
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ  

ДЕПАРТАМЕНТУ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ОСВІТИ м. ЛЬВОВА 

 

 

 

            
 

ОСВІТЯНСЬКИЙ 

В І С Н И К 
4 (153) 

квітень 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Львів - 2011



Редакційна 

колегія: 

Г. СЛІЧНА, голова редколегії 

Н. БІДНИК 

Н. ПРОЦЬ 

Ж. РОМАНИШИН 

В. СТАВЕЦЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса редакції: 79008, м. Львів,  

пл. Данила Галицького, 4  

 297 53 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верстання: Н. Федюк 

Технічний редактор: Б. Шарун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Освітянський вісник, 2011, Управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради, Навчально-методичний центр освіти м. Львова 



3 

 

З М І С Т 
 

1 План роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської місь-

кої ради на квітень 2011 року…………………………………………………………….  5 
2 Витяг із плану роботи Навчально-методичного центру освіти м. Львова на квітень 

2011 року…………………………………………………………………………………... 7 

3 Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ра-

ди від 18.02.2011 р. №р-72 «Про результати перевірки дотримання керівниками зак-

ладів освіти нормативних документів у частині обліку дітей та охоплення їх навчан-

ням у загальноосвітніх  навчальних закладах м. Львова»……………………………… 10 

4 Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ра-

ди від 24.02.2011 р. №80р «Про внесення змін до складу атестаційних комісій ІІ 

рівня управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 

ради»……………………………………………………………………………………….. 16 

5 Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ра-

ди від 28.02.2011 р №83р «Про проведення науково-практичної конференції для уч-

нів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова на тему: «Молоде покоління до 

джерел пізнання та духовності»………………………………………………………….. 17 

6 Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ра-

ди від 01.03.2011 р. №85р «Про проведення у навчальних закладах міста Львова 

конкурсу з безпеки дорожнього руху «Безпека школяра»……………………………... 20 

7 Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ра-

ди від 01.03. 2011 р. №86р «Про проведення фестивалю духовної пісні «Струни 

душі»………………………………………………………………………………………. 21 

8 Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ра-

ди від 01.03.2011 р. №87р «Про проведення змагань з туристського багатоборства 

серед школярів м. Львова»………………………………………………………………. 24 

9 Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 

ради від 01.03.2011 р. № 88р «Про посилення протипожежної безпеки у навчальних 

закладах»…………………………………………………………………………………….. 26 
10 Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ра-

ди від 02.03.2011 р. №89р «Про проведення загальноміського конкурсу виразного 

читання із світової літератури «І в серці слово озоветься…» для учнів 5-10 класів  

загальноосвітніх навчальних закладів міста Львова»………………………………….. 27 

11 Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ра-

ди від 03.03.2011 р. №92р «Про підсумки проведення семінару-практикуму «Єдине 

інформаційне середовище навчального закладу Net Школа Україна»……………….. 30 
12 Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ра-

ди від 10.03.2011 р. №98р «Про організацію та проведення міського фестивалю 

знавців народознавства «Колом сонечко іде»…………………………………………… 31 

13 Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ра-

ди від 10.03.2011 р. №99р «Про внесення змін до наказу управління освіти ДГП 

ЛМР від 08.02.2011 р. №50р «Про перевірку організації навчально-виховного про-

цесу у класах з поглибленим вивченням предметів загальноосвітніх навчальних зак-

ладів м. Львова»…………………………………………………………………………… 35 

14 Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ра-

ди від 14.03.2011 р. №104р «Про результати розгляду заяви Оприск І.В.»…………… 36 

15 Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ра-

ди від 15.03.2011 р. №106р «Про підготовку та участь навчальних закладів м. Льво-

ва у фестивалі дитячого читання «ФОРУМ ВИДАВЦІВ – ДІТЯМ»………………….. 36 

16 Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ра-

ди від 17. 03. 2011 р. №109р «Про проведення Тижня природничих наук»………….. 41 

 



4 

 

 
17 Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ра-

ди від 21.03.2011 р. №112р «Про проведення підсумкових  контрольних робіт у 5- 

8-х класах загальноосвітніх навчальних закладів»……………………………………… 44 

18 Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ра-

ди від 21.03.2011 р. №113р «Про підготовку загонів юних інспекторів руху до 

Всеукраїнського конкурсу команд веселих та найкмітливіших юних інспекторів 

руху (КВН ЮІР -2011)»………………………………………………………………….. 45 

19 Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ра-

ди від 21.03.2011 р. №114р «Про порядок закінчення  навчального року  та прове-

дення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах 

м. Львова в 2010/2011 навчальному році»………………………………………………. 48 

20 Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ра-

ди від 21.03.2011 р №115р «Про формування мережі класів загальноосвітніх нав-

чальних закладів у 2011-2012 навчальному році»……………………………………… 49 

21 Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ра-

ди від 21.03.2011 р. №116р «Про розподіл навчального навантаження педагогічних 

працівників закладів освіти м. Львова на 2011-2012 навчальний рік»………………… 49 

22 Наказ управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ра-

ди від 21.03. 2011 р. №117р «Про проведення ІІ етапу моніторингу рівня навчальних 

досягнень учнів з музичного мистецтва у навчальних закладах міста Львова»……… 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  

на квітень 2011 року 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

Відповідальний 

1 2 3 4 

1 
Нарада начальників відділів освіти райадміністрацій 05.04; 19.04 

В. Огура, 

Г. Слічна 

2 Нарада заступників начальників відділів освіти 

райадміністрацій 
25.04 

Г. Слічна 

3 

Засідання №7 Школи резерву керівних кадрів 

Буде 

повідомлено 

додатково 

Г. Слічна, 

З. Хонько 

4 

Колегія УО 

Буде 

повідомлено 

додатково 

Г. Слічна, 

Л. Васюта 

5 
Атестація загальноосвітніх навчальних закладів 

м. Львова 

Впродовж 

місяця 

Г. Слічна, 

спеціалісти 

управління освіти 

6 Вивчення дотримання органами управління 

освітою законодавства щодо охорони дитинства 

та соціального захисту дітей 

Впродовж 

місяця 

Л. Войтович 

7 Перевірка стану організації цивільного захисту в 

закладах освіти Личаківського району 

Впродовж 

місяця 

З. Хонько 

8 Перевірка виконання Інструкції з ведення 

ділової документації в ЗНЗ І-ІІІ ст. 

Впродовж 

місяця 

Г. Слічна, 

Л. Васюта 

9 Моніторингові дослідження з музичного 

мистецтва 

06.04 Г. Слічна, 

Н. Проць 

10 Моніторингові дослідження з фізики, хімії та 

біології 

13.04-14.04 Г. Слічна, 

Н. Проць 

11 Вивчення стану та організації  фізичного 

виховання у ДНЗ м. Львова 

Впродовж 

місяця 

С. Чемерис 

12 Перевірка дотримання органами управління 

освітою вимог нормативних документів щодо 

організації проведення державної підсумкової 

атестації навчальних досягнень у формі 

екстернату для отримання документа про освіту 

Впродовж 

місяця 

Г. Слічна, 

Л. Васюта 

13 Міська учнівська еколого-біологічна 

конференція "Екологія рідного краю: минуле, 

сьогодення, майбутнє" 

21.04 

І. Гайдук 

14 
Тиждень природничих наук 04.04-08.04 

Г. Слічна, 

Н. Проць 

15 Конференція "Про підсумки реалізації міської 

Програми подолання проявів жорстокості та 

насильства в учнівському середовищі на 2008-

2010 роки" 

13.04 І. Гайдук 

16 Організація проведення конкурсу науково - 

дослідницьких та реферативних робіт учнів на 

тему:"Екологічні проблеми та раціональне 

використання природних ресурсів м. Львова та 

Львівської області" 

14.04 О. Ліксо 
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1 2 3 4 

17 Організація проведення фестивалю права для 

учнів початкових класів ЗНЗ м. Львова 

12-13.04 О. Ліксо 

18 Організація проведення науково-практичної 

лінгвістичної конференції на тему :"І чужому 

научайте – і свого не цурайтесь" 

23.04 О. Ліксо 

19 
Організація проведення науково-практичної 

конференції «Парки – окраса міста Львова»  

Буде 

повідомлено 

додатково 

О. Ліксо 

20 
Міська учнівська пошукова конференція 

"Лицар-вогнеборець – України охоронець" 

Буде 

повідомлено 

додатково 

Л. Василишин 

21 
Місячник довкілля 

Впродовж 

місяця 
І. Гайдук 

22 Всеукраїнський фестиваль духовної пісні "Стру-

ни душі" 
17.04 І. Гайдук 

23 Міський огляд-конкурс на кращу організацію 

правоосвітньої та правовиховної роботи у ЗНЗ 

м. Львова  

Впродовж 

місяця 
І. Гайдук 

24 Фестиваль народних забав для дітей молодшого 

шкільного віку "Великоднє сонечко" 
26.04 І. Гайдук 

25 Конкурс на кращу мультимедійну презентацію за 

програмою "Інтел. Навчання для майбутнього" 
14.04 З. Хонько 
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ВИТЯГ З ПЛАНУ РОБОТИ 

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

Категорія педпрацівників,  

назва заходу 
Дата Час Місце проведення Відповідальний 

1 2 3 4 5 

Керівники РМО учителів російської 

мови (інструктивно-методична на-

рада щодо проведення підсумкових 

робіт у 5-8 класах у 2010-2011 н. р.) 

02.04 15.00 ССЗШ №52 Г. Мрачковська 

Тиждень природничих наук 
04.04-

08.04 
Відповідно до плану 

Я. Бухней, 

Г. Лущик, 

В. Олійник, 

М. Білик 

Керівники РМО вчителів математи-

ки (інструктивно-методична нара-

да щодо проведення підсумкових 

контрольних робіт у 5-8 класах у 

2010-2011 н. р.) 

04.04 15.30 СЗШ №62 С. Кисіль 

Керівники РМО вчителів історії (інс-

труктивно-методична нарада щодо 

проведення підсумкових контрольних 

робіт у 5-8 класах у 2010-2011 н. р.) 

05.04 15.00 
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
Ж. Романишин 

Керівники РМО учителів іноземних 

мов – англійська, французька, 

іспанська (інструктивно-методична 

нарада щодо проведення підсумкових 

робіт у 5-8 класах у 2010-2011 н. р.) 

05.04 15.00 
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
С. Матис 

Учителі світової літератури (конкурс 

виразного читання для учнів 5-10 

класів: «І в серці слово озоветься») 

06.04 15.00 

Центральна дитяча 

бібліотека м. Львова, 

вул. Окуневського, 3 

Г. Мрачковська 

Учителі предмета «Захист Вітчиз-

ни» (науково-практичний семінар 

«Цивільний захист як складова 

національної безпеки держави») 

06.04 15.00 
Будинок офіцерів, 

вул. Театральна, 22 
Б. Шарун 

Голови ШМО класних керівників 

(семінар-презентація центру меди-

ко-соціальної допомоги дітям та 

молоді «Клініка, дружня до моло-

ді») 

- Гал., Залізн., Сих. р-ни 06.04 16.00 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 

Т. Ольшанецька, 

Н. Поліщук 

- Лич., Франк., Шевч. р-ни 13.04 16.00 

Учителі математики – члени твор-

чої групи (засідання) 
08.04 15.30 СЗШ №99 С. Кисіль 

Учні та вчителі – учасники конкур-

су екскурсоводів шкільних музеїв 

(екскурсія) 

08.04 16.00 
Площа Ринок, 

«Чорна кам’яниця» 
А. Васільєва 

Керівники РМО учителів християнської 

етики (інструктивно-методична на-

рада за підсумками І етапу Всеукраїн-

ського конкурсу «Учитель року-2011» у 

номінації «Християнська етика» та 

Тижня духовного виховання) 

08.04 15.00 
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
Г. Дуриш 
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1 2 3 4 5 

Вчителі математики, які працюють 

у 9-х та 10-х класах (Тиждень кон-

сультацій щодо ДПА) 

11.04-

15.04 

16.00-

17.00 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
С. Кисіль 

Керівники РМО вчителів трудового 

навчання (круглий стіл «Урок тру-

дового навчання в умовах проектно-

технологічної системи») 

12.04 15.00 
НМЦО, 

вул. Костюшка, 2 
Б. Шарун 

Школа молодого вчителя 12.04 15.00 
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
Н. Бідник 

Вчителі, які відповідають за краєз-

навчу роботу (семінар) 
12.04 15.00 СЗШ №3 А. Васільєва 

Вчителі англійської мови – 1 осо-

ба від закладу Шевч., Гал., Лич. р-

нів (майстер-клас «Письмові види 

робіт у форматі завдань ЗНО») 

12.04 15.00 СЗШ №54 С.Матис 

Керівники РМО вчителів українсь-

кої мови та літератури (інформа-

ційно-методична нарада щодо про-

ведення іспитів з української мови 

та літератури у 5-11 класах) 

13.04 15.00 
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 

О. Приставська, 

Г. Василечко 

Вчителі англійської мови – і особа 

від закладу Залізн., Сих., Франк. 

р-нів (майстер-клас «Викорис-

тання мультимедійних технологій 

на уроках англійської мови») 

13.04 15.00 СЗШ №91 С.Матис 

Учителі світової літератури (семі-

нар «Використання комп’ютерних 

технологій на уроках світової 

літератури») 

13.04 15.00 СЗШ №77 Г. Мрачковська 

Опікуни ШЄК закладів освіти 

м. Львова (інтерактивний семінар 

«Ключові факти та цифри про 

Європу та європейців») 

13.04 15.00 

Львівська  

лінгвістична гімназія, 

вул. Кирила і 

Мефодія 

Л. Пасько, 

Я. Ядлось 

Молоді вчителі англійської мови, 

які працюють 2-3 р.(семінар- 

тренінг)  

14.04 15.00 СЗШ №2 С.Матис 

Учителі німецької мови І категорії 

(мовленнєвий практикум під 

керівництвом викладача НУ 

«Львівська політехніка» І. Голуб) 

14.04 15.00 

Львівський ліцей 

менеджменту, 

вул. Кульпарківська, 99 

І. Лозенко 

Школа молодого психолога 14.04 10.00 
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 

Л. Боженко, 

М. Кваша 

Учителі початкових класів – члени 

творчої групи (засідання) 
14.04 15.30 

НМЦО, 

вул. Костюшка, 2 
О. Зелінська 

Учителі, які викладають предмети 

художньо-естетичного циклу: 

музичного мистецтва – 3 уч. від 

району; образотворчого мистецтва 

– 1 уч. від району; художньої куль-

тури – 1 уч. від району (круглий 

стіл) 

14.04 15.00 НВК ім. В. Стуса 
О. Гурин, 

Р. Падус 
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1 2 3 4 5 

Соціальні педагоги ЗНЗ (навчально-

методичний семінар) 
15.04 10.00 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 

Л. Боженко, 

З. Ханькова 

Педагоги-організатори ЗНЗ 

(інструктивно-методична нарада з 

питань атестації) 

15.04 10.00 
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 

Т. Ольшанецька, 

Ж. Романишин 

Керівники РМО вчителів 

початкових класів (інструктивна 

нарада) 

18.04 15.00 
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
О. Зелінська 

Учителі географії – члени творчої 

групи (засідання) 
27.04 15.00 СЗШ №54 Я. Бухней 

Учителі української мови та 

літератури (інформаційна нарада 

щодо виїзного семінару 

«Стежками Лесі Українки») 

27.04 15.00 
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 

О. Приставська, 

Г. Василечко 

Учителі фізики – члени творчої 

групи (за окремим списком) 
27.04 15.00 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
М .Білик 

Учителі предмета «Захист 

Вітчизни» та учні 10 кл. шкіл міста 

і за списком 5 учнів від школи 

(День відкритих дверей) 

27.04 15.00 
В/ч А0284, 

вул. Стрийська, 88 
Б. Шарун 

Голови РМО та вчителі початкових 

класів (5 осіб від району) (семінар) 
28.04 15.00 

СЗШ інт. №1 ім  

Б.-І. Антонича, 

вул. Остроградських, 1 

О. Зелінська, 

Т. Поліщук 

Голови ШМО вчителів англійсь-

кої мови (семінар-презентація) 
28.04 15.00 СЗШ №6 С.Матис 

Практичні психологи ЗНЗ 

(навчально-методичний семінар) 
28.04 10.00 

Гімназія «Престиж», 

вул. Ветеранів, 11 

Л. Боженко, 

М. Кваша 

Учителі біології, які працюють у 9-

х та 11-х класах (інструктивно-

методична нарада): 

- Лич., Гал., Шевч. р-ни 

28.04 

14.30 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
В. Олійник 

- Залізн., Сих., Франк. р-ни 16.00 

Учителі німецької мови ІІ катего-

рії (інтерактивний семінар «Ви-

користання фільмів на уроці ні-

мецької мови») 

28.04 15.00 

Центр навчально-

методичної літерату-

ри Гете-інституту, 

вул. Зелена, 24 

І. Лозенко 

Учителі хімії (міський круглий 

стіл «За чисте місто Лева») 
28.04 15.30 

НВК «Школа-

гімназія «Галицька» 

Г. Лущик, 

О. Вербинська 

Педагоги-організатори (семінар-

практикум «Створення газети в 

он-лайн на сайті МАМ-медіа»)  

29.04 12.00 
Буде повідомлено 

додатково 

Т. Ольшанецька, 

О. Москва 
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18.02.2011 р.       №р-72 
 

Про результати перевірки дотримання керівниками 

закладів освіти  нормативних документів у частині 

обліку дітей та охоплення їх навчанням 

у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова 
 

На основі матеріалів довідки «Про перевірку дотримання керівниками закладів освіти 

нормативних документів у частині обліку дітей та охоплення їх навчанням у загальноосвітніх 

навчальних закладах м. Львова» (додаток 1) 

Н А К А З У Ю: 

1. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

1.1. Посилити контроль за організацією та проведенням обліку дітей і підлітків шкільного віку на 

закріпленій за загальноосвітніми навчальними закладами  території обслуговування.  

1.2. Щорічно забезпечувати своєчасне виконання вимог ст.32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 35 Закону України «Про освіту» , ст.ст. 6, 18 Закону України  «Про 

загальну середню освіту», Указу Президента України від 20.03.2008 р. №244 «Про додаткові 

заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» та вимог Інструкції з обліку дітей і підлітків 

шкільного віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. №646. 

1.3. Обговорити довідку «Про перевірку дотримання керівниками закладів освіти нормативних 

документів у частині обліку дітей та охоплення їх навчанням у загальноосвітніх навчальних 

закладах м. Львова» на нараді  керівників навчальних закладів. 

1.4. До 07.03.2011 р. забезпечити усунення недоліків, зазначених у довідці. 

2. Начальнику відділу освіти Галицької районної адміністрації В. Огурі: 

2.1. Розглянути питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності директора 

СЗШ №9 Рудницького І. Б. за порушення вимог Інструкції  з ведення ділової документації у 

загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом МОН України від 

23.06.2000 р. №240, та вимог Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. №646.  

2.2. Розглянути питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності відповідальної 

особи за облік дітей у СЗШ №87 за порушення вимог Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного 

віку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. №646.  

2.3. Розглянути питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників 

відділу освіти Галицької районної адміністрації за неналежний контроль за організацією та 

проведенням обліку дітей і підлітків шкільного віку, які зареєстровані на території Галицького 

району. 

2.4. Провести перевірку у всіх навчальних закладах району щодо достовірності подачі даних 

про кількість дітей, відомості про навчання яких відсутні.  

2.5. До 29.04.2011 р. подати в управління освіти довідку за результатами перевірки.  

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

3.1. Вказати директору СЗШ №67 Шпильчаку Б. Г. на неналежний контроль за дотриманням 

нормативних документів у частині обліку дітей і підлітків шкільного віку. 

3.2. Провести перевірку в усіх навчальних закладах району щодо дотримання нормативних 

документів у частині обліку дітей. 

3.3. До 29.04.2011р. подати в управління освіти довідку за результатами перевірки.  

4. Начальнику відділу освіти Шевченківської районної адміністрації Г. Синицькій: 

4.1. Розглянути питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності директора 

СЗШ №54 Пелещишина Р. М. за недотримання вимог Інструкції з ведення ділової документації у 



11 

 

загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів, затвердженої наказом МОН України від 

23.06.2000р. №240. 

4.2. Провести перевірку в усіх навчальних закладах району щодо дотримання нормативних 

документів у частині обліку дітей. 

4.3. До 29.04.2011 р. подати в управління освіти довідку за результатами перевірки.  

5. Головному спеціалісту управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 

ради Л.Васюті: 

5.1. До 04.03.2011 р. матеріали перевірки обговорити на нараді спеціалістів відділів освіти 

районних адміністрацій, які відповідають за облік дітей та підлітків шкільного віку.  

5.2.Підготувати проект рішення виконавчого комітету Львівської міської ради «Про організацію 

проведення обліку дітей та роботи щодо охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку у м.  

Львові в 2011 році». 

5.3. Впродовж квітня-травня 2011 року провести серію тренінгів для заступників директорів, які 

відповідають за облік дітей, щодо роботи з електронними базами даних про дітей і підлітків 

шкільного віку. 

5.4. Координувати роботу відділів освіти районних адміністрацій щодо питань впорядкування 

механізму обліку дітей. 

6.    Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
 

В. о. начальника  управління      Г. Слічна 
 

Додаток 1 

до наказу УО ДГП ЛМР 

від 18.02.2011 р. №р-72 

Довідка  

про перевірку дотримання керівниками закладів освіти нормативних документів у частині 

обліку дітей та охоплення їх навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова  
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради, на виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради від 06.01.2011 р. №2р «Про внесення змін до наказу управління освіти ДГП 

ЛМР від 03.12.2010 р. №515р «Про перевірку дотримання керівниками закладів освіти 

нормативних документів у частині обліку дітей та охоплення їх навчанням у загальноосвітніх 

навчальних закладах м. Львова» з 12.01.2011 р. до 31.02.2011 р. головним спеціалістом управління 

освіти з питань загальної середньої освіти Л. Васютою здійснено перевірку дотримання 

нормативних документів у частині обліку дітей та охоплення їх навчанням в СЗШ №7 (дир. 

Конькова С. П.), СЗШ №9 (дир. Рудницький І. Б.), СЗШ №54 (дир. Пелещишин Р. М.), СЗШ №67 

(дир. Шпильчак Б. Г.), СЗШ №87 (дир. Петринка П. З.), СЗШ №83 (дир. Єзерський Р. Ю.), СЗШ 

№98 (дир. Пилявка О. І.). 

На виконання ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Закону 

України «Про освіту», ст.ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», Указу 

Президента України «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні» від 

20.03.2008 р. №244/2008, відповідно до вимог Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, 

затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. №646, рішення виконавчого 

комітету Львівської міської ради від 01.04.2010 р. №365 «Про організацію проведення обліку дітей 

та роботи щодо охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку у м. Львові у 2010 році», 

наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 

02.04.2010 р. №133р «Про організацію проведення обліку дітей та роботи щодо охоплення 

навчанням дітей і підлітків шкільного віку у м. Львові у 2010 році» районними адміністраціями 

м. Львова були видані Розпорядження «Про порядок обліку дітей і підлітків шкільного віку у 2010 

році», якими визначено і закріплено території обслуговування за загальноосвітніми навчальними 

закладами районів для проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку. Усі навчальні заклади, в  

яких було здійснено перевірку дотримання чинного законодавства у частині обліку дітей , 

здійснили вивірку списків дітей і підлітків шкільного віку та подали їх у відділи освіти з 
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відмітками про місце навчання разом із довідками з місця навчання тих учнів, які здобувають 

загальну середню освіту в інших навчальних закладах.  

Директори перевірених ЗНЗ м. Львова на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 

12.04.2000 р. №646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку»  видали  

відповідні накази щодо організації роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку в мікрорайоні 

ЗНЗ у 2010 році, призначили відповідальних із числа адміністрації за проведення обліку дітей за 

визначеною територією обслуговування, створили робочі групи для проведення відповідної 

роботи. Керівники СЗШ №7, СЗШ №54, СЗШ №67, СЗШ №87 затвердили заходи щодо якісного 

проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку в 2010 році та забезпечення виконання чинного 

законодавства в частині здобуття учнівською молоддю обов’язкової повної загальної середньої 

освіти. Проте адміністрація СЗШ №67, видаючи наказ «Про забезпечення якісної інформаційної 

системи обліку дітей в школі» від 15.04.2010 р. №78 та затверджуючи Заходи СЗШ №67 м. Львова 

щодо забезпечення якісного і своєчасного проведення обліку дітей та підлітків шкільного віку за 

визначеною територією обслуговування, керувалася рішеннями виконавчого комітету Львівської 

міської ради від 25.05.2003 р. №389 «Про заходи щодо впорядкування обліку дітей та підлітків 

шкільного віку в м. Львові», від 24.02.2006 р. №286 «Про інформаційну систему обліку мешканців» 

та наказом управління освіти від 05.02.2007 р. №26-01-12/35 «Про затвердження Комплексних 

заходів щодо організації та проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку, охоплення їх 

навчанням для здобуття повної середньої освіти», не беручи до уваги рішення виконавчого 

комітету Львівської міської ради  від 01.04.2010 р. №365 «Про організацію проведення обліку дітей 

та роботи щодо охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку у м. Львові у 2010 році», 

накази управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 

28.01.2010 р. №2601-12/28 «Про затвердження Комплексних заходів щодо якісного проведення 

обліку дітей і підлітків шкільного віку у м. Львові в 2010 році та забезпечення виконання чинного 

законодавства в частині здобуття учнівською молоддю обов’язкової повної загальної середньої 

освіти» та від 02.04.2010 р. №133р «Про організацію проведення обліку дітей та роботи щодо 

охоплення навчанням дітей і підлітків шкільного віку у м. Львові у 2010 році». Відповідно у 

Заходах СЗШ №67 м. Львова щодо забезпечення якісного і своєчасного проведення обліку дітей та 

підлітків шкільного віку за визначеною територією обслуговування не передбачено виконання всіх 

відповідних заходів для якісного проведення обліку дітей, які є складовою єдиної системи 

удосконалення процесу обліку дітей  у місті. 

Під час перевірки було вивчено ведення обов’язкової документації, а саме: книги наказів з 

основної діяльності, алфавітної книги, книги обліку руху учнів, особових справ учнів, книги обліку 

і видачі документів про освіту, класних журналів у частині здійснення обліку відвідування учнями 

навчальних занять, книги протоколів засідань педагогічних рад навчальних закладів. 

Зарахування учнів у 1, 10 класи, перевід у наступні класи керівниками здійснюється до початку 

навчального року, видаються накази, вносяться відповідні записи в алфавітні книги спискового 

складу учнів, особові справи учнів впорядковані відповідно до нормативних вимог. Зарахування 

учнів до ЗНЗ здійснюється на основі заяв батьків, медичних довідок, копій свідоцтв про 

народження та особових справ (крім учнів 1-го класу).  Відрахування учнів здійснюється  на основі 

заяви батьків та довідки навчального закладу, у якому продовжуватиме навчання учень. 

Щодо ведення книги наказів з основної діяльності.  

 Книга реєстрації наказів з основної діяльності СЗШ №54 поаркушно не пронумерована, не 

скріплена підписом керівника та печаткою навчального закладу, що є порушенням п.1.9 

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

затвердженої наказом МОН України від 23.06.2000 р. №240. Станом на 25.01.2011 р. у даній 

книзі останній наказ зареєстровано від 30.11.2010 р. за №235, хоча у школі наявні 267 наказів 

за 2010 рік. Останній наказ видано директором СЗШ №54 від 31.12.2010  р. за №267. 

 Станом на 31.01.2011 року у книзі реєстрації наказів з основної діяльності СЗШ №67 останній 

наказ зареєстровано від 30.12.2010 р. за №309, хоча впродовж січня 2011 року у школі видані 

відповідні накази. 

Щодо ведення алфавітної книги спискового складу учнів навчального закладу.  Записи в 

алфавітній книзі ведуться з порушеннями, без дотримання вказівок до ведення алфавітної книги 

запису учнів, а саме: 
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 В СЗШ №9 – в алфавітній книзі відсутні записи про вибуття учнів Бобала Владислава (наказ від 

20.09.2010 р. №02-06/43), Шевціва Ігоря (наказ від 20.09.2010 р. №02-06/43). 

 В СЗШ №54 – в алфавітній книзі відсутні записи про рух учнів. Наприклад, Величко Марта 

зареєстрована за номером В-40. Останній запис здійснено про те що у 2005/2006 навчальному 

році Величко М. є ученицею 8-Д класу. Жодних записів про вибуття дитини чи про її навчання 

у даній школі не зроблено. Відповідно до наказу від 29.06.2005 р. №37(а) у книзі руху учнів 

Величко Марта вибула в гімназію «Сихівська». Аналогічно не внесено дані про таких учнів: 

Гривнак Анжеліка (Г-13, останній запис – у 2005/2006 н. р., учениця 2-А класу), Дудич 

Василина (Д-12, останній запис – у 2004/2005 н. р., учениця 1-Г класу), Лупак Марія (останній 

запис – у 2007/2008 н. р., учениця 9-Д класу), Мартинишин Уляна (М-108, останній запис – у 

2007/2008 н. р., учениця 2-А класу), Пасельський Назарій (П-69, останній запис – у 2005/2006 

н. р., учень 8-Е класу), Сельнічек Аліна (С-76, останній запис – у 2005/2006 н. р., учениця 1-А 

класу), Скоропад Тетяна (С-1, останній запис – у 2004/2005 н. р. учениця, 1-А класу) тощо. 

 В СЗШ №67 –  

- під одним номером зареєстровано двоє учнів (наприклад, під номером Д-93 зареєстровані учень 

7 класу Давид Назарій та учениця 5 класу Дацко Марія; під номером Д-94 зареєстровані учень 

5 класу Дзяд Володимир та учениця 11 класу Дребот Роксоляна). Здійснена подвійна реєстрація 

учнів, прізвище яких починається на букву «Д», за номерами 93, 94, 96, 97, 98. Аналогічно 

здійснена подвійна реєстрація учнів на інші букви. 

- У книзі наявні масові виправлення, замальовування коректором, які не скріплені печаткою та 

підписом директора навчального закладу. 

 В СЗШ №83 –  

- За підсумком проведення обліку дітей не вказано кількість дітей шкільного віку в мікрорайоні 

школи за 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 

навчальні роки. 

- Записи вносяться не у відповідні колонки, в яких повинна міститися певна інформація. 

 В СЗШ №98 – не заповнено зведений звіт про рух учнів (розділ ІІ алфавітної книги).  

Щодо відповідності записів у алфавітній книзі, особових справах учнів та класних журналах.  

Не у всіх перевірених навчальних закладах записи у алфавітній книзі, особових справах учнів та 

класних журналах відповідають дійсності, а саме:  

 В СЗШ №9 – у розділі «Загальні відомості про учнів» класного журналу 11-Б класу номер 

особової справи учня Шпарика Яреми не відповідає номеру на особовій справі та запису в 

алфавітній книзі. До класного журналу внесено номер Ш-123, а на особовій справі учня та в 

алфавітній книзі – Ш-63. У алфавітній книзі спискового складу учнів СЗШ №9 номер Ш-123 

взагалі відсутній.  

Аналогічно, з порушенням внесено номери особових справ до класного журналу 6-Б класу:  

1. Каспаревич Назарій – у класному журналі номер К-255. В алфавітній книзі та на 

особовій справі – К-250; 

2. Почиваліна Вероніка – у класному журналі номер П-169, в алфавітній книзі та на 

особовій справі – П-159; 

3. Ткачук Анастасія – у класному журналі номер Т-158, в алфавітній книзі та на особовій 

справі – Т-58; 

4. Тлумак Христина – у класному журналі номер Т-150, в алфавітній книзі та на особовій 

справі – Т-50; 

5. Чайкіна Ірина – у класному журналі номер Ч-135, в алфавітній книзі та на особовій 

справі – Ч-35 тощо. 

 В СЗШ №54 – номер особової справи учениці 10-Б класу Шуль Анастасії Ш-8. В алфавітній 

книзі під цим номером зареєстрована Штай Марія, а Шуль Анастасія зареєстрована за номером 

Ш-20. Окрім того, до розділу «Загальні відомості про учнів» 10-Б класу взагалі не внесено 

номери особових справ учнів даного класу. 

Щодо ведення книг  обліку і видачі документів про освіту.  

 В СЗШ №54 – у книзі обліку бланків атестатів, видачі атестатів про середню освіту та золотих 

медалей не заповнено ІІІ частину «Облік видачі золотих медалей». Останній запис здійснено 
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про видачу золотої медалі Явному Назарію 26.06.2006 року. Жодних записів про видачу 

медалей у 2007 р. (4 срібні медалі, 2 золоті медалі), 2008 р. (4 срібні медалі, 2 золоті медалі), 

2009 р. (1 золота медаль), 2010 р. (3 золоті медалі) не зроблено. Відповідно відсутні підписи 

дітей про отримання даних медалей. 

 В СЗШ №83 – на стор. 63-64, 65-66 книги обліку бланків атестатів, видачі атестатів про 

середню освіту та золотих медалей виправлено бали у Левковича Юрія (11-А клас), Миляник 

Зоряни (11-А клас), Яремко Олександри (11-Б клас). Дані виправлення не скріплені підписом 

директора та печаткою навчального закладу. 

Питання проведення обліку дітей та підлітків шкільного віку, охоплення навчанням учнів ЗНЗ 

викладені у річних планах роботи, які обговорені та затверджені на засіданні педагогічної ради 

школи. У планах роботи на 2010/2011 навчальний рік усіх перевірених навчальних закладів 

заплановано роботу щодо здійснення обліку дітей у мікрорайоні школи. В СЗШ №7 складено План 

роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку на 2010 рік відповідальної особи за облік дітей.  

На виконання наказів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 

ради від 04.11.2009 р. №2601-12/556 «Про проведення моніторингу стану відвідування учнями 

навчальних занять у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова усіх типів та форм власності», 

від 12.08.2010 р. №289р «Про вжиття невідкладних заходів щодо посилення контролю органів 

управління освітою за охопленням навчанням дітей і підлітків шкільного віку та відвідуванням 

учнями навчальних занять у ЗНЗ м. Львова усіх типів та форм власності», від 20.10.2010 р. №415р 

«Про вдосконалення контролю за відвідуванням учнями навчальних занять та охопленням 

навчанням дітей і підлітків шкільного віку» у всіх перевірених навчальних закладах здійснено 

моніторинг відвідування учнями навчальних занять впродовж 2009/2010 навчального року та 

завершено І етап моніторингу у 2010/2011 навчальному році. За результатами моніторингу двічі на 

рік видаються підсумкові накази «Про стан відвідування учнями школи». У січні 2011 року 

навчальні заклади  сформували базу даних учнів, які пропустили навчання впродовж І семестру 

2010/2011 навчального року без поважних причин більше 10 днів. Інформацію про даних учнів 

скеровано у відділ у справах дітей та у відділ кримінальної міліції у справах дітей. Керівники шкіл 

та класні керівники проводять бесіди з батьками, діти яких не відвідують школу, запрошують їх на 

засідання шкільної ради профілактики. Директор СЗШ №54 попередив батьків, діти яких 

систематично пропускають навчальні заняття, про відповідальність за недотримання Закону 

України «Про освіту». Заступник директора СЗШ №98 веде книгу контролю за відвідуванням 

навчальних занять та порушенням дисципліни учнями, схильними до правопорушень. На кожного 

учня СЗШ №67, який не відвідує навчальні заняття без поважних причин, заведено особову справу, 

яка складається з психолого-педагогічної характеристики учня (учениці), психологічного портрету, 

актів відвідування учня (учениці) вдома, листів про надання допомоги щодо залучення даної 

дитини до навчання, скерованих у відділ у справах дітей Залізничного району. Кожен класний 

керівник СЗШ №67 веде щоденник відвідування учнями класу навчальних занять. Дані щоденники 

містять щоденну інформацію про пропуски дітей, а також підтверджуючі документи про причини 

відсутності учнів (довідки, записки від батьків). 

На засіданнях педагогічних рад, нарадах при директорові, засіданнях методичних об’єднань 

класних керівників розглядаються питання відвідування учнями школи та звіт робочої групи щодо 

проведення обліку дітей. Проте в СЗШ №83 дані питання на засіданнях педагогічної ради не 

розглядалися.  

Адміністраціями СЗШ №7, СЗШ №9, СЗШ №54, СЗШ №67 здійснено аналіз проведення  

обліку дітей у 2010 році, підготовлено підсумкові накази. 

Однак, незважаючи на те, що для вдосконалення процесу проведення обліку дітей і підлітків 

шкільного віку в м. Львові створено базу даних про дітей, які зареєстровані в первинних списках 

ЛКП певного району і навчаються у закладах освіти іншого району м. Львова, базу даних про 

продовження навчання та працевлаштування випускників 2009/2010 навчального року ЗНЗ 

м. Львова та здійснено обмін даною інформацією між районами, навчальні заклади не в повному 

обсязі використали дану інформацію. Спеціалісти відділів освіти Залізничної, Личаківської, 

Сихівської, Франківської та Шевченківської районних адміністрацій на нараді заступників 

директорів, відповідальних за проведення обліку дітей, продемонстрували ефективність роботи 

функції «Пошук» програми Excel, чим, власне, підтвердили необхідність створення та обміну 
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базами даних про дітей і підлітків шкільного віку. Спеціаліст відділу освіти Франківської районної 

адміністрації М. Гордон особисто звірив інформацію про всіх дітей району, відомості про навчання 

яких відсутні, за допомогою створених баз даних. Як результат, під час проведення вивірки списків 

дітей Франківського району, інформація про навчання яких відсутня у БД, не було знайдено 

інформацію про жодну таку дитину. Так, за підсумками проведення обліку дітей на території 

обслуговування СЗШ №83 Франківського району встановлено місце навчання усіх дітей віком від 6 

до 18 років. 

Під час перевірки в СЗШ №67 за допомогою баз даних встановлено місце навчання 10 дітей із 

37, інформація про місце навчання яких відсутня. Аналогічно в СЗШ №54 встановлено місце 

навчання 3 дітей із 9, інформація про місце навчання яких відсутня. 

Завдяки налагодженій співпраці між районами м. Львова щодо обміну інформацією  про дітей 

шкільного віку впродовж 2008-2010 років кількість дітей, інформація про навчання яких відсутня , 

суттєво зменшилася в усіх районах, окрім Галицького району м. Львова. За підсумками обліку 

дітей у 2010 році кількість дітей, відомості про навчання яких відсутні, становить: у Галицькому 

районі – 483, у Залізничному районі – 270, у Личаківському районі – 275, у Сихівському районі – 

396, у Франківському районі – 171, у Шевченківському районі – 141. 

Велике занепокоєння викликала ситуація щодо кількості дітей, відомості про навчання яких 

відсутні, у Галицькому районі. Так, в СЗШ №87 за підсумками проведеного обліку кількість дітей, 

відомості про навчання яких відсутні, становить 129. Під час перевірки за допомогою пошуку в 

базах даних (Excel) було встановлено відомості про навчання 48 дітей, а саме: 11 дітей знайдено у 

БД учнів Галицького району, 17 дітей – Шевченківського району, 3 дітей – Личаківського району, 5 

дітей – Залізничного району, 3 дітей - Франківського району, 3 – Сихівського району, 1 дитину 

знайдено у БД випускників Личаківського району, 3 дітей – БД випускників Шевченківського 

району та 2 дітей  - БД випускників Залізничного району. З пояснювальної записки заступника 

директора СЗШ №87 Л. Роси від 24.01.2011 р. випливає, що робоча група встановлювала місце 

навчання дітей вручну, не використовуючи функції «Пошук» програми Excel. 

В СЗШ №9 за підсумками проведеного обліку у мікрорайоні школи кількість дітей, відомості 

про навчання яких відсутні, становить 32. Під час здійснення аналогічного аналізу щодо інформації 

про даних дітей, встановлено: 

 місце навчання 7 дітей, які навчаються у ЗНЗ Галицького району; з них двоє дітей – Горак 

Ілля та Москвяк Марта – є учнями 6-го класу СЗШ №9; 

 місце навчання 4 дітей, які навчаються у ЗНЗ  Личаківського району; 

 місце навчання 4 дітей, які навчаються у ЗНЗ  Шевченківського району; 

 місце навчання 2 дітей, які навчаються у ЗНЗ  Франківського району; 

 місце навчання випускника 2009/2010 навчального року СЗШ №9 та випускника 2009/2010 

навчального року школи-інтернату №2 Личаківського району.  

На час перевірки перераховані вище бази даних були відсутні у навчальному закладі. Дана 

ситуація свідчить про безвідповідальність осіб, які організовували та здійснювали облік дітей за 

територією обслуговування, оскільки до списку дітей, інформація про навчання яких відсутня , 

були внесені випускник попереднього навчального року та діти, які навчаються у даному 

навчальному закладі. Хоча на виконання наказу СЗШ №9 від 02.11.2010  р. №02-04/248 «Про 

підсумки організації та проведення обліку дітей та підлітків шкільного віку у 2010 році» 

відповідальному за організацію роботи щодо обліку дітей та підлітків шкільного віку заступнику 

директора Михайловій Л. П. оголошено подяку та премійовано у розмірі 100% посадового окладу.  

Отже, під час звірки лише 2 шкіл Галицького району встановлено місце навчання 67 дітей. Як 

результат, до державної статистичної звітності за формою 77-РВК «Звіт про кількість дітей і 

підлітків шкільного віку в 2010 році» подані недостовірні дані про кількість дітей, відомості про 

навчання яких відсутні.  
 

Головний спеціаліст     Л. Васюта 
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24.02.2011 р.        №80р 

 

Про внесення змін до складу атестаційних  

комісій ІІ рівня управління освіти департаменту  

гуманітарної політики Львівської міської ради 
 

У зв’язку з виробничою необхідністю та з метою якісного вивчення досвіду роботи 

педагогічних працівників, які атестуються,  

Н А К А З У Ю: 

1. Внести зміни до складу атестаційної комісії ІІ рівня управління освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради, яка розглядає клопотання атестаційних комісій І рівня закладів та 

установ освіти міського підпорядкування щодо присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої 

категорії» (атестації на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії»), присвоєння педагогічного звання, а саме: 

 Вивести зі складу атестаційної комісії ІІ рівня Оксенчук Надію Володимирівну, голову комісії. 

 Призначити головою комісії заступника начальника управління освіти Слічну Галину Миколаївну. 

 Призначити заступником голови комісії директора Навчально-методичного центру освіти Проць 

Наталію Іванівну. 

 Ввести до складу атестаційної комісії ІІ рівня головного спеціаліста управління освіти Хонько 

Зоряну Михайлівну, члена комісії. 

2. Внести зміни до складу атестаційної комісії ІІ рівня управління освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради, яка атестує на відповідність займаній посаді та присвоює 

кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії» 

(атестує на відповідність раніше присвоєним цим кваліфікаційним категоріям) практичним психологам і 

соціальним педагогам закладів освіти м. Львова, а саме: 

 Вивести зі складу атестаційної комісії ІІ рівня Оксенчук Надію Володимирівну, голову комісії. 

 Призначити головою комісії заступника начальника управління освіти Слічну Галину Миколаївну. 

 Ввести до складу атестаційної комісії ІІ рівня та призначити заступником голови комісії директора 

Навчально-методичного центру освіти Проць Наталію Іванівну. 

 Вивести зі складу атестаційної комісії ІІ рівня Кикош Марію Михайлівну, члена комісії. 

 Ввести до складу атестаційної комісії ІІ рівня головного спеціаліста управління освіти Хонько 

Зоряну Михайлівну, члена комісії. 

3. Внести зміни до складу атестаційної комісії ІІ рівня управління освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради, яка атестує на відповідність займаній посаді та присвоює 

кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії» 

(атестує на відповідність раніше присвоєним цим кваліфікаційним категоріям) педагогічним 

працівникам Навчально-методичного центру освіти м. Львова, а саме: 

 Вивести зі складу атестаційної комісії ІІ рівня Оксенчук Надію Володимирівну, голову комісії. 

 Призначити головою комісії заступника начальника управління освіти Слічну Галину Миколаївну. 

 Призначити заступником голови комісії директора Навчально-методичного центру освіти Проць 

Наталію Іванівну. 

 Ввести до складу атестаційної комісії ІІ рівня головного спеціаліста управління освіти Хонько 

Зоряну Михайлівну, члена комісії. 

4.   Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 
 

В. о. начальника управління     В. Огура 
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28.02.2011 р.        №83р 

 

Про проведення науково-практичної 

конференції для учнів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів м. Львова на тему: 

“Молоде покоління до джерел пізнання та духовності” 
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики м. Львова, з 

метою виявлення та розвитку інтелектуальних та творчих здібностей учнів, застосування на 

практиці набутих знань, формування в учнів культури наукового дослідження, пізнання  нового 

через самостійну працю 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести 17 травня 2011 р. о 15 год. науково-практичну конференцію для учнів 8-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова на тему “Молоде покоління до джерел пізнання 

та духовності” на базі Львівської лінгвістичної гімназії (вул. Кирила і Мефодія, 17а) відповідно 

до Положення. 

2. Затвердити Положення про проведення науково-практичної конференції для учнів 8-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова на тему “Молоде покоління до джерел пізнання 

та духовності” (додаток №1). 

3. Затвердити склад оргкомітету конференції (додаток №2). 

4. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова: 

4.1.Забезпечити участь у конференції учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста 

Львова. 

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

5.1.Забезпечити надання методичної допомоги закладам освіти та координаторам конференції.  

6. Директору Львівської лінгвістичної гімназії Крупей Т. Є.: 

6.1. Забезпечити організацію та проведення науково-практичної конференції для учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова на тему “Молоде покоління до джерел пізнання 

та духовності”. 

6.2. Створити належні умови для проведення конференції. 

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

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Г. Слічну. 
 

В. о. начальника управління     В. Огура 
 

Додаток №1 

до наказу управління освіти 

від 28.02.2011 р. №83р 

ПОЛОЖЕННЯ 

про науково-практичну конференцію 

«Молоде покоління до джерел пізнання та духовності»  
 

Місце проведення: Львівська лінгвістична гімназія 

Адреса: 79005, вул. Кирила і Мефодія,17а 

Дата проведення: 17 травня 2011 р. 

1. Мета та завдання Конференції: 

 виявлення та підтримка обдарованих дітей, залучення інтелектуально та творчо обдарованої 

учнівської молоді до науково-дослідницької роботи; 
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 формування в учнів культури наукового дослідження, роботи з науковою літературою;  

 пізнання нового через самостійну працю, сприяння розвитку творчості та ініціативи; 

 співпраця з представниками науки у роботі з творчо обдарованою учнівською молоддю. 

2. Під час роботи Конференції працюватимуть такі секції:  

 іноземних мов; 

 природничо-математична; 

 історично-краєзнавча; 

 української мови та літератури, зарубіжної літератури.  

3. Загальні положення: 

 реєстрація учасників Конференції – 17 травня 2011 року з 14.00 до 14.45 у приміщенні 

Львівської лінгвістичної гімназії за адресою: м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 17а; 

 Конференція розпочнеться 17 травня 2011 року о 15.00 пленарним засіданням;  

 до вітального слова запрошуються представники шкіл-учасників (до 3 хвилин); 

 науково-практична Конференція проводиться у формі представлення учнівських науково-

пошукових робіт; 

 учасники Конференції – учні 8-11 класів (кожний учасник Конференції може взяти участь у 

роботі тільки однієї секції, заміна представництва по секціях не допускається). 

4. Документація Конференції: 

 Учасники Конференції до 10 травня 2011 року подають заступникові директора ЛЛГ 

Ядлось Я.  Я. (79005, Львів, вул. Кирила і Мефодія, 17а) такі документи: 

- заявку на участь у науково-практичній Конференції «Молоде покоління до джерел пізнання 

та духовності» (заявка на участі у конференції повинна бути офіційно оформлена та завірена 

печаткою навчального закладу – додаток №3); 

- науково-дослідницьку роботу; 

- тези науково-дослідницької роботи; 

- відгук на роботу наукового керівника. 

5. Вимоги до науково-практичних робіт: 

 робота має бути актуальна, мати науковий та дослідницький характер і практичне значення;  

 роботи подаються в одному друкованому примірнику, а також у комп’ютерному варіанті у 

програмі Microsoft Word (шрифт - Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 

1,5, абзацний відступ – 1,25 см, всі береги – 2 см) у форматі doc. (без переносів у словах, 

сторінки тексту нумеруються); 

 робота повинна мати титульний аркуш, список використаної літератури, рецензію або 

відгук; 

 після списку літератури друкуються тези роботи, для того щоб сформувати збірник 

Конференції (написання тез – відповідно до стандарту); 

 обсяг роботи – до 10 сторінок; 

 роботи, подані на конкурс-захист, не повертаються; 

 роботи, що надійшли після встановленого терміну подання, у конкурсі участі не беруть і 

журі не оцінюються. 

6. Представлення робіт: 

 на Конференції мають право бути присутніми члени секції як опоненти (присутність на 

захисті керівників команд та інших осіб вирішується оргкомітетом в залежності від 

конкретних умов); 

 для представлення роботи може бути використана слайдова презентація, інші наочні засоби;  

 для виступу надається 10 хвилин, 3 хвилини – для відповідей на поставлені запитання; 

 рекомендовані мови Конференції: українська, англійська. 

7. Критерії оцінювання науково-дослідницьких робіт (150 балів максимально): 

- аргументація вибору теми та розкриття дослідження з урахуванням власного внеску 

дослідника – 70 балів; 

- чіткість, логічність, послідовність, лаконічність викладення матеріалу дослідження – 30 

балів; 

- компетентність учасника, вичерпність відповідей – 30 балів; 
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- етикет і культура спілкування учасника - 10 балів; 

- активна, кваліфікована участь у веденні дискусій – 10 балів. 

8. Організаційний комітет: 

- доводить до відома інформацію про терміни та умови проведення Конференції; 

- розробляє і затверджує план і програму Конференції та розсилає їх потенційним учасникам;  

- затверджує перелік учасників Конференції за результатами попереднього розгляду поданих 

заявок, документів; 

- здійснює поточну взаємодію щодо організаційних питань з учасниками Конференції; 

- виконує інші функції, необхідні для організації та проведення Конференції.  

9. Нагородження: 

Всі учасники нагороджуються дипломами. 

Додаток №2 

до наказу управління освіти 

від 28.02.2011 р. №83р  
 

Склад оргкомітету науково-практичної конференції на тему: 

«Молоде покоління до джерел пізнання та духовності»  
 

1. Крупей Т. Є. – директор ЛЛГ, голова оргкомітету; 

2. Ядлось Я. Я. – заступник директора ЛЛГ з навчально-виховної роботи, заступник голови 

оргкомітету; 

3. Маринюк О. Я. – заступник директора ЛЛГ з навчально-виховної роботи, вчитель української 

мови, член оргкомітету; 

4. Сиротюк Л. А. – заступник директора ЛЛГ з навчально-виховної роботи, вчитель фізики, член 

оргкомітету; 

5. Підгірський В. М. - заступник директора ЛЛГ з навчально-виховної роботи, член оргкомітету; 

6. Атаманчук С. В. – голова МО вчителів англійської мови ЛЛГ, член оргкомітету; 

7. Кучма Н. З. – голова МО вчителів географії Галицького району, вчитель географії, член 

оргкомітету; 

8. Левкова С. О. – голова МО вчителів історії Галицького району, вчитель історії, член 

оргкомітету; 

9. Вовчак І. В. – голова МО вчителів української мови та літератури ЛЛГ, вчитель української 

мови та літератури, член оргкомітету. 
 

Додаток №3 

до наказу управління освіти 

від 28.02.2011 р. №83р 

Директору 

Львівської лінгвістичної гімназії 

Крупей Тетяні Євгенівні 

________________________________ 

Заявка  

на участь у Міській науково-практичній конференції «Молоде покоління до джерел пізнання та 

духовності» членів НТУ загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова у 2011 році 

Секція_________________________________________________________________________ 

Базова дисципліна_______________________________________________________________ 

Тема роботи____________________________________________________________________ 

Прізвище_______________________________________________________________________ 

Ім'я____________________________________________________________________________ 

По батькові_____________________________________________________________________ 

Рік народження__________________________________________________________________ 

Участь у Всеукраїнських етапах олімпіад, конкурсів-захистів(рік, предмет, тема роботи)______ 

_______________________________________________________________________________ 

Навчальний заклад_______________________________________________________________ 
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Клас___________________________________________________________________________ 

Науковий керівник_______________________________________________________________ 

Потреба у технічних засобах (вказати, що саме потрібно)_______________________________ 

Домашня адреса_________________________________________________________________ 

Телефон________________________________________________________________________ 

Дата____________________ 

Підпис________________ 
 

 
01.03.2011 р.        №85р 
 

Про проведення у навчальних  

закладах міста Львова 

конкурсу з безпеки дорожнього  

руху «Безпека школяра» 
 

З метою забезпечення безпеки дорожнього руху та загальної поінформованості мешканців 

міста Львова про ризики, які супроводжують дітей на автошляхах,  

Н А К А З У Ю: 

1. Провести з 01.03.11 р. до 10.03.11 р. конкурс із безпеки дорожнього руху «Безпека школяра». 

2. Затвердити положення конкурсу з безпеки дорожнього руху «Безпека школяра» (Додаток 1). 

3. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій Львівської міської ради:  

3.1. Організувати проведення конкурсу з безпеки дорожнього руху відповідно до Положення 

(Додаток 1). 

3.2. Скерувати переможців І туру 01.03.2011 року на відбірковий міський конкурс, який 

відбудеться у приміщенні Управління Державтоінспекції ГУ МВС України у Львівській області.  

3.3.Забезпечити присутність дітей у підсумковому етапі конкурсу з безпеки дорожнього руху 

«Безпека школяра», яке відбудеться  03.03.2011 р. о 15.00 у приміщенні Цирку м. Львова. 

4. Директорові МКМЦ «Галицьке юнацтво» В. Іваху: 

4.1. Організаційно забезпечити проведення дитячого конкурсу з безпеки дорожнього руху «Безпека 

школяра». 

4.2. Висвітлити на шпальтах газети «Галицьке юнацтво» підсумки проведення конкурсу. 

5. Головному спеціалісту з питань загальної середньої освіти Л.Василишин:  

5.1. До 25. 03. 2011 року узагальнити матеріали та підготувати підсумковий наказ. 

6.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

В. о. начальника управління В. Огура 
 

Додаток 1 

до наказу  

ПОЛОЖЕННЯ 

конкурсу  з безпеки дорожнього руху 

«БЕЗПЕКА ШКОЛЯРА» 

1. Загальні положення 

1.1. Мета та завдання конкурсу: 

 безпека дітей на дорогах 

 попередження дитячого травматизму на дорогах 

 дослідження маршрутів до школи з позиції складності та інтенсивності дорожнього руху 

 формування правил поведінки на дорогах. 
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1.2. Організатори: 

 управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 

 Управління Державтоінспекції ГУ МВС України у Львівській області 

 МКМЦ «Галицьке юнацтво». 

1.3. Час проведення конкурсу: з 01.03.2011 р. до 20.03.2011 р. 

1.4. Місце проведення: Управління Державтоінспекції ГУ МВС України у Львівській області; 

1.5. Учасники конкурсу: учні 1-11 класів. 

2. Вимоги до організації та проведення конкурсу 

2.1. Конкурс проводиться у трьох номінаціях: 

 конкурс на кращий відеокліп «Безпечна дорога» 

 конкурс на кращий аксесуар «Стань помітним» 

 конкурс на кращий костюм «Яскрава постать». 

2.2. У навчальному закладі організовується підготовка відеокліпу та виготовлення 

світловідбиваючих аксесуарів та костюмів. Творчі роботи учнів оформляються у довільній формі, 

довільної конфігурації з люмінесцетного матеріалу. Обов’язкова умова: світловідбиваюча прикраса 

повинна легко прилипати на верхній одяг учня.  

2.3. Для участі в конкурсі кожен район готує по одному переможцю у номінації «кращий відеокліп 

«Безпечна дорога», по три переможці у номінації «кращий аксесуар «Стань помітним», по три 

переможці у номінації «кращий костюм «Яскрава постать». 

3. Нагородження 

3.1. Нагородження здійснюється на підставі визначеного оргкомітетом та журі рейтингу учасника.  

3.2. Журі оцінюється: 

 повнота розкриття теми – 10 балів; 

 оригінальність творчого задуму – 10 балів; 

 професійність виконання – 10 балів. 

3.3. За рейтингом учасники конкурсу нагороджуються Дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів та цінними 

подарунками, Грамотами управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 

ради та Управління Державтоінспекції ГУ МВС України у Львівській області за належну 

організацію конкурсу. 
 

Головний спеціаліст Л. Василишин 
 

 
01.03. 2011 р.        №86р 

  

Про проведення фестивалю 

духовної пісні «Струни душі» 
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради, з метою відродження та популяризації кращих зразків класичної, духовної та 

патріотичної пісні, примноження культурних пісенних традицій християнства, естетичного та 

духовного розвитку молодого покоління, у рамках відзначення Року митрополита Андрея 

Шептицького  та 10-ї річниці візиту Папи Римського Івана-Павла ІІ в Україну 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести 17 квітня 2011 року у Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини (м. Львів, 

вул. Вахнянина, 29) фестиваль духовної пісні «Струни душі». 

2. Затвердити Положення про фестиваль духовної пісні «Струни душі» (додаток 1).  

3. Затвердити склад оргкомітету фестивалю (додаток 2). 

4. Директорові Центру творчості дітей та юнацтва Галичини О.Кузику: 



22 

 

4.1. Забезпечити належну підготовку та проведення зазначеного вище заходу.  

4.2. З метою збереження життєдіяльності учасників фестивалю забезпечити під час його 

проведення дотримання правил техніки безпеки. 

4.3. Забезпечити фінансову звітність фестивалю. 

5. Завідувачам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова інформувати директорів 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів та сприяти участі  учнівської молоді у 

фестивалі. 

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

Г. Слічну.  
 

В. о. начальника управління     В. Огура 
 

Додаток 1 

до наказу 

управління освіти ДГП  

Львівської міської ради 

від 01.03.2011 р. № 86р  

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про фестиваль духовної пісні «Струни душі» 

Фестиваль є культурно-мистецькою акцією, проводиться з метою популяризації кращих зразків 

духовної, патріотичної та сучасної української пісні, примноження культурних пісенних традицій 

християнства, утвердження і розвитку українського вокального мистецтва та української мови, 

спрямованих на естетичний та духовний розвиток молодого покоління. 

ОРГАНІЗАТОРИ ФЕСТИВАЛЮ 

 управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 

 Центр творчості дітей та юнацтва Галичини 

 продюсерська студія «Джерело» 

 молодіжна комісія Львівської Архиєпархії УГКЦ.  

Організація фестивалю покладається на оргкомітет. 

Оргкомітет проводить попередній збір заявок, складає програму фестивалю, вирішує питання 

організаційного забезпечення фестивалю. 

Склад оргкомітету і журі фестивалю затверджується управлінням освіти департаменту 

гуманітарної політики Львівської міської ради. 

УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ 

Програмні виступи учасників фестивалю включають виконання духовних творів або світських 

пісень патріотичного спрямування. Виступи для колективів – до 10 хвилин, для окремих 

виконавців – до 8 хвилин. Тематика пісень повинна відображати суть духовних загальнолюдських 

цінностей, християнської моралі. 

Для участі у фестивалі надсилається заявка (форма заявки наведена у додатку) з 9 березня до 1 

квітня 2011 року за адресою: 79017, м. Львів, вул. Вахнянина, 29; Центр творчості дітей та юнацтва 

Галичини; телефони для довідок та факсу: (032) 275-20-18, ctdug.lviv@gmail.com 

ВІК УЧАСНИКІВ 

1 вікова категорія – від 8 до 14 років; 

2 вікова категорія – від 15 до 20 років. 

Вік учасників визначається на день проведення Фестивалю. Учасники фестивалю-огляду 

приїжджають у супроводі педагогів-керівників чи батьків, які відповідають за життя та здоров’я 

дітей. 

УЧАСНИКИ ФЕСТИВАЛЮ 

До участі у фестивалі запрошуються вокально-хорові колективи та ансамблі, літературно-

театральні гуртки загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, окремі солісти.  

НОМІНАЦІЇ 

 хорові колективи, ансамблі (до 10хв.) 

 солісти (до 8хв.) 

 авторська духовна пісня (до 8хв.) 

mailto:ctdug.lviv@gmail.com
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 літературно-музична композиція або театральна мініатюра (до 10хв.). 

На фестиваль учасники вокальних номінацій готують два твори: 

 один – обов’язковий твір (духовна пісня) 

 другий – додатковий твір (україномовний пісенний твір духовного або патріотичного 

спрямування); 

за манерою виконання: 

 вокальні твори у супроводі інструментальної музики або фонограми (-) – обов’язково  

україномовні. 

УВАГА! ВИСТУПИ У СУПРОВОДІ ВОКАЛЬНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ АНСАМБЛІВ ТА 

ЕЛЕКТРОМУЗИЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ /ТИПУ ROLAND, CASIO ТА ІНШ./ ДОПУСКАЮТЬСЯ ЗА 

ПЕВНИХ ТЕХНІЧНИХ УМОВ (погодити). 

ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ 

Фестиваль духовної пісні «Струни душі» проводиться у формі фестивалю-огляду 17 квітня 

2011 року за адресою: м. Львів, вул. Вахнянина, 29, Центр творчості дітей та юнацтва Галичини 

(їхати трамваєм № 7 до кінцевої зупинки ”Погулянка”).  

Заявки на участь у фестивалі необхідно надіслати до 1 квітня 2011 року. 

Контактні телефони/факс: (80322) 75-20-18.  

НАГОРОДИ 

Всі учасники стають дипломантами фестивалю, переможцям вручаються дипломи лауреатів та 

пам’ятні призи /враховуючи рекомендації журі та керуючись загальною концепцією теми 

Фестивалю/. Переможці визначаються у кожній віковій категорії та номінації І, ІІ, ІІІ преміями. 

Окремою нагородою є нагорода у номінації «Авторська духовна пісня», яка визначається серед 

учасників всіх номінацій та вікових категорій. 

Переможці фестивалю візьмуть участь у святкових заходах із нагоди відзначення 10 –ї річниці 

візиту Папи Римського Івана-Павла ІІ в Україну (червень 2011 року). 

ЖУРІ 

Склад журі фестивалю визначає та затверджує оргкомітет. Журі визначає переможців та 

лауреатів фестивалю. Рішення журі є остаточні і перегляду не підлягають. 

Критерії оцінювання: 

- поєднання мистецького образу з духовним змістом пісні; 

- голосові дані; 

- музичні здібності виконавця; 

- сценічність (костюм); 

- авторська духовна пісня. 

ФІНАНСУВАННЯ ФЕСТИВАЛЮ 

Організаційне та матеріально-технічне забезпечення фестивалю частково відбувається за 

рахунок коштів управління освіти та доброчинних внесків.  

Реєстрація учасників – до 10 год. у день виступу за адресою: м. Львів, вул. Вахнянина, 29, 

Центр творчості дітей та юнацтва Галичини.  
 

Директор ЦТДЮГ       Кузик О.Є. 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ФЕСТИВАЛЬ  

«Струни душі» 
 

/Адреса організації, контактний телефон/ 
 

П. І. Б. виконавця або 

повна назва 

колективу, його 

приналежність 

/Будинок школяра, 

СЗШ тощо/ 

К-сть 

учасників 

колективу, 

вікова 

категорія 

Назва виконуваних 

творів. Автори слів та 

музики 

(обов’язково) 

Тривалість 

кожного 

номера /хв./ 

Умови, потрібні 

для 

виступу 

/тех.засоби, 

освітлення/ 
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Коротка інформація про виконавця або колектив  

Прізвище, ім’я керівника колективу 

(без скорочень)…………………………………_________________ 

Адреса колективу, конт. телефони                __________________ 

Підпис керівника……………………..              __________________ 

Додаток 2 

до наказу 

управління освіти ДГП ЛМР 

від 01.03.2011 р. №86р  

Склад оргкомітету 

фестивалю 

духовної пісні «Струни душі» 

І. Гайдук – головний спеціаліст управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради, голова оргкомітету. 

Члени оргкомітету: 

О. Кузик – директор Центру творчості дітей та юнацтва Галичини; 

Т. Ольшанецька – завідувач відділу Навчально-методичного центру освіти м. Львова; 

О. Джиговська – головний спеціаліст відділу освіти Галицької районної адміністрації; 

Ю. Келемен – головний спеціаліст відділу освіти Залізничної районної адміністрації; 

Я. Маслиган – головний спеціаліст відділу освіти Личаківської районної адміністрації; 

Я. Собашко – головний спеціаліст відділу освіти Сихівської районної адміністрації; 

М. Гордон – головний спеціаліст відділу освіти Франківської районної адміністрації; 

М. Єсип – головний спеціаліст відділу освіти Шевченківської районної адміністрації.  
 

 
01.03.2011 р.       № 87р  
 

Про проведення   

змагань з туристського багатоборства 

серед школярів м. Львова 
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради, з метою розвитку спортивного туризму як ефективного засобу підвищення ролі 

фізичної культури і спорту у всебічному, гармонійному розвитку особистості, сприяння 

формуванню здорового способу життя учнівської молоді 

Н А К А З У Ю : 

1. Провести 18 квітня 2011 року змагання з туристського багатоборства серед школярів м. Львова. 

2. Затвердити Положення про змагання зі спортивного туризму серед школярів м. Львова у 

рамках проведення фестивалю активного туризму та дозвілля «Манівці»(додається). 

3. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова: 

3.1. Забезпечити участь команд загальноосвітніх навчальних закладів у Змаганнях  відповідно до 

Положення.  

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

4. Директорові Центру творчості дітей та юнацтва Галичини О. Кузику забезпечити організацію 

та проведення змагань з туристського багатоборства серед школярів м. Львова. 

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

Г. Слічну.  
 

В. о. начальника  управління    В. Огура 
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Додаток 

до наказу 

управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

від 01.03.2011 р. № 87р 

ПОЛОЖЕННЯ 

про змагання зі спортивного туризму серед школярів м. Львова 

у рамках фестивалю активного туризму та дозвілля «Манівці»  

18 квітня 2011 року 

1.Мета та завдання 

Змагання з туристського багатоборства серед школярів м. Львова (далі – Змагання) проводяться 

у рамках святкування Всесвітнього дня здоров’я з метою подальшого розвитку спортивного 

туризму у Львові як ефективного засобу підвищення ролі фізичної культури і спорту у всебічному, 

гармонійному розвитку особистості, сприяння формуванню здорового способу життя. 

Головні завдання Змагань: 

 організація здорового відпочинку школярів у сфері туризму та активного дозвілля;  

 пропаганда внутрішнього туризму, знайомство з видами спортивного туризму (зокрема , 

водного, пішого, вело-, військового та автотуризму); 

 популяризація міських рекреаційних ресурсів;  

 визначення найсильніших команд у туристських спортивних  змаганнях.  

2.Порядок та терміни проведення змагань 

Змагання проводяться 18 квітня 2011року на території паркової зони «Погулянка» біля Центру 

творчості дітей та юнацтва Галичини (вул. Вахнянина, 29). Початок змагань – о 13 год., технічна 

заявка – з 12 год. Змагання проводяться за коловою схемою одночасно на всіх етапах, дистанційні 

вимоги до технічних перешкод знижені і розраховані на участь спортсменів без попередніх навиків 

у спортивно-туристській техніці: 

 перший етап (велотуризм) – це «Тріал», що включає подолання природних перешкод, 

«Фігурне водіння велосипедом»: «змійка», «колода», «коридор», «вісімка»; представництво 

від команди – 5 осіб; 

 другий етап (водний туризм) – це слалом чотиримісних катамаранів (С-4) та каяку (К-1), 

передбачає естафетне проходження водної дистанції з 12 воріт прямого і зворотного ходу; 

представництво від команди – 3 особи; 

 третій етап (пішохідний туризм) – проходження технічних елементів, що є типовими для 

змагань з гірського та пішохідного туризму, зокрема: навісна переправа, косо-похила 

переправа, паралелі, «метелик»; представництво від команди – 3 особи;  

 четвертий етап (скелелазіння) – подолання надувної гірки з розташованими на ній зачепами за 

умови незалежного страхування; представництво від команди – 3 особи;  

 п’ятий етап (автотуризм) – 4 представники від команди повинні пройти гонку на дистанційно 

керованих автомобілях, можливість керувати якими передається почергово; 

 шостий етап (військовий туризм) – 4 представники від команди повинні подолати команду 

суперника, імітуючи бойові дії системами лазерних імітаторів стрілецької зброї; 

 сьомий етап (водний волейбол) – 6 представників від команди у парному протистоянні за 

правилами гри у волейбол змагаються з використанням водяних кульок; 

 восьмий етап (боротьба сумо) – 2 представники від команди повинні подолати команду 

суперника, імітуючи боротьбу сумо у поролонових захистах. 

3.Керівництво Змаганнями 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням змагань здійснюють: управління освіти 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, Львівська міська федерація 

спортивного туризму, Львівська міська громадська організація «Туристсько-спортивний клуб 

«Манівці», ЦТДЮГ. 
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4.Учасники Змагань 

До участі у Змаганнях допускаються команди учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

м. Львова 1996-1997 років народження. Склад команди – 8 учнів (незалежно від статі).  

5. Умови проведення Змагань 

Змагання проводяться згідно з чинними Правилами змагань з туристського багатоборства, 

адаптованими до можливостей спортсменів без попереднього спортивно-туристського досвіду. 

Змагання проводяться як командні.  

6.Визначення переможців та нагородження 

Результат команди визначається за сумою місць на кожному з етапів змагань. За рівної 

кількості набраних балів перемогу отримує та команда, що показала кращий результат на дистанції 

водного туризму «Слалом».  

Учасники команд, які посіли I, ІІ, ІІІ місце, нагороджуються дипломами та пам’ятними 

відзнаками. 

7. Фінансування 

Витрати, пов’язані з участю команд у Змаганнях, здійснюються за рахунок учасників та коштів 

організацій, що відряджають.  

8. Рекреаційна складова 

Елементи програми обладнані паралельно змагальним дистанціям і будуть доступні для всіх 

бажаючих, вболівальників та гостей змагань без обмежень. На території постійно функціонуватиме 

інформаційний намет, де будуть зібрані матеріали щодо організації активного дозвілля у місті 

Львові. Паралельно будуть проводитись майстер-класи з видів туризму та спорту для подальшого 

залучення молоді в гуртки м. Львова. 

9.Заявки 

Попередні заявки про участь команд у Змаганнях подаються у письмовій формі до 1 квітня 

2011року у туристсько-спортивний клуб «Манівці» за адресою вул. Вахнянина, 29, ЦТДЮГ; 

факсом 275-19-56 або електронною скринькою info@manivci.lviv.ua; контактна особа Білошицький 

Тарас Олександрович (телефон 0979185132). Додаткову інформацію можна отримати на сайті 

www.manivci.lviv.ua. 

У заявці обов’язково вказати номер навчального закладу, прізвище, ім’я, по батькові 

відповідального керівника команди і його контактний телефон, прізвище, ім’я учасників команд із 

зазначенням повної дати народження. До заявки додаються відповідно завірені медичні довідки.  

До участі у змаганнях будуть допущені команди, які у день змагань підтвердять попередні 

заявки ксерокопіями свідоцтв про народження учасників.  

Положення є офіційним викликом на змагання. 
 

 
01.03.2011 р.       № 88р  
 

Про посилення протипожежної 

безпеки у навчальних закладах  
 

На виконання доручення Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України в 

Львівській області від 17.02.2011 р. №58/1/1307 про посилення протипожежної безпеки у 

навчальних закладах  та з  метою покращення протипожежного захисту, збереження комунального 

і приватного майна  закладів освіти, недопущення загибелі людей 

Н А К А З У Ю: 

1. Начальникам відділів освіти та керівникам закладів міського підпорядкування : 

1.1.До 01 травня 2011 року провести обстеження навчальних, складських та інших приміщень з 

метою визначення протипожежного стану і усунення недоліків.  

http://www.manivci.lviv.ua/
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1.2.Перевірити стан протипожежного водопостачання, справність пожежних водоймищ, гідрантів, 

влаштування під’їзних шляхів до них, наявність вказівників водоймищ та пожежних гідрантів.  

1.3.Перевірити стан електромережі, електрообладнання, привести в готовність первинні засоби 

пожежогасіння.  

1.4. Забезпечити проведення інструктажів на протипожежну тематику з усіма працівниками та 

учнями навчальних закладів, провести роз’яснювальну роботу серед працівників закладів освіти 

щодо дотримання правил пожежної безпеки під час навчально-виховного процесу і в побуті. 

1.5.Організувати виготовлення та розповсюдження продукції агітаційного призначення (листівки, 

плакати, оголошення) про дотримання вимог пожежної безпеки.  

1.6.Забезпечити відпрацювання дій  згідно з планом евакуації людей на випадок пожежі. 

1.7.Провести протипожежні інструктажі з робітниками, що працюють на роботах із підвищеною 

пожежною небезпекою, та відповідальними за опалювальні системи. 

1.8.Інформувати управління освіти про випадки пожеж та їх наслідки відповідно до форми, 

передбаченої у листі Міністерства освіти і науки України від 03.10.2000 р. №1/9-414. 

2.Головному спеціалісту з питань загальної середньої освіти Л.Василишин : 

2.1.Інформувати Головне управління освіти і науки ЛОДА про випадки пожеж та їх наслідки 

відповідно до форми, передбаченої у листі Міністерства освіти і науки України від 03.10.2000 р. 

№1/9-414. 

2.2.Підготувати інформацію про проведену роботу в Головне управління Міністерства 

надзвичайних ситуацій України в Львівській області. 

3 Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  
 

В. о. начальника управління    В. Огура 
 

 
02.03.2011 р.   №89р 

 

Про проведення загальноміського конкурсу  

виразного читання зі світової літератури   

«І в серці слово озоветься…» 

для учнів 5-10 класів  

загальноосвітніх навчальних закладів міста Львова  
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради, 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», з метою виявлення та підтримки 

обдарованої молоді 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести 06.04.2011 р. о 15 год. загальноміський конкурс виразного читання зі світової 

літератури «І в серці слово озоветься…» для учнів 5-10 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів м. Львова на базі приміщення Центральної дитячої бібліотеки міста Львова 

(вул. Окуневського, 3). 

2. Затвердити Положення про конкурс виразного читання зі світової літератури «І в серці слово 

озоветься…» для учнів 5-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова (додаток № 1). 

3. Затвердити склад оргкомітету та склад журі конкурсу виразного читання зі світової літератури  

«І в серці слово озоветься…» для учнів 5-10 класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова 

(додаток № 3). 

4. Начальникам відділів освіти районних  адміністрацій: 
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4.1. Забезпечити проведення шкільного та районного етапів конкурсу виразного читання зі світової 

літератури  «І в серці слово озоветься…» згідно з Положенням.  

4.2.  До 5 квітня 2011 року подати в НМЦО м. Львова заявки на участь переможців районного етапу 

(3 учні) у ІІІ (міському) етапі конкурсу виразного читання.  

4.3. Забезпечити участь переможців ІІ етапу у ІІІ (міському) етапі конкурсу 6 квітня 2011 року. 

5. Директорові НМЦО м. Львова Н. Проць: 

5.1. Забезпечити надання методичної допомоги вчителям та координаторам конкурсу.  

5.2. Результати конкурсу виразного читання зі світової літератури  «І в серці слово озоветься…» 

висвітлити на сторінках «Освітянського вісника». 

5.3. Підсумки конкурсу виразного читання зі світової літератури «І в серці слово озоветься…» 

обговорити на засіданнях районних методичних об’єднань вчителів світової літератури.  

6. Спеціалісту І категорії управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради О. Ліксо: 

6.1.  До 15 квітня 2011 року підготувати підсумковий наказ про організацію та проведення 

конкурсу виразного читання зі світової літератури  «І в серці слово озоветься…» для учнів 5-10 

класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова. 

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

Г. Слічну. 
 

В. о. начальника управління      В. Огура 
 

Додаток №1 

до наказу  

управління освіти  

департаменту гуманітарної політики  

Львівської міської ради  

від 02.03.2011 р .№89р 

Положення 

про конкурс виразного читання  

зі світової літератури «І в серці слово озоветься…» 

1. Мета і завдання конкурсу: 

- пошук та підтримка обдарованих, талановитих, артистичних учнів, розвиток їх творчих 

здібностей та удосконалення умінь і навичок виразного читання; 

- підтримка талановитої молоді та творчої праці вчителів.  

2. Учасники конкурсу виразного читання зі світової літератури «І в серці слово озоветься…» 

(далі – Конкурс) - учні 5-10-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова. 

3. Умови Конкурсу: 

3.1. Конкурс проходить у три етапи: 

І (шкільний) – 14.03.-18.03.2011 р.; 

II (районний) – 28.03.-01.04.2011 р.; 

III (міський) – 06.04.2011 р. 

3.2. Конкурс проводиться у трьох вікових категоріях: 

І – 5-6 класи ; 

ІІ – 7-8 класи; 

ІІІ – 9-11класи. 

3.3. На  Конкурс учні готують виразне читання одного твору (вірш або проза) зарубіжного автора, 

ювілей якого відзначається у 2010-2011 н. р. Виступ може супроводжуватись музикою та 

елементами інсценізації. Тривалість виступу – 5-7 хвилин. 

3.4. Для організації Конкурсу створюється оргкомітет (додаток №2). 

3.5. Для оцінки виступів учасників Конкурсу та підведення його підсумків затверджується склад 

журі (додаток № 3). 

3.6. Кожен член журі оцінює виступи учасників Конкурсу незалежно, об’єктивно, дотримуючись 

прийнятих норм оцінювання навчальних досягнень учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.  
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3.7. Заявки на участь у міському етапі Конкурсу подають керівники РМО до 5 квітня 2011 року 

методисту НМЦО м. Львова Мрачковській Г. М. за наступним зразком: 
 

Навчальний 

заклад 

Клас ПІБ 

учасника 

Назва 

твору 

Керівник 

(консультант) 

Контактний 

телефон 

      
 

4. Дата і місце проведення міського етапу Конкурсу: 6 квітня 2011 року, Центральна дитяча 

бібліотека м. Львова (вул. Окуневського, 3). 

Початок – о 15 год. 

Додаток № 2 

до наказу управління освіти  

департаменту гуманітарної політики  

Львівської міської ради  

від 02.03.2011р. № 89р  
 

Список авторів, твори яких рекомендовано для виразного читання  
 

1. Олександр  Твардовський 

2. Антуан  де  Сент-Екзюпері 

3. Ернест  Сетон-Томпсон 

4. Олександр  Грін 

5. Гійом  Аполлінер 

6. Олександр  Купрін 

7. Ян  Райніс 

8. Кіндрат  Рилєєв 

9. Сергій  Єсенін 

10. Іван  Бунін 

11. Джанні  Родарі 

12. Андрій  Бєлий 

13. Роберт  Льюїс  Стівенсон 

14. Олександр Блок 

15. Марк Твен 

16. Райнер Марія Рільке 

17. Карло Гоцці 

18. Редьярд  Джозеф  Кіплінг 

19. Джек Лондон 

20. Осип  Мандельштам 

21. Ернст Теодор Амадей Гофман 

22. Вільгельм  Грімм 

23. Шарль  Бодлер 

24. Микола  Гумільов 

25. Михайло  Булгаков 

Додаток №3 

до наказу управління освіти  

департаменту гуманітарної політики  

Львівської міської ради  

від 02.03.2011р. №89р  

Склад оргкомітету 

Голова оргкомітету -  Г. Мрачковська, методист Навчально-методичного центру освіти м. Львова. 

Члени оргкомітету: 

1. Т. Лепська - керівник Галицького РМО вчителів світової літератури 

2. І Бойко - керівник Залізничного РМО вчителів світової літератури 

3. І. Шайда - керівник Личаківського РМО вчителів світової літератури 

4. Л. Крупич - керівник Сихівського РМО вчителів світової літератури 
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5. Т. Джангобєкова - керівник Франківського РМО вчителів світової літератури  

6. О. Бернар - керівник Шевченківського РМО вчителів світової літератури.  
 

Склад журі 

Голова журі – О. Ліксо, спеціаліст із питань міжнародного співробітництва та освітніх проектів 

управління освіти ДГП ЛМР. 

Члени журі: 

1. Л. Расина – вчитель світової літератури Львівського художнього ліцею 

2. А. Благодаренко – вчитель світової літератури ССЗШ №65 

3. Н. Осадча – вчитель світової літератури СЗШ № 68 

4. Л. Бернацька – вчитель  світової літератури ССЗШ № 28 

5. Т. Красоткіна – вчитель  світової літератури ЛЛГ 

6. Н. Галамай – вчитель  світової літератури СЗШ № 87 

7. І. Видиш – вчитель світової літератури СЗШ № 49 

8. Т. Марутяк – вчитель світової літератури СЗШ № 82 

9. М. Кальмук – вчитель  світової літератури СЗШ № 44 

10. Т. Одинцова – вчитель  світової літератури ССЗШ № 93 

11. Г. Яремчишин – вчитель  світової літератури  Гімназії Блаженного Кл. Шептицького 

12. В. Шевченко – вчитель  світової літератури СЗШ № 1 

13. Л. Ожак – вчитель  світової літератури ССЗШ № 46 

14. О. Соловйова – вчитель  світової літератури СЗШ № 48 

15. Л. Слотюк – вчитель  світової літератури НВК ім. В. Стуса 

16. І. Шегда – вчитель  світової літератури ЛПГ 

17. Л. Фесюк – вчитель  світової літератури СЗШ № 91 

18. Н. Сізова – вчитель  світової літератури СЗШ № 20. 
 

 
03.03.2011 р        № 92р  
 

Про підсумки проведення семінару-практикуму 

«Єдине інформаційне середовище 

навчального закладу Net Школа Україна» 
 

На виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 

ради від 24.01.2011 р. №28р «Про проведення семінару-практикуму «Єдине інформаційне 

середовище навчального закладу Net Школа Україна», з метою запровадження електронного 

документообігу в навчальних закладах м. Львова 28 січня 2011 року було проведено семінар-

практикум: 

- для директорів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова на базі ТзОВ «Техніка для 

бізнесу»; 

- для заступників директорів із навчально-виховної роботи ЗНЗ на базі Львівського 

технологічного ліцею; 

- для вчителів ЗНЗ на базі НВК «Школа-гімназія «Сихівська». 

У семінарі взяли участь 89 директорів, 53 заступники директорів із навчально-виховної роботи 

та 52 вчителі загальноосвітніх навчальних закладів. 

Враховуючи наведене вище, 

Н А К А З У Ю: 

1. Відзначити роботу відповідальних за проведення семінару-практикуму згідно з напрямками: 

- А. Матковського, начальника відділу освіти Сихівської районної адміністрації; 

- Г. Синицької, начальника відділу освіти Шевченківської  районної адміністрації; 
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- З. Хонько, головного спеціаліста управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради. 

2. Начальникам відділів освіти Шевченківської та Сихівської районних адміністрацій: 

2.1. Оголосити подяку в. о. директора НВК «Школа-гімназія «Сихівська» Наумко Г. М. та 

директору Львівського технологічного ліцею Пострільоному В.М. за створення відповідних умов 

для успішного проведення семінару-практикуму. 

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

3.1. Підготувати лист-подяку адміністрації ТзОВ «Техніка для бізнесу» за співпрацю та надання 

приміщення для проведення зазначеного вище семінару.  

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
 

В. о. начальника управління     В. Огура 
 

 
10.03.2011 р.         №98р 
 

Про організацію та проведення 

міського фестивалю знавців 

народознавства “Колом сонечко іде” 
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради, наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 

від 16.09.2008 р. №2601-12/306 “Про затвердження заходів щодо реалізації Державної програми 

роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю”, з метою підтримки обдарованих та 

здібних дітей, поглиблення знань з культури та духовної спадщини українського народу 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести 19 травня 2011 р. міський фестиваль знавців народознавства “Колом сонечко іде” на 

базі Авторської  школи “Тривіта” (м. Львів, Зубрівська, 1). 

2.Затвердити Положення про міський фестиваль знавців народознавства “Колом сонечко 

іде”(додаток №1). 

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

4. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

4.1. Забезпечити проведення районного (відбіркового) етапу фестивалю знавців народознавства 

“Колом сонечко іде” згідно з Положенням. 

4.2. До 29 квітня 2011 року подати в управління освіти заявки на участь переможців районного 

(відбіркового) етапу у міському етапі фестивалю (додаток №3). 

4.3. Забезпечити участь переможців відбіркового (районного) етапу у міському етапі фестивалю (1 

команда від району). 

5. Директору Авторської школи “Тривіта” Станіславській Г. П.: 

5.1. Організувати підготовку завдань для учасників фестивалю.  

5.2. Створити належні умови для проведення міського фестивалю знавців народознавства “Колом 

сонечко іде”. 

6. Директору НМЦО м. Львова Н. Проць: 

6.1. Забезпечити надання методичної допомоги вчителям та командам шкіл у підготовці до 

фестивалю. 

6.2. Результати проведення фестивалю знавців народознавства “Колом сонечко іде” висвітлити на 

сторінках «Освітянського вісника». 

7. Головному спеціалісту управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 

ради С. Чемерис: 
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7.1. До 10.06.2011 р. підготувати підсумковий наказ про організацію та проведення міського 

фестивалю знавців народознавства “Колом сонечко іде”. 

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

Г. Слічну. 
 

В.о. начальника управління освіти      В.Огура 
 

Додаток №1 

до наказу управління освіти  

департаменту гуманітарної політики  

Львівської міської ради  

від 10.03.2011 р. №98р 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про VІ міський Фестиваль знавців народознавства 

„Колом сонечко іде” 

1. Загальні положення 

1.1. Організатори фестивалю 

 VІ міський Фестиваль знавців народознавства „Колом сонечко іде” (далі – Фестиваль) 

проводиться Авторською школою «Тривіта» й управлінням освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради спільно з місцевими органами виконавчої влади, громадськістю. 

1.2. Партнерами Фестивалю знавців народознавства є: 

 Інститут народознавства, м. Львів, 

 Науково-дослідний інститут українознавства, м. Київ, 

 Дитяча школа мистецтв. 

2. Мета та завдання Фестивалю 

2.1. Головна мета Фестивалю – виховання нової української людини, яка пізнає, вивчає та 

творить себе і новий український світ, а також: 

 підняття національної свідомості,  

 залучення якнайширшого кола дітей до поглибленого вивчення духовної культури нашого 

народу; 

 відродження народних звичаїв і традицій та впровадження їх у сучасний побут; 

 сприяння розвитку дитячої творчості, виховання патріотизму; 

 популяризація української освіти в Україні і зарубіжжі із залученням інноваційних технологій.  

2.2. Головними завданнями фестивалю є: 

 підтримка та активізація діяльності, спрямованої на посилення знань учнів із народознавства; 

 можливість прояву особистих інтелектуальних та творчих здібностей дітей; 

 залучення широкого кола навчальних закладів до впровадження українознавства 

(народознавства)  в освітній процес як окремої навчальної дисципліни і методології національної 

освіти; 

 активізація найефективніших форм і методів педагогічного керівництва процесом розвитку 

національної свідомості учнів на засадах українознавства як цілісної системи освіти та виховання; 

 формування у дітей свідомого ставлення до звичаїв та традицій нашого народу;  

 розвиток пізнавальних інтересів і творчого потенціалу школярів.  

3. Учасники конкурсу 

3.1. Учасником заочного туру фестивалю може стати кожна українська дитина 3-4 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

3.2. Учасником районного туру конкурсу може стати кожний загальноосвітній навчальний заклад 

(1 команда від школи, яка складається з п’яти учнів з 3-4 класів). 

3.3. Учасником міського етапу фестивалю може стати лише 1 команда від кожного району 

(команда складається з п’яти учнів 3-4 класів). 

3.4. До місця проведення Фестивалю учасники прибувають організовано в супроводі керівників 

команд, музичних керівників, маючи при собі копію наказу загальноосвітнього закладу про 

направлення учнів на участь у Фестивалі та копію заявки.  
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3.5. Керівники команд призначаються з числа вчителів, які брали активну участь у підготовці учнів 

до Фестивалю, його проведенні, не є членами журі або оргкомітету. Перевага надається вчителям, 

учнів яких включено до складу команди. 

3.6. Керівники команд забезпечують необхідну морально-психологічну підготовку учасників і 

надають їм потрібну допомогу. 

3.7. Керівники команд несуть відповідальність за збереження здоров’я та життя учнів під час 

проведення Фестивалю.  

3.8. Керівники команд після прибуття на Фестиваль реєструються і проходять жеребкування  для 

визначення номера учасника конкурсу. 

4. Термін і порядок проведення конкурсу 

4.1. Фестиваль проводиться у два тури: заочний (конкурс творчих робіт) та очний із січня по 

травень 2011 року. 

4.2. Перший (відбірковий) етап очного туру – районний (до 29 квітня 2011 року). 

4.2.1  Кожний район проводить відбірковий етап за вказаною тематикою самостійно.  

4.2.2. До участі в міському етапі Фестивалю допускається 1 команда-учасниця від кожного району 

(команда складається з п’яти учнів). 

4.2.3. Термін подання заявок для участі у міському конкурсі – до 29 квітня 2011 року. Заявки 

подаються в управління освіти. 

4.3. Другий етап очного туру – міський (19 травня 2011 року). 

5. Заочний тур (конкурс творчих робіт) проводиться до 15 квітня 2011 року. Роботи 

подаються в Авторську школу «Тривіта» 

Тема творчої роботи: «Українська писанка як оберіг українського народу (загадки, прислів’я, 

приказки, вірші, легенди)» 

5.1. Вимоги до робіт учасників Конкурсу заочного туру 

5.2. До розгляду приймаються роботи, написані українською мовою, лише на запропоновану тему 

(роботи, що не відповідають тематиці конкурсу, до розгляду братися не будуть)  

5.3. Титульні аркуші творчої роботи, що подаються на конкурс, повинні містити повну інформацію 

про авторів та керівників роботи. 

5.4. Роботи приймаються в такому вигляді: комп’ютерний набір; шрифт Times New Roman – 14 pt, 

інтервал – 1,15. У кінці роботи слід вказати використані джерела та перелік літератури. 

5.5. Переможців заочного туру Конкурсу визначає журі Конкурсу.  

5.6. Творча робота оцінюється у двох номінаціях (індивідуальна, колективна робота) за такими 

критеріями: 

 Історія виникнення української писанки – максимальна кількість балів – 20  

 Як розписати писанку – максимальна кількість балів – 20  

 Таємниці орнаментів писанки – максимальна кількість балів – 20 

 Символіка кольорів писанки – максимальна кількість балів – 20 

 Загадки, прислів’я, приказки – максимальна кількість балів – 20 

 Вірші, легенди, перекази – за кожен вірш, легенду, переказ, казку – по 5 балів 

 Авторські казки, вірші, легенди – за кожен вірш, легенду, казку – по 10 балів 

 Світлини писанок – максимальна кількість балів – 20 

 Наявність власних світлин – за кожну світлину – по 5 балів 

 Наявність власноручно розписаних писанок (не більше 3) – за кожну писанку – 10 балів 

 Малюнки, аплікації, інші дитячі роботи – за кожну роботу по – 5 балів 

 Естетичне оформлення роботи – максимальна кількість балів – 20 

5.7. Кращі роботи буде видано окремою збіркою з метою змістового поповнення дидактичної та 

методичної бази народознавчого характеру. Організатори конкурсу залишають за собою право 

рецензувати та редагувати роботи. 

6. Очний тур Фестивалю 

6.1. Зміст завдань Фестивалю 

У конкурс включені завдання теоретичного та творчого змісту: 

- загальні відомості про українську писанку; 

- загальні відомості про землеробські знаряддя праці; 

-  знання про основні елементи української хати (поріг та покуть). 
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6.2. Умови проведення Фестивалю: 

6.2.1.Команди-учасники, які не дотримуються регламенту, позбавляються від участі.6.2.2.Формат 

проведення Фестивалю передбачає: 

- представлення навчального закладу – виступ до 3 хв.; 

- музичні конкурси 

 пісенний – виконання української народної пісні згідно з жеребкуванням (стрілецькі пісні, 

козацькі пісні, ліричні пісні, жартівливі пісні, обрядові пісні, колискові, весільні пісні, релігійні 

пісні, маршові пісні, коломийки); 

 танцювальний – український народний танець (тривалість танцю – до 3 хв., виконують лише 

члени команди); 

- народознавчі конкурси 

 українські обереги – українська писанка (різновиди великодніх яєць, орнаментальні  мотиви, 

символіка кольорів та значення основних елементів писанки, порядок розпису писанки); 

 основні елементи української хати (поріг та покуть); 

 землеробські знаряддя праці. 

7. Нагородження 

Переможці конкурсу будуть нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ ступеня та пам’ятними знаками.  

8. Фінансування 

Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  забезпечує 

придбання подарунків, виготовлення дипломів, оформлення сцени, канцелярські товари для 

проведення міського туру конкурсу. 
 

Додаток №2 

до наказу управління освіти  

департаменту гуманітарної політики  

Львівської міської ради  

від 10.03.2011 р. №98р 

Склад оргкомітету 
 

С. Чемерис – головний спеціаліст управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради, голова оргкомітету; 

Н. Проць – директор НМЦО м. Львова, член оргкомітету; 

Г. Станіславська – директор Авторської школи “Тривіта”, член оргкомітету. 

Склад журі 

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

Львівської міської ради, голова журі; 

2. C. Гвоздевич – старший науковий співробітник інституту народознавства, член журі (за згодою);  

3. Н. Боренько – старший науковий співробітник музею архітектури, член журі (за згодою); 

4. З. Филипчук – композитор, член журі (за згодою); 

5. Є.Заставний – композитор, член журі (за згодою); 

6. М. Чумарна – член спілки письменників, член журі (за згодою); 

7. М. Єсип – головний спеціаліст відділу освіти Шевченківської районної адміністрації,член журі; 

8. О. Джиговська - головний спеціаліст відділу освіти Галицької районної адміністрації, член журі;  

9. Л. Земба - головний спеціаліст відділу освіти Личаківської районної адміністрації,член журі; 

10. І. Марець - спеціаліст відділу освіти Сихівської районної адміністрації, член журі; 

11. Ю. Келемен - головний спеціаліст відділу освіти Залізничної районної адміністрації, член журі;  

12. Д. Гавриляк - головний спеціаліст відділу освіти Франківської районної адміністрації,член журі. 
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Додаток №3 

до наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

від 10.03.2011 р. № 98р  

Заявка 

на участь команди ________________________________ 

                                 (назва навчального закладу) 

у міському етапі Фестивалю знавців народознавства  

 „Колом сонечко іде” 
 

Назва команди Прізвище, ім’я 

учасника команди 

Музичний 

керівник 

Хореограф Вчитель-

керівник команди 

     

    

    

    

    
 

 
10.03.2011 р       №99р 
 

Про внесення змін до наказу управління 

освіти ДГП ЛМР від 08.02.2011 р. №50р 

«Про перевірку організації 

навчально-виховного процесу 

у класах з поглибленим вивченням предметів  

загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова»  
 

У зв’язку з виробничою необхідністю 

Н А К А З У Ю: 

1. Внести зміни до п. 1 наказу управління освіти ДГП ЛМР від 08.02.2011 р. №50р, а саме: 

продовжити до 31.03.2011 р. перевірку організації навчально-виховного процесу у класах з 

поглибленим вивченням предметів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова. 

2. До 08.04.11р. членам комісії представити матеріали перевірки. 

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

Г. Слічну. 
 

В. о. начальника управління     В. Огура 
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14.03.2011 р.        №104р  
 

Про результати розгляду заяви Оприск І.В. 
 

За результатами розгляду заяви Оприск І.В. від 16.02.2011 р. №2601-21/17 

Н А К А З У Ю: 

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

1.1. Взяти під особистий контроль виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради від 08.04.2010 р. №144р «Про вдосконалення роботи із 

зверненнями громадян в галузі освіти м. Львова». 

1.2. Вказати директору ССЗШ №75 м. Львова Кушнір С. А. на недопущення конфліктних ситуацій 

у майбутньому. 

1.3. Зобов’язати директора  ССЗШ №75 м. Львова Кушнір С. А.: 

1.3.1. чітко дотримуватися  Законів України про освіту; 

1.3.2. вжити дієвих заходів для усунення причин, що призводять до скарг та заяв громадян; 

1.3.3. забезпечити формування належної правосвідомості та поведінки учнів у ситуаціях, коли їх 

право порушено; 

1.3.4. до 30.03.2011 р. забезпечити проведення групових занять для учнів 5-Б класу «Твої права 

закінчуються там, де починаються права іншого»; 

1.3.5. до 08.04.2011 р. організувати навчальний тренінг для учнів 5-Б класу щодо розвитку 

комунікативних умінь, виховання поваги до однолітків, сприяння попередження фактів жорстокого 

поводження серед дітей; 

1.3.6. до 22.04.2011 р. організувати навчальний семінар-тренінг для педагогічних працівників 

школи щодо запобігання конфліктним ситуаціям серед учасників навчально-виховного процесу; 

1.3.7. активізувати проведення виховної роботи класними керівниками навчального закладу; 

1.3.8. систематизувати співпрацю з батьками щодо навчання та виховання учнів.  

1.4.Про виконання даного наказу інформувати управління освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради до 29.04.2011 р. 
2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
 

В. о. начальника управління     В. Огура 
 

 
15.03.2011р.        №106р 
 

Про підготовку та участь 

навчальних закладів м. Львова  

у фестивалі дитячого читання 

«ФОРУМ ВИДАВЦІВ – ДІТЯМ» 
 

З метою виховання культури читача, пропагування української книги, залучення до читання 

широкого кола дітей та формування з допомогою здобутих навиків читання світогляду дітей 
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Н А К А З У Ю: 

1. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій Львівської міської ради: 

1.1. Забезпечити підготовку та участь учнів (вихованців) підпорядкованих навчальних закладів у 

фестивалі дитячого читання «Форум видавців – дітям», який відбудеться з 28.04.2011 р. до 

01.05.2011 р. у м. Львові. 

1.2.З 21.03.2011 р. до 20.04.2011 р. забезпечити підготовку та проведення учнівських конкурсів та 

зустрічей відповідно до Положень:  

 огляд-конкурс «Фестиваль-парад літературних героїв» (Додаток 1); 

 конкурс фотографій «Спіймані на читанні» (Додаток 2); 

 місячник читання української книжки «Ми читаємо завзято, а читання нам – це свято!» 

(Додаток 3); 

 тиждень зустрічей з українськими дитячими письменниками України «Літературний 

марафон» (Додаток 4); 

 конкурс малюнка «Я люблю читати!» (Додаток 5). 

1.3. До 20.04.2011 р. подати в управління освіти: 

 заявки на участь в огляді-конкурсі «Фестиваль-парад літературних героїв»; 

 матеріали конкурсу фотографій «Читаюча родина»; 

 матеріали конкурсу малюнка «Я люблю читати!»; 

1.4.  До 06.05.2011 р. подати фотозвіт про проведення Літературного марафону та місячника 

читання «Ми читаємо завзято, а читання нам – це свято!». 

2. Директорові МКМЦ «Галицьке юнацтво»: 

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

3. Директорові НМЦО м. Львова: 

3.1. Надати методичну допомогу при підготовці та проведенні фестивалю дитячого читання 

«Форум видавців – дітям». 

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

4.1. Забезпечити координацію дій щодо виконання спланованих заходів під час фестивалю 

дитячого читання «Форум видавців – дітям». 

4.2. Організувати відзначення переможців конкурсів Дипломами та Грамотами управління освіти 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. 

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

В.о. начальника управління     В. Огура 
 

Додаток №1 

до наказу  

ПОЛОЖЕННЯ 

про огляд-конкурс «ФЕСТИВАЛЬ-ПАРАД ЛІТЕРАТУРНИХ ГЕРОЇВ» 

І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ: 

 створити сприятливі умови для популяризації української книги;  

 сприяти формуванню світогляду дітей з допомогою здобутих навиків читання.  

ІІ. ПРОВЕДЕННЯ 

Огляд-конкурс «Фестиваль-парад літературних героїв» проводиться  28.04.2011 р. 

Місце проведення:  

 урочисте проходження дитячих колон вулицями міста Львова; 

 презентація  української книги у приміщенні Палацу мистецтв (вул. Коперника, 17). 

ІІІ. КЕРІВНИКИ ТА ОРГАНІЗАТОРИ: 

 управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

 громадська організація «Форум видавців»; 

 відділи освіти районних адміністрацій Львівської міської ради; 

 навчальні заклади міста Львова. 
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ІV. УЧАСНИКИ 

Учасниками огляду-конкурсу «Фестиваль-парад літературних героїв» можуть бути учні (вихованці)  

дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів м. Львова. 

V. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ  

Підготовка до огляду-конкурсу «Фестиваль-парад літературних героїв» (далі – Фестиваль) проводиться 

у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах та відділі освіти. 

Навчальні заклади 

Протягом березня вихователі та учителі навчальних закладів м. Львова під час уроків позакласного 

читання та виховних заходів проводять конкурс на найкращий костюм літературного героя. 

До 18.04.2011 року подають заявку в районний відділ освіти на участь в огляді-конкурсі «Фестиваль-

парад літературних героїв», який відбудеться 28.04.2011 року під час урочистого відкриття Фестивалю 

дитячого читання «Форум видавців – дітям». 

Відділ освіти 

Умови проведення. Кожен район, відібравши найкращі костюми літературних героїв для участі у 

міському огляді-конкурсі (презентації) та параді, готує колону переодягнених літературних героїв із 30 осіб 

для представлення району в урочистій презентації української книги під час «Фестивалю літературних 

героїв».  

 Урочисту презентацію книги представляють лише українською мовою, протягом 10 хвилин на 

відкритій сцені Палацу мистецтв (вул. Коперника, 17). 

VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА ВІДЗНАЧЕННЯ КРАЩИХ ОРГАНІЗАТОРІВ ТА УЧАСНИКІВ 

ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ «ФЕСТИВАЛЬ-ПАРАД ЛІТЕРАТУРНИХ ГЕРОЇВ» 

 Нагородження організаторів та учасників огляду-конкурсу «Фестиваль-парад літературних 

героїв» буде проводитись під час фестивалю дитячого читання «Форум видавців – дітям». 

 Переможці нагороджуються Дипломами та Грамотами управління освіти та цінними 

подарунками від громадської організації «Форум видавців». 
 

Головний спеціаліст     Л. Василишин 
 

Додаток №2 

до наказу 

ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурс фотографій «СПІЙМАНІ НА ЧИТАННІ» 

І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

 Створення сприятливих умов для популяризації української книги.  

 Формування естетичних почуттів дітей з допомогою здобутих навиків читання.  

ІІ. ПРОВЕДЕННЯ 

Конкурс фотографій «Читаюча родина» проводиться від 21.03.2011 р. до 20.04.2011 р. 

ІІІ. КЕРІВНИКИ ТА ОРГАНІЗАТОРИ: 

 управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

 громадська організація «Форум видавців»; 

 відділи освіти районних адміністрацій Львівської міської ради; 

 навчальні заклади міста Львова. 

ІV. УЧАСНИКИ 

Учасниками конкурсу фотографій «Спіймані на читанні» можуть бути учні (вихованці) 

дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних  навчальних закладів міста Львова. 

V. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 

Підготовка до участі у конкурсі фотографій «Спіймані на читанні» проводиться у  дошкільних, 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.  

Навчальні заклади 

Усі дитячі фото-мистецькі роботи навчальні заклади подають до 18.04.2011 року у відділ 

освіти для участі у міському конкурсі. 

Відділи освіти до 20.04.2011 року подають найкращі фотомистецькі роботи (фотографії) з 

супровідним листом в управління освіти головному спеціалісту з питань загальної середньої освіти 

Л. Василишин. 
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Вимоги до робіт розмір фотографії 10х15; інформація про автора роботи (прізвище, ім’я, по 

батькові, навчальний заклад, клас); опис та назва роботи. 

Фотографії подати роздруковані та в електронному варіанті на диску чи флеш-накопичувачі 

(відповідно до можливостей автора роботи). Один учасник подає на конкурс не більше 3-х робіт. 

VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА ВІДЗНАЧЕННЯ КРАЩИХ ОРГАНІЗАТОРІВ ТА 

УЧАСНИКІВ 

Нагородження учасників та організаторів конкурсу фотографій «Спіймані на читанні» 

проводиться під час фестивалю дитячого читання «Форум видавців – дітям».  

Переможці нагороджуються Дипломами і Грамотами управління освіти та цінними 

подарунками від громадської організації «Форум видавців».  

Найкращі 30 робіт учасників будуть виставлені у Палаці мистецтв (вул. Коперника, 17).  
 

Головний спеціаліст      Л. Василишин 
 

Додаток 3 

до наказу 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення місячника читання української книжки  

 «МИ ЧИТАЄМО ЗАВЗЯТО, А ЧИТАННЯ НАМ – ЦЕ СВЯТО!»» 

І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 

 створити сприятливі умови для популяризації української книги; 

 залучити до читання широке коло школярів; 

 здійснити дослідження читацьких уподобань дітей; 

 сприяти формуванню світогляду дітей з допомогою здобутих навиків читання.  

ІІ. ПРОВЕДЕННЯ місячника читання української книги 

 з 21.04.2011 р. до 29.04.2011 р. 

Місце проведення: навчальні заклади м. Львова 

ІІІ. КЕРІВНИКИ ТА ОРГАНІЗАТОРИ: 

 управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

 відділи освіти районних адміністрацій Львівської міської ради; 

 громадська організація «Форум видавців»; 

 навчальні заклади міста Львова. 

ІV. УЧАСНИКИ 

Учасниками місячника читання української книги можуть бути вихованці дошкільних 

навчальних закладів, учні загальноосвітніх навчальних закладів. 

V. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ МІСЯЧНИКА ЧИТАННЯ 

Місячник читання проводиться у навчальних закладах міста Львова. Протягом визначеного часу 

учителі гуманітарних предметів можуть використати резервний час для проведення уроків виразного 

читання сучасної дитячої та юнацької літератури науково-пізнавального змісту, учителі суспільних 

дисциплін на своїх уроках проводять у вигляді пізнавальної гри зачитування історичних подій, фактів, 

читання карт, схем тощо; учителі природознавства та географії, фізики, хімії, біології акцентують увагу 

на вмінні читати мову науки, організовують зустрічі з науковцями тощо. Усі учителі-предметники та 

вихователі-методисти навчального закладу намагаються залучити до читання та слухання читання 

українських книжок якнайбільшу кількість учнів (вихованців) навчального закладу.  

Шкільні бібліотекарі спільними зусиллями учнів, класних керівників, батьків організовують 

оформлення рекламного куточка з інформацією про українську книгу в холі навчального закладу.  

У шкільних бібліотеках організовують проведення позакласних заходів: конкурсне виразне читання 

уривків із творів; майстер-класи (письменницькі спроби, віршування, редакторство, переклад, аналітичний 

погляд на стиль газет і журналів, буклетів; учнівський конкурс проектів із реклами української книжки; 

конкурс на кращий костюм літературного героя). 

Для проведення місячника читання української книжки наказом керівника у кожному навчальному 

закладі створюється оргкомітет, що проводить: організаційну роботу з виконання спланованих заходів; 

приймає рішення щодо внесення змін у план заходів; визначає систему нагородження; готує до 

06.05.2011 р. фотозвіт про проведення місячника читання «Ми читаємо завзято, а читання нам – це свято!». 
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VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

Найкращі фотозвіти про проведення місячника читання української книги «Ми читаємо завзято, а 

читання нам – це свято!» відзначаються Дипломами та Грамотами управління освіти та цінними 

подарунками від громадської організації «Форум видавців». 
 

Головний спеціаліст     Л. Василишин 
 

Додаток 4 

до наказу 

ПОЛОЖЕННЯ 

про тижня зустрічей з письменниками та видатними людьми України  

ЛІТЕРАТУРНИЙ МАРАФОН 

І. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ: 

 підвищити читацьку компетентність та престиж читання української книжки; 

 апробувати інноваційні форми роботи з різними групами читачів. 

ІІ. ПРОВЕДЕННЯ 

Літературний марафон проводиться з 21.03.2011 р. до 29.04.2011 р. 

Місце проведення: навчальні заклади м. Львова. 

ІІІ. КЕРІВНИКИ ТА ОРГАНІЗАТОРИ: 

 управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

 громадська організація «Форум видавців»; 

 відділи освіти районних адміністрацій Львівської міської ради; 

 навчальні заклади міста Львова. 

ІV. УЧАСНИКИ 

Учасниками Літературного марафону є учні (вихованці) навчальних закладів, бібліотекарі, 

письменники, книговидавці, книгорозповсюджувачі. 

V. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО МАРАФОНУ 

Літературний марафон проводиться у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних 

закладах.  

Протягом тижня навчальні заклади відвідають письменники, ілюстратори, книговидавці 

України. Список навчальних закладів, які відвідають письменники, узгоджується і додається. 

Для проведення Літературного марафону наказом керівника створюється у кожному 

навчальному закладі оргкомітет, який: 

 організовує роботу з підготовки зустрічі; 

 готує до 06.05.2011р. фотозвіт про проведення Літературного марафону. 

VІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ 

Найкращі фото-звіти про проведені зустрічі з письменниками та видатними людьми України 

відзначаються Дипломами та Грамотами управління освіти та цінними подарунками від 

громадської організації «Форум видавців». 
 

Головний спеціаліст     Л. Василишин 
 

Додаток 5 

до наказу 

ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурс  дитячого малюнка «Я ЛЮБЛЮ ЧИТАТИ!» 
 

І. МЕТА КОНКУРСУ: 

 заохотити дітей до творчої діяльності; 

 сприяти пропаганді української книги та підтримці і розвитку читання. 

ІІ. КЕРІВНИКИ ТА ОРГАНІЗАТОРИ КОНКУРСУ: 

 управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 

 газета «Високий Замок»; 

 громадська організація «Форум видавців»; 

 відділи освіти районних адміністрацій Львівської міської ради; 
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 навчальні заклади м. Львова. 

ІІІ. ЧАС І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

Конкурс проводиться з 21.03.2011 р. до 20.04.2011 р. 

ІV. УЧАСНИКИ 

Учасниками конкурсу дитячого малюнка «Я люблю читати!» можуть бути учні (вихованці) 

дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних  навчальних закладів.  

V. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

Навчальні заклади подають до 18.04.2011 р. у відділ освіти дитячі мистецькі роботи. 

Вимоги до дитячих мистецьких робіт: 

 роботи можуть бути представлені у виконанні аквареллю, фломастером, тушшю, олійними 

фарбами, кольоровими олівцями та іншими навчальними техніками на папері розміром А- 4 

(аркуш із зошита для малювання); 

 роботи подаються з позначкою «На конкурс дитячого малюнка «Я люблю читати!»; 

 на зворотному боці конкурсної роботи вказати:  

- назву малюнка, дату виконання; 

- прізвище, ім’я, по батькові учасника; 

- навчальний заклад, клас; 

- контактний телефон учасника. 

Роботи, надіслані на конкурс, не повертаються і не рецензуються.  

Відділи освіти до 20.04. 2011 року подають дитячі мистецькі роботи в управління освіти (пл. 

Ринок, 9, к. 9,   Л. Василишин). 

VІ. НАГОРОДЖЕННЯ 

Переможців та лауреатів конкурсу малюнка визначає журі на підставі визначеного 

оргкомітетом  та журі рейтингу учасника. 

Переможці нагороджуються Дипломами та Грамотами управління освіти департаменту 

гуманітарної політики Львівської міської ради і цінними подарунками від газети «Високий Замок» 

та ГО «Форум видавців – дітям». 
 

Головний спеціаліст     Л. Василишин 
 

 

17. 03. 2011 р.        №109 р 
 

Про проведення  

Тижня природничих наук 
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

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

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

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

професійної майстерності й компетентності педагогічних працівників, пропаганди передового 

педагогічного досвіду 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести з 04.04.2011 р. по 08.04.2011 р. Тиждень природничих наук. 

2.  Затвердити програми предметного Тижня природничих  наук (додатки 1- 4). 

3. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

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

предметних Тижнів. 

3.2.  До 14. 04. 2011 р. подати в НМЦО м. Львова звіт про проведення Тижня природничих наук. 
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4. Директору Навчально-методичного центру освіти м. Львова Н. Проць: 

4.1.  Забезпечити підготовку, проведення  та виконання Програми Тижня. 

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

4.3. До 29.04.2011р. узагальнити надані матеріали звітів про проведення предметного Тижня та 

подати в управління освіти ДГП ЛМР. 

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

Г. Слічну. 
 

В. о. начальника управління     В. Огура 
 

Додаток 1 

до наказу 

Програма 

Тижня природничих наук у НМЦО м. Львова 

для вчителів географії  
 

Дата Час Назва заходу Місце проведення Відповідальний 

04.04. 

2011 

15-00 Відкриття Тижня природничих 

наук. 

Презентація «Географія  - наука 

для допитливих». 

Брейн – ринг  «Подорожуємо 

країнами Європи» 

СЗШ № 66, 

вул. Наукова, 92 

Я.Бухней, 

Л.Фещук 

 

05.04. 

2011 

15-00 Краєзнавчий підхід у 

викладанні географії. 

Екскурсія у парк «Знесіння» 

Збір біля 

Порохової вежі,  

вул. Підвальна 

О.Крисюк,  

Я.Бухней 

06.04. 

2011 

15-00 Тренінг «Шлях до успіху у 

вивченні природничих 

дисциплін». 

СЗШ № 66, 

вул. Наукова, 92 

Л.Фещук, 

О.Довганик, 

Я.Бухней 

06.04. 

2011 

15-00 Тренінг «Шлях до успіху у 

вивченні природничих 

дисциплін» 

СЗШ № 66, 

вул. Наукова, 92 

Л.Фещук, 

О.Довганик, 

Я.Бухней 

07.04. 

2011 

15-00 Педагогічна майстерня: 

«Створення та використання 

мультимедійних презентацій на 

уроках географії та економіки» 

Класична гімназія,         

вул. Порохова, 3 

Я.Бухней, 

А.Дроняк, 

О.Крисюк, 

Г. Наконечна 

08.04. 

2011 

14-00 Урочиста академія, присвячена 

Дню Землі. Підсумки Тижня. 

СЗШ № 30, 

вул. Мазепи, 31 

Я.Бухней, 

Г.Гуменна 

Примітка: на всі заходи запрошуються по 5 учителів географії з кожного району. 
 

Додаток 2 

до наказу 

Програма 

Тижня природничих наук у НМЦО м. Львова  

для вчителів біології та екології 

Дата Час Назва заходу Місце проведення Відповідальний 

04.04. 

2011 

15-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відкриття тижня природничих 

наук. 

Відбіркові тури конкурсів 

екологічного спрямування: 

 на кращу пташину їдальню 

 малюнків зимуючих птахів 

 учительських проектів 

 

 

ССЗШ №№28, 45, 75; 

СЗШ №№29, 54; 

НВК «Школа-

гімназія 

«Сихівська» 

 

 

 

 

В. Олійник, 

Д.Токарівська, 

Р. Оприск, 

Д.Олійник, 

Г.Нич, 

Т.Стрільчук, 

О.Руда 
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14-00 Презентаційний захід «Методи-

ка проведення інтелектуальних 

змагань з біології» 

Конкурси стіннівок, віршів, ма-

люнків, мультимедійних пре-

зентацій 

ССЗШ №45 

Вул. Наукова,25 

 

Навчальні заклади 

Р.Оприск, 

Т.Мирович 

 

Учителі біології 

05.04. 

2011 

10-00 

 

 

 

15-00 

Педагогічна майстерня «Ком-

петентнісний підхід у викла-

данні предмета» 

 

Екскурсія у Ботанічний сад 

ЛНУ ім. І.Франка 

«Використання ресурсів 

ботанічних садів у викладанні 

окремих тем із біології» 

ЛПГ, 

вул. Леонтовича,2 

(для керівників 

РМО) 

Збір біля входу у 

Ботанічний сад на 

вул Кирила і 

Мефодія 

 

В. Олійник, 

керівники РМО 

 

 

В. Олійник, 

Н. Бутитер 

06.04. 

2011 

14-30 «Сходинками педмайстерності» 

– презентації власного педаго-

гічного досвіду вчителями біо-

логії, які атестувалися на вищу 

кваліфікаційну категорію та пе-

дагогічні звання 

НМЦО, 

пл. Д.Галицького,4 

В.Олійник 

07.04. 

2011 

16-00 

 

 

 

 

15-00 

 

 

 

15-00 

 

Круглий стіл «Методика про-

ведення навчальних екскурсій з 

біології. Безпека життєдіяль-

ності на екскурсіях» 

 

Інструктаж-консультації 

«Організація інтелектуальних 

змагань для школярів» 

 

Семінар «Нестандартні форми і 

методи екологічної і природо-

охоронної роботи у навчальних 

закладах» 

ССЗШ №28, 

вул. Тютюнників,2 

 

 

 

ССЗШ №№, 75, 93; 

СЗШ №№2, 54, 

«Провесінь» 

 

Школа «Надія», 

вул. Наукова,60 

В.Олійник, 

Д. Токарівська 

 

 

 

Відповідальні за 

організацію гри 

«Колосок» 

 

В. Олійник, 

О. Павлишин 

08.04. 

2011 

15-30 Підведення підсумків Тижня. 

Науково-презентаційна 

екскурсія у Державний 

університет ветеринарної 

медицини ім. Гжицького 

 

Всеукраїнський конкурс для 

учнів «Смішний колосок» 

Збір біля 

центрального 

входу 

на вул. Пекарській, 

50 

В.Олійник 

 

 

 

 

 

Навчальні 

заклади 
 

Додаток 3 

до наказу 

Програма 

Тижня природничих наук у НМЦО м. Львова  

для вчителів хімії 

Дата Час Назва заходу Місце проведення Відповідальний 

04.04. 

2011 

15-30 Відкриття Тижня хімії. Педаго-

гічні читання: «Періодичний 

закон та сучасність», «100-річ-

чя служби штучних радіоактив-

них елементів людству» 

НМЦО,  

пл. Д.Галицького, 4  

Г. Лущик  
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05.04. 

2011 

15-00 Міський конкурс «Найрозум-

ніший» для учнів 8 класів 

СЗШ №50, 

вул. Т. Комаринця, 2 

С. Кернична, 

О. Кришецька  

06.04. 

2011 

15-00 Конкурс-захист учнівських 

проектів «За чисте місто Лева» 

Гімназія «Галицька», 

вул. Замкова,4 

О. Вербинська, 

С. Когут 

07.04. 

2011 

15-30 Екскурсія для вчителів хімії: 

«Хіміки стародавнього Львова» 

Аптека-музей, 

пл. Ринок 

Г. Лущик, 

І. Ратковець 

08.04. 

2011 

10-00 Семінар «Підвищення кваліфі-

кації вчителів – основа росту їх 

майстерності». 

Підведення підсумків Тижня 

ЛОІППО, 

вул. Огієнка 18а, 

ауд. 408 

М. Савчин, 

Г. Лущик 

 

Додаток №4 

до наказу 

Програма 

Тижня природничих наук у НМЦО м. Львова 

для вчителів фізики 
 

Дата/час Назва заходу Місце 

проведення 

Відповідальний 

04.04.2011 р. 

(понеділок) 

15.00 

Відкриття Тижня фізики, астрономії 

та природознавства. Конференція 

«Український космос» 

СЗШ № 70, 

вул. Кривчицька,1 

М. Білик, 

керівники РМО 

05.04.2011 р. 

(вівторок) 

15.00 

Семінар-практикум «Питання 

енергозбереження у навчально-

виховному процесі» 

НВК «Школа-

ліцей «Оріяна», 

вул. Чукаріна, 3 

Ю. Сватко, 

М. Білик, 

керівники РМО 

06.04.2011 р. 

(середа) 

10.00 

«Інтеграція природничих дисциплін – 

система знань і бачення світу» 

СЗШ № 38, 

вул. Порічкова, 4а 

В. Гаврилишин, 

Л. Сапрука, 

М. Білик, 

керівники РМО 

15.00 Презентація інформаційно-

пошукових проектів «Природа благає 

про допомогу» 

НМЦО м. Львова, 

пл. Д. Галицького, 

4 

М. Білик, 

 керівники РМО 

07.04.2011 р. 

(четвер) 

15.00 

Екскурсія для вчителів фізики, 

астрономії та природознавства в 

обсерваторію ЛНУ ім. І. Франка 

( за окремим списком) 

Фізичний факультет 

ЛНУ ім. І. Франка, 

вул. Кирила і 

Мефодія, 8 

М. Білик, 

керівники РМО 

08.04.2011 р. 

(п’ятниця) 

15.00 

Презентація досліджень  

«З історії розвитку природничих наук 

у м. Львові». 

Підведення підсумків Тижня. 

СЗШ № 17, 

вул. Мельника, 1/3 

М. Білик, 

Л. Кошовець,  

керівники РМО 

 

 
21.03.2011 р.        №112р  
 

Про проведення підсумкових  контрольних робіт 

у 5-8-х класах загальноосвітніх навчальних закладів 
 

На виконання  наказу Міністерства освіти і науки України від 16.02.2011 р. №141 «Про 

проведення підсумкових контрольних робіт» 
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Н А К А З У Ю: 

1. Провести у період з 10 до 20 травня 2011 р. підсумкові контрольні роботи у 5 -8 класах 

загальноосвітніх навчальних закладів з української мови, математики, історії України, 

іноземної мови (перша мова – англійська, французька, німецька, іспанська) та російської мови 

(у школах з російською мовою навчання). 

2. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

2.1. Підсумкові контрольні роботи проводити відповідно до Методичних рекомендацій щодо 

проведення підсумкових контрольних робіт у 5-8 класах загальноосвітніх навчальних закладів  

у 2010/2011 навчальному році (лист МОНУ від 04.03. 2011 р. № 1/9-151). 

2.2. До 20.04.2011 р. подати в управління освіти ДГП ЛМР графіки проведення підсумкових 

контрольних робіт. 

2.3. До 25.05.2011 р. організувати перевірку підсумкових контрольних робіт учнів 5-8 класів ЗНЗ 

м. Львова. 

2.4. До 27.05.2011 р. результати підсумкових контрольних робіт подати в  Навчально-методичний 

центр освіти м. Львова. 

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

3.1. Надати методичну допомогу щодо організації та проведення підсумкових контрольних робіт 

у 5-8 класах ЗНЗ м. Львова. 

3.2. До 28.04.2011 р. провести інструктивно-методичні наради для педагогічних працівників 

закладів освіти. 

3.3. До 04.04.2011 р. подати в управління освіти ДГП ЛМР графік проведення інструктивно-

методичних нарад для педагогічних працівників закладів освіти.  

3.4. До 04.06.2011 р. узагальнити результати підсумкових контрольних робіт учнів 5-8 класів ЗНЗ 

м. Львова. 

3.5. 06.06.2011р. подати в управління освіти ДГП ЛМР узагальнені результати підсумкових 

контрольних робіт . 

4. Заступнику начальника управління освіти ДГП ЛМР Г. Слічній: 

4.1. Здійснити контроль за організацією та проведенням підсумкових контрольних робіт у 5-8 

класах ЗНЗ м. Львова. 

4.2. До 08.06.2011 р. подати в ГУОН ЛОДА узагальнені результати підсумкових контрольних 

робіт. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
 

В. о. начальника управління     В. Огура 
 

 
21.03.2011 р.        №113р 

 

Про підготовку загонів юних інспекторів руху  

до Всеукраїнського конкурсу команд веселих та  

найкмітливіших юних інспекторів руху (КВН ЮІР -2011) 
 

Відповідно до Закону України «Про дорожній рух», на виконання наказу  управління освіти 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради №344 від 28.09.2010 р. «Про 

затвердження заходів з питань безпеки життєдіяльності на 2010-2011 навчальний рік», з метою 

залучення широкого загалу школярів до участі в роботі, спрямованій на запобігання дитячому 

дорожньо-транспортному травматизму,  

Н А К А З У Ю: 

1. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій:  
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1.1. Довести до відома директорів підпорядкованих навчальних закладів Положення про 

проведення Всеукраїнського конкурсу серед команд веселих та найкмітливіших юних інспекторів 

руху (КВН ЮІР -2011). (Додаток №1.) 

1.2. Забезпечити підготовку загонів юних інспекторів руху (ЮІР) до Всеукраїнського конкурсу 

КВН ЮІР -2011 відповідно до визначених у Положенні вимог. 

1.3. До 04.04.2011 року подати в управління освіти заявки від району про участь загонів ЮІР у 

обласному етапі Всеукраїнського конкурсу команд веселих та найкмітливіших юних інспекторів 

руху згідно з формою. (Додаток №2.) 

1.4. Забезпечити участь команд-переможців у обласному етапі КВН ЮІР-2011, який відбудеться 

14-15 квітня 2011 року на базі ЦТДЮГ (вул. Вахнянина, 29). 

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

2.1. Забезпечити надання методичної допомоги у підготовці команд до конкурсу.  

3. Головному спеціалісту з питань загальної середньої освіти Л.  Василишин: 

3.1. До 04.04.2011 року подати в Головне управління освіти і науки облдержадміністрації заявку на 

участь команд від міста в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу КВН ЮІР-2011. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

В. о. начальника управління     В. Огура 
 

Додаток №1 

до наказу управління освіти 

від 21.03.2011 р. №113р 

 

Положення 

про Всеукраїнського конкурсу  

серед команд веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху  

КВН ЮІР – 2011 
 

З метою залучення широкого загалу школярів до участі у роботі, спрямованій на запобігання 

дитячому дорожньо-транспортному травматизму, прищеплення неповнолітнім поваги до професії 

працівника міліції, організації змістовного дозвілля школярів, виховання у них культурних та 

естетичних смаків, зміцнення дружніх зв’язків між командами КВН ЮІР Міністерство внутрішніх 

справ України, Міністерство освіти і науки України прийняли спільне рішення про проведення 

Всеукраїнського конкурсу КВН ЮІР-2011. 

І. Загальні положення 

У конкурсі беруть участь команди КВН ЮІР загальноосвітніх  навчальних  закладів.  

Склад команди – 15 осіб віком не старше 17 років.  

Заявку від навчального закладу про участь команди КВН ЮІР у конкурсі серед команд веселих 

та найкмітливіших юних інспекторів руху подати у відділ освіти районної адміністрації до 

02.04.2011 року за формою (додається). 

Відділ освіти подає заявку до 04.04.2011 року в управління освіти про участь команд КВН ЮІР від 

району за формою (додається). 

Управління освіти подає до 04.04.2011 року заявку в Головне управління освіти науки ЛОДА за 

формою (додається). 

ІІ. Програма зустрічей та умови проведення конкурсів 

Конкурсні програми виконуються українською мовою. 

1. Привітання «Усі дорожні правила важливі». 

Учасники конкурсу згідно з жеребкуванням в обраній ними формі представляють свою команду, 

яка вивчає і завжди виконує Правила дорожнього руху.  

Час виступу – до 7 хвилин. Максимальна оцінка – 7 балів 

2. Розминка «Алло, телефон довіри?». 

Команди готують по два лаконічних запитання командам-суперницям або демонструють 

дорожній знак, який необхідно назвати, і після усіх відповідей дають свою оцінку. Запитання 

повинні відповідати темі зустрічі. 

Час на обдумування  – 30 секунд. Максимальна оцінка – 5 балів. 
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3. Музичне домашнє завдання „Від рідного порога безпечна дорога!”. 

Команди готують музичні гумористичні номери, що  відповідають темі зустрічі. Жанровість не 

регламентується (пісенний, танцювальний, пародійний та інші). Тривалість виступу – до 10 хвилин. 

Максимальна оцінка – 7 балів. 

Використання  фонограми „+” у конкурсах не допускається. 

За використання  фонограм „+” журі буде знімати 2 бали із загальної кількості балів, отриманих 

командою  за  конкурс.  

У разі недотримання терміну виступу, команді знімається 1 бал від загальної кількості 

балів,отриманих у конкурсі. 

ІІІ, Визначення переможців та нагородження 

Конкурси оцінює журі. За кожний конкурс командам виставляється середній бал. Переможець 

зустрічі визначається за сумою набраних балів.  

Команда-переможець міського та обласного фіналу КВН ЮІР-2011 отримує призи та відзнаки 

організаторів і спонсорів конкурсу.  

Команда-переможець обласного конкурсу отримує право участі у фіналі Всеукраїнського 

конкурсу КВН ЮІР-2011, який відбудеться в рамках Всеукраїнського зльоту загонів юних 

інспекторів руху. 
 

Головний спеціаліст      Л. Василишин 
 

Додаток №2 

до наказу управління освіти 

від 21.03.2011 р. №113р 

ЗАЯВКА 

на участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу серед команд  

КВН ЮІР-2011 ____________ школи 
 

Керівник команди ____________________________________________________ 

Контактний телефон керівника ________________________________________  
 

№з/п П.І. учня Клас Вік  учасника 

    
 

МП                                       П.І.Б. директора навчального закладу 
 

З А Я В К А 

на участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу серед команд  

КВН ЮІР -2011 ____________ району 
 

№з/п Навчальний заклад Керівник команди Контактний телефон 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
 

МП                                       П.І.Б. керівника  відділу  освіти 
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21.03.2011 р.        №114р 

 

Про порядок закінчення навчального року 

та проведення державної підсумкової атестації 

у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова 

в 2010/2011 навчальному році 
 

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 30.12.2010 р. №1/9-950 « Про порядок закінчення 

навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010-

2011 навчальному році»  

Н А К А З У Ю: 

1. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

1.1. Завершити навчальні заняття у 1 – 10-х класах 26 травня 2011 р., в 11-х класах – 18 травня 2011 р. 

1.2. Свято «Останній дзвоник» провести 27 травня 2011 р. 

1.3. Навчальні екскурсії та навчальну практику для учнів 1-8-х та 10-х класів провести  відповідно до 

інструктивно-методичного листа МОНУ від 06.02.2008 р. №1/9-61. 

1.4. Провести державну підсумкову атестацію 

 у 4-х класах – в період із 16 травня по 20 травня 2011 р. з української мови та читання (мови навчання), 

математики; 

 у 9-х класах – в період із 31 травня по 18 червня 2011 р. з української мови (диктант – 31.05.2011 р.), 

математики, географії, біології, іноземної мови чи іншого гуманітарного предмета за вибором навчального 

закладу; 

 в 11-х класах – в період із 20 травня по 26 травня 2011 р.: 20 травня – з української мови (переказ); 23 травня - з 

історії України або математики (для учнів, які навчалися у класах універсального профілю), із профільного 

предмета (для учнів, які навчалися у класах із профільним навчанням); 26 травня – із предмета за вибором. 

1.5. Забезпечити організоване закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у 

загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до : 

 Листа МОН України від 30.12.2010 р. №1/9- 950 «Про порядок закінчення навчального року та проведення 

державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах в 2010-2011 навчальному році»; 

 Листа МОН України від 17.02.2011 р. №1/9-109 «Про особливості проведення державної підсумкової 

атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році». 

 Листа МОН України від 06.03.2009 р. № 1/9- 150 «Про заборону збирати кошти на проведення державної 

підсумкової атестації, випускних вечорів тощо»; 

 Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної  середньої освіти 

(наказ МОН України від 18.02.2008 р. № 94) у новій редакції, що затверджено наказом МОН України від 

21.12.2009 р. № 1151. 

 Інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008 р. №1/9-61 «Про організацію навчальних 

екскурсій та навчальної практики учнів ЗНЗ»; 

 Наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 11.10.2007 р. № 

2601-12/315 «Про заборону збору коштів у навчальних закладах м. Львова»; 

 Наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 31.01.2007 р. № 

2601-12/28 «Про заходи щодо запобігання проявів хабарництва та порушень фінансово-господарської 

діяльності у навчальних закладах м. Львова». 

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

Г. Слічну. 
 

В. о. начальника управління    В. Огура 
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21.03.2011 р.       №115р 

 

Про формування мережі класів 

загальноосвітніх навчальних закладів  

у 2011-2012 навчальному році 
 

На виконання розпорядження голови ЛОДА від 25.10.2010 р. №1218/0/5-10 «Про затвердження 

дорожньої карти з оптимізації мережі бюджетних установ», Програми розвитку освіти м. Львова на 

період 2008-2012 рр., з метою забезпечення оптимізації мережі класів на 2011-2012 навчальний рік, 

раціонального та ефективного використання бюджетних коштів 

Н А К А З У Ю: 

1. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

1.1. Вжити заходи щодо підвищення персональної відповідальності керівників підвідомчих установ 

за формування мережі класів на 2011-2012 н. р. та раціональне і ефективне використання 

бюджетних коштів. 

1.2. Забезпечити формування мережі класів у 2011-2012 навчальному році на рівні планової 

наповнюваності, особливу увагу звернути на формування 1-х, 5-х, 10-х класів та класів у 

загальноосвітніх  вечірніх школах. 

1.3. Не допустити формування мережі класів з низькою наповнюваністю. 

1.4. Надати в термін до 20.05.2011 р. проект мережі класів на 2011-2012 навчальний рік. 

1.5. До 22.04.2011 р. подати пропозиції щодо оптимізації мережі навчальних закладів м. Львова. 

1.6. Забезпечити формування мережі класів з дотриманням чинного законодавства в термін до 

22.08.2011 р. 

1.7. Інформацію про формування мережі класів подати в управління освіти департаменту 

гуманітарної політики Львівської міської ради до 25.08.2011 р. 

2. Заступнику начальника управління освіти з фінансово-економічних питань та менеджменту 

Я. Іващишин : 

2.1. Забезпечити проведення аналізу формування мережі класів закладів освіти м. Львова до 

29.08.2011 р. 

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

Г. Слічну. 
 

В. о. начальника управління освіти    В. Огура 
 

 
21.03.2011 р.       №116р 

 

Про розподіл навчального навантаження 

педагогічних працівників закладів освіти 

м. Львова на 2011-2012 навчальний рік 
 

З метою забезпечення якісної організації навчально-виховного процесу, своєчасного 

забезпечення його відповідними педагогічними кадрами, оптимального формування мережі 

навчальних закладів 
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Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити склад комісії щодо вивчення розподілу навчального навантаження педагогічних 

працівників та формування мережі класів закладів освіти м. Львова у 2011-2012 навчальному 

році /Додаток №1/. 

2. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

2.1. Провести до 20.05.2011 р. аналіз розподілу навчального навантаження керівних та педагогічних 

працівників закладів освіти  відповідно до вимог Типових навчальних планів, затверджених 

наказами Міністерства освіти і науки України . 

2.2. До 22.08.2011 р. затвердити робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів 

комунальної форми власності та погодити робочі навчальні плани навчальних закладів 

приватної форми власності, позашкільних та дошкільних навчальних закладів. 

2.3. Відповідно до графіка /Додаток №2/ представити в управління освіти аналіз попереднього 

розподілу навчального навантаження педагогічних працівників, проект мережі класів та 

наявність вакансій на 2011-2012 н. р.  

3. Директорам позашкільних навчальних закладів, підпорядкованих управлінню освіти 

департаменту гуманітарної політики ЛМР: 

3.1. До 20.05.2011 р. провести розподіл попереднього навантаження педагогічних працівників 

відповідно до проектів робочих навчальних планів на 2011-2012 н. р.  

3.2. Письмово попередити педагогічних працівників про педагогічне навантаження у 2011-

2012 н. р. (до виходу у відпустку). 

3.3. При формуванні навантаження педагогічним працівникам враховувати навантаження 

працівників, які знаходяться у довготривалій відпустці (у зв’язку з вагітністю та пологами, 

доглядом за дитиною, творчою відпусткою). 

3.4. Представити спільно з головами профспілкових комітетів на засідання комісії згідно графіка 

/Додаток № 2/: 

3.4.1. Проект робочого навчального плану закладу; 

3.4.2. Таблицю розподілу годин навчального плану; 

3.4.3. Розрахунок годин; 

3.4.4. Проект мережі класів; 

3.4.5. Аналіз попереднього розподілу педагогічного навантаження; 

3.4.6. Заяви про згоду педагогічних працівників працювати з неповним тижневим навантаженням;  

3.4.7. Інформацію про надання платних освітніх послуг. 

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

Г. Слічну. 
 

В. о. начальника управління     В. Огура 
 

Додаток №1 

до наказу 

управління освіти департаменту 

гуманітарної політики  

Львівської міської ради 

від 21.03.2011 р. №116р 

СКЛАД 

комісії щодо вивчення розподілу тижневого навчального навантаження педагогічних 

працівників закладів освіти м. Львова у 2011-2012 навчальному році 
 

 В. Огура – в.о. начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради, голова комісії; 

 Г. Слічна – заступник начальника управління освіти, заступник голови комісії. 

Члени комісії: 

 Я. Іващишин – заступник начальника управління освіти з фінансово-економічних питань та 

менеджменту; 

 О. Рубай – головний спеціаліст, економіст  управління освіти; 

 Л. Потапенко – головний бухгалтер ЦБ управління освіти; 
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 І. Гайдук – головний спеціаліст управління освіти з питань виховної роботи та позашкільної 

освіти; 

 З. Хонько – головний спеціаліст управління освіти з питань загальної середньої освіти.  
 

Додаток №2 

до наказу 

управління освіти департаменту 

гуманітарної політики  

Львівської міської ради 

від 21.03.2011 р. №116р 

ГРАФІК 

засідання комісії щодо аналізу комплектування педагогічних працівників на 2011-2012 н.р. 
 

№ з/п Відділ освіти /навчальний заклад/ Дата Час 

1. ЦТДЮГ 23.05.2011 р. 14.00 

2. ЛДЮТШ 23.05.2011 р. 15.00 

3. ЛМДЕНЦ 23.05.2011 р. 16.00 

4. ЛМКМЦ «Галицьке юнацтво» 23.05.2011 р. 17.00 

5. Галицький район 30.05.2011 р. 10.00 

6. Залізничний район 30.05.2011 р. 11.00 

7. Личаківський район 30.05.2011 р. 12.00 

8. Сихівський район 30.05.2011 р. 14.00 

9. Франківський район 30.05.2011 р. 15.00 

10. Шевченківський район 30.05.2011 р. 16.00 
 

 
21.03. 2011 р.        №117р 
 

Про проведення ІІ етапу моніторингу рівня 

навчальних досягнень учнів з музичного мистецтва  

у навчальних закладах міста Львова  
 

На виконання Програми розвитку освіти міста Львова на період  2008 – 2012 років, 

затвердженої ухвалою Львівської міської ради від 20.03.2008 р. №1615 , заходів управління освіти 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, затверджених наказом управління 

освіти №297 від 04.09.2008 р. «Про основні напрямки та вимоги до викладання предметів 

художньо-естетичного циклу» та наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради від 07.10.2010 р. №398р «Про проведення моніторингу рівня навчальних 

досягнень учнів з музичного мистецтва у навчальних закладах міста Львова», з метою сприяння 

підвищення якості освіти, отримання об’єктивної інформації про рівень засвоєння учнями 

програмного матеріалу з музичного мистецтва 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести 06.04.2011 р. ІІ етап моніторингу навчальних досягнень учнів 8-х класів з музичного 

мистецтва. 

2. Моніторингові дослідження з музичного мистецтва проводити за однаковими для всіх учасників 

завданнями. 

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

3.1. До 29.03.2011 р. підготувати завдання для проведення ІІ етапу моніторингу.  
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3.2. До 31.03.2011 р. забезпечити тиражування завдань для учасників моніторингового 

дослідження. 

3.3. Провести нараду для інструкторів з питань проведення ІІ етапу моніторингу. 

3.4. Інформацію про результати моніторингу подати в управління освіти ДГП ЛМР до 21.04.2011 р. 

3.5. За підсумками виконаних робіт (тестів) оцінити рівень навчальних досягнень учнів.  

3.6. Порівняти результати дослідження з семестровим оцінюванням у 8-му класі. 

3.7. Визначити чинники, що впливають на якість художньо-естетичної освіти школярів. 

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

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  Г. Слічну.  
 

В. о. начальника управління     В. Огура 


