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ПЛАН РОБОТИ
Управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 

на квітень 2010 року
№
з/п

Зміст роботи Термін
проведення

Відповідальні

1 2 3 4

1 Нарада начальників відділів освіти райадмініст-
рацій

13.04 - 27.04. 
2010 р.

Н. Оксенчук, 
Г. Слічна

2 Нарада заступників начальників відділів освіти 
райадміністрацій

26. 04. 2010 р. Г. Слічна

3 Засідання Школи резерву керівних кадрів буде додатково 
повідомлено

Г. Слічна,
 М. Боротюк

4 Комплексна перевірка ЗНЗ упродовж 
місяця

Г. Слічна

5 Перевірка виконання Інструкції з ведення діло-
вої документації у ЗНЗ І-ІІІ ступення

упродовж 
місяця

Г. Слічна,

6 Нарада спеціалістів відділів освіти «Організація 
проведення Тижня безпеки дитини у ДНЗ 
м. Львова»

19. 04. 2010 р. С. Чемерис,

7 Нарада спеціалістів відділів освіти щодо ство-
рення гуртків з підготовки гідів-перекладачів

упродовж 
місяця

О. Ліксо

8 Висвітлення управлінської діяльності на сайті 
управління освіти

упродовж 
місяця

М. Боротюк

9 Підготовка ГУОН узагальнених статистичних 
звітів

Л. Василишин 

10 Провести атестацію загальноосвітніх навчаль -
них  закладів м. Львова 

упродовж 
місяця

Г. Слічна, 
спеціалісти 
управління освіти

11 Вивчення стану викладання та виконання на-
вчальних планів та програм з фізичного вихо-
вання

упродовж 
місяця

Л. Войтович

12 Моніторингові дослідження з хімії, фізики та 
біології

13-14.04. 
2010 р.

Г. Слічна, 
Н. Проць

Вивчення стану організації роботи шкільних 
бібліотек

упродовж 
місяця

Л. Василишин

13 Вивчення стану та організації фізичного вихо-
вання у ДНЗ м. Львова

упродовж 
місяця

С. Чемерис

14 Перевірити дотримання органами управління 
освітою вимог нормативних документів в орга-
нізації проведення державної підсумкової атес-
тації навчальних досягнень у формі екстернату 
для отримання документа про освіту

упродовж 
місяця

Г. Слічна,
Л. Васюта

15 Вивчення стану  організації навчально-виховно-
го процесу у школах з поглибленим вивченням 
предметів

упродовж 
місяця

О. Ліксо

16 Здійснити вивчення організації правоосвітньої 
та правовиховної роботи у ЗНЗ м. Львова

упродовж 
місяця

І. Гайдук

17 Навчальні тренінги за програмою Майкрософт 
«Партнерство у навчанні» для вчителів-предмет-
ників

упродовж 
місяця

М. Боротюк

18 Фестиваль права для учнів початкових класів 
ЗНЗ м. Львова

буде 
додатково 

повідомлено

О. Ліксо



5

19 Науково-практична лінгвістична конференція на 
тему «І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь»

23.04. 2010 р. О. Ліксо

20 Загальноміський конкурс науково-дослідницьких
робіт «Екологічні проблеми та раціональне ви-
користання природних ресурсів»

14.04. 2010 р. О. Ліксо

21 Місячник довкілля упродовж 
місяця

І. Гайдук

22 Міські змагання з технічної творчості «Твори і 
перемагай – 2010 р. »

24.04. 2010 р. І. Гайдук

23 Організувати проведення Тижня безпеки дитини 
у ДНЗ м. Львова

упродовж 
місяця

С. Чемерис

24 Міський фестиваль-огляд художньої самодіяль-
ності ЗНЗ «Львівські витинанки»

26.04.-30.04. 
2010 р.

І. Гайдук

25 Фестиваль народних забав для дітей молодшого 
шкільного віку «Великоднє сонечко»

07.04. 2010 р. І. Гайдук

26 Провести фестиваль дитячого читання «Форум 
видавців - дітям»

29.04.-01.05. 
2010 р.

Л. Василишин

27 Конкурс на кращу мультимедійну презентацію 
за програмою «Інтел. Навчання для майбутнього»

15.04. 2010 р. М. Боротюк

ВИТЯГ З ПЛАНУ РОБОТИ
Навчально-методичного центру освіти м. Львова на квітень 2010 року

Категорія педпрацівників Дата Година Місце проведення Відповідальний
1 2 3 4 5

Керівники РМО вчителів матема-
тики (нарада)

07.04 15.00 СЗШ № 62 Д. Живко

Учителі математики, які працюють
у 9-х та 11-х класах (по 1 вчителю 
від навчального закладу) 

08.04 15.00 СЗШ № 62 Д. Живко

Школа молодого психолога (нав-
чально-практичне заняття) 

08.04 10.00
НМЦО,

пл. Д. Галицького, 4
Л. Боженко

Члени динамічної групи вчителів 
основ здоров’я (засідання)

08.04 15.00
НМЦО,

пл. Д. Галицького, 4
В. Олійник

Керівники РМО вчителів  приро-
дознавства (нарада)

13.04 15.00
НМЦО,

пл. Д. Галицького, 4
А. Палій

Учителі, які відповідають за краєз-
навчу роботу (семінар)

13.04 15.00 CЗШ № 3 А. Васільєва

Школа молодого вчителя
13.04 15.00

НМЦО,
пл. Д. Галицького, 4

Н. Бідник,
Ж. Романишин

Моніторингові дослідження з:        
- біології
- хімії, фізики

13.04
14.04

Згідно 
шк. 

розкл.
Школи міста Методисти

Учителі-керівники команд конкур-
сів «Мій Львів», «Краєзнавець», 
учні-учасники конкурсів
(екскурсія)

14.04 15.00
пл. Ринок, 

фонтан «Адоніс»
А. Васільєва

Керівники РМО учителів геогра-
фії (нарада)

14.04 15.00
НМЦО,

пл. Д. Галицького, 4
Я. Бухней

6

1 2 3 4 5

Учителі з перевіркимоніторингових 
завдань з хімії (за списком, вчителі хімії 
по районах м. Львова) (засідання)

14.04 14.30 ССЗШ № 28 С. Когут

Учителі, залучені до проекту «Шко-
ла і музей: працюємо разом» 
(за списком) 
(презентація посібника)

15.04 15.30
Національний музей 
ім. А. Шептицького,

пр. Свободи, 20

О. Гурин

Учителі математики – члени дина-
мічної групи (засідання)

15.04 15.00 ВСШ № 28 Д. Живко

Учителі історії (за списком) 
(семінар «Людський вимір 
трагедії»)

15.04 15.00
НМЦО,

пл. Д. Галицького, 4
Ж. Романишин

Керівники РМО вчителів ШПМ, 
вчителі хімії Галицького району
(проблемний семінар)  

16.04 15.30 ССЗШ № 28

С. Когут

Соціальні педагоги шкіл міста (нав-
чально-практичне заняття)

16.04 10.00
НМЦО,

пл. Д. Галицького, 4
Л. Боженко,
З. Ханькова

Консультація для учнів-учасни-
ків краєзнавчих конкурсів 19.04 15.00

Міська дитяча 
бібліотека,

вул. Окуневського

А. Васільєва

Учителі біології шкіл, у яких було 
проведено ІІ етап моніторингу 
(аналіз результатів )

19.04 15.00
НМЦО,

пл. Д. Галицького, 4
В. Олійник

Вчителі природознавства 
(тренінг)

20.04 15.00

Стрийський парк, 
біля входу з 

вул. Стрийської
А. Палій

Керівники РМО учителів трудо-
вого навчання (нарада)

20.04 15.30
НМЦО,

пл. Д. Галицького, 4
Б. Шарун

Учителі-філологи – члени динамі-
чної групи  (засідання)

21.04 15.00 СЗШ № 35 Л. Мельник

Учителі початкових класів ( члени
творчої групи), які працюють за 
Програмою «Лицем до дитини»
 (засідання)

21.04
15.30-
18.00

НМЦО, 
Костюшка, 2

Л. Хоршунова,
О. Ганик

Голови ШМО класних керівників
Шевченківського, Личаківського р-
нів(семінар «Як покращити спіл-
кування батьків і дітей»)

21.04 15.30
НМЦО,

пл. Д. Галицького, 4

Т. Ольшанецька,
В. Ставецький,
Л. Боженко

Учителі фізики шкіл Шевченківсь-
кого р-ну та шкіл міста, які працю-
ють над проблемою «Використання 
інформаційно-комп’ютерних техно-
логій на уроках фізики та астроно-
мії» (семінар-практикум)

21.04 15.00 СЗШ № 23
М. Білик,
З. Максимович

Учителі географії -  члени творчої 
групи (виїзне засідання м. Жовква)  21.04 9.30

Збір в кінці 
вул. Куліша

Я. Бухней
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1 2 3 4 5

Голови ШМО класних керівників Си-
хівського, Галицького р-нів (семінар)

22.04 15.30
НМЦО,

пл. Д. Галицького, 4

В. Ставецький
Т. Ольшанецька,
Л. Боженко

Учителі зарубіжної літератури 
(за окремим списком) (семінар)

22.04 15.00

Личаківська
райдержадміністрація  

(зала № 302),
вул. К. Левицького, 67

Л. Мельник, 
У. Гнідець

Практичні психологи шкіл міста 
(робота навчально-практичної 
школи «Основи символдрами»)

22.04 10.00
НМЦО, 

вул. Костюшка, 2
М. Кваша

Учителі, які викладають художню 
культуру (семінар)

22.04 15.00 СЗШ № 9 О. Гурин

Учителі математики, які атестува-
лися у 2007 році (семінар) 22.04 15.00 СЗШ № 62 Д. Живко

Вчителі християнської етики
(презентація) 26.04 15.00

НМЦО, 
вул. Костюшка, 2

О. Сабара

Учителі трудового навчання (зі ста-
жем роботи до 5 років) (семінар)

27.04 15.30
НМЦО,

пл. Д. Галицького, 4
Б. Шарун

ГоловиШМО класних керівників  
Франківського, Залізничногор-нів
(семінар)

28.04 15.30
НМЦО,

пл. Д. Галицького, 4

В. Ставецький

Учителі біології – тренери майстер-
класів (навчально-практичне 
заняття)

28.04 15.00
НМЦО, 

вул. Костюшка, 2
В. Олійник

Керівники РМО, вчителі фізики  
(нарада) 28.04 15.00

НМЦО,
пл. Д. Галицького, 4

М. Білик

                                Голови ШМО вчителів української мови та літератури 
                                                 (інструктивно-методичні наради):

Личаківський р-н 27.04 14.30 СЗШ № 49
Залізничний р-н

28.04 10.00
НМЦО, 

вул. Костюшка, 2
Галицький р-н 28.04 15.00 СЗШ № 62
Сихівський р-н

28.04 12.00
НМЦО, 

вул. Костюшка, 2
Шевченківський р-н 29.04 15.00 СЗШ № 22
Франківський р-н 30.04 15.00 ССЗШ № 2

Л. Мельник

Учителі музики загальноосвітніх шкіл міста
(огляд художньої самодіяльності «Львівські витинанки»):

Галицький р-н 26.04 15.00
Личаківський р-н 26.04 10.00
Залізничний р-н 27.04 15.00
Сихівський р-н 28.04 15.00
Франківський р-н 29.04 14.00
Шевченківський р-н 30.04 13.00

згідно з районним 
наказом

Т. Ольшанецька,
О. Гурин
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Центр Дослідження Літератури
для Дітей та Юнацтва  

Ukrainian Research Center of Children and Youth Literature 

Звернення 
Президента 

Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва
кандидата філологічних наук,

доцента Гнідець У. С.   
Шановні вчителі! Шановні літератори!

Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва звертається до Вас із проханням підтримати 
проект «Література. Діти. Час», в основу якого закладений доброзичливий та конструктивний діалог 
фахівців з різних сфер, дотичних до розвитку літератури для дітей та юнацтва та формування дитячої 
рецептивної свідомості у наших дітей. 

Знаючи, що всі Ви провадите широку просвітницьку діяльність, яка виходить далеко за межі власне 
шкільної роботи, та з огляду на Вашу небайдужість до стану справ у сучасній літературі для дітей та юна-
цтва, просимо Вас долучитися до співпраці з Центром дослідження літератури для дітей та юнацтва.

Коло питань, які досліджує Центр, досить широке. Для реалізації задумів нам дуже бракує реальної 
підтримки вчителів-практиків. А, оскільки, Ви і належите до тих комунікаторів, які щоденно безпосередньо 
мають справу із зростаючим читачем, ми просимо Вас долучитися до Всеукраїнського дослідження 
читацьких смаків дітей і, відповідно, до розвитку читацької компетенції у них. Щоб зацікавити дітей до 
участі, ми організовуємо літературно-комунікативні студії «Виховна година з книжкою!», на які постійно 
(щотижня) запрошуємо дитячих письменників, ілюстраторів, психологів, провідних перекладачів дитячої 
літератури, організовуємо різні читання та ін. Дуже актуальним і цікавим є, запропонований нами, захід 
«Школа – Бібліотека», який, очевидно, потрібно було б організовувати для школярів хоча б 1 раз на місяць 
для кожного класу. В даному контексті ми дуже сподіваємось на Вашу співорганізацію з тим, щоб 
уможливити поширення цього просвітницького проекту у всі школи Львова та Львівської області. 

Однак, основною формою нашої діяльності є організація відповідних науково-
теоретичних та науково-практичних тематичних семінарів впродовж року, на які 
запрошуються також і вчителі для того, щоб наблизити наукові зрушення до практичних 
втілень. Також запрошуємо Вас до науково-практичної дискусії в рамках ІІ Міжнародного 
симпозіуму «Література. Діти. Час», який відбудеться 1-5 червня 2010 року. Під час цього 
симпозіуму ми організовуємо для учнів та вчителів літератури масові зустрічі-екскурсії з 
письменниками у музеях Львова та Львівщини. Вчителі запрошуються також до участі як 
доповідачі в науково-практичній конференції «Література для дітей та юнацтва як основа 
для еволюції національної соціокультурної політики України», яка відбудеться 3-5 червня.

Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва оголошує також чотири конкурси, які б мали 
дати також ширше, незаангажоване уявлення про те, що насправді діється у сприйнятті книжки дітьми.
 Конкурс сучасного переказу-інтерпретації на тему «Лис Микита» за мотивами 

однойменної казки Івана Франка серед школярів 8-11 класів.
Координатор конкурсу: Дереза Людмилда Василівна, доктор філологічних наук, 

професор кафедри зарубіжної літератури  Полтавського державного педагогічного 
університету імені В.Г. Короленка.

Контактні дані: dereza2007@mail.ru
Переможці конкурсу будуть нагороджені призами.

 Конкурс книжкової сучасної ілюстрації на тему «Лис Микита» за мотивами одной-
менної казки Івана Франка. 

Координатор конкурсу: Галина Павлишин, дитяча письменниця та ілюстратор 
Контактні дані: fabulaveridicus@gmail.com Техніка виконання: довільна
Ілюстрації надсилайте у форматі JPG або TIFF на адресу:   konkurs.lys.mykyta@gmail.com
Переможці конкурсу будуть нагороджені призами. Буде організована виставка 

ілюстрацій 1-5 червня в рамках ІІ Міжнародного симпозіуму «Література. Діти. Час».
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Центр Дослідження Літератури
для Дітей та Юнацтва  

Ukrainian Research Center of Children and Youth Literature 

Перші конкурси Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва присвячені класику 
української дитячої літератури Івану Франку, чий твір «Лис Микита» увійшов в усі провідні 
міжнародні лексикони світових класиків літератури для дітей та юнацтва. 

Конкурс «Моя улюблена книжка» - це конкурс малюнка до найулюбленішої книжки на думку читача 
(слухача)  Координатор конкурсу: Оксана Кротюк, дитяча письменниця, лауреат премії ім. Наталі 
Забіли, лауреат Літературного конкурсу "Рукомесло". Контактні дані: doshch@online.ua
 Також в рамках літературного фестивалю, організованого спільно з Львівською облдержадміністрацією 
та Львівською обласною дитячою бібліотекою, ми оголошуємо конкурс на найкращу «туристично-
літературну візитку рідного краю».

Туристично-літературну візитку просимо надсилати в тезах обсягом до 2 сторінок 14 кеглем шрифтом 
Times New Roman, 1 інтервал, разом із короткою біографічною довідкою та фотографію на електронну 
адресу: ld13@ukr.net

Координатор конкурсу: Леся Довганик, директор Львівського обласного молодіжного центру праці 
Львівської облдержадміністрації. Номінації будуть у таких вікових категоріях:7-10; 10-14; 14-21 

Останній термін прийому усіх робіт: 15 травня..Довідки Центру: 067 876 97 97, 
urccyl@gmail.com

!!!!!! Також запрошуємо Вас підтримати наш партнерський проект «Львівський дитячий 
Фестиваль художнього перекладу» під керівництвом знаменитого перекладача, поетеси, 
лауреата премії ім. М. Рильського, –  Наталі Трохим.

Фестиваль проводиться з метою виявлення та підтримки талановитих дітей, що пробують свої сили в 
галузі художнього перекладу; сприяння розкриттю і розвитку їхнього обдарування; заохочення школярів до 
перекладацької праці; ознайомлення з особливостями і прийомами роботи над текстом визнаних і досвідче-
них перекладачів (проведення майстер-класу); донесення до зацікавленого читача творів чужомовних літе-
ратур у дитячій інтерпретації; розкриття багатства української мови крізь призму художнього перекладу. 

Учасники фестивалю:  учні загальноосвітніх навчальних закладів Львівщини.

Переклади надсилайте за адресою: 79005, м. Львів, вул. Кирила і Мефодія, 17а

Довідки за телефоном: 093 452 60 74

Сподіваємось, наша пропозиція співпраці буде Вам цікавою й ніякою мірою не обтяжить Вас. Люб’язно 
просимо розглянути наше прохання в найкоротший строк і запропонувати і Ваші варіанти співпраці. Дякуємо.

З повагою,  Уляна Гнідець, 

Президент Центру Дослідження 

Літератури для Дітей та Юнацтва
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24.02. 2010 р.            № 76р
             

Про проведення  ІІІ міського
конкурсу  юних  фотолюбителів
«Світанок міста Лева»

У рамках відзначення Дня Львова, відповідно до плану роботи управління освіти 
департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, з метою розвитку 
аматорського фотомистецтва серед учнівської молоді, популяризації діяльності дитячих та 
юнацьких фотостудій і фотогуртків, виховання любові до рідного міста,  

НАКАЗУЮ :
1.Провести 06.05.2010 р. на базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 
м. Львова (вул. Антоновича,70)  ІІІ міський  конкурс юних  фотолюбителів  «Світанок 
міста Лева» серед  учнівської молоді м. Львова.
2. Затвердити  Положення про міський  конкурс юних фотолюбителів «Світанок міста 
Лева»  (додаток 1). 
3. Начальникам відділів освіти  районних адміністрацій м. Львова, директорам 
позашкільних навчальних закладів міського підпорядкування:
3.1. Інформувати керівників закладів освіти, вихованців позашкільних навчальних 
закладів про  конкурс юних фотолюбителів, з метою залучення дітей до  участі у конкурсі 
відповідно до Положення .            
4. Директорові Центру науково–технічної творчості учнівської молоді м. Львова Б. Боднару.
4.1. Забезпечити  організацію та проведення ІІІ міського конкурсу юних фотолюбителів 
«Світанок міста Лева».
4.2. До 12.05.2010 р. подати в Управління освіти  Департаменту гуманітарної політики 
Львівської міської ради підсумковий протокол засідання журі.
5. Головному спеціалісту управління освіти  І.Гайдук  забезпечити підведення підсумків та 
відзначення переможців конкурсу до 25.05.2010 р.
6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління освіти 
Г. Слічну.

Начальник управління Н. Оксенчук
Додаток 1  

до наказу Управління освіти 
Департаменту  гуманітарної політики 

                                                                             Львівської міської ради
                                                                             від 24.02.2010 р. № 76р

П О Л О Ж Е Н Н Я
про міський конкурс юних фотолюбителів

«Світанок міста Лева» 
1. Організатори конкурсу
1.1. Управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради;
1.2. Центр науково-технічної творчості учнівської молоді м. Львова;
1.3. Львівська організація Національної Спілки фотохудожників України;
1.4. Фотогалерея  Василя  Пилип'юка  «Світло і тінь».
2. Мета і завдання
2.1. Популяризація діяльності дитячих та юнацьких фотостудій і фотогуртків міста Львова;
2.2. Розвиток фотоаматорського мистецтва серед молоді міста;
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2.3. Виховання любові до рідного краю, до рідного міста.
3. Тематика  фоторобіт
3.1. У світлинах повинна висвітлюватись історія, архітектура, природа міста, життя, праця  
людей нашого краю;
3.2. Роботи будуть оцінюватись у номінаціях: «Архітектура», «Пейзаж»,  «Жанрова  фото-
графія», «Натюрморт», «Спорт», «Експериментальне фото», «Макрофото», «Студійний 
портрет», «Жанровий портрет».
4. Загальні положення
4.1. Дата проведення:  6 травня 2010 року о 15.00 год.
4.2. Місце проведення: Центр науково-технічної творчості учнівської молоді    м. Львова 
(вул. Антоновича, 70).
4.3. Учасники конкурсу: діти та молодь віком  10-18 років, які займаються у фотостудіях і 
гуртках загальноосвітніх,  позашкільних  навчальних  закладів, інших освітніх установах 
міста, а також всі охочі фотоаматори. 
5. Оцінювання та нагородження переможців
5.1.  Журі оцінює  роботи у двох вікових категоріях: 10-15 років; 15-18 років.
5.2.  Нагородження здійснюється на підставі протоколів  журі.
5.3. Переможці у номінаціях нагороджуються  дипломами  та цінними призами.
5.4.  За результатами конкурсу  буде організовано фотовиставку.
5.5. Кожен учасник, чиї роботи пройшли відбір і експонувалися на  виставці, отримає  диплом.
6. Журі фотоконкурсу:
6.1. Гайдук  Ірина  Іванівна - головний спеціаліст управління освіти департаменту гуманітарної 
політики Львівської міської ради; 
6.2. Дубас  Володимир  Олексійович - голова Львівської організації Національної Спілки  
фотохудожників  України;
6.3. Пилип'юк  Василь Васильович - президент видавничого підприємства «Світло  і   тінь», Лауреат 
Національної Премії України ім. Т.Г.Шевченка, заслужений діяч мистецтв України.
7. Умови  проведення конкурсу:
7.1.  Для участі у конкурсі необхідно подати роботи до 29 квітня 2010 року в оргкомітет за 
адресою: м. Львів, вул. Антоновича, 70 (ЦНТТУМ).                                        
За  додатковою інформацією звертатися  телефоном: 237-61-78, завідувач організаційно-
масовим відділом - Леся Богданівна Мацюра. 
7.2. Учасники конкурсу прибувають з керівником, який несе відповідальність за життя та 
здоров'я дитини.
7.3. На конкурс приймаються кольорові та чорно-білі  фотосвітлини розміром не менше 21х30 см,  
виконані будь-якою  фототехнікою,  не наклеєні  на картон і не  вставлені  у паспорту.
7.4. Від кожного учасника не більше 10 робіт.
7.5. На  зворотньому  боці фотографії вказати: назву роботи, прізвище, ім'я автора, вік. До 
робіт додати заповнену анкету учасника (додається).
7.6. Роботи учасників конкурсу «Світанок міста Лева» не повертаються

Анкета-заявка учасника фотоконкурсу «Світанок міста Лева»

Прізвище ________________ім'я __________по   батькові______________

Домашня адреса:________________________________________________

Телефони: дом.________________  моб.______________________________

Навчальний заклад:_______________________________________________
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Список   фоторобіт
№ п/п Назва фотографії Номінація Рішення журі

прийняття 
в 

експозицію

нагороджено

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Підпис   учасника ______________

Дата заповнення _____________

25.02. 2010 р.                                                                                                 №  80р
                                                                                         

Про порядок закінчення 2009-2010 
навчального року та проведення 
державної підсумкової  атестації  в 
загальноосвітніх навчальних 
закладах м. Львова

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 р. № 1/9-50 
«Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації 
в загальноосвітніх навчальних закладах в 2009-2010 навчальному році» 

НАКАЗУЮ:
1.  Начальникам відділів освіти районних адміністрацій:
Завершити навчальні заняття  у 1-11-х класах  27 травня 2010 р.
Свято «Останній дзвоник» провести 28 травня 2010 р.
Забезпечити організоване закінчення навчального року та проведення державної 
підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до :
 Листа Міністерства освіти і науки України від 01.02.2010 р. № 1/9- 50 «Про порядок закі-
нчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх
навчальних закладах в 2009-2010 навчальному році»;
 Листа МОН України від 06.03.2009 р.  № 1/9- 150 «Про заборону збирати кошти на про-
ведення 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 затвер-
джено наказом МОН України від 21.12.2009 р. № 1151.
 Інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008 р. № 1/9-61 «Про органі-
зацію 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»;
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 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.

Начальник управління                                                   Н. Оксенчук

26.02.2010 р.                                                                                                                 № 81р                                             

Про підготовку та участь
навчальних закладів м. Львова 
у фестивалі дитячого читання
«ФОРУМ ВИДАВЦІВ – ДІТЯМ»

З метою  виховання культури читача, залучення до читання широкого кола дітей та 
учнівської молоді, формування з допомогою здобутих навиків читання світогляду дітей та 
пропагування української книги,                             

НАКАЗУЮ :
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 29.04.2010 р. до 01.05.2010 р. у м. Львові.
1.2. З 05.03.2010 р. до 09.05.2010 р. забезпечити підготовку та проведення учнівських конкурсів та 
зустрічей відповідно до Положень: 
 огляд-конкурс «Фестиваль-парад  літературних героїв». (додаток 1).
 конкурс фотографій «Читаюча родина». (додаток 2).
 місячник читання української книжки «Духова сила української книги». ( додаток 3).
 тиждень зустрічей з українськими дитячими письменниками та видатними людьми 

України «Літературний марафон». (додаток 4).
 конкурс малюнка «Я люблю читати!» (додаток 5).
1.3. Подати в управління освіти:
 до 16.04.2010  р. заявки на участь у огляді-конкурсі «Фестиваль-парад  літературних героїв». 
 до 15.04.2010 р. матеріали конкурсу фотографій «Читаюча родина».
 до 12.04.2010 р. матеріали конкурсу малюнка «Я люблю читати!».
 до 07.05.2010 р. фото-Звіт про проведення Літературного марафону та місячника читання  

«Духова сила української книги».
2. Директорові МКМЦ «Галицьке юнацтво» В. Іваху:
2.1. Забезпечити висвітлення проведення заходів на шпальтах газети «Галицьке юнацтво».
3. В. о. директора навчально-методичного центру освіти  м. Львова Н. Проць:
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.
          

Начальник управління Н. Оксенчук
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   Додаток 1
          до наказу Управління освіти 

Департаменту  гуманітарної політики 
                                                                             Львівської міської ради
                                                                             від 26.02.2010 р. № 81р

ПОЛОЖЕННЯ

огляду-конкурсу  «ФЕСТИВАЛЬ-ПАРАД ЛІТЕРАТУРНИХ ГЕРОЇВ»

І.    Мета та завдання:

 Створення сприятливих умов для популяризації української книги. 
 Формування світогляду дітей з допомогою здобутих навиків читання.
ІІ. Проведення:
Огляд-конкурс «Фестиваль-парад літературних героїв»  проводиться  30 квітня  2010 р.
Місце проведення: урочисте проходження дитячих колон вулицями міста Львова та 
презентація програм  у  Палаці 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.
ІІ. Учасники:

Учасниками огляду-конкурсу «Фестиваль-парад літературних героїв» можуть бути учні 
(вихованці)  дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів м. Львова.

Порядок та умови проведення: 
Підготовка до огляду-конкурсу «Фестиваль-парад літературних героїв» (далі- Фестиваль) проводиться 

у відділі освіти, дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах. 
Навчальні заклади:
Упродовж  березня  вихователі та учителі навчальних закладів м. Львова під час уроків позакласного 

читання та виховних заходів проводять конкурс на найкращий костюм літературного героя, залучають 
учнів (вихованців)-переможців до участі в урочистостях Фестивалю. 

До 14.04.2010 року подають заявку в районний відділ освіти на участь у огляді-конкурсі 
«Фестиваль-парад літературних героїв», який відбудеться 30.04.2010 року під час 
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 з 30 осіб для представлення району  (урочистій презентації 
читання дитячої книги) під час «Фестивалю літературних героїв». 

Представлення району відбуватиметься українською мовою, впродовж 10 хвилин, на 
відкритій сцені Палацу Мистецтв. Програма проведення Урочистостей буде доведена до 
відома районів додатково.

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
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    Додаток 2
          до наказу Управління освіти 

Департаменту  гуманітарної політики 
                                                                             Львівської міської ради
                                                                             від 26.02.2010 р. № 81р

                                                 
ПОЛОЖЕННЯ

конкурсу фотографій «ЧИТАЮЧА РОДИНА»

І.    Мета та завдання:
 Створення сприятливих умов для популяризації української книги. 
 Формування естетичних відчуттів дітей з допомогою здобутих навиків читання.
ІІ.   Проведення:
Конкурс фотографій «Читаюча родина» проводиться з 05.03.2010 р. до 15.04.2010 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.
ІІ.   Учасники:
Учасниками конкурсу фотографій «Читаюча родина» можуть бути учні (вихованці) 
дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних  навчальних закладів м. Львова.

Порядок та умови проведення: 
Підготовка до конкурсу фотографій «Читаюча родина» проводиться у  відділі освіти, 
дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах. 

Навчальні заклади:
Усі дитячі фото-мистецькі (фотографії) роботи навчальні заклади подають до 14.04.2009 р.
в районний відділ освіти для участі у міському конкурсі та виставці мистецьких робіт, яка 
відбудеться під час Фестивалю дитячого читання «Форум видавців – дітям» у приміщенні 
Палацу Мистецтв (вул. Коперника, 17). 
Відділи освіти: до 15.04.2010року подають найкращі фото-мистецькі роботи (фотографії) 
з супровідним листом в Управління освіти головному спеціалісту з питань загальної 
середньої освіти Л. Василишин.

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 флешці-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 «Читаюча родина» про-
водиться під час Фестивалю дитячого читання «Форум видавців-дітям». 
Переможці нагороджуються Дипломами та Грамотами управління освіти та цінними по-
дарунками від громадської організації «Форум видавців».

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

Головний спеціаліст                                                 Л. Василишин
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                                                                                                                                          Додаток 3
          до наказу Управління освіти 

Департаменту  гуманітарної політики 
                                                                             Львівської міської ради
                                                                             від 26.02.2010 р. № 81р

                                                  
ПОЛОЖЕННЯ

проведення місячника читання української книжки 

 «ДУХОВА СИЛА УКРАЇНСЬКОЇ КНИГИ»

І.   Мета та завдання:
 Створення сприятливих умов для популяризації української книги.
 Залучення до читання школярів.
 Дослідження читацьких уподобань дітей.
 Формування світогляду дітей з допомогою здобутих навиків читання.
ІІ.   Проведення: Тиждень читання проводиться з  01.04.2010 р. до 30.04.2010 р.
Місце проведення: навчальні заклади м. Львова
ІІІ.  Керівників та Організатори:
 Управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради;
 Відділи освіти районних адміністрацій Львівської міської ради;
 Дошкільні навчальні заклади;
 Загальноосвітні навчальні заклади.
ІV. Учасники: Учасниками Тижня читання можуть бути вихованці дошкільних 
навчальних закладів, учні загальноосвітніх навчальних закладів.
V.   Порядок та умови проведення Тижня читання:

Місячник читання проводиться у навчальних закладах. 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 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 творів; майстер-класи  (письменницькі спроби, 
віршування, редакторство, переклад, аналітичний погляд на стиль газет і журналів, 
буклетів; учнівський конкурс проектів з реклами української книжки; конкурс на 
найкращий костюм літературного героя).

Для проведення місячника читання наказом керівника у кожному навчальному закладі 
створюється оргкомітет, що проводить: організаційну роботу з виконання спланованих за-
ходів; приймає рішення щодо внесення змін у план заходів;  визначає систему нагороджен-
ня; готує  до 03.05.2010 р. фото-звіт про проведення місячника читання.

VІ. Підведення підсумків:
Найкращі фото-звіти про проведення місячника читання української книги

відзначаються Дипломами та Грамотами управління освіти та цінними подарунками від 
громадської організації «Форум видавців».

Головний спеціаліст                                   Л. Василишин
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Додаток 4
          до наказу Управління освіти 

Департаменту  гуманітарної політики 
                                                                             Львівської міської ради
                                                                             від 26.02.2010 р. № 81р

ПОЛОЖЕННЯ
Тижня зустрічей з письменниками та видатними людьми України

ЛІТЕРАТУРНИЙ МАРАФОН

І.    Мета та завдання:
 Підвищення читацької компетентності та престижу читання.
 Проведення інноваційних форм роботи з різними групами читачів.
ІІ.   Проведення: 
Літературний марафон проводитися з  26.04.2010р. до 30.04.2010 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, бібліоте-
карі, письменники, книговидавці, книгорозповсюджувачі.
V.   Порядок  та проведення літературного марафону:

Літературний марафон проводиться у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних  нав-
чальних закладах. 
Протягом Тижня навчальні заклади відвідають письменники, ілюстратори, відомі особи 
України. Список навчальних закладів, які відвідають письменники, узгоджується  і додається.

Для проведення Літературного марафону наказом керівника створюється у кожному 
навчальному закладі оргкомітет, що проводить:
 організаційну роботу з  підготовки зустрічі.
  готує до 03.05.2010 р. фото-звіт про проведення Літературного марафону.

VІ. Підведення підсумків: 
Найкращі фото-звіти  про проведені зустрічі із 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 Управління освіти 

Департаменту  гуманітарної політики 
                                                                             Львівської міської ради
                                                                             від 26.02.2010 р. № 81р

ПОЛОЖЕННЯ
конкурсу  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».
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 Відділи освіти районних адміністрацій Львівської міської ради.
 Навчальні заклади м. Львова.
ІІІ. Час і місце проведення:
Конкурс проводиться з 05.03.2010 р. до 12.04.2010 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 09.04.2010 р у відділ освіти дитячі мистецькі роботи.
Вимоги до дитячих мистецьких робіт:
 дитячі мистецькі 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 малювання);  
мистецькі роботи подаються з позначкою: на конкурс дитячого малюнка «Я люблю читати!»;
 на зворотньому боці конкурсної роботи вказати: 
1. Назву малюнка, дата виконання.
2. Прізвище, ім’я, по батькові учасника.
3. Навчальний заклад, клас.
4. Контактний телефон учасника чи контактний телефон батьків.
Роботи, надіслані на конкурс, не повертаються і не рецензуються.

Відділи освіти до 12.04. 2010 р. 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 Управління освіти Департаменту гуманітарної 
політики Львівської міської ради і цінними подарунками від газети «Високий Замок» та 
ГО «Форум видавців – дітям».

Головний спеціаліст                                      Л. Василишин

03.03.2010 р.                                                                                                          № 84р
                                                                                                   

Про  відвідування навчальних 
закладів м. Львова представниками 
політичних партій, громадських та 
релігійних організацій

На виконання рішення Колегії Управління освіти Департаменту гуманітарної політики 
Львівської міської ради від 02.03.2010 р., з метою впорядкування відвідування навчальних 
закладів м. Львова  представниками політичних партій, громадських та релігійних  органі-
зацій, 

НАКАЗУЮ:
1. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій:
1.1. Здійснити перевірку на предмет відповідності посадових інструкцій нормативно-
правовим та розпорядчим вимогам. Довідки за результатами перевірки подати  в 
управління освіти до 26.04.2010 р.
1.2. Взяти під особистий контроль відвідування навчальних закладів представниками 
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політичних партій, громадських та релігійних  організацій.
1.3. Заборонити залучення сторонніх осіб до проведення занять з дітьми у дошкільних
навчальних закладах .
2. Керівникам навчальних закладів м. Львова:
2.1. Чітко дотримуватися  чинного законодавства України, статутів навчальних закладів та 
посадових інструкцій.
2.2. Організації зустрічей з представниками громади погоджувати з начальниками відділів 
освіти районних адміністрацій.
2.3. Заборонити проведення відео- та фото-зйомок  сторонніми особами без дозволу 
батьків учнів та вихованців.
3. В. о. директора НМЦО м. Львова Н. Проць:
3.1. Провести навчальні семінари, тренінги з питань прав людини та ділової етики для різ-
них категорій педагогічних працівників. 
3.2. Скласти план-графік проведення навчальних семінарів та тренінгів на 2010 рік та до 
31. 03.2010 р. подати в Управління освіти ДГП ЛМР.
4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник   управління                                                        Н.   Оксенчук

             
03.03. 2010 р.                                                                                            № 87р

                         

Про  підсумки проведення відбіркового туру 
Всеобласного конкурсу кмітливих та винахідливих
профорієнтаційного спрямування  
серед  команд ЗНЗ  м. Львова

Відповідно до листа Львівського міського центру зайнятості від 29.01.2010 р. № 526/06 «Щодо 
проведення конкурсу Профорієнтаційного КВН для учнів загальноосвітніх навчальних закладів», 
листів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 03.02.200 р. 
№ 4-2601-122, від 17.02.2010 р. № 2601-43, з метою формування позитивного іміджу робітничих 
професій та підвищення їх соціального статусу,  26 лютого 2010 р. відбувся відбірковий тур 
всеобласного конкурсу кмітливих та винахідливих профорієнтаційного спрямування серед команд 
загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова.

У змаганнях взяли участь 4 команди закладів освіти м. Львова: 
 «Тіні забутих професій» Львівської лінгвістичної гімназії Галицького району;
 «Львівський смайлик» СЗШ № 40 Залізничного району;
 «Мажори» СЗШ № 54, «Терті пляцки» СЗШ № 99 Шевченківського району.
За результатами змагань перше місце посіла команда «Тіні забутих професій» Львівської 

лінгвістичної гімназії, друге місце – команда «Львівський смайлик» СЗШ № 40. Команди  
«Мажори» СЗШ № 54, «Терті пляцки» СЗШ № 99 були відзначені членами журі за активну 
участь у змаганнях. Враховуючи наведене вище,

НАКАЗУЮ:
1. Начальникам відділів освіти Галицької, Залізничної та Шевченківської районних адміністрацій: 
1.1.  Відзначити  подякою  відділу освіти команди загальноосвітніх навчальних закладів 
району за активну участь у відбірковому турі Всеобласного профорієнтаційного конкурсу 
кмітливих та винахідливих.
2. Начальнику відділу освіти Галицької районної адміністрації З. Кутельмаху: 
2.1.Відзначити  подякою  відділу освіти за підготовку команди, яка стала переможцем від-
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біркового туру Всеобласного профорієнтаційного  конкурсу кмітливих та винахідливих 
серед закладів освіти м. Львова :
 Сиротюк Людмилу Адамівну - заступника директора Львівської лінгвістичної гімназії;
 Дудаш Ірину Василівну - практичного психолога Львівської лінгвістичної гімназії.
2.2. Відрядити до участі у півфіналі Всеобласного профорієнтаційного конкурсу кмітливих 
та винахідливих команду Львівської лінгвістичної гімназії.
3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника Управління 
освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  Г. Слічну.

Начальник управління                                  Н. Оксенчук

   05.03.2010 р.                                                                                                         № 90р

Про забезпечення протипожежного захисту 
у Львівських навчальних закладах (установах)
під час  весняно-літнього періоду

На виконання вимог Головного управління МНС України в Львівській області від 
12.02.2010 р. № 964, наказу Головного управління освіти і науки  Львівської обласної дер-
жавної адміністрації від 02.03.2010 р. № 130 «Про посилення протипожежної безпеки у 
навчальних закладах області», у зв'язку з можливим підвищенням температури повітря  у 
весняно-літній період і зростанням ймовірності виникнення пожеж на об’єктах навчальних 
закладів м. Львова, пов’язаних із горінням сухої трави, чагарнику, лісових масивів та з ме-
тою покращення протипожежного захисту закладів освіти, забезпечення надійної охорони 
комунальної власності навчальних закладів та установ від знищення вогнем, 

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Комплексні заходи з протипожежного захисту закладів освіти у весняно-
літній період 2010 року. (додаток 1).
2. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій, директорам навчальних закладів 
(установ)  міського підпорядкування:
2.1. Довести до відома підпорядкованих навчальних закладів вимоги управління освіти 
щодо організації протипожежного захисту закладів освіти у весняно-літній період 2010 
року. (додаток 1).
2.2. Забезпечити до 01.05.2010 р. виконання Комплексних заходів  з протипожежного захи-
сту закладів освіти у весняно-літній період 2010 року з метою забезпечення та профілак-
тики охорони праці та безпеки життєдіяльності, попередження травматизму.
2.3. 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.
2.4. До 20.03.2010 р. забезпечити проведення інструктажів на протипожежну тематику з усіма пра-
цівниками та учнями (вихованцями) навчальних закладів, провести роз’яснювальну роботу се-
ред працівників закладів освіти та батьківської громадськості щодо дотримання правил пожеж-
ної безпеки під час навчально-виховного процесу та у побуті.
3. Головному спеціалісту з питань загальної середньої освіти Л.Василишин:
3.1. Забезпечити вчасне  інформування Головного 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.
3.2.  До 01. 05. 2010 р. здійснити контроль за виконанням комплексних заходів.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління Н. Оксенчук
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    Додаток 1 
Управління освіти 

Департаменту  гуманітарної політики 
                                                                                              Львівської міської ради

                                                                                                                  05.03.2010 р. № 90р

Комплексні заходи з протипожежного захисту 
закладів освіти у весняно-літній період 2010 року

№ Заходи Термін виконання
1. Комісіям з охорони праці та безпеки життєдіяльності провести об-

стеження всіх навчальних, виробничих, евакуаційних виходів, скла-
дських та інших приміщень з метою визначення протипожежного 
стану об’єктів, здійснити заходи щодо усунення недоліків.

до 20.03. 2010 р.

2. Перевірити  стан  протипожежного  водопостачання,  справність 
пожежних водоймищ, а також облаштування під’їзних шляхів до 
них,  наявність покажчиків водоймищ і пожежних гідрантів.

до 20.03. 2010 р.

3. Перевірити і привести в повну готовність первинні засоби пожежо-
гасіння.

до 20.03. 2010 р.

4. Перевірити стан електромережі, електрообладнання, роботу систем
тавтоматичної  пожежної  сигналізації.

до 01.05. 2010 р.

5. Привести в робочий стан пожежну та пристосовану для поже-
жогасіння техніку.

до 01.05. 2010 р.

6. Організувати прибирання території навчальних закладів, підвальних 
приміщень і горищ від легкозаймистих матеріалів.

до 15.04. 2010 р.

7. Встановити суворий контроль за проведенням зварювальних та 
інших вогневих робіт на об'єктах.

постійно

8. Організувати проведення інструктажів на протипожежну тематику з 
учнями та працівниками навчальних закладів.

до 20.03. 2010 р.

9. Провести роз’яснювальну роботу учасниками навчально-виховного 
процесу (окремо з батьківською громадськістю) щодо дотримання 
правил пожежної безпеки у побуті.

до 01.04. 2010 р.

10. Організувати виготовлення та розповсюдження інструкцій, листівок, 
плакатів протипожежної тематики  у навчальних закладах.

до 15.04. 2010 р.

Головний спеціаліст   Л. Василишин

09.03.2010 р.             № 92р

Про проведення Міжнародної 
науково-практичної конференції 
«Т. Шевченко та кобзарство»

Відповідно до плану роботи Управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської 
міської ради, з метою активізації роботи щодо вивчення маловідомих сторінок культурно-духовної 
спадщини Т. Шевченка, переосмислення взаємозв’язків його творчості з кобзарями ХХІ століття,  

НАКАЗУЮ:
1.Провести  14-16.04. 2010 р. Міжнародну науково-практичну конференцію на тему «Тарас 
Шевченко та кобзарство» (програма додається).
2. Призначити відповідальним за проведення заходу головного спеціаліста управління освіти І. Гайдук. 

22

3.Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова  скерувати на семінар 
спеціалістів відділів освіти з виховної роботи, голів районних методичних об’єднань 
вчителів музики, образотворчого мистецтва, української літератури, заступників 
директорів загальноосвітніх навчальних закладів з виховної роботи. 
4.Директорові Центру творчості дітей та юнацтва Галичини О. Кузику забезпечити 
організацію та проведення Міжнародної науково-практичної конференції  на тему «Тарас 
Шевченко та кобзарство».
5.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління  
освіти  Г. Слічну.
                      

Начальник  управління                                     Н. Оксенчук

Додаток 1
до наказу Управління освіти

Департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради

від 09.03. 2010 р.  № 92р

Програма
Міжнародної науково-практичної конференції

на тему «Тарас Шевченко та кобзарство»
14 – 16 квітня 2010 року

1.Відкриття конференції відбудеться 14.04. 2010 р. о 1000 год. в актовій залі Національного 
університету «Львівська політехніка» (вул. С. Бандери, 12, ІІ поверх).
2. Запис для роботи у секціях проводитиметься перед початком пленарного засідання.
3. Формат проведення конференції: пленарне засідання, секційні засідання, «круглі столи», 
показові виступи, майстер-класи, мистецька акція «Художники малюють під звуки 
бандури», у рамках акції відбудеться музична інсталяція «Феєрія звуків».
4. Секція музикознавча:
голова секції – доктор мистецтвознавства, професор, Заслужений діяч мистецтв Любов 
Кияновська; тематика: взаємозв’язок Т. Шевченка та кобзарів; Т. Шевченко та кобзарство 
у музичній спадщині.
5. Секція мистецтвознавча:
голова секції – проректор з наукової роботи Львівської Національної академії мистецтв, 
кандидат мистецтвознавства, Заслужений працівник культури України  Роман Яців;
тематика: аналіз рисунків Т. Шевченка на кобзарську тематику; кобзарство та Т. Шевченко 
в образотворчому мистецтві.
6. Секція літературознавча:
голова секції – професор, доктор філологічних наук, завідувач кафедри української 
літератури Львівського Національного університету імені   І. Франка, Заслужений діяч 
науки і техніки Тарас Салига; тематика: Т. Шевченко та кобзарство у літературі; 
генеологія кобзарства у творчості Т. Шевченка.
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09.03. 2010 р.                                                                                                              № 93р 

Про проведення II  етапу
моніторингу рівня навчальних досягнень
учнів у закладах освіти м. Львова

Відповідно до плану роботи управління освіти ДГП ЛМР, на виконання наказу 
управління освіти ДГП ЛМР № 2601-12/451 від 25.09. 2009 р. «Про проведення моніто-
рингу рівня навчальних досягнень учнів у закладах освіти м. Львова», з метою визначення 
рівня навченості учнів та засвоєння програмового матеріалу з біології, хімії та фізики,

НАКАЗУЮ:
1. Провести 13 та 14 квітня  2010 року  II етап моніторингу  рівня навчальних досягнень 
учнів у: 8 класах - з біології; 9 класах - з хімії та фізики.
2. Затвердити   склад робочої групи для перевірки учнівських робіт (згідно  з додатком 1).
3.   В. о. директора Навчально-методичного центру освіти м. Львова Н. Проць:
2.1. Розробити графік проведення моніторингових досліджень у квітні 2010 р. та довести
його до відома навчальних закладів.
3.2. До 08.04.2010 р. забезпечити підготовку та видрук завдань для проведення моніторин-
гу.
3.3. Провести інструктивну нараду інструкторів з питань проведення II етапу моніторингу .
3.4.  Інформацію про результати моніторингу подати в управління освіти ДГП ЛМР до 
27 квітня 2010 р.
4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника
управління освіти ДГП ЛМР     Г. Слічну

Начальник управління                                               Н. Оксенчук
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Додаток 1 
                                                                          до наказу Управління освіти Департаменту гуманітарної політики

Львівської міської ради
від 09.03.2010 р.  № 93р

№ Район Прізвище, ім’я, ініціали Навчальний заклад 

Біологія

1 Залізничний Граб Г.В. ССЗШ№ 15

2 Гудзовата Г.В. СЗШ № 40

3 Груздевим І. С. СЗШ № 60

4 Соловій Л.І. ЛУГГ

5 Личаківський Тріль О.С. «Берегиня»

6 Зонтікова В.З. СЗШ № 63

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

8 Вельгош О.М. ССЗШ № 8

9 Галицький Воробйова Н.Ю. СЗШ № 3

10 Скакун З.Ю. ЛАГ

11 Франківський Савчишин І.Ф. ЛППЕГ

12 Голочко Н.Г. ССЗШ № 2

13 Плювак О.Є. СЗШ № 66

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

15 Шоханов С.О. ЛКГ

16 Шевченківський Росіцька Г.М. СЗШ № 91

17 Постолатій С.М. СЗШ № 99

18 Степанюк О.Й. СЗШ № 30

19 Кук І.Р.
 СЗШ № 97

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

21 Карбовник Н.З.
ССЗШ № 81

22 Сихівський Югач М.М. ССЗШ № 93

23 Туз М.М. ССЗШ № 93

24 Паращак Л.Г. СЗШ № 84

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

26 Булич Н.В. ССЗШ № 93

27 Вілюра С.Й. СЗШ № 90

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

29 Галицький Верхола Н.С. СЗШ № 3

30 Яніна О.П. СЗШ № 52

31 Рудик Г.М. ЛЛГ

32 Залізничний Василько І.І. ЛФМЛ

33 Каспирович Л.В. «Євшан»

34 Думальська Л.Д. СЗШ № 40

35 Ільків М.Б. СЗШ № 60

36 Ковальова Н.С. «Гроно»
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37 Франківський Сняданко Т.М. СЗШ№ 17

38 Кагор Л.О. ССЗШ № 5

39 Возняк О.Я. СЗШ № 83

40 Потерейко Л.Р. СЗШ № 66

41 Глуховецька О.В. Гімназія ім. В.Симоненка

42 Шевченківський Савчук Т.С. НВК «Школа-садок» № 94
43 Гойда Н.В. СЗШ № 99

44 Рибак Н.В. СЗШ № 41

45 Бунь Н.М. СЗШ № 44

46 Альтишлер М.Р. СЗШ№ 100

47 Личаківський Спок О.Г. СЗШ № 42

48 Городинський І.Й. НВК « ШколаІ ст. - гімназія»
49 Коробій Г.П. СЗШ № 29

50 Лущ Л.В. СЗШ № 21

51 Крашевська Г.П. ССЗШ № 8

52 Сихівський Поплавська О.М. СЗШ № 1

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

54 Терлецька В.В. СЗШ № 98

Фізика
56 Франківський Вербовецька Т.В. ССЗШ №45

57 Вітрук. Л.Є. СЗШ № 50

58 Будзар І.В. СЗШ № 55

59 Лукань О.В. СЗШ № 83

60 Ідзік Г.М. Гімназія ім. В.Симоненка

61 Личаківський Павенська О.Ю. СЗШ № 42

62 Галайко Г.Ю. СЗШ № 70

63 ЯснинськаН.Т. ССЗШ № 37

64 Сихівський Нарушевич І.В. СЗШ № 95

65 Ґуль О.П. СЗШ № 98

66 Микитик О.М. СЗШ № 72

67 Делечук Л.В.
НВК «Школа-гімназія» 

68 Залізничний Гузьмак Г.М. ЛУГГ

69 Білинська М.М. СЗШ № 65

70 Козловська Л.М. ЛФМЛ

71 Галок ї ї . 11. гімназія «Євшан»

72 Назарків Л.Б. ЛФМЛ

73 Галицький Олексин В.М. ЛАГ

74 Ковтун О.Я. СЗШ № 87

75 Драган І.О. ЛЛГ

76 Кутянська С.В. СЗШ № 52

77 Сіра В.С. НВК «Школа-гімназія» «Галицька»
78 Чихрай О.М. ССЗШ № 28

79 Шевченківський Осецька О.М. СЗШ № 97

80 Варениця Л.В. СЗШ №41

81 Максимович З.Ю. СЗШ № 38
82 Осідач Н.Б. СЗШ № 92

83 Прокопчук Л.А. СЗШ № 91
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   09.03.2010 р.                                                                                                            № 95р

Про забезпечення безпеки під час 
навчально-виховного процесу та у побуті
у разі надзвичайних ситуацій 

На виконання вимог Головного управління МНС України в Львівській області від 
13.01.2010 р. № 155, доручення Головного управління освіти і науки  Львівської обласної 
державної адміністрації від 14.031.2010 р. № 60  з метою підготовки учасників навчально-
виховного процесу до дій у разі загрози, що виникла внаслідок надзвичайної ситуації, 

НАКАЗУЮ:
1. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій, директорам навчальних закладів 
(установ)  міського підпорядкування:
1.1. Довести до відома підпорядкованих навчальних закладів Рекомендації щодо дій насе-
лення у разі загрози та виникнення вибухів, у тому числі тих, що виникли внаслідок теро-
ристичної діяльності, затверджені наказом МНС України від 18.12.2009 р. № 860. (Додаток 1).
1.2. Забезпечити до 20.03.2010 р. вивчення  у відділах освіти цих рекомендацій з метою 
попередження травматизму.
1.3. До 01.05.2010 року забезпечити проведення інструктажів з усіма працівниками та учнями 
(вихованцями) навчальних закладів, провести роз’яснювальну роботу серед працівників 
закладів освіти та батьківської громадськості щодо дотримання рекомендацій щодо дій 
населення у разі загрози та виникнення вибухів, у тому числі тих, що виникли внаслідок 
терористичної діяльності.
1.4. Інформувати управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 
міської ради про випадки надзвичайних ситуацій та їх наслідки. 
3. Головному спеціалісту з питань загальної середньої освіти Л. Василишин:
3.1. Забезпечити вчасне  інформування Головного управління освіти про випадки пожеж та 
їх наслідки відповідно до визначеної форми.
3.2.  До 20.03.2010 р. забезпечити вивчення  рекомендацій працівниками управління освіти 
та структурних підрозділів з метою попередження травматизму.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління Н. Оксенчук

Додаток 1
                                                                до наказу Управління освіти

Департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради
від 09.03.2010 р.  № 95р

                                                                

РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо дій населення у разі загрози та виникнення вибуху, у тому числі тих, що 

виникли внаслідок терористичної діяльності

1. ВСТУПНА ЧАСТИНА
Виникнення надзвичайних ситуацій, спричинених вибухами, несе значну загрозу життю 

та здоров’ю людей, а також системам життєзабезпечення населення. Здебільшого 
причиною вибухів є порушення вимог безпеки під час поводження із легкозаймистими та 
вибуховими речовинами на об’єктах підвищеної небезпеки, в місцях з масовим 
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перебуванням людей, адміністративних та житлових будинках тощо. У той же час існують 
загрози вибухів, спричинених терористичною діяльністю.

Ці рекомендації містять поради (перелік дій) громадянам України у разі загрози та 
виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з вибухами, у тому числі внаслідок 
терористичного акту. Вони рекомендуються Міністерством для використання викладачами 
та керівниками підрозділів служби цивільного захисту, підприємств, установ і організацій 
під час проведення занять з службової підготовки, безпеки життєдіяльності та розміщення 
(у вигляді наглядної агітації), за необхідністю, у місцях із масовим перебуванням людей, 
громадському транспорті, підприємствах, установах, організаціях тощо.
2. ЗАГРОЗА ВИБУХУ
Запорукою запобігання вибухам є неухильне дотримання правил пожежної та техногенної 
безпеки, а також пильність та відповідальність людей.

2.1. Однією із найпоширеніших причин вибухів є витік побутового газу у житлових і 
адміністративних будівлях.
Ознакою загрози вибуху побутового газу є різкий запах деодоранту, який змішується з 
метаном (запах газу).

Якщо ви відчули стійкий запах деодоранту необхідно: зберігати спокій; негайно 
вимкнути газові прилади; відкрити вікна та двері і провітрити приміщення; не курити та не 
користуватись електричними приладами; вийти з приміщення та зателефонувати до 
Служби газу (тел. № 104); якщо будинок багатоквартирний, повідомити інших мешканців 
та, не користуючись ліфтом, залишити будівлю; надайте допомогу в евакуації літнім та 
важкохворим людям;

перевірте сусідні квартири на наявність у них дітей, які тимчасово залишились без 
нагляду дорослих, та повідомте про це представників Служби газу (правоохоронних 
органів, аварійно-рятувальних підрозділів);

відійти на безпечну відстань від будинку (у разі можливості на відкритий майданчик або 
пустир) та чекати подальших інструкцій спеціалістів.

2.2. Також причиною багатьох вибухів на території України є боєприпаси, що 
залишилися з часів Великої Вітчизняної війни та сучасні боєприпаси (далі –
вибухонебезпечні предмети).

У разі виявлення боєприпасів або речей, за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси, 
необхідно:
негайно припинити всі роботи в районі виявлення вибухонебезпечного предмета;
по можливості попередити про підозрілий предмет осіб, які знаходяться поряд;
вивести (відвести) на максимальну відстань усіх людей (не менше 100 метрів), які 
знаходились поблизу, намагаючись рухатись назад по своїх слідах;
позначити місце перебування предмета, а по можливості огородити його (для огорожі 
можна використовувати різні підручні матеріали: дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки 
матерії тощо);

негайно повідомити про знахідку в місцеві органи виконавчої влади, у МНС та в МВС 
(повідомлення робити не поспішаючи, чітко, із зазначенням точної адреси (орієнтирів) 
місця знаходження вибухонебезпечного предмета);

очікувати на безпечній відстані від місця знаходження вибухонебезпечного предмета або 
предмета схожого на нього, представників органів місцевої влади, МНС, МВС, при цьому 
здійснюючи заходи щодо недопущення до небезпечної зони інших людей.

Категорично забороняється:
курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця знаходження 
вибухонебезпечного предмета або предмета, схожого на нього;
піднімати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти і розбирати будь-які 
вибухонебезпечні предмети;
приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні.

Слід пам’ятати:
у будь-якому разі при виявленні вибухонебезпечного предмета або предметів підозрілого 
характеру лише безумовне виконання заходів безпеки є гарантом того, що не станеться 
випадку каліцтва чи загибелі.
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2.3. Загроза терористичних атак не є актуальною для України, але така загроза існує. 
Найбільш вірогідними цілями терористичних атак є місця масового перебування людей та 
об’єкти підвищеної небезпеки, які внаслідок підриву призводить до значної кількості люд-
ських жертв і можуть створити додаткову загрозу населенню та територіям, внаслідок ви-
киду у навколишнє природне середовище небезпечних речовин (хімічних, біологічних, ра-
діоактивних).

Типовою зброєю терористів є використання замаскованих вибухових пристроїв. Залежно 
від мети терористичного акту такі пристрої, споряджені годинниковим механізмом, 
можуть залишатись терористами у житлових будинках, навчальних закладах, установах і 
організаціях, підприємствах, громадському транспорті тощо.
Завдяки пильності громадян можна запобігти численним жертвам від спрацювання 
вибухового пристрою.

Терористи намагаються розмістити вибухові пристрої у найбільш уразливих місцях, де 
зможуть завдати найбільшої шкоди населенню.
До таких місць, як правило, належать:

автомобілі;
входи, внутрішні двори, підсобні приміщення адміністративних і житлових будинків, 

складських приміщень;
урни для сміття, інженерні комунікації в місцях масового перебування людей (фестивалі, 

ярмарки, базари, супермаркети, підземні переходи тощо);
громадський транспорт (вагони тролейбусів, автобусів, трамваїв, поїздів тощо);
об’єкти підвищеної небезпеки тощо.
В окремих випадках вибуховий пристрій може бути замаскований у поштових 

посиланнях (посилки, конверти), букетах квітів, подарунках тощо.
Також до ознак підозрілих предметів, що можуть бути вибуховими пристроями, можна 
віднести:

електропроводи, що виходять з невідомого предмета, антени, лампочки на його 
поверхні, хід годинника, що прослуховується;

залишені предмети побутового призначення (валізи, сумки, гаманці, дитячі іграшки, 
ручні ліхтарики тощо);

предмети, що знаходиться в не призначених для цього місцях (наприклад, велика дитяча 
іграшка біля вхідних дверей);

предмети з прикріпленими до них мобільними телефонами, радіостанціями, 
акумуляторами.

Слід пам’ятати, що вибухова речовина може бути різноманітного виду та мати різні 
властивості, що, у свою чергу, надає можливість замаскувати вибуховий пристрій навіть у 
поштовому конверті.

2.4. З метою попередження вибуху та встановлення наявності вибухового пристрою 
необхідно:

бути уважними та звертати увагу на покинуті речі (валізи, сумки, пакунки, парасольки 
тощо);

звернути увагу на ділянки свіжоскопаної землі, свіжопоштукатуреної або свіжопо-
фарбованої стіни будівлі;

не приймати від сторонніх осіб подарунків, квітів, поштових посилань;
користуючись громадським транспортом, не погоджуватись на пропозиції супроводжу-

вати речі невідомої особи (у тому числі провідників, стюардів, контролерів).
2.5. При виявленні вибухового пристрою або підозрілої речі необхідно:
зберігати спокій;
негайно повідомити про знахідку представників міліції, охорони, аварійно-рятувальних 

служб або зателефонувати за номерами 101, 102;
не курити; 
не користуватись запальничками, іншими джерелами відкритого вогню, а також 

предметами, що можуть його утворювати;
не торкатись до підозрілої речі руками або іншими речами;
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у жодному разі не намагатися переміщувати вибуховий пристрій (підозрілий предмет) 
або змінювати його положення;

залишити місце, де виявлено підозрілий предмет, при можливості організувати охорону 
на безпечній відстані, як зазначено нижче.

№
з/п

Тип вибухового пристрою 
(підозрілої речі)

Безпечна відстань

1 Ручна граната Не менш, ніж 200 метрів
2 Тротилова шашка Не менш, ніж 50 метрів
3 Банка ємністю 0,33 літра Не менш, ніж 60 метрів
4 Валіза (кейс) Не менш, ніж 230 метрів
5 Дорожня валіза Не менш, ніж 350 метрів
6 Автомобіль типу «Жигулі» Не менш, ніж 460 метрів
7 Автомобіль типу «Волга» Не менш, ніж 580 метрів
8 Мікроавтобус Не менш, ніж 920 метрів

2.6. У разі отримання повідомлення від представників влади (правоохоронних органів, 
аварійно-рятувальних служб) про евакуацію із будинку (зони ймовірної надзвичайної 
ситуації або проведення антитерористичної операції) необхідно зберігати спокій та чітко 
виконувати отримані інструкції.

2.6.1 Якщо ви знаходитесь у квартирі:
візьміть з собою документи, гроші, цінності та, у разі необхідності, ліки;
потрібно знеструмити квартиру та перекрити воду і газ;
надайте допомогу в евакуації літнім та важкохворим людям;
перевірте сусідні квартири на наявність у них дітей, які на час оголошення евакуації 

залишились без нагляду дорослих, та повідомте про це представників правоохоронних 
органів (аварійно-рятувальних підрозділів);

обов’язково замкніть свою квартиру; 
залишайте будинок спокійно, не створюючи паніки.

2.6.2. Якщо ви знаходитесь на вулиці:
уникайте великих скупчень людей;
якщо ви опинились у натовпі, не намагайтесь вийти з нього, рухайтесь у тому ж 

напрямку, що й натовп;
руки зігніть у ліктях на рівні грудей та розсуньте їх, звільняючи від тиску грудну 

клітину;
не тримайте руки у кишенях;
якщо натиск натовпу набрав загрозливого характеру, негайно покиньте будь-яку ношу та 

позбавтесь від сумок на довгому ремені і шарфу;
якщо ви впали, намагайтесь одразу встати на ноги, не опираючись на руки, а якщо це 

неможливо, потрібно згорнутись клубком і захистити голову передпліччями, поклавши 
долоні на потилицю.
3. ВИБУХ

3.1.1. У разі вибуху (спрацювання вибухового пристрою) у вашій або сусідній квартирі необхідно:
негайно телефоном повідомити про подію правоохоронні (№ 102), аварійно-рятувальні 
(№ 101) та медичні (№ 103) служби;

у разі можливості та наявності необхідних знань і навичок надати першу медичну 
допомогу постраждалим;

обов’язково відкрити вікна і двері для провітрювання, оскільки продукти вибуху містять 
отруйні та шкідливі компоненти;

дочекатись прибуття представників правоохоронних органів (аварійно-рятувальних 
служб) та у подальшому діяти за їх вказівками.

3.1.2. Якщо в результаті вибуху важким предметом притиснуло будь-яку частину тіла, необхідно:
масажувати її для підтримання циркуляції крові;
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намагатись перебувати як можна довше при свідомості (читайте вірші, співайте пісні тощо);
подавати сигнали всіма доступними засобами (мобільний телефон, стукіт по перекриттях 
та металевих предметах тощо).

Слід пам’ятати, що одразу після повідомлення про вибух аварійно-рятувальними 
підрозділами розпочинаються роботи щодо визволення постраждалих з-під завалів. Під 
час аварійно-рятувальних робіт передбачено періодичні «хвилини тиші», коли зупиняється 
робота спеціального обладнання та приймаються сигнали про допомогу.

3.2. В окремих випадках терористи використовують вибуховий пристрій у поєднанні з 
ємністю з хімічно або біологічно небезпечною речовиною. Хімічно та біологічно 
небезпечні речовини можуть також розповсюджуватись без допомоги вибухового 
пристрою (аерозольним шляхом, через речі масового використання тощо).

У разі, коли після вибуху (або раптово) з’являються хмара або різкий сторонній запах, 
подібні ознаки нездужання в оточуючих людей (запаморочення, нудота, слабкість у 
суглобах і кінцівках тощо) необхідно:

негайно залишити місце забруднення, орієнтуючись на погодні умови та фізичні 
властивості хмари (у разі її наявності);

негайно телефоном повідомити про подію правоохоронні (№ 102), аварійно-рятувальні 
(№ 101) та медичні (№ 103) служби;

у разі, коли покинути місце забруднення неможливо, вжити заходів для захисту органів 
дихання і шкіри підручними засобами (застебнути одяг, закрити обличчя, закрити органи 
дихання вологою тканиною);

після виходу з місця зараження негайно звернутись до медичних закладів.
4. ТЕРОРИСТИЧНИЙ АКТ
4.1. Якщо ви опинились у будинку (приміщенні, території), захопленому терористами, 

але не були ними знайдені, необхідно:
зберігати спокій та намагатись уникнути контакту з терористами;
як можна тихіше повідомити правоохоронні органи про терористичну атаку, а також про 

своє місцезнаходження;
не курити;
не наближатись до дверей та вікон;
чітко виконувати інструкції та команди правоохоронців;
сховати свої документи та візитні картки.
Пам’ятайте, що одразу після вашого повідомлення антитерористичними підрозділами буде вжито 

вичерпних заходів для збереження вашого життя та здоров’я.
Почувши про початок антитерористичної операції (стрільба, вибухи), необхідно:
лягти на підлогу обличчям вниз, поклавши руки долонями на потилицю;
чітко виконувати команди співробітників антитерористичного підрозділу уникаючи різких рухів.
4.2. У разі захоплення терористами як заручника необхідно:
не провокувати своїми діями терористів на насильницькі дії (уникати різких рухів, шуму тощо);
на вимогу терористів негайно віддати їм особисті речі;
не реагувати на провокаційні дії терористів;
не дивитись терористам в очі;
не вживати алкоголю;

бути готовим до складнощів (відсутність свободи руху, їжі, води тощо);
не чинити опір озброєним терористам, що може призвести до численних людських втрат.

5. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА
Завдяки умілим та чітким діям під час виникнення зазначених вище ситуацій можна за-

побігти зайвим жертвам та надати можливість спеціальним підрозділам виконувати 
завдання щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, у тому числі ті, що 
виникли внаслідок терористичної діяльності.
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    10.03.2010 р.                                                                                     №  100р                                                                                                     

Про результати перевірки дотримання відділами освіти
районних адміністрацій та керівниками закладів освіти
м. Львова  нормативних документів у  частині обліку дітей
та охоплення їх навчанням у загальноосвітніх 
навчальних закладах м. Львова

На основі матеріалів довідки «Про перевірку дотримання відділами освіти районних 
адміністрацій та керівниками закладів освіти м. Львова нормативних документів у частині 
обліку дітей та охоплення їх навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова» 
(додається),

НАКАЗУЮ :
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 місце-
ве 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. і
№ 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 відділами освіти районних адмініст-
рацій та керівниками закладів освіти м. Львова нормативних документів у частині обліку 
дітей та охоплення їх навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах 
м. Львова» на нараді  керівників навчальних закладів.
1.4. До 22.03.2010 р. забезпечити усунення недоліків, вказаних у довідці.
1.5. Забезпечити реалізацію 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, затверджених наказом управління освіти департаменту гуманітарної 
політики Львівської міської ради від 28.01.2010 р. № 2601-12/28.
2.Начальнику відділу освіти Сихівської районної адміністрації А. Матковському:
2.1. Вказати  директору  НВК «Школа-садок «Софія» І. Даць на неналежний контроль за
дотриманням нормативних документів у частині обліку дітей.
2.2. Провести перевірку у всіх навчальних закладах району щодо дотримання нормативних 
документів у частині обліку дітей.
2.3. До 17.05.2010 р. подати в управління освіти довідку за результатами перевірки.
3. Головному спеціалісту управління освіти департаменту гуманітарної політики 
Львівської міської ради Л.Васюті:
3.1. До 23.03.2010 р. матеріали перевірки обговорити на нараді спеціалістів відділів освіти
районних адміністрацій, які відповідають за облік дітей та підлітків шкільного віку.
3.2.Підготувати проект рішення виконавчого комітету Львівської міської ради «Про якісну 
організацію проведення обліку  дітей та роботи щодо охоплення навчанням дітей і 
підлітків шкільного віку у м. Львові в 2010 році».
3.3. Упродовж травня 2010 року провести серію тренінгів для заступників директорів , які 
відповідають за облік дітей щодо:
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  використання в повному обсязі електронних баз даних про дітей і підлітків шкільного 
віку;
  роботи з програмою обліку учнів школи soblik.exe.
3.4.Координувати роботу відділів освіти районних адміністрацій з питань впорядкування 
механізму обліку дітей.
4.    Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

Начальник управління                     Н. Оксенчук

15.03.2010 р.                                                                                                        № 102р

Про розвиток психологічної 
служби м. Львова

На виконання рішення колегії Управління освіти Департаменту гуманітарної політики 
Львівської міської ради від 02.03.2010 р. «Про стан та перспективи розвитку  психологіч-
ної служби м. Львова»,

НАКАЗУЮ :
1. Затвердити Програму розвитку психологічної служби системи освіти м. Львова до 
2012 р. (додаток 1).
2. Впродовж 2010 року провести моніторинг розвитку і діяльності психологічної служби, 
рівня забезпечення навчальних закладів практичними психологами і соціальними 
педагогами.
3. Впродовж 2010 року забезпечити кабінети практичних психологів та соціальних 
педагогів ЗНЗ м. Львова комп’ютерною технікою.
4. Заступнику начальника управління освіти Г. Слічній:
4.1. При підготовці наказу «Про затвердження складу  атестаційних комісій при управлінні 
освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради», ввести до складу 
комісії, яка розглядає атестаційні матеріали практичних психологів та соціальних 
педагогів навчальних закладів міста у 2010-2011 навчальному році представників відділів 
освіти районних адміністрацій. 
5. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова до 01.09.2010 р.:
 привести у відповідність до нормативів чисельності практичних психологів і соціальних педагогів 
кількість практичних психологів і соціальних педагогів у ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ;
 забезпечити кабінетами практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти 
для проведення діагностичної, навчальної, тренінгової, консультативної, розвивальної і 
корекційної роботи;
   організувати роботу практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти 
щодо проведення корекційно-розвивальних занять з учнями, які навчаються за 
індивідуальною формою навчання.
6.  В. о. директора  Навчально-методичного центру освіти м. Львова Н. Проць:
6.1. До 02.08.2010 р.:
 підготувати методичний посібник на допомогу практичним психологам ЗНЗ та ДНЗ;
 створити електронний каталог психокорекційних, профілактичних програм та психодіагностичних 
методик.
6.2.До 05.05.2010 р. розробити заходи щодо психологічного супроводу з  питань 
попередження правопорушень, профілактики шкідливих звичок, формування здорового 
способу життя. 
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6.3. До 22.03.2010 р. налагодити співпрацю з Львівським міським центром соціальних 
служб, районними відділами у справах дітей м. Львова.
6.4.Проводити  навчальні семінари-тренінги для практичних психологів та соціальних пе-
дагогів,  різних категорій педагогічних працівників  закладів освіти м. Львова та управлінців.
6.5. Організовувати довготривалі курси для практичних психологів та соціальних педагогів 
щодо психологічного супроводу дітей з особливими потребами.
7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В. о.    начальника  управління                     Г. Слічна

Додаток 1
                                                                до наказу Управління освіти

Департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради

від 15.03.2010 р. № 102р
ПРОГРАМА 

розвитку психологічної служби системи освіти м.Львова на період до 2012 року
№ 
з/п

Напрямок та завдання Термін 
виконання

Виконавець Очікувані результати

1. Розвиток мережі та підвищення ефективності управління психологічною службою

1.1. Довести чисельність праців-
ників психологічної служби 
відповідно до нормативних 
потреб, зокрема ставок соці-
альних педагогів

До 2012 р. Управління освіти 
Львівської міської 
ради, відділи освіти 
районних адмініст-
рацій

Забезпечення навчальних зак-
ладів практичними психолога-
ми та соціальними працівни-
ками

1.2. Розробити та запровадити 
технологію оцінки якості дія-
льності міської психологічної 
служби (центру), працівників 
служби

До 01.09.2010 р. Управління освіти 
Львівської міської 
ради, відділи освіти 
районних адмініст-
рацій

Розробка та впровадження ме-
тодик оцінки якості діяльності 
міської психологічної служби 
(центру), працівників служби. 
Стимулювання надання якіс-
них послуг

1.3. Щорічно здійснювати моні-
торинг розвитку і діяльності 
психологічної служби та кон-
сультацій, рівня забезпечення 
навчальних закладів практи-
чними психологами та соціа-
льними педагогами

Щорічно Управління освіти 
Львівської міської 
ради, відділи освіти 
районних адмініст-
рацій

Визначення реального стану 
процесу розбудови психоло-
гічної служби та шляхів її удо-
сконалення

2. Покращення методичного забезпечення діяльності працівників психологічної служби і консультацій
2.1. Узагальнити кращий досвід 

діяльності працівників пси-
хологічної служби (тематич-
ний збірник)

Щорічно НМЦО м.Львова Видання тематичних збірни-
ків. Запровадження кращого 
передового досвіду в діяльні-
сть працівників служби

2.2. Створити та щорічно оно-
влювати каталоги кращого 
досвіду роботи працівників 
служби

Щорічно Управління освіти 
Львівської міської 
ради

Каталоги кращого досвіду ро-
боти окремо практичних пси-
хологів та соціальних педаго-
гів всіх рівнів

2.3. Розробити та видати навчаль-
но-методичні посібники для 
забезпечення практичної дія-
льності працівників психоло-
го-педагогічних консультацій

Протягом 2010 р. НМЦО
м.Львова

Видання методичних посібни-
ків, методичних рекомендацій 
для підвищення ефективності 
роботи працівників служби

2.4. Не рідше 2 разів на рік прово-
дити тематичні конференції, 
семінари і наради для праців-
ників служби

Щорічно НМЦО
м.Львова

Розробка та затвердження 
плану проведення заходів
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3. Супровід реформування освітньої галузі

3.1. Створити на електронних но-
сіях ліцензовані психодіагнос-
тичні методики, методики для 
соціально-педагогічних дослі-
джень, просвітницькі програ-
ми, електронні посібники з пи-
тань практичної психології та 
соціальної роботи 

До 01.09.2010 р. НМЦО
м.Львова

Забезпечення діяльності прак-
тичних психологів та соціаль-
них педагогів шляхом видан-
ня та розповсюдження пере-
ліків методик, просвітницьких 
програм, посібників тощо

3.2. Розробити та впровадити у 
практику педагогічної діяль-
ності інноваційні методики і 
технології профілактичної ро-
боти з учнями з девіантною 
поведінкою, включаючи асп-
екти правового та морально-
етичного  виховання із залу-
ченням інших учасників нав-
чально-виховного процесу, 
представників правоохорон-
них органів, громадських ор-
ганізація та ін.

До 01.12.2010 р. НМЦО
м.Львова

Підготовка методичного по-
сібника з питання соціально-
психологічного супроводу ді-
тей з девіантною поведінкою. 
Підвищення якості профілак-
тичної роботи. Психологічний 
супровід дітей з девіантною
поведінкою. Психопрофілак-
тична робота щодо боротьби з 
тютюнопалінням, алкоголь-
ною та наркозалежністю

3.3. Розробити методики і техно-
логії психологічного супрово-
ду допрофільного та профіль-
ного навчання

2010-2012 р.р. НМЦО
м.Львова

Методичні рекомендації. Ди-
ференціювання психологічно-
го супроводу дітей в залеж-
ності від профілю навчання

3.5. Соціально-психологічний су-
провід дітей з особливими по-
требами

2010-2012 р.р. НМЦО 
м. Львова

Адаптація та розробка методи-
ки психологічного супроводу 
щодо роботи з дітьми з особ-
ливими потребами

3.6. Сприяння професійному са-
мовизначенню дітей з особ-
ливими потребами, виявлен-
ня та діагностика їх професій-
них навичок

2010-2012 р.р. НМЦО 
м. Львова

Забезпечення психологічного 
супроводу для розвитку та 
адаптації в суспільстві дітей з 
особливими потребами з ура-
хуванням їх професійних інте-
ресів

3.7. Методичний супровід освіти. 
Професійний розвиток педа-
гогів

2010-2012 р.р. НМЦО м.Львова, 
відділи освіти райо-
нних адміністрацій

Консультаційне та інформаційне 
сприяння педагогічним праців-
никам в навчально-виховному 
процесі щодо особливостей роз-
витку дитини у певні вікові пері-
оди, індивідуального підходу то-
що. Профілактика професійного 
вигорання педпрацівників, внут-
рішньо колективних конфліктів

3.8. Організувати діяльність мі-
ського телефону довіри (або 
створити кабінет корекції 
кризових станів, психоло-
гічних консультацій тощо)

2010-2012 р.р. Управління освіти 
Львівської міської 
ради, НМЦО 
м.Львова

Надання фахової психологіч-
ної, інформаційної, просвітни-
цької підтримки та допомоги 
населенню.

4. Розвиток психологічної служби у дошкільних, позашкільних, школах, спеціальних навчальних 
закладах та закладах освіти нового типу

4.1. Вирішити питання окремих 
кабінетів для працівників 
психологічної служби зазна-
чених освітніх закладів; 
забезпечення фаховими пері-
одичними виданнями тощо

До 01.09.2010 р. Управління 
освіти Львівської 
міської ради, 
відділи освіти
районних 
адміністрацій

Покращення роботи пра-
ктичних психологів та соці-
альних педагогів. Дотримання 
етичних норм, зокрема конфі-
денційності отриманої інфо-
рмації.
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4.2. Забезпечення соціально-пси-
хологічної служби шкіл та 
ДНЗ наявними технічними 
засобами (комп’ютер, сканер, 
принтер)

До 2012 р. Управління осві-
ти Львівської мі-
ської ради, від-
діли освіти 
районних 
адміністрацій

Модернізація та комп’ютери-
зація соціально-психологічної 
служби, з метою створення 
електронних баз даних на міс-
цях, можливість накопичення 
діагностичних, розвивальних 
та корекційних програм тощо.

4.3. Розробити та впровадити у 
практику кращі методики 
роботи практичних психо-
логів і соціальних педагогів 
навчальних закладів

2010- 2012 р.р. Управління 
освіти Львівської 
міської ради, 
відділи освіти 
районних адміні-
страцій

Методичне забезпечення дія-
льності працівників психоло-
гічної служби в навчальних 
закладах 

4.4. Розробити методики 
психологічного супроводу та 
соціально-педагогічного пат-
ронажу учнів зазначених 
навчальних закладів

2010-2012 р.р. НМЦО
м.Львова

Методичні рекомендації для 
працівників психологічної 
служби системи освіти

5. Підготовка і підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і 
психолого-педагогічних консультацій

5.1. Організувати роботу з підви-
щення кваліфікації працівни-
ків психологічної служби і 
консультантів

2010-2012 р.р. НМЦО
м.Львова

Удосконалення діяльності 
практичних психологів та со-
ціальних педагогів. Професій-
ний ріст та обмін досвідом. 

5.2. Організувати роботу атеста-
ційної комісії практичних 
психологів та соціальних пед-
агогів

До 01.03.2010 р. Управління осві-
ти Львівської мі-
ської ради, 
НМЦО м.Львова

Удосконалення діяльності 
практичних психологів та со-
ціальних педагогів . Професі-
йний ріст  та обмін досвідом. 


