містять інструктажі з безпеки життєдіяльності? 

6. Відповідальність за порушення санітарно-гігієнічних вимог згідно з законодавством. 

Білет №3 

1. Відшкодування у разі ушкодження здоров‟я працівника. В яких розмірах і з яких коштів 

здійснюється відшкодування збитків, пов‟язаних зі трудовим каліцтвом чи смертю працівника? 

2. Вимоги до облаштування кабінетів хімії. 

3. Правила зберiгання хiмiчних реактивiв у кабiнетi хімії.  

4. Санітарно-гігієнічні вимоги до штучного і природного освітлення в навчальному приміщенні. 

5. Проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності.  

6. Електробезпека в кабінеті хімії. 

Білет №4 

1. Регулювання охорони праці в колективному договорі.  

2. Норми освітлення, вентиляція, опалення у кабінеті хімії. 

3. Особливості пожежної безпеки у навчальних приміщеннях. Види протипожежного обладнання 

хiмiчного кабiнету.  

4. Вимоги електробезпеки при експлуатації кабінету хімії. Електрообладнання, яке  підлягає 

заземленню. 

5. Найменша освітленість від загального освітлення в навчальному приміщенні. 

6. Перша долікарняна допомога. 

Білет №5 

1. Атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці. Які 

робочі місця в навчальному закладі підлягають атестації? 

2. Розслідування нещасних випадків, що сталися з учнями (вихованцями), працівниками під час 

навчально-виховного процесу. 

3. Оформлення кутків із технiки безпеки.  

4. Вимоги пожежної безпеки. 

 5. Типи світильників, терміни експлуатації і періодичність їх очищення.  

6. Опіки, їх кваліфікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей.  

Білет №6 

1. Органи державного нагляду за охороною праці, їх функції і права. 

2. Техніка безпеки при проведенні демонстраційного досліду «добування водню». 

3. Правила  надання  першої допомоги   потерпілим  від  ураження  електричним струмом. Безпечні 

методи звільнення потерпілого від дії електроструму.  

4. Санітарно-гігієнічні вимоги до кабінету хімії. 
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5. Коли і хто проводить первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності? Форма та запис про 

проведення первинного інструктажу із безпеки життєдіяльності. 

6. Причини несумісності окремих хiмiчних реактивiв. Приклади. 

Білет  №7 

1. Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про 

охорону праці. 

2. Організація безпеки життєдіяльності в кабінеті хімії пiд час лабораторних робіт.    

3. Коли і хто проводить позаплановий   інструктаж  із  безпеки життєдіяльності?   

4. Форма та запис про проведення позапланового інструктажу з охорони праці та безпеки  

життєдіяльності. 

5. Інструктаж і правила техніки безпеки при проведенні практичної роботи на тему «Добування 

аміаку і досліди з ним». 

6. Вентиляцiя хiмiчного кабiнету.  

Білет №8 

1. Функціональні обов‟язки учителя хімії відповідно до вимог нормативних актів про охорону 

праці та безпеку життєдіяльності. 

2. Спеціальне розслідування та облік нещасних випадків, пов‟язаних із дітьми. 

3. Вимоги до проведення позакласних   занять  з   хімії.  

4. Первинні засоби пожежогасіння, їх види і правила користування ними. 

5. Коли і хто проводить цільовий інструктаж із безпеки життєдіяльності? Форма та запис 

проведення цільового інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.  

6. Поняття про паспортизацію в  навчальних закладах. 

Білет №9 

1. Діяльність служби охорони праці в навчальному закладі, її повноваження. 

2. Правила техніки безпеки при проведенні практичної роботи на тему: «Визначення карбону, 

гідрогену, хлору в органічних сполуках».    

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Вимоги та основні розділи. 

4. Основні причини пожеж при використанні технічних засобів навчання. 

5. Порядок проведення та реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності. З якого віку учні 

підписуються у журналі про отримані знання? 

6. Поняття про професійну захворюваність в галузі освіти.  

Білет №10 

1. Регулювання охорони праці в колективному договорі. Обов‟зкові додатки до колективного 

договору. 

2. Санітарно-гігієнічні вимоги до освiтлення та повiтряного режиму в кабiнетi хімії.  

3. Особливості зберігання легкозаймистих і горючих речовин у кабінеті хімії. 

4. Електрообладнання, яке підлягає заземленню (зануленню). 

5. Вимоги і зміст плану евакуації дітей під час виникнення пожежі.  

6. Класифікація небезпечних дослідів та робіт. 

Білет №11 

1. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна відповідальність за порушення 

законодавчих актів про охорону праці. 

2. Правила роботи зі скляним хімічним посудом та іншими виробами зі скла.  

3. Лабораторний спецодяг та індивідуальні засоби захисту.  

4. Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації. 

5. Періодичність випробовування захисних ізолюючих засобів.  

6. Природне і штучне освітлення кабінету хімії. 

Білет №12 

1. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. 

2. Правила безпеки під час організації уроків (занять). 

3. Особливостi надання само-, взаємодопомоги при ураженнi отруйними речовинами. 

4. Заходи, спрямовані на збереження і зміцнення здоров‟я, гігієнічне виховання та  вивчення основ 

гігієни. 
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5. Санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання кабінету хімії.  

6. Захист учнів від впливу іонізуючих та неіонізуючих електромагнітних полів та випромінювання, 

шуму, вібрації та інших чинників, що виникають у внутрішньому середовищі кабінету хімії. 

Білет №13 

1. Спеціальне розслідування нещасних випадків. 

2. Режим навчання та виховання, навчально-трудове навантаження дітей і підлітків.  

3. Захисна функція профкому при звільненні працівника з ініціативи власника.  

4. Протипожежна профілактична робота. 

5.  Правила безпечної роботи з кислотами і  лугами.  

6. Отруєння. Шляхи попадання отрути до організму, класифікація отруєнь. Перша допомога при 

отруєнні газоподібними речовинами. 

Білет №14 

1. Порядок розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру.  

2. Умови, за яких не складається акт за формою Н-Н. 

3. Кримінальна, адміністративна, матеріальна та дисциплінарна відповідальність за порушення 

вимог пожежної безпеки та виникнення пожеж. 

4. Профілактика професійних отруєнь і захворювань.  

5. Особливості гігієни праці при використанні жіночої праці та праці неповнолітніх. 

6. Вимоги до обладнання робочих місць  учнів та вчителів у кабінеті хімії.  

Білет №15 

1. Форми контролю за станом безпеки та охорони праці.  

2. Вимоги до конструкції меблів (робочий стіл, стілець, крісло), розташованих на  робочих місцях 

учнів,  які навчаються у кабінеті хімії. 

3. Коплектування аптечки першої допомоги. 

4. Функція профспілкового комітету при звільненні працівників з ініціативи власника.  

5. Правила пожежної безпеки при проведеннi гурткової роботи у кабінеті хімії.  

6. Функціональні обов'язки з охорони працi завiдувача кабiнету хімії. 

Білет №16 

1. Функції профспілок в організації охорони праці. 

2. Порядок розслідування та облік нещасних випадків у навчальних закладах (просте і спеціальне). 

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку, їх роль в організації охорони праці. 

4. Заходи пожежної безпеки під час проведення уроків хімії.  

5. Види ураження електричним струмом. 

6. Функціональні обов‟язки учителя хімії. 

Білет №17 

1. Обов‟язкові медичні огляди працівників галузі освіти: попередні (до прийняття на  роботу), 

періодичні, позачергові, щорічні. Відповідальність працівника за порушення термінів проходження 

медичного огляду. 

2. Організація навчання з охорони праці. Первинний інструктаж.  

3. Розірвання трудового договору за результатами атестації. 

4. Вимоги пожежної безпеки при проведенні культурно-масових заходів. 

5. Основні заходи з охорони праці щодо попередження нещасних випадків. 

6. Правила безпечної роботи з лугами  та кислотами  

Білет №18 

1. Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про 

охорону праці. 

2. Правила безпечної роботи з металевими калієм і натрієм. 

3. Розірвання трудового договору за прогул. 

4. Вимоги і зміст плану евакуації дітей (учнів) у разі виникнення пожежі.  

5. Освiтлення класу-лабораторiї та препараторської хiмiчного кабiнету.  

6. Перша допомога при отруєнні солями. 

Білет № 19 

1. Порядок розслідування та облік нещасних випадків. 
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2. Терміни горіння світильників та періодичність їх очищення.  

3. Правила зберігання реактивів за групами. 

4. Норми первинних засобів пожежогасіння. 

5. Правила надання першої допомоги потерпілим від  ураження електричним струмом. Безпечні 

методи звільнення потерпілого від  дії електричного струму. 

6. Документація з охорони праці у кабінеті хімії.  

Білет № 20 

1. Які документи Міністерства освіти і науки регулюють діяльність з охорони праці в навчальних 

закладах? 

2. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Які оформляються документи 

щодо готовності навчального закладу до роботи? 

3. Випадки звільнення з роботи без згоди профспілкового комітету. 

4. Порядок розслідування нещасних випадків невиробничого характеру. 

5. Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації.  

6. Правила безпечної роботи з органічними розчинниками.  

Білет № 21 

1. Типи інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників, учнів 

(вихованців), порядок їх проведення і реєстрація. 

2. Відпустки без оплати. Порядок їх надання. 

3. Типи вогнегасників. Вимоги щодо їх використання і заміни.  

4. Правила зберігання хімічних реактивів. 

5.  Перша допомога потерпілим при отруєнні. 

6. Вимоги електробезпеки під час навчання  в кабінетах хімії. Правила електробезпеки.  

Білет № 22 

1. Порядок укладання угоди з  охорони праці, її зміст і термін дії.  

2. Види відшкодування потерпілим трудового каліцтва в разі постійної втрати працездатності.  

3. Pівень радiацiйного забруднення. Правила запобiгання радiацiйному забрудненню.  

4. Правила технiки безпеки при роботi з кислотами.  

5. Заходи протипожежної профілактики при зберіганні хімічних реактивів. Зберігання вогне- та 

вибухонебезпечних речовин. 

6. Відповідальність за порушення санітарно-гігієнічних вимог  згідно з законодавством. 

Білет № 23 

1. Назвіть перелік основних нормативних документів з охорони праці і безпеки життєдіяльності, 

які діють в системі освіти. 

2. Що таке цільовий інструктаж, коли він проводиться і де реєструється? 

3. Проведення  технічного  обслуговування та ремонту обладнання кабінету хімії.  

4. Інструктаж і правила техніки безпеки при проведенні практичної роботи на тему: «Добування 

аміаку і досліди з ним». 

5. Якими документами регламентується робочий час працівників у навчальному закладі? 

6. Засоби контролю за  виконанням учнями правил та відповідних інструкцій з охорони праці на 

робочому місці в кабінеті хімії. 

Білет № 24 

1. Державні органи контролю за станом охорони праці та їх права. 

2. Якими документами регламентуються основні трудові обов‟язки кожного працівника навчально-

виховного закладу? 

3. Оформлення актів дитячого травмування під час навчально-виховного процесу. 

4. Правила техніки безпеки при проведенні експериментальних задач «карбон і кремній».  

5. Порядок проведення медичних оглядів. 

6. Правила роботи з реактивами, які мають небезпечну дію на шкіру та слизову оболонку. 

Білет №25 

1. Громадський контроль за станом охорони праці. Хто його здійснює, повноваження і права. 

2. Які об‟єкти і робочі місця належать до робіт з підвищеною небезпекою у навчально-виховних 

закладах? 
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3. Поводження зі сухим пальним. 

4. Правила техніки безпеки при проведенні досліду «добування етилену та досліди з ним».  

5. Правила поводження зі спиртівкою. 

6. Інструктаж з учнями на робочих мiсцях пiд час проведення лабораторних робiт. 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

для учителів, тренерів з фізичної культури і спорту 

Білет № 1 

1. Оформлення інструкції з техніки безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту. 

2. Правила надання першої допомоги.  

З. Проведення вступного інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

4. Основні вимоги пожежної безпеки.  

5. Законодавча та нормативна база з охорони праці та безпеки життєдіяльності.  

6. Основні права і обов‟язки велосипедистів. 

Білет №2 

І.Види інструктажу з техніки безпеки. 

2. Оформлення кутків з техніки безпеки. 

3. Евакуація у випадку пожежі. 

4. Проведення первинного інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.  

5. Основні вимоги Закону України «Про фізичну культуру і спорт». 

6. Перша медична допомога. 

Білет №3  

1. Проведення повторного інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.  

2. Основні причини травм під час уроків та тренувань.  

З. Вимоги до відкритих спортивних майданчиків.  

4. Протипожежні вимоги у спортивному залі.  

5. Вимоги до спортивних споруд, спортивного інвентаря й обладнання.  

6. Вимоги безпеки перед початком занять. 

Білет №4 

1. Правила користування засобами пожежогасіння.  

2. Позаплановий інструктаж із безпеки життєдіяльності та охорони праці.  

3. Вимоги безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту. 

4. Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки.  

5. Надання першої долікарської допомоги.  

6. Відповідальність, обов‟язки та права  учителів фізичної культури та тренерів під час навчально-

виховного процесу та у позаурочний час. Кому заборонено проводити заняття з фізичної культури?  

Білет №5 

1. Розслідування та облік нещасних випадків. 

2. Проведення цільового інструктажу з безпеки життєдіяльності та охорони праці. 

3. Пожежна безпека у спортивному залі.  

4. Перша допомога при травмуванні.  

5. Посадові обов‟язки учителя (тренера); вимоги, обов‟язки, права. 

6. Основні вимоги безпеки під час занять з гімнастики.  

Білет №6  

1. Охорона праці неповнолітніх.  

2. Основні вимоги до кваліфікації учителів фізичної культури та тренерів, які працюють з дітьми. 

3. Вимоги безпеки під час занять з легкої атлетики.  

4. Позаплановий інструктаж з охорони праці. 

5. Види інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності.  

6. Лікарський контроль під час проведення навчально-виховного процесу з фізичної культури  і 

спорту. 

Білет №7 

І. Проведення  цільового інструктажу.  
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2. Заходи безпеки під час проведення занять, тренувань. 

3. Протипожежний захист спортивного залу.  

4. Санітарно-гігієнічні вимоги до місць проведення занять.  

5. Інструктаж і правила техніки безпеки  під час проведення тренувань. 

6. Надання першої допомоги при травмуванні дитини.  

Білет №8  

1. Правила техніки безпеки при проведенні змагань.  

2. Основні заходи щодо організації роботи з учнями медичної групи. 

3. Перша долікарняна допомога при пораненнях.  

4. Функціональні обов‟язки учителя фізичної культури.  

5. Вимоги до спортивного інвентаря, обладнання та спортивних споруд.  

6. Первинні засоби пожежогасіння. 

Білет №9  

1. Основні вимоги пожежної безпеки для спортивних залів.  

2. Відповідальність за порушення вимог з охорони праці та безпеки життєдіяльності.  

3. Відповідальність за стан електрообладнання, вентиляції, водопровідної та каналізаційної мереж і 

сантехнічних пристроїв у спортивних спорудах навчальних закладів.  

4. Навчальна документація з фізичної культури. 

5. Санітарно-гігієнічні вимоги до навчального процесу з фізичної культури. 

6. Перша допомога при кровотечах. 

Білет № 10  

1. Використання пожежного інвентаря.  

2. Комплектування аптечки першої допомоги.  

3. Санітарно-гігієнічні вимоги до місць проведення занять.  

4. Перша допомога при пораненнях.  

5. Вимоги безпеки під час занять з гімнастики.  

6. Інструкції з безпеки життєдіяльності та охорони праці, вимоги до них.  

Білет № 11 

 І.Кому заборонено проводити заняття з фізичної культури?  

2 Вимоги безпеки під час занять з легкої атлетики. 

3. Профілактична робота щодо запобігання травматизму серед учнів.  

4. Порядок розслідування нещасних випадків. 

5. Проведення цільового інструктажу. 

6. Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки. 

Білет №12  

І. Інформаційні та агітаційні матеріали з безпеки життєдіяльності. Основні засоби наочності зі 

правил поведінки в спортивному залі і басейні.  

2. Загальні вимоги протипожежної безпеки.  

3. Перша допомога при пораненнях.  

4. Порядок проведення інструктажів 

5. Санітарно-гігієнічні вимоги до місць проведення занять.  

6. Що таке цільовий інструктаж? 

Білет №13  

1. Загальні обов‟язки вчителя фізичної культури щодо дотримання вимог техніки безпеки.  

2. Здійснення першої допомоги при порізах та пораненнях.  

3. Зміст інструктажу з техніки безпеки на уроках фізкультури.  

4. Санітарно-гігієнічні вимоги до освітлення спортивних залів. 

5. Вимоги безпеки під час занять зі спортивних ігор (футбол, волейбол, баскетбол, гандбол).  

 6. Колективний договір та узгодження трудових інтересів. 

Білет №14  

1. Інструкції з охорони праці, які повинні бути у спортивних залах, порядок їх складання і  

затвердження.  

2. Розслідування та облік нещасних випадків.  
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3. Як повинні бути захищені вікна у спортивних залах?  

4. Вимоги безпеки під час проведення занять у природних водоймищах.  

5. Перша допомога при переломах.  

6. Вимоги щодо одягу для занять на уроках фізкультури.  

Білет № 15 

1. Організація роботи з безпеки життєдіяльності та охорони праці  у навчальному закладі. 

2. Перша допомога при переломах. 

3. Вимоги безпеки перед початком занять з фізичної культури. 

4. Санітарно - гігієнічні вимоги до утримання спортивних залів.  

5. Вимоги безпеки під час занять гімнастикою. 

6. Основні вимоги пожежної безпеки для спортивних залів. 

Білет №16 

1. Інструктаж з учнями при проведенні спортивних змагань.  

2. Перша допомога при переломах. 

3. Позаплановий інструктаж з охорони праці. 

4. Порядок розслідування нещасних випадків з учнями під час занять. 

5. Основні вимоги до безпеки під час занять у зимовий період. 

6. Вимоги до освітлення спортивних залів. 

Білет №17  

1. Санітарно-гігієнічні  вимоги до обладнання та спортивного інвентаря. 

2. Основні заходи з безпеки життєдіяльності..  

3. Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки.  

4. Евакуація учнів зі приміщень у випадку пожежі.  

5. Правила користування засобами пожежогасіння.  

6. Перша допомога при травмуванні. 

Білет №18  

1. Періодичність лікарського контролю.  

2. Види вогнегасників, їх застосування і призначення. 

3. Перша допомога при зупинці дихання.  

4. Цільовий інструктаж з охорони праці. 

5. Вимоги під час занять учнів легкою атлетикою.  

6. Норми освітленості спортивних залів. 

Білет №19  

1. Порядок проведення з учнями інструктажів з охорони праці і техніки безпеки. 

2. Які документи дають дозвіл на початок занять у спортивних залах? 

3. Перша допомога при кровотечах. 

4. Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки.  

5. Як організовується робота спеціальної групи?  

6. Вимоги безпеки після закінчення занять. 

Білет №20  

1. Яка кількість учнів може займатися у спортивному залі одночасно?  

2. Загальні обов‟язки вчителя фізичної культури з дотримання правил техніки безпеки.  

3. Правила пожежної безпеки при проведенні спортивних змагань.  

4. Перша допомога при пораненні. 

5. Порядок складання, затвердження інструкцій з охорони праці у спортивних залах.  

6. Хто допускається до занять? 

Білет №21 

1. Санітарні вимоги до обладнання та спортивного інвентаря.  

2. Способи реанімації потерпілого. 

3. Відповідальність за порушення правил пожежної безпеки.  

4. Евакуація учнів зі приміщень у випадку пожежі.  

5. Правила користування засобами пожежогасіння. 

6. Розірвання трудового договору за прогул. 
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Білет №22  

1. Розірвання трудового договору за вчинення працівником аморального вчинку.  

2. Види  вогнегасників, їх застосування і призначення.  

3. Перша допомога при зупинці дихання.  

4. Нещасні випадки, за яких не проводиться розслідування.  

5. Вимоги під час занять учнів легкою атлетикою.  

6. Вимоги до освітлення спортивних залів. 

Білет №23  

1. Порядок проведення з учнями інструктажів з охорони праці і техніки безпеки.  

2. Які документи дають дозвіл на початок занять у спортивних залах?  

3. Перша допомога при кровотечах. 

4. Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки. 

5. Правила техніки безпеки та виробничої санітарії у спортивних залах.  

6. Вимоги безпеки після закінчення занять. 

Білет №24  

І. Яка кількість учнів може займатися в спортивному залі одночасно?  

2. Загальні обов'язки вчителя фізичної культури з дотримання правил техніки безпеки.  

3. Правила пожежної безпеки при проведенні спортивних змагань.  

4. Перша допомога при пораненні. 

5. Порядок складання, затвердження інструкцій з охорони праці у спортивних залах.  

6. Дії учителя фізкультури у разі виникнення надзвичайної ситуації.  

Білет №25 

1. Захисна функція профкому при звільненні працівника з ініціативи  власника.  

2. Основні причини травм на заняттях фізкультури.  

З. Вимоги до спортивних майданчиків.  

4. Протипожежні вимоги у спортивному залі.  

5. Вимоги до вентиляції критих спортивних споруд.  

6. Вимоги безпеки перед початком занять. 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ   ТА БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

для учителів біології  

Білет №1 

1. Основні положення Закону України «Про охорону праці». Право громадян на охорону праці при 

укладанні трудового договору. 

2. Порядок складання і затвердження інструкцій із техніки безпеки для навчальних кабінетів 

біології, обов‟язкові розділи інструкції, їх видача, перегляд.  

3. Засоби пожежогасіння.  

4. Вимоги безпеки під час проведення  лабораторних робіт. 

5. Санітарно-гігієнічні вимоги до кабінетів біології (лабораторій). 

6. Організація робочого місця та робочого часу. Режим праці учнів. 

Білет №2 

1. Функціональні обов‟язки учителя біології з організації охорони праці та безпеки життєдіяльності 

в навчальному закладі. 

2. Розслідування  нещасних випадків з учнями,  що сталися під час проведення навчання у кабінеті 

біології. 

3. Порядок розірвання трудового договору  у випадку скорочення штатних одиниць. 

4. Вимоги пожежної безпеки у кабінеті біології.  

5. Які основні питання містять інструктажі з безпеки життєдіяльності? 

6. Відповідальність за порушення санітарно-гігієнічних вимог згідно з законодавством. 

Білет №3 

1. Відшкодування у разі ушкодження здоров‟я працівника. В яких розмірах і з яких коштів 

здійснюється відшкодування збитків, пов‟язаних з трудовим каліцтвом чи смертю працівника? 

2. Вимоги до облаштування кабінетів біології. 
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3. Загальні комплексні вправи для зняття втоми під час навчання в кабінетах інформатики. 

4. Санітарно-гігієнічні вимоги до штучного і природного освітлення в навчальному приміщенні.  

5. Проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності.  

6. Електробезпека в кабінеті біології. 

Білет №4 

1. Регулювання охорони праці в колективному договорі.  

2. Норми освітлення, вентиляція, опалення у кабінеті біології.  

3. Особливості пожежної безпеки у навчальних приміщеннях.  

4. Вимоги електробезпеки при експлуатації кабінету біології. Електрообладнання, яке підлягає 

заземленню. 

5. Найменша освітленість від загального освітлення в навчальному приміщенні.  

6. Перша долікарняна допомога. 

Білет  №5 

1. Атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці. Які 

робочі місця в навчальному закладі підлягають атестації? 

2. Розслідування нещасних випадків, що сталися з учнями (вихованцями), працівниками під час 

навчально-виховного процесу. Умови, за яких складається акт. 

3. Санітарні вимоги до утримання кімнатних рослин на вікнах кабінету біології. 

4. Вимоги пожежної безпеки. 

5. Типи світильників, терміни експлуатації і періодичність їх очищення.  

6. Опіки, їх кваліфікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей.  

Білет №6 

1. Органи державного нагляду за охороною праці, їх функції та права. 

2. Вимоги до зберігання матеріалів та інструментів, що є небезпечними для здоров‟я  учнів.  

3. Основні загрози для працюючих та проведення відповідних профілактичних заходів.  

4. Правила  надання  першої допомоги потерпілим  від ураження електричним струмом. Безпечні 

методи звільнення потерпілого від дії електроструму. 

5. Санітарно-гігієнічні вимоги до кабінету біології. 

6. Коли і хто проводить первинний інструктаж із безпеки життєдіяльності? Форма та запис про 

проведення первинного інструктажу з безпеки життєдіяльності. 

Білет  №7 

1. Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про 

охорону праці. 

2. Завдання охорони праці. 

3. Дисциплінарні стягнення. Порядок їх накладення. 

4.Організація безпеки життєдіяльності в кабінеті біології пiд час роботи зі проекцiйною  

апаратурою. 

5. Коли і хто проводить позаплановий інструктаж із безпеки життєдіяльності? Форма та запис про 

проведення позапланового інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

6. Перша допомога при пораненнях. 

Білет №8 

1. Функціональні обов‟язки учителя біології відповідно до вимог нормативних актів про охорону 

праці та безпеку життєдіяльності. 

2. Спеціальне розслідування та облік нещасних випадків, пов‟язаних із дітьми. 

3. Вимоги до проведення позакласних занять з біології.  

4. Первинні засоби пожежогасіння, їх види і правила користування ними. 

5. Коли і хто проводить цільовий інструктаж із безпеки життєдіяльності? Форма та запис 

проведення цільового інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

6. Поняття про паспортизацію в навчальних закладах.  

Білет №9 

1. Діяльність служби охорони праці в навчальному закладі, її повноваження. 

2. Порядок розслідування та облік нещасних випадків. 

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Вимоги та основні розділи. 
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4. Основні причини пожеж при використанні технічних засобів навчання. 

5. Порядок проведення та реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності. З якого віку учні 

підписуються про отримані знання у журналі? 

6. Поняття про професійну захворюваність у галузі освіти.  

Білет №10 

1. Регулювання охорони праці в колективному договорі. Обов‟зкові додатки до колективного 

договору. 

2. Санітарно-гігієнічні вимоги до освiтлення та повiтряного режиму в кабiнетi біології. 

3. Особливості освітлення, газової мережі та водопостачання у кабінеті біології.  

4. Електрообладнання, яке підлягає заземленню (зануленню). 

5. Вимоги і зміст плану евакуації дітей під час виникнення пожежі.  

6. Розірвання трудового договору з ініціативи власника (адміністрації). 

Білет №11 

1. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна відповідальність за порушення 

законодавчих актів про охорону праці. 

2. Форми контролю за станом охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальному закладі. 

3. Поняття трудового договору та його зміст. Порядок укладення трудового договору.  

4. Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації.  

5. Періодичність випробовування захисних ізолюючих засобів.  

6. Природне і штучне освітлення кабінету біології. 

Білет №12 

1. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. 

2. Правила безпеки під час організації уроків (занять).  

3. Заходи безпеки під час проведення демонстраційних дослідів у приміщенні кабінету біології 

(лабораторії). 

4. Заходи, спрямовані на збереження і зміцнення здоров'я, гігієнічне виховання та  вивчення основ 

гігієни. 

5. Санітарно-гігієнічні вимоги до обладнання кабінету біології.  

6. Захист учнів від впливу іонізуючих та неіонізуючих електромагнітних полів і випромінювання, 

шуму, вібрації та інших чинників, що виникають у внутрішньому середовищі кабінету біології.  

Білет №13 

1. У яких випадках і хто здійснює спеціальне розслідування нещасних випадків? 

2. Режим навчання та виховання, навчально-трудове навантаження дітей і підлітків.  

3. Захисна функція профкому при звільненні працівника з ініціативи власника. 

4. Протипожежна профілактична робота. 

5. Вимоги до експлуатації освітлювальних засобів. 

6. Отруєння. Шляхи попадання отрути до організму, класифікація отруєнь. Перша допомога.  

Білет №14 

1. Порядок розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру.  

2. Умови, при яких не складається акт за формою Н-Н. 

3. Кримінальна, адміністративна, матеріальна та дисциплінарна відповідальність за порушення 

вимог пожежної безпеки та виникнення пожеж. 

4. Профілактика професійних отруєнь і захворювань.  

5. Особливості гігієни праці при використанні жіночої праці та праці неповнолітніх.  

6. Вимоги до обладнання робочих місць  учнів та вчителів (викладачів). 

Білет №15 

1. Форми контролю за станом безпеки та охорони праці. 

2. Вимоги до конструкції меблів (робочий стіл, стілець, крісло), розташованих на робочих місцях 

учнів, які навчаються у кабінеті біології. 

3. Порядок розподілу педагогічного навантаження. 

4. Функція профспілкового комітету при звільненні працівників з ініціативи власника. 

5. Правила пожежної безпеки при проведеннi гурткової роботи у кабінетах фізики.  

6. Функціональні обов'язки з охорони працi завiдувача кабiнету біології. 
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Білет №16 

1. Функції профспілок в організації охорони праці. 

2. Порядок розслідування та облік нещасних випадків у навчальних закладах (просте і спеціальне). 

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку, їх роль в організації охорони праці.  

4. Заходи пожежної безпеки під час проведення уроків біології.  

5. Види ураження електричним струмом. 

6. Функціональні обов‟язки учителя біології. 

Білет №17 

1. Обов'язкові медичні огляди працівників галузі освіти: попередні (до прийняття на роботу), 

періодичні, позачергові, щорічні. Відповідальність працівника за порушення термінів проходження 

медичного огляду. 

2. Організація навчання з охорони праці. Первинний інструктаж.  

3. Розірвання трудового договору за результатами атестації.  

4. Вимоги пожежної безпеки при проведенні культурно-масових заходів. 

5. Основні заходи з охорони праці щодо попередження нещасних випадків. 

6. Індивідуальні трудові спори. Органи, що розглядають трудові спори.  

Білет №18 

1. Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про 

охорону праці. 

2. Правила безпеки під час роботи у шкільному куточку живої природи. 

3. Розірвання трудового договору за прогул. 

4. Вимоги і зміст плану евакуації дітей (учнів) у разі виникнення пожежі.  

5. Вимоги пожежної безпеки у приміщеннях із масовим перебуванням людей. 

6. Санітарні вимоги до території навчального закладу. 

Білет № 19 

1. Порядок розслідування та облік нещасних випадків. 

2. Терміни  горіння світильників і періодичність їх очищення. 

3. Порядок прийому на роботу за контрактами. 

4. Норми первинних засобів пожежогасіння. 

5. Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом. Безпечні 

методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. 

6. Документація з охорони праці у кабінеті біології.  

Білет № 20 

1. Які документи Міністерства освіти і науки регулюють діяльність з охорони праці в навчальних 

закладах? 

2. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Які документи оформляються 

щодо готовності навчального закладу до роботи? 

3. Випадки звільнення з роботи без згоди профспілкового комітету. 

4. Порядок розслідування нещасних випадків невиробничого характеру. 

5. Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації.  

6. Поняття про паспортизацію у навчальному закладі.  

Білет № 21 

1. Типи інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників, учнів 

(вихованців), порядок їх проведення і реєстрація. 

2. Відпустки без оплати. Порядок їх надання. 

3. Типи вогнегасників. Вимоги щодо їх використання і заміни.  

4. Організація і проведення інструктажів з учнями.  

5. Перша допомога потерпілим при отруєнні. 

6. Заходи безпеки під час роботи на шкільній навчально-дослідній ділянці. 

Білет № 22 

1. Порядок укладання угоди з охорони праці, її зміст і термін дії.  

2. Види відшкодування потерпілим трудового каліцтва в разі постійної втрати працездатності.  

3. Pівень радiацiйного забруднення. Правила запобiгання радiацiйному забрудненню.  
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4. Профілактичні форми роботи з дотримання правил безпеки. 

5.. Вимоги  до штепсельних  з‟єднань та електророзеток.  

6. Відповідальність за порушення санітарно-гігієнічних вимог згідно з законодавством. 

Білет № 23 

1. Назвіть перелік основних нормативних документів з охорони праці і безпеки життєдіяльності, 

які діють в системі освіти. 

2. Що таке цільовий інструктаж, коли він проводиться і де реєструється? 

3. Проведення  технічного  обслуговування та ремонту обладнання кабінету біології. 

4. Що собою становить заземлюючий контур, які електроспоживачі до нього підключаються? 

5. Якими документами регламентується  робочий час працівників  у навчальному закладі? 

6. Засоби контролю за  виконанням  учнями   правил  та  відповідних  інструкцій з охорони праці на 

робочому місці в кабінеті біології. 

Білет № 24 

1. Державні органи контролю за станом охорони праці та їх права. 

2. Якими документами регламентуються основні трудові обов'язки кожного працівника навчально-

виховного закладу? 

3. Оформлення актів дитячого травмування під час навчально-виховного процесу. 

4. Заходи безпеки під час проведення екскурсій із біології 

5. Порядок проведення медичних оглядів учнів і працівників навчально-виховних закладів. 

6. Створення здорових і безпечних умов для проведення занять у  кабінеті біології. 

Білет №25 

1. Громадський контроль за станом охорони праці. Хто його здійснює, повноваження і права. 

2. Які об‟єкти і робочі місця у навчально-виховних закладах належать до робіт із підвищеною 

небезпекою? 

3. Тривалість роботи учнів на шкільній навчально-дослідній ділянці. 

4. Форми роботи з профілактики невиробничого травматизму.  

5. Інструктаж з учнями на робочих мiсцях пiд час проведення лабораторних робiт. 

6. Дії учителя фізики у разі виявлення несправності електрообладнання. Засоби захисту вiд 

ураження електрострумом. 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ПИТАНЬ ОХОРОНИ ПРАЦІ  ТА БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

для учителів інформатики 

Білет №1 

1. Основні положення Закону України "Про охорону праці". Право громадян на охорону праці при 

укладанні трудового договору. 

2. Порядок складання і затвердження інструкцій із техніки безпеки для навчальних кабінетів 

інформатики, обов‟язкові розділи інструкції, їх видача, перегляд. 

3. Засоби пожежогасіння. 

4. Державна система сертифікації ПК. 

5. Санітарно-гігієнічні вимоги до кабінетів інформатики. 

6. Організація робочого місця та робочого часу. Режим праці учнів на ПК. 

Білет №2 

1. Функціональні обов‟язки учителя інформатики з організації охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в навчальному закладі. 

2. Розслідування  нещасних  випадків з учнями, що сталися під час проведення навчання в кабінеті 

інформатики. 

3. Порядок розірвання трудового договору у випадку скорочення штатних одиниць.  

4. Вимоги пожежної безпеки у кабінеті інформатики. 

5. Які основні питання містять інструктажі з безпеки життєдіяльності? 

6. Відповідальність за порушення санітарно-гігієнічних вимог  згідно з законодавством. 

Білет №3 

1. Відшкодування у разі ушкодження  здоров‟я працівника. В яких розмірах і з яких коштів 

здійснюється відшкодування збитків, пов‟язаних зі трудовим каліцтвом чи смертю працівника? 
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2. Вимоги до облаштування кабінетів фізики. 

3. Загальні комплексні вправи для зняття втоми під час навчання в кабінетах інформатики . 

4. Санітарно-гігієнічні вимоги до штучного і природного освітлення в навчальному приміщенні.  

5. Проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності.  

6. Електробезпека в кабінеті інформатики. 

Білет №4 

1. Регулювання охорони праці в колективному договорі. 

2. Норми освітлення, вентиляція,  опалення у кабінеті інформатики. 

3. Особливості пожежної безпеки у навчальних приміщеннях.  

4. Вимоги електробезпеки при експлуатації кабінету інформатики. Електрообладнання, яке 

підлягає заземленню. 

5. Найменша освітленість від загального освітлення в навчальному приміщенні.  

6. Перша долікарняна допомога при кровотечах.  

Білет  №5 

1. Атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці. Які 

робочі місця в навчальному закладі підлягають атестації? 

2. Розслідування нещасних випадків, що сталися з учнями (вихованцями), працівниками під час 

навчально-виховного процесу. Умови, при яких складається акт.  

3. Порядок розрахунку працівника при звільненні.  

4. Вимоги пожежної безпеки. 

5. Типи світильників, терміни експлуатації і періодичність їх очищення.  

6. Опіки, їх кваліфікація. Перша допомога при хімічних та термічних опіках, при опіку очей.  

Білет №6 

1. Органи державного нагляду за охороною праці, їх функції і права. 

2. Випробувальний термін при прийнятті працівника на роботу. 

3. Основні загрози для працюючих та проведення відповідних профілактичних заходів . 

4. Правила  надання  першої допомоги   потерпілим  від  ураження  електричним струмом. Безпечні 

методи звільнення потерпілого від дії електроструму. 

5. Санітарно-гігієнічні вимоги до кабінету інформатики. 

6. Коли і хто проводить первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності? Форма та запис про 

проведення первинного інструктажу із безпеки життєдіяльності. 

Білет  №7 

1. Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про 

охорону праці. 

2. Завдання охорони праці. 

3. Дисциплінарні стягнення. Порядок їх накладення. 

4. Організація безпечної роботи в кабінеті інформатики. 

5. Коли і хто проводить позаплановий інструктаж із безпеки життєдіяльності? Форма та запис про 

проведення позапланового інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.  

6. Перша допомога при пораненнях. 

Білет №8 

1. Функціональні обов‟язки учителя інформатики відповідно до вимог нормативних актів про 

охорону праці та безпеку життєдіяльності. 

2. Спеціальне розслідування та облік нещасних випадків, пов‟язаних із дітьми. 

3. Вимоги до проведення позакласних занять з інформатики.  

4. Первинні засоби пожежогасіння, їх види і правила користування ними. 

5. Коли і хто проводить цільовий інструктаж із безпеки життєдіяльності? Форма та запис 

проведення цільового інструктажу з охорони праці та безпеки життєдіяльності.  

6. Поняття про паспортизацію в навчальних закладах. 

Білет №9 

1. Діяльність служби  охорони  праці  в   навчальному  закладі,  її повноваження.  

2. Порядок розслідування та облік нещасних випадків. 

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Вимоги та основні розділи.  
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4. Основні причини пожеж при використанні технічних засобів навчання. 

5. Порядок проведення та реєстрації інструктажів із безпеки життєдіяльності. З якого віку учні 

розписуються про отримані знання у журналі? 

6. Поняття про професійну захворюваність в галузі освіти.  

Білет №10 

1. Регулювання охорони праці в колективному договорі. Обов‟зкові додатки до колективного 

договору. 

2. За яких умов клас  ділиться  на  дві підгрупи під час проведення практичних робіт з інформатики 

в навчальних закладах?   

3. Особливості зберігання легкозаймистих і горючих речовин у кабінеті інформатики. 

4. Електрообладнання, яке підлягає заземленню (зануленню). 

5. Вимоги і зміст плану евакуації дітей під час виникнення пожежі.  

6. Розірвання трудового договору з ініціативи власника (адміністрації). 

Білет №11 

1. Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна та кримінальна відповідальність за порушення 

законодавчих актів про охорону праці. 

2. Форми контролю за станом охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальному закладі.  

3. Поняття трудового договору та його зміст. Порядок укладення трудового договору. 

4. Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації.  

5. Періодичність випробовування захисних ізолюючих засобів.  

6. Природне і штучне освітлення кабінету інформатики.  

Білет №12 

1. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. 

2. Правила безпеки під час організації уроків (занять).  

3. Допуск учнів до роботи на ПК . 

4. Заходи, спрямовані на збереження і зміцнення здоров'я, гігієнічне виховання та вивчення основ  

гігієни. 

5. Санітарно-гігієнічні вимоги до безперервної роботи учнів з екраном відеомонітора. 

6. Захист учнів від впливу іонізуючих та  неіонізуючих електромагнітних полів і випромінювання,  

шуму, вібрації та інших чинників, що виникають у внутрішньому середовищі кабінетів 

інформатики. 

Білет №13 

1. У яких випадках і хто здійснює спеціальне розслідування нещасних випадків? 

2. Режим навчання та виховання, навчально-трудове навантаження дітей і підлітків. Поняття 

індивідуального режиму роботи учня. Облік використання ПК. 

3. Захисна функція профкому при звільненні працівника з ініціативи власника. 

4. Протипожежна профілактична робота. 

5. Вимоги до експлуатації освітлювальних засобів. 

6. Отруєння. Шляхи попадання отрути до організму, класифікація отруєнь. Перша допомога.  

Білет №14 

1. Порядок розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру.  

2. Умови, за яких не складається акт за формою Н-Н. 

3. Кримінальна, адміністративна, матеріальна та дисциплінарна відповідальність за порушення 

вимог пожежної безпеки та виникнення пожеж. 

4. Профілактика професійних отруєнь і захворювань. 

5. Особливості гігієни праці при використанні жіночої праці та праці неповнолітніх.  

6. Вимоги до обладнання робочих місць  учнів та вчителів (викладачів). 

Білет №15 

1. Форми контролю за станом безпеки та охорони праці.  

2. Вимоги до конструкції меблів (робочий стіл,  стілець, крісло),  розташованих на робочих місцях 

учнів,  які навчаються у кабінеті інформатики. 

3. Порядок розподілу педагогічного навантаження. 

4. Функція профспілкового комітету при звільненні працівників з ініціативи власника. 
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5. На якій відстані від очей  учня  має розташовуватись екран ПК? 

6. Заходи зі захисту дітей та працівників галузі освіти від шкідливого впливу шуму.  

Білет №16 

1. Функції профспілок в організації охорони праці. 

2. Порядок розслідування та облік нещасних випадків у навчальних закладах (просте і спеціальне). 

3. Правила внутрішнього трудового розпорядку, їх роль в організації охорони праці.  

4. Заходи пожежної безпеки під час проведення уроків інформатики. 

5. Види ураження електричним струмом. 

6. Функціональні обов‟язки завідувача кабінету інформатики. 

Білет №17 

1. Обов‟язкові медичні огляди працівників галузі освіти: попередні (до прийняття на роботу), 

періодичні, позачергові, щорічні. Відповідальність працівника за порушення термінів проходження 

медичного огляду. 

2. Організація навчання з охорони праці. Первинний інструктаж.  

3. Розірвання трудового договору за результатами атестації.  

4. Вимоги пожежної безпеки при проведенні культурно-масових заходів. 

5. Основні заходи з охорони праці щодо попередження нещасних випадків. 

6. Індивідуальні трудові спори. Органи, що розглядають трудові спори.  

Білет №18 

1. Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про 

охорону праці. 

2. Правила безпеки під час проведення уроків інформатики. 

3. Розірвання трудового договору за прогул. 

4. Вимоги і зміст плану евакуації дітей (учнів) у разі виникнення пожежі.  

5. Вимоги пожежної безпеки у приміщеннях із масовим перебуванням людей. 

6. Санітарні вимоги до території загальноосвітньої школи. 

Білет №19 

1. Порядок розслідування та облік нещасних випадків. 

2. Терміни горіння світильників і періодичність їх очищення.  

3. Порядок прийому на роботу за контрактами. 

4. Норми первинних засобів пожежогасіння. 

5. Правила надання першої допомоги потерпілим від ураження електричним струмом. Безпечні 

методи звільнення потерпілого від дії електричного струму. 

6. Документація з охорони праці у кабінеті інформатики. 

Білет №20 

1. Які документи Міністерства освіти і науки регулюють діяльність з охорони праці в закладах 

освіти? 

2. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці. Які документи оформляються 

щодо готовності навчального закладу до роботи? 

3. Випадки звільнення з роботи без згоди профспілкового комітету. 

4. Порядок розслідування нещасних випадків невиробничого характеру. 

5. Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації.  

6. Поняття про паспортизацію у навчальному закладі.  

Білет №21 

1. Типи інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників, учнів 

(вихованців), порядок їх проведення і реєстрація. 

2. Відпустки без оплати. Порядок їх надання. 

3. Типи вогнегасників. Вимоги щодо їх використання і заміни.  

4. Організація та проведення інструктажів з учнями. 

5. Перша допомога потерпілим при  отруєнні. 

6. Вимоги електробезпеки під час навчання  в кабінетах інформатики. 

Білет №22 

1. Порядок укладання угоди з охорони праці, її зміст і термін дії.  
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2. Види відшкодування потерпілим трудового каліцтва в разі постійної втрати працездатності.  

3. Ведення та зберігання журналу використання ПК кабінету інформатики.   

4. Профілактичні форми роботи з дотримання правил безпеки. 

5. Вимоги  до штепсельних  з‟єднань та електророзеток.  

6. Відповідальність за порушення санітарно-гігієнічних вимог згідно з законодавством. 

Білет № 23 

1. Назвіть перелік основних нормативних документів з охорони праці і безпеки життєдіяльності,  

які діють в системі освіти. 

2. Що таке цільовий інструктаж, коли він проводиться і де реєструється? 

3. Проведення  технічного обслуговування та ремонту обладнання кабінету інформатики. 

4. Що собою становить заземлюючий контур і які електроспоживачі до нього підключаються? 

5. Якими документами регламентується  робочий час працівників у навчальному закладі? 

6. Засоби контролю за виконанням учнями правил та відповідних інструкцій з охорони праці на 

робочому місці в кабінеті інформатики. 

Білет № 24 

1. Державні органи контролю за станом охорони праці та їх права. 

2. Якими документами регламентуються основні трудові обов'язки кожного працівника навчально-

виховного закладу? 

3. Оформлення актів дитячого травмування під час навчально-виховного процесу. 

4. Основні вимоги до загальної тривалості позакласних та факультативних занять з основ 

інформатики. 

5. Порядок проведення медичних оглядів учнів і працівників навчально-виховних закладів. 

6. Створення здорових і безпечних  умов для проведення занять у кабінеті інформатики.  

Білет №25 

1. Громадський контроль за станом охорони праці. Хто його здійснює, повноваження і права. 

2. Які об'єкти і робочі місця належать до робіт з підвищеною небезпекою у  навчально-виховних 

закладах? 

3. Експлуатація кабелів та проводів у кабінеті інформатики.  

4. Форми роботи зі профілактики невиробничого травматизму. 

5. Вимоги безпеки до профільного навчання учнів на ПК. 

6. Дії учителя інформатики у разі виявлення  несправності  електрообладнання.  
 

Начальник управління    Н. Оксенчук 
 

 
20.01.2011 р.                                                                            №24р 
 

Про організацію та проведення  

загальноміського конкурсу 

юних знавців французької мови  

«Львів на моїй долоні» 

для учнів 7-8 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Львова 
 

На виконання Програми розвитку освіти м.Львова на період 2008-2012 рр., відповідно до плану 

роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, з метою 

виявлення та підтримки обдарованої молоді, поглиблення зацікавленості до вивчення французької 

мови через культурну спадщину краю 
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Н А К А З У Ю: 

1. Провести 9 березня 2011 р. о 14 год. II та III етапи загальноміського конкурсу юних знавців 

французької мови «Львів на моїй долоні» на базі ССЗШ №37 (вул. Солодова, 6). 

2.Затвердити Положення про проведення  загальноміського конкурсу юних знавців французької 

мови «Львів на моїй долоні» (додаток №1). 

3.Затвердити склад оргкомітету та склад журі (додаток №2).  

4. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

4.1. Інформувати директорів загальноосвітніх навчальних закладів про конкурс.  

4.2.Забезпечити проведення I (заочного) етапу конкурсу юних знавців французької мови «Львів на 

моїй долоні» згідно з Положенням. 

4.3.Забезпечити належні умови для проведення II та III етапів конкурсу. 

4.4. До 11 лютого 2011 року подати роботи учнів у Навчально-методичний центр освіти м.Львова 

та забезпечити участь переможців у II етапі конкурсу. 

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

5.1. Організувати підготовку завдань для учасників II та III етапів конкурсу. 

5.2.Забезпечити надання методичної допомоги вчителям у підготовці учнів до конкурсу. 

5.3.Забезпечити проведення II та III етапів загальноміського конкурсу юних знавців французької 

мови «Львів на моїй долоні». 

5.4. Результати конкурсу висвітлити на сторінках «Освітянського вісника».  

6. Спеціалісту 1 категорії управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 

ради О.Ліксо: 

6.1. До 31 березня 2011 р. підготувати підсумковий наказ про організацію та проведення 

загальноміського конкурсу юних знавців французької мови «Львів на моїй долоні».  

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

Начальник управління    Н. Оксенчук 
 

Додаток №1 

до наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

від 20.01.2011 р. № 24р  

Положення 

 про конкурс юних знавців французької мови 

 «Львів на моїй долоні» 

1. Загальні положення 

1.1. Організатори конкурсу. 

Конкурс юних знавців французької мови «Львів на моїй долоні» проводиться  управлінням освіти 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та Навчально-методичним центром 

освіти м. Львова. 

1.2. Партнером конкурсу є 

 Французький Альянс 

2. Мета конкурсу 

 створення належних умов для виявлення та підтримки обдарованої молоді, розвитку її 

інтересів, схильностей та природних обдаровань; 

 заохочення учнів до пошукової та дослідницької діяльності; 

 виявлення зацікавлення серед учнівської молоді до історичної спадщини рідного міста;  

 поглиблення зацікавленості до вивчення французької мови через культурну спадщину краю.  

3. Завдання конкурсу 

 підтримка та активізація діяльності, спрямованої на посилення знань учнів з французької мови;  

 стимулювання творчого самовдосконалення дітей; 

 виявлення та розвиток обдарованих учнів; 

 створення реальних ситуацій для виявлення власного рівня знань учнів зі французької мови; 
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 формування творчого покоління молодих перекладачів та екскурсоводів для різних галузей 

суспільного життя. 

4. Учасники конкурсу 

Учні 7-8 класів усіх загальноосвітніх закладів м. Львова. 

5. Термін та порядок проведення конкурсу 

5.1. Конкурс для учнів проводиться у 3 етапи: 

5.1.1.І-ий етап (заочний) – написання  роботи-твору (проекту) обсягом до 150 слів. 

 До розгляду приймаються роботи на тему  «Львів на моїй долоні», написані французькою 

мовою від руки на аркуші формату А4 та естетично оформлені.  

На титульній сторінці вказати: заголовок, ім‟я та прізвище учня, клас, школу, ім‟я та прізвище 

вчителя.  

 Роботи подаються  до 11.02.2011 р. методисту НМЦО м. Львова С. Матис. 

 Переможців заочного туру конкурсу визначає журі конкурсу.  

 15 призерів першого етапу беруть участь у ІІ етапі. 

5.1.2. ІІ та ІІІ етапи проводяться 09.03.2011 р. о 14 год. на базі ССЗШ №37. 

 ІІ етап: написання листівки 

 6 призерів ІІ етапу беруть участь у ІІІ етапі.  

5.1.3.ІІІ етап (усний блок) - відповіді на запитання членів журі. 

5.2. Робота І етапу оцінюється у 30 балів (оригінальність розкриття теми -10б., наявність 

історичних фактів - 5б., наявність європейської тематики- 5б., естетичне оформлення – 10б.), ІІ – 12 

балів, ІІІ - 10 балів.  

5.3. Заклад освіти, на базі якого проводяться ІІ, ІІІ етапи конкурсу, забезпечує належні умови 

(приміщення та технічну базу), створює безпечні умови для виконання конкурсних завдань.  

5.4. Для організації та проведення даних конкурсів створюються організаційні комітети, а для 

перевірки виконаних завдань – журі. 

6. Нагородження 

6.1.Переможців конкурсу визначають в особистій першості в 2-ох вікових категоріях: 7 клас, 8 

клас. 

6.2. Переможців конкурсу нагороджують дипломами та цінними подарунками.  

6.3.Вчителі загальноосвітніх навчальних закладів міста, які беруть активну участь у підготовці 

учнів до конкурсу та проведенні заходів, відзначаються подяками.  

Додаток №2 

до наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

від 20.01.2011 р. №24р 

Склад оргкомітету 
 

О.Ліксо – спеціаліст I категорії управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради, голова оргкомітету; 

Н. Наконечна – голова ММО вчителів французької мови м.Львова, член оргкомітету; 

І.Лема – заступник директора ССЗШ №37, член оргкомітету. 
 

Склад журі 

1. С.Матис – методист НМЦО м.Львова, голова журі; 

2. А.Копко - вчитель французької мови ССЗШ №15, член журі; 

3. З.Йосифович - вчитель французької мови ССЗШ№37, член журі; 

4. О.Іванчук-Щур - вчитель французької мови ССЗШ№69, член журі; 

5. І.Павлишин  - вчитель французької мови ССЗШ№31, член журі; 

6. Л.Свистунова - вчитель французької мови ССЗШ№81, член журі; 

7. Б.Сов’як - вчитель французької мови ЛНВК «Школа І-го ступеня -гімназія» , член журі; 

8. Л.Пришляк - вчитель французької мови ССЗШ№ 82, член журі; 

9. Н.Шалата - вчитель французької мови ССЗШ№47, член журі; 

10. С.Купець - вчитель французької мови ССЗШ№ 87, член журі.  
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21.01.2011 р.       №26р 

 

Про підсумки організації та  

проведення  загальноміського конкурсу 

зі світової літератури «Ерудит» 

для учнів 8-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Львова 
 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.07 р. №1016 «Про затвердження 

Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки», наказу 

управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 16.09.08  р. 

№2601-12/306 «Про затвердження заходів щодо реалізації Державної програми роботи з 

обдарованими дітьми та учнівською молоддю», наказу управління освіти департаменту 

гуманітарної політики Львівської міської ради від 17.11.2010 р. №485р «Про проведення 

загальноміського конкурсу зі світової літератури «Ерудит» для учнів 8-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Львова» та від 22.12.2010 р. №579р «Про внесення змін до наказу 

управління освіти ДГП ЛМР від 17.11.2010 р. №485р «Про проведення загальноміського конкурсу 

зі світової літератури «Ерудит» для учнів 8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 

м.Львова», з метою підтримки обдарованих та здібних дітей 24 грудня 2010 р. проведений 

загальноміський конкурс з світової літератури «Ерудит».  

У зв‟язку зі призупиненням навчання у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів та 

форм власності м. Львова з 09.12.2010 р. до 21.12.2010 р. термін проведення Конкурсу перенесений 

із 10.12.10 р. на 24.12.10 р. 

Підводячи підсумки проведеного конкурсу, слід відзначити, що учасники конкурсу виявили 

глибокі знання програмового матеріалу зі світової літератури, зокрема, з теорії світової літератури 

(учень гімназії «Євшан» Горошко Дмитро), героїчної теми у світовій літературі (учениця СЗШ №42 

Мних Юлія), поезії (учениця ССЗШ №81 Мазник Ярина). Журі відзначило високий рівень знання 

учнями творів для додаткового читання, вміння реалізувати творче мислення, підбирати необхідні 

аргументи і факти для підтвердження своєї точки зору. Труднощі викликали запитання на загальну 

ерудицію. 

Даний конкурс отримав схвальні відгуки від учасників та вчителів. За рішенням журі 

відзначено 6 найкращих робіт 8-го класу.  

Оргкомітет Конкурсу – керівники районних методоб‟єднань учителів світової літератури – 

здійснив відповідну організаційну роботу для проведення конкурсу зі світової літератури «Ерудит» 

на належному рівні. 

Враховуючи вищенаведене, 

Н А К А З У Ю: 

1. Нагородити дипломами управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради учнів-переможців загальноміського конкурсу зі світової літератури «Ерудит» 

(додаток №1). 

2. Відзначити подяками управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 

ради за підготовку учнів до конкурсу зі світової літератури «Ерудит» вчителів переможців 

(додаток №1). 

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

3.1. Результати конкурсу зі світової літератури «Ерудит» висвітлити на сторінках «Освітянського 

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

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Г.Слічну.  
 

Начальник управління     Н. Оксенчук 
 

Додаток №1 

до наказу управління освіти 

 департаменту гуманітарної політики 

 Львівської міської ради 

від 21.01.2011 р. №26р 

Переможці 

загальноміського конкурсу зі світової літератури «Ерудит» для учнів 

8-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова 
 

Місце Ім’я, прізвище 

переможця 

Навчальний заклад Вчитель, який підготував 

переможця 

I місце Горошко Дмитро Гімназія «Євшан» Мазуренко А.М. 

II місце Мних Юлія СЗШ №42 Лисецька В.А 

Мазник Ярина ССЗШ №81 Заставна Л.Г. 

III місце Кулянда Ірина СЗШ №32 Кузик Т.П. 

Остап‟юк Олег НВК «Школа-ліцей 

«Оріяна» 

Новохатко Н. В. 

Возняк Марта СЗШ №44 Бернар О.І. 
 

 
24.01.2011 р.        №27р 

 

Про підсумки організації та проведення 

I та II етапів Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка у 2010-2011 н.р. 
 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 1 листопада 2010 року №1011 

«Про проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка у 2010-2011 навчальному році», наказу Головного управління освіти і науки 

ЛОДА від 8 листопада 2010 р. №858 «Про проведення Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2010-2011навчальному році», 

відповідно до Указу Президента від 30 вересня 2010 року № 928/2010 «Про Міжнародний мовно-

літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка», наказів 

управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 22.11.2010  р. 

№488р «Про організацію та проведення I та II етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка у 2010-2011 н.р.», від 03.12.2010 р. №516р 

«Про затвердження складу журі та оргкомітету II етапу Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка» та від 22.12.2010 р. №580р «Про 

внесення змін до наказу управління освіти ДГП ЛМР від 03.12.2010 р. №516р «Про затвердження 

складу журі та оргкомітету II етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Т.Шевченка», з метою піднесення престижу української мови і 

літератури у молодого покоління, заохочення учнів та студентів до вивчення рідної мови, 

підвищення рівня загальної мовної культури і в рамках підготовки до відзначення у 2014 році 200-
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річчя від дня народження Тараса Шевченка органами управління освіти у листопаді 2010 р. 

організовано і проведено перший етап та 15 січня 2011 р. - другий міський (у районах) етап 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка 

серед школярів навчальних закладів м. Львова. 

У першому етапі конкурсу взяло участь 4820 учнів 5-11 класів закладів освіти м. Львова. З них 

переможцями стали 1241 учень (26%). У другому етапі конкурсу взяло участь 472 учні 5-11 класів. 

З них переможцями стали 201 учень, 42 учні (9%) з яких вибороли I місце. 

Конкурс був організований та проведений згідно Положення на належному рівні.  

Завдання для Конкурсу складалися зі двох (у п„ятому класі трьох) тем  для творчої роботи. Зі 

творчими завданнями діти впоралися добре, оскільки мали можливість вибору теми. 

Однак, члени журі подали певні зауваження щодо змісту завдань. Зокрема, не у всіх класах 

теми відповідали рівню знань дітей щодо програмового вивчення життя і творчості Тараса 

Шевченка: творче завдання «Яким я уявляю собі Тараса Шевченка до арешту й заслання?» 

недоречне у 5-му класі, оскільки діти вивчають лише дитинство поета. Також це стосується  теми 

«Історичні особи у творах Тараса  Шевченка» у 7-му класі та інших. До завдань для перевірки робіт 

були подані вимоги щодо перевірки творчих робіт, але беручи до уваги важливу роль грамотності 

учнів та вміння висловлювати грамотно власні думки, 5-бальна шкала оцінювання не є цілком 

об‟єктивною. 

Враховуючи вищевказане та рішення журі міського (у районах) етапу Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка серед школярів 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова,  

Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити список переможців другого етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка серед школярів загальноосвітніх навчальних 

закладів м.Львова (додаток 1). 

2. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова: 

2.1. Відзначити переможців (II-III місце) другого етапу Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка серед школярів загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Львова (додаток 1). 

2.2. Оголосити подяку керівникам загальноосвітніх навчальних закладів №№44(Л.Стефанович), 

46(Р.Балаш), 40(Г.Пенцак), 93(В.Моравський), 63(В.Степанюк), ЛАГ(Л.Юхман) за створення 

належних умов для учасників конкурсу. 

2.3. Відзначити педагогічних працівників, учні яких стали переможцями другого етапу 

Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка.  

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

3.1. Проаналізувати результати I, II етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені Т. Шевченка та розглянути їх на засіданнях методичних об‟єднань 

учителів української мови та літератури. 

4. Спеціалісту I категорії управління освіти О. Ліксо організувати нагородження переможців (I місце) 

II етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені 

Т.Шевченка дипломами управління освіти (додаток 1). 

5. Контроль за виконанням даного 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 

до наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

від 24.01.2011р. №27р  
 

Список переможців ІI етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Т. Шевченка 
 

№ 

з/п 

Район Прізвище, ім‟я  учня Навчальний заклад Клас Вчитель 

І місце 

1 С Романчук Ольга НВК  

«Шк.-гімн. «Сихівська» 

5 Білінська М.М. 

2 С Чубко Анастасія НВК «Шк.-ліцей «Оріяна» 6 Михальська О.М. 

3 С Довбуш Олеся ССЗШ №69 7 Приставська О.І. 

4 С Янківський Дмитро СЗШ №1 8 Козак М.В. 

5 С Кобринович Марта СЗШ №95 9 Фурда І.І. 

6 С Булик Василина-

Катерина 

НВК «Школа-ліцей 

«Оріяна» 

10 Федьків Л.І. 

7 С Довбуш Оксана ССЗШ №69 11 Луців Н.І. 

8 З Вол Олена  Гімназія «Євшан» 5 Кравець О.М. 

9 З Сударєва Ірина  СЗШ №68 6 Чернацька Г. В. 

10 З Савич Божена  СЗШ №60 7 Чорненька І. В. 

11 З Бобиляк Христина НВК «Шк.-гімн.«Гроно» 8 Жарська О. В. 

12 З Іськович Ольга  Гімназія «Євшан» 9 Юзьків Г. Я. 

13 З Янкевич Петро  СЗШ №74 10 Лань І. М. 

14 З Федак Ольга  ССЗШ №65 11 Зайло Л. М. 

15 Л Туз Маріанна  ЛНВК «Провесінь» 5 Рибська О. І. 

16 Л Хом‟як Марія  ССЗШ №8 6 Карплюк Н. Д. 

17 Л Поліщук Андріана  СЗШ №70 7 Сьомак О. Ю. 

18 Л Легка Оксана  СЗШ №47 8 Висоцька Н. Б.  

19 Л Галамушка Софія  СЗШ №49 9 Крисюк В. В. 

20 Л Богославець Софія  ССЗШ №8 10 Галаник О. І. 

21 Л Олесюк Галина  СЗШ №63 11 Сивулька М. П. 

22 Г Третяк Олеся  ССЗШ №28 5 Періжок Н. С. 

23 Г Петренко Катерина  ЛАГ 6 Войцик О. Р. 

24 Г Яріш Дзвенимира-Марта ЛАГ 7 Задворняк  О. К. 

25 Г Калитовська Галина  СЗШ №62 8 Микита І. В. 

26 Г Іллів Юлія  НВК «Шк.-гімн. «Галицька» 9 Сало І. К. 

27 Г Магеровський Андрій  НВК «Шк.-гімн.«Галицька» 10 Біла Н. Б. 

28 Г Никорак Ольга  ЛЛГ 11 Лейник О. В. 

29 Ф Очкусь Діана-Анна  СЗШ №51 5 Кучма Г.В. 

30 Ф Панчишин Марія ССЗШ №2 6 Панько Г. П., Гнат О. П. 

31 Ф Паробій Роман  НВК ім. В. Симоненка 7 Угрин Т. І. 

32 Ф Муравська Богдана  ЛКГ 8 Зайло О. С. 

33 Ф Лобода Христина  ССЗШ №46 9 Менчак С.М. 

34 Ф Жеребецька Марта  ЛКГ 10 Глібкович М.В., 

Ковалишин Б. І. 

35 Ф Лобода Зоряна  ССЗШ №46 11 Пришляк О. С. 

36 Ш Кобилецька Тетяна СЗШ №20 5 Кобилецька Т. В. 

37 Ш Приступа Роман  СЗШ №20 6 Гануляк Г. С. 
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38 Ш Коростіна Діана  СЗШ №33 7 Огоновська С. М. 

39 Ш Слободяник Надія  СЗШ №23 8 Іванчук Л. І. 

40 Ш Греськів Ольга ЛЕЛ 9 Князь О. Б. 

41 Ш Бешко Оксана  ССЗШ №81 10 Проць Г. М. 

42 Ш Яциків Ростислав  Гімназія «Престиж» 11 Споляк Г. В. 

ІІ місце 

43 С Герасимов Юрій СЗШ №90 5 Михальська М.В. 

44 С Воробйова Анна СЗШ №84 5 Коваль О.І. 

45 С Заневич Соломія СЗШ №72 6 Воляник І.Г. 

46 С Бабич Вікторія СЗШ №90 6 Михальська М.В. 

47 С Боднар Наталія СЗШ №1 7 Анохіна Ю.Б. 

48 С Свередюк Анна ССЗШ №93 7 Бінас Н.М. 

49 С Бартків Наталія СЗШ №86 8 Гудзь І.Я. 

50 С Тимощук Вікторія СЗШ №90 8 Хованець М.М. 

51 С Гатала Оксана СЗШ №90 9 Ільчишин Г.С. 

52 С Хомусяк  Марія СЗШ №90 10 Коваль Н.М. 

53 С Антонишин Наталія СЗШ №13 11 Гупало Б.М. 

54 С Ключковська Марія НВК «Школа-гімназія 

«Сихівська» 

11 Синюта В.В. 

55 Ш Сотнікова Тетяна  СCЗШ №81 5 Данчевська О. В. 

56 Ш Гудзеляк Наталія  СЗШ №44 6 Поточняк Є. А. 

57 Ш Квасній Павло  СЗШ №54 6 Пілецька Л. Б. 

58 Ш Дахович Ілона  СЗШ №20 7 Гануляк Г. С. 

59 Ш Мельник Лідія  СCЗШ №81 8 Данчевська О. В. 

60 Ш Кліщ Микола  СЗШ №91 8 Трач Н. І. 

61 Ш Байдіна Анастасія  СЗШ №43 9 Бєлан О. В. 

62 Ш Дудич Марія  СЗШ №99 9 Білокура Н. І. 

63 Ш Білокура Юлія  СЗШ №41 10 Денисюк Т. Є. 

64 Ш Ширій Тетяна  ЛПГ 11 Іванчишин О. М. 

65 Ф Палайда Вікторія  СЗШ №48 5 Шпак О.Б. 

66 Ф Скрипка Дарина  НВК ім.В. Симоненка 5 Безпальок І.В. 

67 Ф Лютик Марта  НВК ім.В. Симоненка 6 Колодій Г.В. 

68 Ф Цвенгрош Софія  ЛКГ 6 Глібкович М.В. 

69 Ф Козловська Надія  ЛКГ 7 Зайло О.С., 

Глібкович М.В. 

70 Ф Ткачук Софія  НВК ім. В.Симоненка 8 Безпальок І.О. 

71 Ф Петрівська Марія  НВК ім. В.Симоненка 9 Колодій Г.В. 

72 Ф Каньдя Олена  ССЗШ №2 10 Кузик І.П. 

73 Ф Лехіцька Мар'яна СЗШ №55 10 Цюк О. 

74 Ф Левусь Юлія  НВК ім. В.Симоненка 10 Климець Б.М. 

75 Ф Сухаревська Ксенія ЛЛМ 11 Величко З.В. 

76 Г Садкова Христина  СЗШ №34 5 Хома О.Й. 

77 Г Сокіл Софія  СЗШ №27 6 Лазарко Г. Б. 

78 Г Калинюк Надія  СЗШ №62 6 Сарабун Л. П. 

79 Г Щуровська Христина  ССЗШ №28 7 Шикоряк С. Б. 

80 Г Фігурська Вікторія  СЗШ №62 7 Бурса З. І. 

81 Г Федорак Софія  ССЗШ №28 8 Шикоряк С. Б. 

82 Г Мартинович Ольга-

Андріана 

ЛЛГ 8 Іващишин Л. М. 

83 Г Куляба Назар  ССЗШ №28 9 Гресь Б. Г. 

84 Г Фрусенко Уляна  СЗШ №34 9 Мягка С. Г. 
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85 Г Мелех Ярина  ЛЛГ 9 Вовчак І. М. 

86 Г Оліщук Ольга ЛЛГ 10 Зикова Н. В. 

87 Г Крив‟як Анастасія  ЛАГ 10 Задворняк О. К. 

88 Г Романчук Ірина  СЗШ №87 11 Шкоропаняк М. В. 

89 Г Галімурка Христина  ЛАГ 11 Харук І. М. 

90 Л Іванчишин Марія СЗШ  №82 5 Старовецька Г.Я. 

91 Л Чорнобай Марія  СЗШ №42 5 Мойса І.Р. 

92 Л Брездень Ольга  СЗШ «Лідер» 6 Кублікова В.І. 

93 Л Крілишин  Олеся  СЗШ №49 6 Підгайна О.П. 

94 Л Козодій Олена  СЗШ №29 7 Федиця О.М. 

95 Л Ярега Ганна  СЗШ  №82 7 Найчук Б.Д. 

96 Л Ожайська Софія СЗШ №29 8 Строганова Н.О. 

97 Л Білоцеркович Максим  ЛНВК «Школа І ст.-

гімназія» 

8 Рентюк С.З. 

98 Л Михайлюк Іван  СЗШ  №82 9 Калин О.В. 

99 Л Гудима Леся  ССЗШ №37 9 Цьорох Г.О. 

100 Л Опока Романа  ЛНВК «Школа І ст.-

гімназія» 

10 Сиротюк Г.Я. 

101 Л Глова Андрій СЗШ №49 10 Крисюк В.В. 

102 Л Бакович Мар‟яна  СЗШ  №82 11 Мазур Л.В. 

103 З Зварич Юлія  СЗШ №60 5 Герич І.М.. 

104 З Запотічна Соломія  СЗШ №74 6 Твердь З.Р. 

105 З Мандзій  Христина Гімназія "Євшан" 6 Кравець О.М. 

106 З Пилищишин Тетяна СЗШ №74 7 Божик Н.В. 

107 З Безпальок Марта  ЛУГГ 8 Староста О.І. 

108 З Калиновська Софія ССЗШ №65 9 Нитихорук С.В. 

109 З Лещишин Галина  ССЗШ №65 10 Підгрушна Г.Я. 

110 З Лопадчак Марія  НВК «Шк.-гімн.«Гроно» 11 Чміль Н.М. 

ІІІ місце 

111 С Білик Ольга СЗШ №72 5 Вус Г.В. 

112 С Лисицька Катерина СЗШ №73 5 Рукавішнікова Л.М. 

113 С Сабара Ольга СЗШ №1 6 Пришляк Н.В. 

114 С Гузар Галина СЗШ №73 6 Фургало Н.П. 

115 С Кузик Володимир ССЗШ №93 6 Бруцяк С.І. 

116 С Часковська Вікторія СЗШ №32 7 Жезло К.В. 

117 С Чорна Наталія СЗШ №96 7 Луць Н.П. 

118 С Марко Мар‟ян СЗШ №84 8 Жовнір Н.А. 

119 С Васюта Михайло ССЗШ №93 8 Бруцяк С.І. 

120 С Польчин Влада СЗШ №96 8 Кучер О.С. 

121 С Паворозник Ярина СЗШ №13 9 Патько О.М. 

122 С Гураль Андрій СЗШ №72 9 Вус Г.В. 

123 С Романчак Андрій ССЗШ №93 9 Бруцяк С.І. 

124 С Колодка Роксолана СЗШ №13 10 Гоцко Н.І. 

125 С Шевченко Вікторія СЗШ №32 10 Хлібишин Н.І. 

126 С Литвин Ольга НВК «Шк.-гімн. 

«Сихівська» 

10 Білінська М.М. 

127 С Стецьків Олена ССЗШ №93 11 Саприка О.М. 

128 С Карпляк Оксана НВК«Школа-ліцей 

«Оріяна» 

11 Луферчик Р.М. 

129 С Буторіна Христина 

 

Гімназія Бл. 

Кл.Шептицького 

11 Галамай О.С. 
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130 Ш Москвіта Діана  СЗШ№23 5 Грицик М. Д. 

131 Ш Квасній Сергій  СЗШ №54 5 Цвик Є. Я. 

132 Ш Петришин Анастасія  СЗШ №43 6 Бєлан О. В. 

133 Ш Кириленко Анастасія  СЗШ №92 6 Батрух О. Д. 

134 Ш Зробок Ірина СЗШ №92 7 Чернявська Г. П. 

135 Ш Часовська Ольга  СЗШ №41 8 Бакаїм Г. В. 

136 Ш Якимів Христина СЗШ №92 8 Чернявська Г. П. 

137 Ш Комарницька Валерія  СЗШ №33 9 Березюк Н. В. 

138 Ш Горбань Марія  СЗШ №41 9 Козак Н. Я. 

139 Ш Паук Марта-Марія СЗШ №94 9 Маркевич О. Р. 

140 Ш Нестор Дмитро  СЗШ №54 10 Цвик Є. Я. 

141 Ш Скоропад Зоряна   ЛЕЛ 11 Пашук Н. В. 

142 Ф Ференц Ніка  СЗШ №17 5 Ковтун О.М. 

143 Ф Колотвін Едуард ССЗШ №45 5 Деникевич М.Й 

144 Ф Думанська Марта  ЛКГ 5 Глібкович М.В. 

145 Ф Носовська Вікторія СЗШ №17 6 Ковтун О.М. 

146 Ф Кусонський Костянтин  ССЗШ №45 6 Бутим Г.П. 

147 Ф Мороз Анастасія СЗШ №55 7 Лелик Г.В. 

148 Ф Антонів Наталія  НВК ім. В. Симоненка 7 Угрин Т.І. 

149 Ф Лаптєва Анна  ССЗШ №2 8 Гнат О.П.,  

Липка Л.С. 

150 Ф Хитрова Лариса  ССЗШ №45 8 Слідзьона Г.В. 

151 Ф Полянська Марія СЗШ №55 8 Коваль І.В. 

152 Ф Подлипенська Аліна СЗШ №66 9 Кулеба Н.П. 

153 Ф Менчак Лілія  СЗШ №83 9 Кравчук В.Д. 

154 Ф Боднар Юлія  ЛКГ 9 Середницька І.Я. 

155 Ф Собків Віталія  ССЗШ №5 10 Фітель Н.О. 

156 Ф Хом'як Ольга СЗШ №51 10 Синявська І.М. 

157 Ф Крадецька Анастасія  ССЗШ №45 11 Деникевич М.Й. 

158 Г Ляховська Світлана ССЗШ №52 5 Завалень О.М. 

159 Г Фрис Діана  ЛЛГ 6 Вовчак І. М. 

160 Г Коваленко Марія  ССЗШ №52 7 ДоліновськаМ.І. 

161 Г Молоко Ірена  ЛЛГ 7 Зикова Н. В. 

162 Г Михайлова Анна  СЗШ №3 8 Руссо І. В. 

163 Г Телішевська Галина  СЗШ №34 8 Мягка С. Г. 

164 Г Василина Христина  СЗШ №9 9 Чернюх Н. З. 

165 Г Яворська Андріана-

Марта 

ЛУПГ 9 Демидюк Л. М. 

166 Г Зривко Віра   СЗШ №34 10 Паньків А. Р. 

167 Г Хара Каріна   ССЗШ №52 10 Терлецька Н. І. 

168 Г Крокіс Вікторія   СЗШ №62 10 Копач О. Я. 

169 Г Харламова  Валерія СЗШ №9 11 Мельничук А. Е. 

170 Л Сливинська Софія СЗШ №70 5 Борецька Т.С. 

171 Л Бручковська Наталія  НВК «Школа І ст.-

гімназія» 

5 Ракус І.Я. 

172 Л Барабаш Анастасія  СЗШ №29 5 Чорна Н.І. 

173 Л Рак Дзвенислава  СЗШ  №82 6 Мазур Л.В. 

174 Л Ханас Любомир   CЗШ №21 6 Кацьора Р.І. 

175 Л Кохановська Софія  СЗШ №63 7 Зінь О.І. 

176 Л Вербова Мар‟яна  CЗШ №21 7 Ганіткевич О.О. 

177 Л Мних Юлія СЗШ №42 8 Завада М.Ф. 
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178 Л Горбей Тереза  ССЗШ №8 8 Шваєвська О.М. 

179 Л Олексяк Катерина  ССЗШ №8 9 Галаник О.І. 

180 Л Гавришків Вікторія  CЗШ №24 9 Пилип М.Б.. 

181 Л Сологовська Анастасія CЗШ №21 10 Лисенко В.В. 

182 Л Семенюк Станіслава   CЗШ №24 10 Пилип М.Б. 

183 Л Марусіна Вероніка  ЛНВК «Школа Іст.-

гімназія» 

11 Сиротюк Г.Я. 

184 Л Каторож Ярина  СЗШ№29 11 Чорна Н.І. 

185 Л Роса Руслана  ССЗШ №8 11 Гладун Л.А. 

186 З Леонова Христина  СЗШ №40 5 Клипач Т.В. 

187 З Дунай Наталія  ЛУГГ 5 Гришканич Д.В. 

188 З Іванів Наталія  НВК «Шк.-гімн.«Гроно» 6 Чміль Н.М. 

189 З Сеник Юрій  ЛУГГ 6 Староста О.І. 

190 З Рибак Марта  СЗШ № 67 7 Чорна М.М. 

191 З Яремко Зоряна  СЗШ №40 8 Фединяк О.Я. 

192 З Кєлєк Ніна  СЗШ №68 8 Лучечко Д.М. 

193 З Денис Христина  СЗШ №18 8 Онищак О.В. 

194 З Дюг Соломія  СЗШ №15 9 Коваль В.М. 

195 З Головатюк Вероніка  СЗШ №68 9 Чернацька Г.В. 

196 З Демків Марта  НВК «Шк.-гімн.«Гроно» 9 Сорока Я.М. 

197 З Рибаков Андрій НВК «Шк.-гімн.«Гроно» 10 Дзень О.В. 

198 З Сенчишин Богдана  Гімназія "Євшан" 10 Юзьків Г.Я. 

199 З Кащук Людмила ССЗШ №15 11 Сирота Л.С. 

200 З Криницька Маріанна СЗШ №68 11 Гутник Г.І. 

201 З Юрків Галина  СЗШ №77 11 Гурняк О.Г. 
 

 

 
 

26.01.2011 р.                          №34р  
 

Про організацію навчання у формі екстернату  

в ЗНЗ м. Львова  у 2011 році 
 

Керуючись  ст.3 Закону України “Про освіту”, ст.13 Закону України „Про загальну середню 

освіту”, Положенням про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим наказом 

МОН України від 19.05.2008 р. №431, та з метою забезпечення конституційного права громадян на 

отримання базової або повної загальної середньої освіти 

Н А К А З У Ю: 

1. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

1.1. До 01.03.2011р. зобов‟язати керівників загальноосвітніх навчальних закладів завершити 

прийом заяв від учнів, які прискорено опанували навчальний матеріал відповідного класу, 

ступеня навчання та бажають пройти державну підсумкову атестацію навчальних досягнень 

шляхом екстернату на базі навчального закладу, в якому вони навчаються за погодженням із 

органом управління освітою. 

1.2. На виконання п.1.2. наказу управління освіти від 03.12.2010 р. №514р подати в управління 

освіти інформацію про організацію екстернату.  
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1.3. Забезпечити належний контроль за дотриманням вимог організації екстернату та проведенням 

державної підсумкової атестації навчальних досягнень шляхом екстернату у загальноосвітніх 

навчальних закладах району. 

2. Головному спеціалісту управління освіти департаменту гуманітарної політики з питань 

загальної середньої освіти  Л.Васюті: 

2.1. Здійснити перевірку відповідної документації та забезпечити контроль за організацією 

екстернату та проведенням державної підсумкової атестації шляхом екстернату у 

загальноосвітніх навчальних закладах м.Львова. 

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

Г.Слічну. 
 

Начальник управління    Н. Оксенчук 
 

 
27.01.2011 р.        №35р  

 

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 із математики та інформатики, активного залучення 

учнів до наукового дослідження 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести 11 березня 2011 року о 15 год. 30 хв. міський учнівський конкурс науково-дослідних 

робіт із 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 

із математики та інформатики (додаток №1). 

3. Затвердити склад оргкомітету конкурсу науково-дослідних робіт із математики та інформатики 

(додаток №2). 

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

5. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова: 

5.1.Забезпечити участь у міському конкурсі науково-дослідних робіт із математики та інформатики  

учнів 9-11 класів загальноосвітніх  навчальних закладів. 

6.  Директорові Львівської гімназії «Євшан» Б. Назар: 

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 управління освіти 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Г. Слічну. 

 

         Начальник управління      Н.Оксенчук 
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Додаток №1  

до наказу управління освіти 

 департаменту гуманітарної політики 

 Львівської міської ради 

від 27.01.2011 р. №35р 

ПОЛОЖЕННЯ 

про міський учнівський конкурс  

науково – дослідних робіт із математики та інформатики для учнів 9-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова 

1. Мета і завдання конкурсу: 

- виявлення найбільш обдарованих учнів серед старшокласників м. Львова з математики та 

інформатики і розвиток їхніх творчих здібностей; 

- 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 

із 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 у друкованому та електронному варіантах (можлива мультимедійна 

презентація); роботи повинні містити список використаної літератури, титульний аркуш, рецензію 

наукового керівника.; 

-  роботи подати в гімназію «Євшан» до 03.03.2011 р.  

4. Представлення та оцінка наукових робіт: 

4.1. Конкурс проводиться в два етапи: 

4.1.1. I етап (заочний) – визначення наукового рівня роботи та оцінювання змісту. 

4.1.2. II етап – захист наукової роботи. 

5. Для проведення конкурсу створюється оргкомітет і журі, склад яких затверджується управлінням 

освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. 

6. Переможці конкурсу нагороджуються грамотами та дипломами. 

7. Місце і час проведення конкурсу:  

Львівська гімназія “Євшан”,  11 березня 2011 р., 15 год. 30 хв. 
 

Додаток №2  

до наказу управління освіти 

 департаменту гуманітарної політики 

 Львівської міської ради 

від 27.01.2011 р. №35р  

СКЛАД  

оргкомітету конкурсу 

науково-дослідницьких робіт із 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. 
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Додаток №3  

до наказу управління освіти 

 департаменту гуманітарної політики 

 Львівської міської ради 

від 27.01.2011 р. №35р  

СКЛАД 

журі конкурсу 

науково-дослідницьких робіт з математики та інформатики 
 

1.Ліксо О.М. – спеціаліст управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради з питань міжнародного співробітництва та освітніх проектів ; 

2.Васильків Г.І. – заступник директора СЗШ №13; 

3.Осадчук Л.С. – вчитель Львівської гімназії “Євшан”; 

4.Таратула О.Б. – вчитель Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ ім. 

І.Франка; 

5.Мищишин О.Я. – викладач Львівської фінансової академії (за згодою); 

6.Пархуць Л.Т. – викладач Національного університету “Львівська політехніка” (за згодою). 
 

 

 
27.01. 2011 р.     №36р 

 

Про вивчення питання організації діяльності   

органів учнівського самоврядування 

у загальноосвітніх навчальних  закладах м. Львова 
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

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

затвердженої наказом управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 

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

Н А К А З У Ю: 

1. З 14.02.2011 р. по 28.02.2011 р. здійснити вивчення питання організації діяльності органів 

учнівського самоврядування у загальноосвітніх  навчальних  закладах м. Львова. 

2. Спеціалісту  управління освіти І. Гайдук: 

2.1. До 09.02.2011 р. підготувати пам‟ятку вивчення питання організації діяльності органів 

учнівського самоврядування у загальноосвітніх навчальних  закладах м. Львова. 

2.2. Довідку за результатами вивчення подати до 12.03.2011 р. 

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

Слічну. 

Начальник управління    Н. Оксенчук 
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27.12.2010 р.       №591р  

 

Про підсумки організації та  

проведення  загальноміського конкурсу 

юних знавців англійської мови  

«Львів на моїй долоні» 

для учнів 5-6 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Львова 
 

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

плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, на 

виконання наказу управління  освіти департаменту гуманітарної політики від 25.10.2010 р. №428р 

«Про організацію та проведення загальноміського конкурсу юних знавців англійської мови «Львів 

на моїй долоні» для учнів 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова», з метою 

виявлення та підтримки обдарованої молоді, поглиблення зацікавленості до вивчення англійської 

мови через культурну спадщину краю 7 грудня 2010 р. проведений загальноміський конкурс 

юних знавців англійської мови «Львів на моїй долоні». 

Конкурс юних знавців англійської мови  проводився відповідно до Положення у три тури. У I-

му турі Конкурсу взяло участь 230 учнів 5-6 класів загальноосвітніх навчальних закладів м.Львова. 

Учні змагалися у знанні англійської мови (писемне та усне мовлення), історичної та культурної 

спадщини рідного міста. 

Підводячи підсумки проведеного конкурсу, слід відзначити, що призові місця зайняли як учні 

спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням англійської мови, так і загальноосвітніх шкіл. Як 

правило, учні, які показали високі результати при виконанні письмових завдань, чудово впоралися 

зі завданнями усного мовлення, що свідчить про належну роботу вчителів англійської мови під час 

уроків над розвитком усіх мовленнєвих компетенцій (читання, говоріння, слухання, письма). Зміст 

завдань складався на основі програм для 5-6 класів і включав такі теми, як "Рідне місто" та 

"Подорож по країні, мова якої вивчається". Слід відзначити високу ерудованість учнів, оскільки  

вони добре знають як історію рідного міста та  його архітектурні пам‟ятки, так і мають певні 

знання щодо історичних пам‟яток Лондона. Даний конкурс отримав схвальні відгуки від учасників 

та вчителів. 

За рішенням журі відзначено 16 найкращих робіт 5-го класу та 15 робіт 6-го класу у I турі, 6 

робіт 5-го класу та 6 робіт 6-го класу у II турі, які змагались за перемогу у III турі. 

Адміністрацією гімназії «Престиж» створені відповідні умови для проведення  міського конкурсу 

юних знавців англійської мови «Львів на моїй долоні».   

Враховуючи вищенаведене,  

Н А К А З У Ю: 

1. Нагородити дипломами управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради учнів-переможців загальноміського конкурсу юних знавців англійської мови 

«Львів на моїй долоні» (додаток №1). 

2. Відзначити подяками управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 

ради за підготовку учнів до конкурсу юних знавців англійської мови «Львів на моїй долоні» 

вчителів переможців (додаток №1). 

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

3.1. Результати конкурсу юних знавців англійської мови «Львів на моїй долоні» висвітлити на 

сторінках «Освітянського вісника». 
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4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління освіти 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Г. Слічну.  
 

Начальник управління     Н. Оксенчук 
 

Додаток №1 

до наказу управління освіти 

 департаменту гуманітарної політики 

 Львівської міської ради 

від 27.12.2010 р. №591р  

Переможці 

загальноміського конкурсу юних знавців англійської мови  

«Львів на моїй долоні» 

5 класи 

Місце  Ім’я, прізвище 

переможця 

Навчальний 

заклад 

Вчитель, який 

підготував 

переможця 

Результати 

оцінювання 

(бали) 

I місце Поліна Бабайлова ССЗШ №5 І. Абрамовська 53 

II місце Аліна Сімашко ССЗШ №81 Х. Прокопець 52 

Яна Герман НВК ім. В. Стуса Л. Юристовська 45 

III місце Микола Надлонок ССЗШ №93 Т. Борисенко 43 

Ілля Сєров ССЗШ №45 К. Лосєва 41 

Юлія Бучко СЗШ №60 О. Атаманчук 35 
 

6 класи 

Місце Ім’я, прізвище 

переможця 

Навчальний 

заклад 

Вчитель, який 

підготував 

переможця 

Результати 

оцінювання 

(бали) 

I місце Тетяна Гогіна СЗШ №32 О. Пилипишин 58 

II місце Катерина Пужак ЛЛГ Н. Мудь 56 

Вікторія Чмир Гімназія 

«Престиж» 

В. Голубцова 56 

III місце Ольга Дмитрук ЛУГГ Г. Строгуш 50 

Ольга Порплица НВК ім. В. Стуса М. Бумба 46 

Роман Лазарко ССЗШ №46 М. Кохан 34 
 

 
27.12.2010 р.       №592р 
 

Про підсумки підготовки цивільного захисту  

управління освіти департаменту гуманітарної політики  

Львівської міської ради у 2010 році  
 

Відповідно до Законів України “Про цивільну оборону України” та «Про правові засади 

цивільного захисту в Україні», Положення про функціональну підсистему "Освіта і наука України" 

єдиної державної системи цивільного захисту України від 03.09.2009 р., розпорядження начальника 

цивільної оборони міста Львова - міського голови від 21 грудня 2009 року №40р-МГ “Про 

затвердження плану основних заходів  цивільного захисту міста Львова у 2010 році” та наказу 

управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 31.12.2009  р. 
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№2601-12/13 “Про підсумки підготовки цивільного захисту (цивільної оборони) управління освіти 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради у 2009 році та основні завдання 

цивільного захисту (цивільної оборони) на 2010 рік” підготовка цивільного захисту в установах та 

закладах освіти м.Львова у 2010 році була спрямована на забезпечення її готовності до дій за 

призначенням при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та 

воєнного характеру, можливих терористичних проявів, організованого переведення системи 

цивільної оборони з мирного на воєнний стан і стійкого управління галуззю під час виконання нею 

завдань цивільного захисту. 

Головним завданням цивільного захисту управління освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради на 2010 рік було підвищення ефективності функціонування  та 

посилення надійності міської ланки Львівської територіальної підсистеми Єдиної державної 

системи цивільного захисту, локалізація наслідків надзвичайних ситуацій. У своїй діяльності 

управління освіти керувалося Планом основних заходів  підготовки ЦЗ управління освіти ДГП 

ЛМР на 2010 рік, затвердженим начальником управління освіти – начальником цивільного захисту 

та погодженим  начальником управління з питань надзвичайних ситуацій Львівської міської ради. 

Відповідні плани розроблені у  відділах освіти районних адміністрацій, а також у кожному 

навчальному закладі.  

Протягом року органами управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради, відділів освіти районних державних адміністрацій, навчальних закладів міста 

проводилася значна робота щодо розвитку та удосконалення цивільного захисту об‟єктів  

функціональної  підсистеми "Освіта і наука України", їх органів управління та структурних 

підрозділів. 

Аналіз підсумкових звітів начальників цивільної оборони структурних підрозділів галузі освіти 

м.Львова, вивчення на місцях організації і стану цивільної оборони у відділах та підпорядкованих 

їм навчальних закладах свідчать, що переважна більшість керівного складу структурних підрозділів 

відповідально ставиться до питань підготовки учасників навчально-виховного процесу і працівників 

галузі до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях. 

У навчальних закладах м.Львова проведені комплексні навчання, об'єктові тренування, “Дні 

цивільної оборони” і “Тижні знань дітьми основ безпеки життєдіяльності” за активної участі в їх 

підготовці місцевих структурних підрозділів із питань надзвичайних ситуацій та цивільного 

захисту населення.  

З метою попередження нещасних випадків серед учнів проведено конкурс дитячих малюнків на 

протипожежну тематику “Зелений вогник”, учнівську конференцію «Безпека життєдіяльності в 

Україні», рейд “Увага - діти на дорозі” тощо. Вперше в Україні проведено разом із Головним 

управлінням МНС у Львівській області фестиваль дружин маленьких охоронців -рятівників 

«Безпека життєдіяльності дошколярика» для вихованців дошкільних навчальних закладів міста.  

Проведено навчання керівного складу навчально-виховних закладів, командирів ланок 

невоєнізованих формувань. 

Продовжувались роботи щодо удосконалення навчально-матеріальної бази ЦО закладів освіти. 

У школах міста обладнані відповідні кутки ЦЗ, придбані посібники для навчання учнів охорони 

безпеки життєдіяльності. 

У більшості шкіл вся документація щодо ЦЗ приведена у відповідність до вимог Положення 

про функціональну підсистему «Освіта і наука України» Єдиної державної системи запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.  

З належним розумінням важливості питань цивільного захисту (цивільної оборони), виховання 

та підготовки учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі до захисту та дій у 

надзвичайних ситуаціях вирішують питання відділи освіти Залізничної райадміністрації (Вороняк 

Р. М.), Шевченківської райадміністрації (Синицька Г. Я.), Сихівської райадміністрації 

(Матковський А. А.), Галицької райадміністрації (Огура В. Л.). 

Разом з тим, при наявності позитивних результатів роботи з питань цивільного захисту у 2010 

році  продовжує мати місце ряд недоліків щодо організації і ведення цивільного захисту  у структурних 

підрозділах галузі: 

• у деяких навчальних закладах посадові особи, які повинні особисто визначати порядок 
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організації і зміст підготовки цивільного захисту на об'єкті, не знають вимог Положення про 

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

України, не можуть чітко доповісти, як організований цивільний захист на об'єкті; плани цивільної 

оборони об'єктів за змістом розроблених документів не повністю відповідають вимогам п.22 

вищезазначеного Положення; 

• недостатньо організована робота і контроль за виконанням п.2 наказу Начальника Цивільної 

оборони Міністерства освіти і науки України від 03.09.2009 р. №814 щодо приведення підготовки 

цивільної оборони структурних підрозділів галузі у відповідність до Положення про 

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

України. 

На виконання Закону України "Про цивільну оборону України", Закону України "Про правові 

засади цивільного захисту в Україні" та з метою забезпечення безумовної реалізації актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України з 

цивільного захисту, підвищення готовності та вдосконалення підготовки органів управління, сил та 

структурних підрозділів Функціональної підсистеми "Освіта і наука України" Єдиної державної 

системи цивільного захисту України до дій за призначенням в умовах надзвичайних ситуацій 

мирного часу та в особливий період 

Н А К А З У Ю: 

1. Вважати стан виконання заходів із питань організації та ведення цивільного захисту 

задовільним. 

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

організацій та установ – начальникам цивільного захисту структурних підрозділів галузі: 

2.1.  Вважати виконання заходів із підвищення готовності цивільного захисту одним зі 

пріоритетних завдань в освітній галузі. 

2.2.  Проаналізувати стан виконання основних заходів ЦЗ у 2010 р. відповідно до вимог 

Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» Єдиної державної системи 

запобігання і реагування на НС техногенного та природного характеру, затвердженого наказом 

МОН України від 03.09.2009 р. 

2.3.  Подовжити організацію підготовки учасників навчально-виховного процесу і працівників 

закладів освіти до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях відповідно до вимог Положення про 

функціональну підсистему «Освіта і наука України».  

2.4. Вжити заходів щодо підвищення ефективності захисту учасників навчально-виховного процесу 

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

зонах хімічного зараження; 

2.5. Забезпечити впровадження режимів радіаційного і хімічного захисту учасників навчально-

виховного процесу і працівників галузі з використанням засобів колективного захисту у разі 

радіаційного або хімічного забруднення території; не допустити виникнення інфекційних 

захворювань через порушення санітарних вимог до використання продуктів харчування, порядку 

питного водопостачання та водовідведення у закладах освіти; 

2.6. Забезпечити дійовий контроль за роботою навчальних закладів, якістю навчання з 

нормативних предметів "Цивільна оборона", «Основи здоров'я» та "Основи безпеки 

життєдіяльності", запровадивши при цьому новітні навчальні технології та застосувавши вимоги 

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

2.7. Навчально-виховну роботу з дітьми дошкільного віку спрямувати на забезпечення 

достатнього рівня компетенції дитини для безпечного перебування у навколишньому середовищі 

та формування в них елементарних, доступних віку норм поведінки у НС; 

2.8. Активізувати просвітницьку роботу і пропаганду знань серед дітей та учнів із питань безпеки 

життєдіяльності. 

3.  Заступнику начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 

ради Г.Слічній: 

3.1. До 21.01.2011 р. розробити та подати на затвердження План основних заходів підготовки 

цивільного захисту управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 

на 2011 рік. 
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4.  Контроль за виконанням наказу покласти на начальника штабу цивільного захисту 

управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Г.Слічну.  
 

Начальник цивільного  

захисту управління освіти, 

начальник управління     Н. Оксенчук 
 

 

28.12.2010 р.        №593р  
 

Про підсумки перевірки ведення 

кадрової документації та дотримання 

норм чинного трудового законодавства 

у навчальних закладах м. Львова 
 

На виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 

ради від 15.11.2010 р. №473р «Про організацію перевірки ведення кадрової документації та 

дотримання норм чинного трудового законодавства у загальноосвітніх навчальних закладах 

м.Львова», відповідно до Положення про інспектування в освітній системі м. Львова, 

затвердженого наказом управління освіти від 05.11.2008 р. №2601-12/395, плану роботи управління 

освіти на 2010 рік, на підставі матеріалів довідки «Про перевірку ведення кадрової документації та 

дотримання норм чинного трудового законодавства у навчальних закладах м Львова» (Додаток 

№1) та з метою підвищення культури діловодства, утвердження єдиного підходу в організації 

роботи з кадровою документацією, дотримання норм чинного трудового законодавства у 

навчальних закладах м. Львова 

Н А К А З У Ю: 

1. Ведення кадрової документації та дотримання норм чинного трудового законодавства у СЗШ 

№87, СЗШ №63, ВСЗШ №12, СЗШ №31, СЗШ №72 СЗШ №95 м. Львова визнати задовільним. 

2. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова: 

2.1. Обговорити довідку за підсумками перевірки ведення кадрової документації та дотримання 

норм чинного трудового законодавства у навчальних закладах м Львова на нараді керівників 

навчальних закладів. 

2.2. Зобов'язати керівників навчальних закладів чітко дотримуватись вимог: 

- Кодексу законів про працю України; 

- Постанови КМУ № 301 від 27.04.93 р. «Про трудові книжки працівників»; 

- Інструкції про ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін‟юсту, 

Міністерства соціального захисту населення №58 від 29.07.93 р.; 

- наказу Мінстату України від 09.10.95 р. №253 «Про затвердження типових форм первинного 

обліку»; 

- наказу Мінстату України від 27.10.95 р. №277 «Про затвердження типових форм первинного 

обліку особового складу»; 

- Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, 

затвердженої наказом МОНУ №240 від 23.06.2000 р.; 

- Рекомендацій управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 

щодо організації роботи з особовим складом та порядку ведення у навчальних закладах м. Львова 

документації з кадрових питань, затверджених наказом управління освіти ДГП ЛМР № 2601-12/261 

від 03.09.2007 р.  

2.3. Посилити контроль за веденням кадрової документації у загальноосвітніх навчальних закладах. 

2.4. До 28.01.2011 р. забезпечити усунення недоліків, вказаних у Довідці.  
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2.5. Про виконання наказу інформувати управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради до 04.02.2011 р. 

3. Головному спеціалісту управління освіти ДГП ЛМР З. Хонько: 

3.1. До 07.02.2011 р. здійснити перевірку СЗШ №№63, 72, 87, ВСЗШ №12 щодо усунення 

недоліків, вказаних у Довідці. 

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

4.1. Провести з залученням представників Територіальної державної інспекції праці у Львівській 

області навчальний семінар для керівників ДНЗ, ЗНЗ та ПНЗ щодо організації ведення кадрової 

документації та дотримання норм чинного трудового законодавства. 

Термін: квітень 2011 р. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
 

Начальник управління    Н. Оксенчук 
 

Додаток №1 

до наказу управління освіти ДГП ЛМР 

від 28.12.2010 р. №593р  

Д О В І Д К А 

про перевірку ведення кадрової документації та дотримання норм чинного трудового 

законодавства у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради на 2010 рік, на виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради від 15.11.2010 р. №473р «Про організацію перевірки ведення 

кадрової документації та дотримання норм чинного законодавства у загальноосвітніх навчальних 

закладах м. Львова» зі 22.11.2010 р. до 03.12.2010 р. комісією управління освіти департаменту 

гуманітарної політики Львівської міської ради проведена перевірка ведення кадрової документації 

та дотримання норм чинного трудового законодавства у навчальних закладах м. Львова: СЗШ №87 

(дир. Петринка П.З.), СЗШ №63 (дир. Степанюк В.К.), ВСЗШ №12 (дир. Завійський В.М.), СЗШ №31 

(дир. Цар О.М. ), СЗШ №72 (дир. Машлянко В.М.), СЗШ №95 (дир. Моклович Ю.Я.). 

Під час перевірки були проаналізовані наступні питання: 

- ведення кадрової документації; 

- мова діловодства; 

 - Колективний договір, укладений між адміністрацією навчального закладу та профспілковим 

комітетом; 

- Режим роботи та Правила внутрішнього трудового розпорядку; 

- посадові інструкції працівників; 

- тарифікація на 2010-2011 навчальний рік; 

- види трудових угод, які укладаються зі працівниками навчальних закладів; 

- дотримання норм чинного трудового законодавства при прийнятті, переведенні та звільненні 

працівників; 

- книги наказів із кадрових питань; 

- особові справи працівників; 

- порядок надання чергових, соціальних відпусток та відпусток без збереження заробітної плати; 

- графік відпусток працівників на 2010 рік; 

- трудові книжки педагогічних працівників та обслуговуючого персоналу; 

- порядок подання звітності про наявність вакансій у навчальному закладі .  

Порядок ведення кадрової документації забезпечується адміністраціями вищезазначених 

навчальних закладів у відповідності до вимог наказу Міністерства освіти і науки України від 23 

червня 2000 року №240 "Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у 

загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів" та Рекомендацій управління освіти 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради щодо організації роботи з особовим 

складом та порядку ведення у навчальних закладах м. Львова документації з кадрових питань, 

затверджених наказом УО ДГП ЛМР від 03.09.2007 р. №2601-12/261.  
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В СЗШ №31, СЗШ №95, СЗШ №87 наказом директора призначена відповідальна особа за 

ведення діловодства. Однак відсутній наказ про призначення відповідальної особи за ведення 

ділової документації у ВСЗШ №12, СЗШ №63, СЗШ №72, що є порушенням п. 1.5. Інструкції з 

ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів. Проте у наказі 

щодо розподілу функціональних обов'язків між членами адміністрації визначено, хто зі членів 

адміністрації за який вид документації відповідає.  

Ділова документація у навчальних закладах ведеться державною мовою, згідно норм та вимог 

п. 1.7. Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ 

ступенів та зберігається у сейфах (особові справи учнів – у спеціально обладнаних шафах), до яких 

сторонні особи не мають доступу (п. 1.6. Інструкції). Зміст документів викладається стисло, 

грамотно, зрозуміло згідно з п.3.2. Інструкції про ведення ділової документації у загальноосвітніх 

навчальних закладах. 

Трудові відносини у навчальних закладах регламентуються чинним законодавством України, 

Колективним договором, Правилами внутрішнього трудового розпорядку та посадовими 

інструкціями працівників. 

У кожному з вищезазначених загальноосвітніх навчальних закладів наявний колективний 

договір між адміністрацією та профспілковим комітетом. Режим роботи працівників у навчальних 

закладах забезпечується у відповідності до ст.ст. 139-142 КЗпП України, визначається 

Колективним договором та Правилами внутрішнього трудового розпорядку. Правила внутрішнього 

трудового розпорядку розроблені адміністраціями навчальних закладів на основі Типових правил 

внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів, затверджених 

наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 р. №455 зі змінами і доповненнями, внесеними 

наказом Міністерства освіти і науки України від 10.04.2000 р. №73. 

Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників перевірених навчальних закладів 

складені, затверджені директором, погоджені профспілковими комітетами та доведені до відома 

усіх працівників під розписку. Лише в СЗШ №72 та СЗШ №63 відсутні підписи працівників школи 

про ознайомлення зі Правилами внутрішнього трудового розпорядку.  

Посадові інструкції у кожному з навчальних закладів розроблені для усіх категорій працівників 

відповідно до штатного розпису, погодженого начальником відділу освіти районної адміністрації, 

затверджені наказом керівника закладу, доведені до відома працівників.  

Педагогічне навантаження працівників навчальних закладів розподіляється відповідно до 

попередньої комплектації, яка проведена у травні і погоджена зі профспілками, тарифікація на 

навчальний рік затверджена відповідним наказом. 

У перевірених навчальних закладах трудові угоди укладаються на постійній основі, як це 

передбачено Статутом та Колективним договором. Усі працівники вищезазначених навчальних 

закладів, що мають неповне тижневе навантаження, подали заяви відповідного зразка. 

Прийняття, переведення та звільнення працівників у вищезазначених навчальних закладах 

проводиться згідно вимог Кодексу законів про працю України, з посиланням на відповідні статті та 

на підставі заяв.  

Відповідно до Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних 

закладах І-ІІІ ступенів та Рекомендацій щодо організації роботи з особовим складом та порядку 

ведення у навчальних закладах м. Львова документації з кадрових питань, затверджених наказом 

управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 03.09.2007  р. 

№2601-12/261, у перевірених навчальних закладах ведуться книги реєстрації наказів із кадрових 

питань і окремо до них підшивки самих наказів, оформлених відповідним чином. Після закінчення 

календарного року накази прошиваються, пронумеровуються і прошнуровуються, скріплюються 

підписом керівника та печаткою навчального закладу. Книги реєстрації наказів прошиті, 

пронумеровані і скріплені підписом керівника та печаткою навчального закладу (п. 1.9. Інструкції). 

Проте не зі всіма наказами, що стосуються трудових відносин, працівники ознайомлюються під 

підпис (СЗШ №72, СЗШ №87, СЗШ №63, ВСЗШ №12), що є порушенням вимог наказу Мінстату 

України від 09.10.95 р. №253 «Про затвердження типових форм первинного обліку». 

В СЗШ №87, СЗШ №63, СЗШ №31, ВСЗШ №12, СЗШ №72, СЗШ №95 особові справи заведені 

на усіх працівників, відповідальність за їх ведення покладено на одного зі членів адміністрації. 
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Особові справи обліковані, кожна справа містить листок-опис документів справи, зберігаються 

окремо від інших документів, доступ до них обмежений. Лише в СЗШ №95 на всіх працівників 

закладу ведуться особові картки форми П-2 відповідно до наказу Мінстату України від 27.10.95 р. 

№277 «Про затвердження типових форм первинного обліку». Директорам  перевірених закладів під 

час перевірки рекомендовано прискорити заповнення ІІІ та IV розділів карток форми П-2. 

Щодо порядку надання чергових та соціальних відпусток, відпусток без збереження заробітної 

плати у всіх перевірених закладах освіти  витримуються  норми чинного трудового законодавства.  

Графіки відпусток на 2010 рік у СЗШ №87, СЗШ №63, СЗШ №31, ВСЗШ №12, СЗШ №72, СЗШ №95 

м. Львова укладені та погоджені зі профспілковими комітетами, наявні підписи працівників про 

ознайомлення.  

Ведення трудових книжок у навчальних закладах здійснюється згідно з "Інструкцією про 

порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях", затвердженою 

спільним наказом Мінпраці, Мін'юсту і Міністерства соціального захисту населення України від 29 

липня 1993 року №58. Трудові книжки заведені на усіх основних працівників вищезазначених 

навчальних закладів: СЗШ №72 – на 71 особу, СЗШ №95 – на 90 осіб, в СЗШ №31 – на 68 осіб, в 

СЗШ №63 - на 66 осіб, ВСЗШ №12 – на 18 осіб. Трудові книжки директорів закладів зберігаються у 

відділах освіти районних адміністрацій. Записи про прийняття, переведення, заохочення та 

нагороди у трудові книжки вносяться вчасно відповідно до п.2.4. Інструкції. Усі книжки 

зареєстровані у книзі обліку трудових книжок (книга прошнурована, пронумерована і скріплена 

підписом директора та печаткою навчального закладу). Трудові книжки у перевірених навчальних 

закладах наявні на усіх працівників. В СЗШ №63 наявні дві трудові книжки звільнених 

працівників, які зберігаються у сейфі директора школи окремо від усіх трудових книжок, 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

Проте в ході проведеної перевірки встановлено, зокрема, наступні порушення вимог Інструкції 

про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін‟юсту, 

Міністерства соціального захисту населення №58 від 29.07.93 р., а саме: 

- у трудових книжках працівників ВСЗШ №12 - Осадчої О.І., Токар С.О., Перестюк П.С., Баран І.М., 

СЗШ №72 - Станицького Т.О., Телішевської О.І., Кізан Н.В. – відсутній підпис власника трудової 

книжки, що є порушенням вимог п. 2.12. Інструкції; 

- у трудовій книжці працівника СЗШ №63 Поповської Н.М. відсутні дата та номер наказу про 

прийняття, що є порушенням вимог п. 2.4. Інструкції; 

- у трудових книжках працівників СЗШ №72 Телішевської О.В., Микитеєк О.М., СЗШ №63  

Ілейко О.Ф., Пастушенко О.О., Вацлав З.І., Шайди І.І. відсутні підписи працівників про 

ознайомлення зі записами, що є порушенням вимог п. 2.5. Інструкції. 
 

Головний спеціаліст     З. Хонько 
 

 
28.12.2010 р.       №595р 

 

Про підсумки проведення І (міського) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2011» 
 

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

конкурс «Учитель року», наказу Міністерства освіти і науки України від 3 листопада 2010 року 

№1049 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2011», рішення колегії 

Міністерства освіти і науки  України №6/1-19 від 25.06.2010 р. «Про підсумки Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року-2010», наказів  управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради від 21.10.2010 р. №425 «Про проведення І (міського) туру Всеукраїнського 
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конкурсу «Учитель року-2011» та від 08.11.2010 р. №458р «Про затвердження складу журі І 

(міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2011» відбувся І (міський) тур  Конкурсу 

в таких номінаціях: «Світова література», «Історія», «Іноземна мова. Німецька мова», 

«Образотворче мистецтво», «Початкові класи». 

Участь у Конкурсі взяли 98 конкурсантів. Педагоги-конкурсанти  представили  опис власного 

досвіду, творчі напрацювання, розробки систем уроків, публікації, а також  презентували свою 

педагогічну і методичну діяльність. 

На підставі рішення оргкомітету та журі 

Н А К А З У Ю: 

1. Визнати переможцями І (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2011»: 

1.1. Номінація «Світова література» 

І місце - Шегда І.В. (ЛПГ); 

ІІ місце - Нагусько Н.Є. (СЗШ №62),  Тихонова С.Ф.(СЗШ №18); 

ІІІ місце - Округ В.П. (СЗШ №91),Очеретна М.О. (ССЗШ №81), Кузьміч О.А. (СЗШ №23). 

1.2. Номінація «Історія» 

І місце - Чапуріна О.А. (СЗШ №3); 

ІІ місце - Гіль М.М.(СЗШ №84), Лехнюк В.М. (СЗШ №62); 

ІІІ місце - Галабут І.І. (СЗШ №55), Лучко О.В. (ССЗШ №69), Дехтярьова О.Й. (СЗШ №43). 

1.3. Номінація «Іноземна мова. Німецька мова» 

І місце - Браткевич О.С. (ЛЛМ); 

ІІ місце - Боднарчук Л.Я. (ЛЛГ), Боруцька Л.П.(СЗШ №91); 

ІІІ місце - Бубняк Ю.М. (ССЗШ №8), Марич У.В. (НВК ім.Симоненка),Чорна Н.В. (ССЗШ №28). 

1.4. Номінація «Образотворче мистецтво» 

І місце- Огородник Н.В., (ССЗШ №65); 

ІІ місце- Гаврилів М.Р. (СЗШ №13), Марець Г.Я. (СЗШ №33); 

ІІІ місце- Капустяк І.І. (ЛПГ) . 

1.5. Номінація «Початкові класи» 

І місце- Демчук З.М. (СЗШ «Дивосвіт»); 

ІІмісце- Сидор О.З. (ПШ «Світанок»), Матвіїв І.М. (НВК «Арніка»), Зелінська О.І. (СЗШ №73); 

ІІІ місце- Гвоздецька О.В. (НВК «Софія»), Зелінська М.М. (СЗШ«Джерельце»), Петрів С.С. (ПШ №53). 

2. Рекомендувати для участі у ІІ (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2011» : 

 Номінація «Світова література»  Шегду І.В. (ЛПГ); 

 Номінація «Історія»  Чапуріну О.А. ( СЗШ №3); 

 Номінація «Іноземна мова. Німецька мова»   Браткевич О.С. (ЛЛМ); 

 Номінація «Образотворче мистецтво»  Огородник Н.В. (ССЗШ №65); 

 Номінація«Початкові класи»  Демчук З.М. (CЗШ «Дивосвіт»). 

3. Оголосити подяку членам оргкомітету, головам та членам журі за високий рівень організації та належний 

рівень  проведення Конкурсу.  

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

4.1. Організувати  методичний супровід  та допомогу учасникам ІІ (обласного) туру Конкурсу.  

4.2. До 17 січня 2011 року надіслати матеріали переможців Конкурсу в ЛОІППО для участі у ІІ 

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

4.3. Результати Конкурсу обговорити на засіданнях методичних об‟єднань учителів  у січні-лютому 

2011 року. 

4.4. Відзначити усіх учасників Конкурсу сертифікатами, а переможців -  дипломами. 

5. Начальникам відділів освіти  районних адміністрацій: 

5.1. Підсумки Конкурсу обговорити на нараді директорів навчальних закладів. 

5.2. Врахувати участь учителів у Конкурсі під час атестації.  

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника управління освіти департаменту 

гуманітарної політики Львівської міської ради Г. Слічну. 
 

Начальник управління    Н. Оксенчук 
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28.12.2010 р.       №600р 
 

Про підсумки перевірки виконання 

наказу управління освіти ДГП ЛМР 

від 23.11.2009 р. № 2601-12/593 

«Про затвердження заходів поліпшення 

 вивчення української мови 

у загальноосвітніх навчальних закладах 

із навчанням мовами національних меншин м.Львова» 
 

На основі матеріалів Довідки за результатами перевірки виконання заходів щодо поліпшення 

вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами 

національних меншин (додаток №1) 

Н А К А З У Ю: 

1. Роботу загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням мовами національних меншин №№6, 

10, 24, 17, 35 щодо реалізації заходів, спрямованих на поліпшення вивчення української мови , 

визнати задовільною. 

2. Начальникам відділів освіти Галицької, Личаківської, Франківської районних адміністрацій: 

2.1.Довести даний наказ і довідку до відома керівників навчальних закладів із навчанням мовами 

національних меншин. 

2.2.Зобов‟язати керівників навчальних закладів із навчанням мовами національних меншин: 

2.2.1.Усунути недоліки, зазначені у Довідці. 

2.2.2.Чітко дотримуватись вимог законодавства України про мови в  частині єдиного 

україномовного режиму при веденні класних журналів та оформленні приміщень навчальних 

закладів. 

2.2.3. Використовувати частину годин варіативної складової робочого навчального плану на 

вивчення предметів українознавчого циклу відповідно до завдань галузевої Програми поліпшення 

вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами 

національних меншин на 2008-2011 роки. 

2.2.4.Посилити роботу щодо вивчення української мови з урахуванням міжпредметних зв'язків на 

основі методичних рекомендацій щодо застосування елементів двомовного навчання в 

загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин (лист МОН від 

28.08.09 р. №1/9-581). 

2.2.5.Створити банк даних про творчих учителів української мови та літератури та їх досягнення з 

метою поширення кращого досвіду. 

2.2.6.Відзначити роботу кращих учителів-словесників за належний рівень популяризації 

української мови та літератури. 

2.2.7.Забезпечувати навчання вчителів щодо застосування елементів двомовного навчання при 

вивченні предметів, проводити систематичні методоб‟єднання, організовувати семінари, круглі 

столи, тренінги. 

2.2.8.Заслухати на засіданні педагогічної ради питання щодо виконання заходів із поліпшення 

вивчення української мови, затверджених наказом управління освіти від 23.11.2009  р. №2601-

12/593. 

3. Контроль за виконанням даного 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 

до наказу управління освіти 

Департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

від 28.12.2010 р. №600р 

Довідка 

про перевірку виконання наказу управління освіти ДГП ЛМР від 23.11.2009  р. №2601-12/593 

«Про затвердження заходів поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх 

навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин м. Львова». 
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради на 2010 рік, на виконання наказу управління освіти ДГП ЛМР від 27.09.2010 р. №359р 

«Про перевірку виконання наказу управління освіти ДГП ЛМР від 23.11.2009  р. №2601-12/593 

«Про затвердження заходів поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних 

закладах із навчанням мовами національних меншин м. Львова», з метою покращення вивчення та 

викладання української мови та літератури у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням 

мовами національних меншин, із 18.10.10 р. до 05.11.10 р. здійснена перевірка виконання наказу 

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

поліпшення вивчення української мови у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням 

мовами національних меншин м. Львова» в СЗШ №24 та №10 з польською мовою навчання, СЗШ №№6, 17, 

35 з російською мовою навчання.  

У вищевказаних навчальних закладах наявна нормативна база, зокрема: галузева Програма 

поліпшення вивчення української мови у ЗНЗ з навчанням мовами національних меншин на 2008-

2011 роки, затверджена наказом  Міністерства освіти і науки України  від 26.05.2008 р. №461, 

методичні рекомендації МОН України щодо застосування елементів двомовного навчання, 

навчальні  плани для ЗНЗ  з навчанням  мовами  національних меншин, затверджені Міністерством 

освіти і науки України. 

У даних навчальних закладах у рамках Заходів управління освіти ДГП ЛМР та відділів освіти 

районних адміністрацій щодо поліпшення вивчення української мови у ЗНЗ з навчанням мовами 

національних меншин розроблені та реалізовуються шкільні заходи, в яких враховані умови та 

програмне навантаження даних закладів. СЗШ №№10, 24, 6, 35 своєчасно розроблені шкільні 

Заходи щодо реалізації положень Програми розвитку української мови, культури та історичної 

свідомості громадян України, однак в СЗШ №6 усі вищезгадані заходи ухвалені на засіданнях 

педагогічної ради, але не затверджені наказом директора, а в СЗШ  №17 дані питання розглядались 

на нарадах при директорові, проте не винесені на обговорення педагогічної ради.  

Також на засіданнях педагогічної ради навчальних закладів №№24, 6 розглядалось питання про 

стан викладання української мови і літератури. На засіданні педагогічної ради в СЗШ№24 

ухвалили організувати додаткові заняття з української мови з учнями з метою вироблення у 

школярів компетенції комунікативного користування українською мовою. Питання щодо 

поліпшення вивчення української мови та впровадження заходів із цією метою у плані роботи 

СЗШ№6 немає, але посеред року зроблено коректування - дане питання винесено на розгляд 

педагогічної ради. В СЗШ №35 розглянуто питання «Активізація пізнавальної діяльності школярів 

шляхом ознайомлення зі сторінками національної історії – важливий чинник навчально-виховного 

процесу (протокол №2 від 22.03.2010 р.). 

На засіданні методичного об‟єднання СЗШ №6 заслуховувалися питання стану викладання 

географії українською мовою, а на засіданні методичного об‟єднання  вчителів початкових класів - 

«Про методичні рекомендації щодо застосування елементів двомовного навчання». 

На базі СЗШ №10 у 2010 році проводився методичний семінар для заступників директорів 

Франківського району міста Львова «Викладання української мови як державної та виконання 

програмових вимог у початковій школі». 

Встановлено, що всіма навчальними закладами проводиться відповідна організаційно-

координаційна робота щодо забезпечення виконання ст.ст. 10,11 Конституції України «Про мови» 

в частині обов'язкового володіння українською мовою як державною в обсязі, необхідному для 

виконання службових обов'язків працівниками шкіл. У всіх школах педагогів залучено до 
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проходження курсів підвищення кваліфікації вчителів української мови і літератури, вчителів 

початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних 

меншин. 

З метою забезпечення єдиного мовного режиму ділова документація ведеться українською 

мовою. У класних журналах запис тем на лівій сторінці ведеться державною мовою, на правій 

сторінці - частково мовою навчального предмета в СЗШ №№17, 10, 6, 24, що не суперечить 

чинному законодавству. 

Робочі навчальні плани складаються за Типовими навчальними планами, рекомендованими 

Міністерством освіти і науки України на 2010-2011 н.р. 

Слід відзначити, що у всіх навчальних закладах викладання української мови ведеться від 

першого класу. У 10-11-их класах додаються години для підготовки до ЗНО  за рахунок варіативної 

складової. В СЗШ №№17, 35, 10, 24 вивчають предмет «Львовознавство».    

Збільшено кількість годин у 2-4 кл. СЗШ №№24, 6, 17 на вивчення української мови (1 год. на 

тиждень за рахунок варіативної складової навчальних планів). В СЗШ №№10, 35 у 3-4-х класах 

додаткових годин на вивчення української мови та літератури за рахунок варіативної складової 

навчальних планів не передбачено, однак при потребі (у випадку низького рівня знань зі предмета 

чи за бажанням батьків) організовуються індивідуальні консультації. 

Слід зазначити, що в СЗШ №№17, 10, 35 виділено максимальну кількість годин на вивчення 

української мови. Адміністрація СЗШ №35 ініціювала лист-прохання до Міністерства освіти і 

науки України дозволити читати у 8-10 класах українську літературу за програмами для шкіл з 

українською мовою навчання.  

У даних навчальних закладах не запроваджено у практику навчання викладання усіх предметів 

навчального плану українською мовою. 

Здійснюється перехід  на  викладання  предметів «Історія України», «Географія України», 

«Трудове навчання», «Фізична культура», «Захист  Вітчизни» українською мовою. Предмет «Історія 

України» викладається українською мовою у всіх закладах, починаючи з 6-го класу; двомовне 

вивчення предмета «Географія» здійснюється в СЗШ №№6, 17,10; в СЗШ №24 обидва предмети 

викладаються двомовно, в СЗШ №10 «Історія України» викладається польською мовою. 

В СЗШ №№6, 17, 35 запроваджено в 5 класах двомовне вивчення (мовою навчання за рахунок   

інваріантної складової та українською мовою за рахунок варіативної складової навчальних планів) 

історії України (0,5 години на тиждень); запроваджено вивчення географії українською мовою, 

починаючи з 7-го класу, у всіх закладах, окрім СЗШ №24; в СЗШ №17 – з 6-го класу.  

У всіх закладах відбувається сприяння засвоєнню учнями термінів українською мовою, 

залучення школярів до всіх видів мовленнєвої діяльності українською мовою на предметних 

уроках. Навчально-виховний процес здійснюється в умовах реальної двомовності з метою 

досконалого оволодіння учнями культурою мовленнєвої діяльності як мовою національних 

меншин, так і українською мовою. 

У всіх навчальних закладах, що перевірялись, протягом трьох останніх років проводилися 

моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів з української мови, аналіз і 

результати яких зафіксовані у відповідних наказах. Зокрема, учні СЗШ №17 показали достатній 

рівень навченості; результати моніторингу в СЗШ №24 становлять 75% засвоєння знань з 

української мови; аналізуючи таблицю річного оцінювання у 2009-2010 н.р., рівень знань з 

української мови СЗШ №6 визнано початковим. У результаті вчителями складено плани 

поступового підвищення рівня навченості учнів, обговорено недоліки та шляхи удосконалення 

системи роботи з формування мовленнєвих компетентностей учнів з української мови на 

засіданнях методичних об‟єднань. 

Проводяться методичні об'єднання, систематично оформляються протоколи засідань, нарад, 

семінарів учителів із питань застосування елементів двомовного навчання при вивченні окремих 

предметів у загальноосвітніх навчальних закладах із навчанням мовами національних меншин в 

СЗШ №№10,35, 24. Однак, необхідно систематизувати та календаризувати роботу методоб„єднання 

у СЗШ №6, використовувати інформацію з календаря знаменних дат, переглянути напрямок роботи 

та укласти перспективні завдання для методоб„єднання вчителів української мови та літератури 

СЗШ №17. 
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Слід відзначити роботу методичного об‟єднання вчителів-словесників, зокрема, вчителів 

української мови та літератури СЗШ №10, які проводять систематичну роботу щодо покращення 

викладання української мови та літератури та виявлення обдарованих дітей, залучають учнів до 

різноманітних шкільних конкурсів на кращі творчі роботи, на читання поезій українською мовою, 

проводять вечори - зустрічі із видатними митцями міста, періодично оформляють літературну 

стіннівку «Весна» та заохочують учнів до участі у конкурсі перекладачів, в якому школярі 

виборюють призові місця протягом 2007-2009 рр. 

Навчальні заклади сприяють  залученню  учнів  загальноосвітніх  навчальних  закладів із 

навчанням мовами національних меншин до участі у   тижні української писемності та мови (на час 

перевірки у СЗШ №№6, 24, 17 видані накази щодо проведення Дня української писемності та мови 

у 2010 році), предметних олімпіадах з української мови в 1-4 класах; української мови та 

літератури в 6-11 класах, у конкурсах науково-дослідних робіт Малої академії наук. Протягом 

2008-2009, 2009-2010 н.р. у всіх загальноосвітніх закладах учні займали призові місця у II етапі 

Всеукраїнських предметних олімпіадах з української мови та конкурсі імені Петра Яцика, 

різноманітних літературознавчих конкурсах районного, міського та обласного рівнів. Успіхи учнів 

висвітлені у банку даних «Обдаровані діти»: кожна зі шкіл має базу даних обдарованих дітей - 

переможців олімпіад, конкурсу імені Петра Яцика, «Патріот», «Книгоманія».   

Учні СЗШ №№10, 35 беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі «Найкращий читач 

України». У 2010 р. учень СЗШ №35 виборов перше місце серед шкіл Галицького району. У 

СЗШ№17 учні займають призові місця у конкурсі «Патріот».  

В СЗШ №№10, 6, 24, 17 з метою виховання в учнів пошани до творчої спадщини Т.Шевченка 

проводяться традиційні вечори до дня народження українського поета, цікаві імпрези до дня 

народження Б.-І. Антонича, Л. Українки, В. Стуса, Тиждень української словесності. Також в СЗШ 

№35 проводяться заходи щодо відзначення знаменних дат життя та творчості видатних українських 

діячів літератури та мистецтва. Тут діють гуртки «Животоки», «Смолоскип», театральний гурток. 

В СЗШ №24 в рамках Тижня української словесності проводяться конкурси: «Краща каліграфія», 

«Найграмотніший учень», «Найграмотніший клас». У СЗШ №17 велика роль відводиться співпраці 

з музеями та театрами, відбуваються візити у театри та екскурсії у музеї, зокрема, проводяться 

цікаві уроки в Історичному музеї.  

Крім цього, в СЗШ №17 запроваджено проведення бінарних уроків, зокрема, історії та 

української мови і літератури, конкурсу читців власних поезій «Ми діти твої, Україно», КВК – 

турнірів «Українські казки» серед 5-6-х класів, інтелектуальної гри для учнів 7-11-х класів «Ми 

любимо Україну». 

Українські словесники СЗШ №35 працюють над оформленням «Української світлиці», де 

зібраний етнографічний матеріал, який служитиме глибшому пізнанню учнями українських звичаїв 

і традицій. 

Налагоджена співпраця СЗШ №№10, 24, 17 з письменниками Львівщини, які залучаються до 

різноманітних україномовних заходів. Так, в СЗШ №10 щороку плануються зустрічі, на яких діти 

знайомляться з українською літературою різних жанрів та творами українських класиків. 

В СЗШ №17 періодично видається збірник учнівських та вчительських творчих робіт 

українською мовою «Перші ластівки». 

Проводиться робота вчителів української мови та літератури загальноосвітніх навчальних 

закладів спільно зі вчителями інформатики, бібліотекарями щодо створення і використання 

сучасної медіатеки зі предметів гуманітарного циклу в СЗШ №№10, 6, 35, 24. 

Організовано сприяння розробці авторських навчальних програм з української мови та 

літератури в СЗШ №6 - «Планшетка для швидкої перевірки» (Мирончук Л. О.), в СЗШ №35 - 

«Відомі постаті України». 

У кожній школі вчителі передплачують фахові журнали. Планується створення електронного 

банку даних про творчих учителів української мови та літератури загальноосвітніх навчальних 

закладів м. Львова з навчанням мовами національних меншин.  

Бібліотечні фонди шкіл поповнено новою художньою та навчально-методичною літературою 

для викладання української мови та літератури. Забезпечено умови для опанування вчителями 
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новітніх технологій навчання та комп‟ютерної техніки; в СЗШ №24 обладнано комп‟ютером та 

підключено до інтернету кабінет української мови та літератури.  

Усі навчальні заклади забезпечені підручниками, посібниками з української мови на 100%, але 

не вистачає підручників з української літератури. 

Однак, у навчальних закладах не вивчається поглиблено українська мова та література, 

інформаційні матеріали у приміщенні шкіл в основному подаються мовами національних меншин.  
 

Спеціаліст I категорії 

з питань міжнародного співробітництва  

та освітніх проектів       О. Ліксо 
 

 
28.12.2010 р.        №601р  

 

Про стан роботи управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради зі зверненнями  

громадян у 2010 році 
 

Робота щодо розгляду звернень громадян у 2010 році була організована  та проводилася 

відповідно до  вимог Законів України від 02.10.1996 р. №393/96-ВР «Про звернення громадян» (зі 

змінами), від 05.10.1995 р. №356/95-ВР «Про боротьбу з корупцією» (зі змінами), Указу 

Президента України від 13.08.2002 р. №700/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення 

реалізації громадянами конституційного права на звернення», наказу МОН України від 

06.03.2008р. №158 «Про виконання Указу Президента України від 07.02.2008 р. №109/2008 р.», 

рішення виконавчого комітету Львівської міської ради  від 03.08.2007  р. №551 « Про затвердження 

Інструкції з діловодства у Львівській міській раді та її виконавчих органах, комунальних 

підприємствах, установах, організаціях» (зі змінами), наказів управління освіти департаменту 

гуманітарної політики ЛМР від 04.04.2008 р. №2601-12/122 та 2601-12/123 «Про першочергові 

заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до 

органів освіти місцевого самоврядування». 

Впродовж 2010 року в управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради надійшло для розгляду 140 звернень, що на 32 більше, ніж у 2009 році. Дані звернення 

розглянуті по суті, прийняті відповідні рішення і вжиті необхідні заходи. Для розгляду ряду 

звернень громадян в управлінні освіти ДГП ЛМР створювалися комісії для перевірки фактів , 

викладених у зверненнях громадян.  

Окрім того, підготовлено 3340 інформаційних довідок, службових записок, відповідей  тощо на 

листи ГУОН ЛОДА, ЛОДА, правоохоронних органів, виконавчих органів Львівської міської ради.  

Значна частина звернень скеровується зі Львівської обласної державної адміністрації, 

Головного управління освіти і науки ЛОДА, від депутатів різних рівнів, громадських організацій, 

правоохоронних органів. У 2010 році спеціалістами управління освіти розглянуто 67 депутатських 

запитів (у 2009 р. - 12). Депутатські звернення в основному стосувались навчально-виховного 

процесу, трудових спорів, які перебувають у провадженні судів різних інстанцій (першої, 

апеляційної, касаційної), та стану провадження розрахунків управлінням освіти як замовником із 

підрядниками за результатами конкурсних торгів. 

Збільшення кількості заяв громадян у 2010 році свідчить про не зовсім якісне вирішення 

проблемних питань на місцях, недостатньо застосовувалися заходи відділами освіти районних 

адміністрацій.  
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Аналіз звернень громадян за змістом питань свідчить, що найбільш проблемними питаннями є 

розподіл педагогічного навантаження, працевлаштування та інші кадрові питання, влаштування 

дітей у дошкільні навчальні заклади, виділення коштів на будівництво та ремонт шкіл і дошкільних 

навчальних закладів, вирішення соціальних проблем (пільги, житло, ремонт). Протягом останнього 

року до управління освіти не надходили звернення освітян на порушення конституційних прав 

щодо ст. 57 Закону України «Про освіту» у частині доплат за вислугу років, реструктуризації 

боргів, коштів на оздоровлення . 

7 звернень громадян скеровано повторно. Основна причина надходжень повторних звернень - 

невдоволення рішеннями та даними відповідями. Повторні звернення надходили від гр. Войтовича 

(6) щодо працевлаштування та гр. Дубіняка (1) щодо погодження меж земельної ділянки.  

Порядок реєстрації, розгляду та зберігання звернень здійснюється відповідно до вимог чинного 

законодавства. Зі 2009 року в електронній базі даних «Lotus Notes» проводиться реєстрація не лише 

вхідної та вихідної документації, а також наказів з основної діяльності, кадрових наказів, доручень 

та інших видів листування. За допомогою даної програми користувачі мають можливість 

скеровувати, відповідно зареєструвавши, документи за належністю в електронному варіанті, що дає 

можливість прискорити процес документообігу в межах Львівської міської ради. Документи, що 

надходять в Львівську міську раду та її виконавчі органи, приймаються та реєструються у відділі 

адміністративних послуг адміністративно-господарського управління, де фіксується дата отримання 

кореспонденції та присвоюється порядковий номер, який у свою чергу висвітлюється в базі даних.  

Затверджено графік прийому громадян начальником управління 2-й та 4-й четвер місяця, а 

також щоденно, при можливості, здійснюється прийом громадян зі проблемних питань. Постійно 

здійснюється прийом громадян і заступниками начальника. 

На виконання вимог Закону України “Про звернення громадян” управлінням освіти 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради здійснюється необхідна робота зі 

зверненнями громадян, удосконалюються її форми і методи. Порядок реєстрації, розгляду та 

зберігання звернень здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства. За результатами 

розгляду заявникам надаються письмові відповіді.  

З метою здійснення оперативного контролю за станом виконавської дисципліни щодо розгляду 

звернень громадян начальником управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради аналізуються причини, що породжують звернення, даються відповідні доручення 

щодо якісного і своєчасного вирішення проблем, які порушуються  в листах та на індивідуальному 

прийомі громадян. 

Однак, за наявності позитивних результатів роботи має місце ряд недоліків  щодо організації 

роботи зі зверненнями громадян, виконання розпорядчих документів міського голови та Львівської 

міської ради. Простежуються випадки, коли відповіді громадянам надсилаються з порушенням 

вимог ст. 20 Закону України “Про звернення громадян” від 02.10.1996 р. №393/96-ВР (зі змінами) 

щодо терміну розгляду звернень. Окрім того, з різних причин за управлінням освіти ДГП ЛМР 

числяться не закриті контролі. Переважна більшість не закритих контролів стосується  тих 

звернень громадян, порушені питання в яких, не вирішені по суті. Для прикладу, звернення щодо 

надання квартир. Прослідковуються випадки скерування відповіді заявникам на виконання 

доручень міського голови за підписом безпосереднього, а не головного виконавця. На 

неналежному рівні відбувається реагування  на звернення громадян, в яких порушуються питання, 

що не перебувають у компетенції управління освіти ДГП ЛМР. Відповідно до Закону України «Про 

звернення громадян» та Інструкції з діловодства у Львівській міській раді та її виконавчих органах, 

дані звернення повинні у 5-денний термін пересилатися за належністю відповідному виконавчому 

органу. 

Значна частина підготовлених відповідей на звернення громадян та виконання доручень 

міського голови не визнана організаційним управлінням як закриті. Хоча виконання їх зазначене в 

програмі Lotus Notes, а з контролю організаційним управлінням ЛМР не зняте. 

Враховуючи вищевикладене, 

Н А К А З У Ю: 

1. Роботу органів управління освітою щодо розгляду звернень громадян визнати задовільною.  
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2. Чітко дотримуватись вимог Законів України “Про звернення громадян” від 02.10.1996 р., 

№393/96-ВР (зі змінами), “ Про боротьбу з корупцією” від 05.10.1995 р., №356/95-ВР (зі змінами), 

Указу Президента України “Про додаткові заходи щодо забезпечення реалізації громадянами 

конституційного права на звернення” від 13.08.2002 р. №700/2002 та Інструкції з діловодства у 

Львівській міській раді та її виконавчих органах, комунальних підприємствах, установах, 

організаціях, затвердженої рішенням виконавчого комітету від 03.08.2007 р. №551, наказів 

управління освіти ДГП ЛМР від 04.04.2008 р. №2601-12/122 та №2601-12/123 «Про першочергові 

заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до 

органів освіти місцевого самоврядування», наказу управління освіти ДГП ЛМР від 28.12.2010 р. 

№599р «Про посилення контролю за роботою зі зверненнями громадян, виконанням розпорядчих 

документів міського голови та Львівської міської ради». 

3. Відповідальність за підготовку, зміст,  оформлення та зняття з контролю службових документів 

покласти на спеціалістів управління освіти ДГП ЛМР, яким було надане доручення розглянути 

конкретне звернення. 

4. Не допускати надання неоднозначних, необґрунтованих або неповних відповідей на звернення 

громадян, порушення термінів розгляду звернень, безпідставної передачі розгляду звернень іншим 

органам. 

5. Заступнику начальника  управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради Г. Слічній: 

5.1 Посилити контроль за організацією роботи із зверненнями громадян  в управлінні освіти ДГП 

ЛМР.  

5.2 При щомісячній оцінці роботи спеціалістів управління освіти ДГП ЛМР враховувати якісні 

показники розгляду ними звернень громадян, депутатських звернень, виконання доручень міського 

голови,  розпорядчих документів Львівської міської ради та  дотримання виконавської дисципліни.  

6. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

6.1 Здійснювати постійний контроль за дотриманням положень Закону України “Про звернення 

громадян”, актів Президента України і Кабінету Міністрів України щодо роботи зі зверненнями 

громадян у підпорядкованих установах та закладах освіти.  

6.2 Попереджати виникнення конфліктних ситуацій та спорів в освітянських трудових колективах, 

а при їх наявності вживати додаткових заходів для  вирішення на місцях проблем, що породжують 

звернення громадян до  органів виконавчої та законодавчої влади.  

6.3 Активізувати проведення випереджувальних консультацій через виступи у трудових 

колективах, на зустрічах зі громадськістю, інші форми роботи щодо роз'яснення громадянам їх 

прав, положень законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів та 

інструктивних листів МОН України. 

6.4 Здійснювати систематичний аналіз і узагальнення звернень громадян, невідкладно вживати 

заходів для усунення причин, що породжують скарги та заяви громадян. 

6.5 До 27.12.2011 р. надати управлінню освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради аналітичні матеріали про стан роботи зі зверненнями громадян у 2011 р. 

7. Головному спеціалісту, юрисконсульту управління освіти ДГП ЛМР О. Хуулу: 

7.1. До 15.01.2011 р. та до 15.07.2011 р. подати в організаційне управління Львівської міської ради 

та Головне управління ЛОДА аналітичні матеріали про стан роботи зі зверненнями громадян.  

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

Начальник управління    Н. Оксенчук 

 

 

 

 



102 

 

 
28.12.2010 р.       №603р  

 

Про  підсумки проведення моніторингу рівня 

навчальних досягнень учнів із музичного мистецтва 

у навчальних закладах міста Львова  
 

На виконання наказу управління освіти ДГП ЛМР від 07.10.2010 року №389р «Про проведення 

моніторингу рівня навчальних досягнень учнів із музичного мистецтва у навчальних закладах міста 

Львова» протягом грудня 2010 року у навчальних закладах міста Львова було проведено 

моніторинг навчальних досягнень учнів з музичного мистецтва у 8-х класах.  

У моніторингу взяли участь 30 навчальних закладів, а саме: СЗШ №№3, 6, , 13, 23, 27, 31, 35, 

40, 42, 52, 54, 70, 72, 78, 83, 92, 97, 98, ССЗШ №№8, 15, 37, 46, 75, 93, НВК «Школа-гімназія 

«Сихівська», НВК ім. В. Стуса, НВК ім. В. Симоненка, НВК «Школа-гімназія «Гроно», ЛЕЛ, ЛХЛ, 

ЛУПГ. Усього під час моніторингу було охоплено 755 учнів, 200 учнів на час перевірки якості 

знань із музичного мистецтва були відсутні, що становить 26,5% від загальної кількості.  

Для перевірки робіт у кожному районі міста було сформовано робочі групи з 5-ти учителів 

музичного мистецтва загальноосвітніх навчальних закладів. Усього було залучено 30 фахівців. 

Слід відзначити, що моніторинг пройшов організовано, відповідно до розроблених інструктивних 

документів, за єдиними правилами для всіх учасників. Час, відведений на виконання завдань, 

становив 45 хвилин (1 урок). Для проведення моніторингового дослідження були підготовлені такі 

матеріали: два варіанти завдань, пам‟ятка для інструктора, ключі для членів робочих груп із метою 

єдиного підходу до оцінювання робіт учасників моніторингу, аркуші для виставлення оцінок.  

Матеріали для проведення моніторингового дослідження містили тести репродуктивного характеру 

та творчі завдання на виявлення знання і розуміння основних тематичних положень.  

Аналіз навчальних досягнень учнів показав, що в СЗШ №№6, 54, ССЗШ №93, НВК «кола-

гімназія «Сихівська», ЛХЛ, ЛУПГ середній бал за річну оцінку попереднього року навчання та за 

моніторинг співпадають. Натомість в СЗШ №№3, 13, 27, 31, 35, 40, 42,  70, 72, 78, 83, 98, ССЗШ №№ 15, 75, НВК 

«Школа-гімназія «Гроно», НВК ім. В. Стуса, НВК ім. В. Симоненка середній бал моніторингового 

дослідження вищий у порівнянні з річними оцінками.  Відповідно можна зробити висновок, що 

об‟єктивність оцінювання навчальних досягнень учнів у цих школах є досить низькою. Робочою 

групою з перевірки учнівських робіт встановлено, що в СЗШ №№23, 46, 92 занижені річні оцінки 

порівняно з оцінками за моніторинг у навчальних закладах.  

Під час перевірки учнівських робіт виявлено, що значна частина учнів не засвоїла програмовий 

матеріал, тому не змогли практично застосувати знання зі спеціальної музичної термінології, не 

зробили якісного аналізу музичних творів, які мають конкретну словесну і понятійну основу, були 

непослідовними у викладі своєї думки, не визначити жанри інструментальної музики. Учні не 

виконали завдання, які потребували уміння робити власні висновки, систематизувати, 

узагальнювати вивчений матеріал, а також не зуміли застосувати набуті навички асоціативних 

зв‟язків між музичними творами, творами інших видів мистецтв та життєвими явищами. 

Враховуючи результати моніторингу рівня навчальних досягнень учнів із музичного мистецтва 

у навчальних закладах міста Львова, 

Н А К А З У Ю: 

1. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій Львівської міської ради:  

1.1.Довести до відома учителів музичного мистецтва результати перевірки навчальних досягнень 

учнів та якість засвоєння програмового матеріалу за курс початкової та основної школи (Додаток 1). 

1.2.Провести навчальні семінари з метою дотримання державних вимог щодо оцінювання 

навчальних досягнень учнів із музичного мистецтва. 
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2. Директору Навчально-методичного центру освіти м. Львова Н. Проць:  

2.1. Провести з 04.04.2011 р. до 27.04.2011 р.  ІІ етап моніторингу навчальних досягнень учнів   8-х 

класів із музичного мистецтва. 

2.2. До 10.03.2011 р. підготувати завдання для проведення ІІ етапу моніторингового дослідження.  

2.3. До 24.05.2011р. забезпечити тиражування завдань для учасників моніторингового дослідження. 

2.4. Сформувати творчу групу для перевірки учнівських робіт.  

2.5. До 29.04.2011 р. подати в управління освіти результати перевірки. 

3. Головному спеціалісту з питань загальної середньої освіти управління освіти  

Л.Василишин: 

3.1. Узагальнити підсумкові матеріали та відзначити роботу учителів, які сприяли високому рівню 

навчальних досягнень учнів та якості засвоєння ними програмового матеріалу за курс.  

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

Начальник управління    Н. Оксенчук 
 

Додаток 1 

до наказу 

УО ДГП ЛМР 
 

Результати моніторингу рівня навчальних досягнень учнів із музичного мистецтва у 

навчальних закладах міста Львова 
 

Район 
Назва навчального 

закладу 

Восьмі класи, музичне мистецтво 

З
а
 с

п
и

с
к
о

м
 

П
р

и
с
у

тн
і 

В
ід

с
у

тн
і 

С
е
р

е
д

н
ій

 
б

а
л
 

за
 7

 к
л
а
с 

С
е
р

е
д

н
ій

 б
а
л
  

за
 м

о
н

іт
о

р
и

н
г 

Г
а
л
и

ц
ь
к
и

й
 СЗШ №3 25 18 7 10,1 11,2 

СЗШ №27 25 19 6 10,9 11,5 

СЗШ №35 19 13 6 8,5 7,8 

ССЗШ №52 24 20 4 9,5 9 

ЛУПГ 13 10 3 11,3 10,4 

  Всього 106 80 26 10,06 9,98 

З
а
л
із

н
и

ч
н

и
й

 

ССЗШ №15 27 16 11 10,7 7,3 

СЗШ №40 21 19 2 9,4 5,6 

НВК "Гроно" 31 23 8 10,2 11 

ЛХЛ 16 10 6 9,9 7,7 

ССЗШ №75 29 24 5 8,8 9,2 

  Всього 124 92 32 9,8 8,16 

Л
и

ч
а
к
ів

с
ь
к
и

й
 

СЗШ №6 33 18 15 8 8,2 

ССЗШ №8 29 15 14 11,6 10 

ССЗШ №37 26 23 3 11,4 11 

СЗШ №42 21 16 5 10,5 11,8 

СЗШ №70 28 23 5 9,2 6,7 

  Всього 137 95 42 10,14 9,54 

С
и

х
ів

с
ь
к
и

й
 СЗШ №13 29 25 4 9,2 8,5 

СЗШ №72 24 18 6 8,8 5,6 

Гімназія «Сихівська» 33 22 11 9,1 9,1 

ССЗШ №93 25 25 0 11,2 11 

СЗШ №98 28 18 10 8,3 6,3 

  Всього 139 108 31 9,32 8,1 
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Ф
р

а
н

к
ів

с
ь
к
и

й
 

СЗШ №31 21 16 5 8,2 6 

ССЗШ №46 34 22 12 10,2 11,4 

СЗШ №83 19 15 4 10,5 7,9 

НВК ім. В.Стуса 24 19 5 10 10,8 

НВК ім. В. Симоненка 27 14 13 10,5 9 

  Всього 125 86 39 9,88 9,02 

Ш
е
в
ч

е
н

к
ів

с
ь
-

к
и

й
 

СЗШ №23 21 19 2 9,7 10,5 

СЗШ №54 17 17 0 9,5 9,7 

СЗШ №78 29 21 8 10,9 8 

СЗШ №92 29 23 6 9,6 10,6 

СЗШ №97 28 14 14 9,8 9 

  Всього 124 94 30 9,9 9,56 

Місто Разом 755 555 200 9,85 9,06 

  У відсотках 100% 73,50% 26,50%     
 

Головний спеціаліст     Л. Василишин 
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МАРКУНІНУ Марту Юхимівну, 

директора СЗШ №10 
 

САВЧАК Оресту Теодозіївну, 

директора ЛПГ 
 

ЦМОЦЬ Галину Ярославівну, 

заступника директора ЛАГ 
 

СТРУК Віру Григорівну, 

заступника директора СЗШ №13 
 

ПАДАЛКУ Марію Євгенівну, 

заступника директора СЗШ №90 
 

КОРБИЛО Віру Степанівну, 

заступника директора СЗШ №30 
 

ДОРОШ Лідію Василівну, 

заступника директора СЗШ №99 
 

ГНАТКІВ Ірину Богданівну, 

заступника директора СЗШ №18 
 

ДАНИЛЕВСЬКУ Олену Леонідівну, 

заступника директора СЗШ №77 

 
 
 


