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ПЛАН РОБОТИ
Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 

на лютий 2010 року
№
з/п

Зміст роботи Термін 
проведення

Відповідальні

1 Комплексна перевірка ДНЗ упродовж місяця Г. Слічна
2 Перевірка виконання органами 

управління освіти вимог нормативно-
правових документів щодо обліку дітей 
шкільного віку

упродовж місяця Л. Васюта

3 Вивчення організації індивідуального 
навчання в ЗНЗ міста

упродовж місяця Л. Васюта

4 Перевірка дотримання чинного 
законодавства при організації атестації 
педагогічних працівників ДНЗ

упродовж місяця С .Чемерис

5 Вивчення дотримання чинного 
законодавства щодо охорони дитинства 
та соціального захисту дітей ЗНЗ міста

упродовж місяця Л. Войтович

6 Перевірка евакуаційних шляхів та 
виконання заходів з безпеки дорожнього 
руху

упродовж місяця Л. Василишин

7 Нарада начальників відділів освіти 
райадміністрацій

09.02.10-23.02.10 Н. Оксенчук,
Г. Слічна

8 Нарада заступників начальників відділів 
освіти райадміністрацій

22.02.10 Г. Слічна

9 Нарада спеціалістів відділів освіти з 
питань роботи шкільних євроклубів

буде повідомлено 
додатково

О. Ліксо

10 Нарада спеціалістів відділів освіти з 
питань початкової освіти

24.02.10 С. Чемерис

11 Нарада спеціалістів відділів освіти, 
відповідальних за реалізацію програми 
«Здоров’я дитини»

остання середа 
місяця

Л. Войтович

12 Засідання Школи резерву керівних 
кадрів

24.02.10 Г. Слічна,
О.Бащук

13 Навчальні тренінги за програмою 
Microsoft «Партнерство у навчанні»

15-26.02.10 М. Боротюк

14 Навчальний семінар з питань 
правоосвітньої та правовиховної роботи 
(на базі відділу освіти Франківської 
райадміністрації)

24.02.10 І. Гайдук

15 Засідання творчої групи щодо єдиного 
планування навчально-виховної роботи 
за програмою «Я у світі»

26.02.10 С. Чемерис

16 Фестиваль-конференція «Україна в 
сузір’ї європейських держав» (на базі 
гімназії «Престиж»)

буде повідомлено 
додатково

О. Ліксо

17 Міський конкурс шкільних друкованих 
видань «Успішний, бо незалежний від 
…»
(на базі МКМЦ «Галицьке юнацтво»)

упродовж місяця І. Гайдук
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ВИТЯГ З ПЛАНУ РОБОТИ
Навчально-методичного центру освіти м. Львова

 на лютий 2010 року

Категорія педпрацівників Дата Година
Місце 

проведення
Відповідальний

1 2 3 4 5

Члени творчої групи вчителів 
біології (засідання) 01.02 14.00

НМЦО,
пл. Д. Галицького, 

4
В. Олійник

Керівники РМО вчителів 
української мови та літератури 
(інструктивно-методична нарада)

03.03 15.00
НМЦО,

пл. Д. Галицького, 
4

Л. Мельник

Керівники РМО вчителів музики 
та образотворчого мистецтва 
(інструктивна нарада)

04.02 15.00
НМЦО,

вул. Костюшка, 2
О. Гурин

Керівники РМО вчителів 
математики (нарада) 04.02 15.00

НМЦО,
пл. Д. Галицького, 

4
Д. Живко

Учителі географії,  економіки
08.08-
12.02

15.00
Тиждень географії 

та економіки
(за планом)

Я. Бухней

Зустріч із вченими «Досягнення 
астрономічної науки», «Екологічна 
освіта школярів» («круглий стіл»)

09.02 15.00

НМЦО, 
пл. Д. Галицького, 

4
(за планом)

А. Палій

Вчителі, які відповідають за 
краєзнавчу роботу в школі (семінар)

09.02 15.15 СЗШ № 3 А. Васільєва

Керівники РМО вчителів трудового 
навчання (нарада) 09.02 15.30

НМЦО, 
пл. Д. Галицького, 

4
Б. Шарун

Методисти позашкільних 
навчальних закладів 
(методична нарада)

10.02 11.00
НМЦО,

вул. Костюшка, 2
О. Гурин

Учнівська Екскурсія «Аптеки 
Львова»

10.02 15.00 фонтан «Адоніс» А. Васільєва

Екологічний КВК «Дитина і 
природа» 10.02

14.00
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 
4

А. Палій

Методисти позашкільних 
навчальних закладів 
(методична рада)

10.02 10.00
школа 

«Провесінь»,
тракт Глинянський

А. Палій,
керівники РМО

Голови ШМО вчителів математики 
та вчителі, які атестуються на 
присвоєння (підтвердження) 
педагогічних знань (круглий стіл): 
Личаківський р-н 
(СЗШ №№ 42,49,82 НВК)

11.02
НВК «Школа І-ст.

гімназія»
Д.Живко,
Г.Вітик

  Галицький р-н
15.02 СЗШ № 62

Д.Живко,
Г.Франк

Личаківський р-н 
(СЗШ №№ 6,7,16,21,24,29,47,70, 18.02

15.00

СЗШ № 63 Д.Живко,
Г.Вітик

7

63, ССЗШ №№ 8,37)
Шевченківський р-н 
(СЗШ №№ 20,22,33,38,43,44, 57,91
100, гімназія «Престиж»)

22.02
гімназія 

«Престиж»

Д.Живко,
Л.Пилипчак

Шевченківський р-н 
(СЗШ №№ 23,30,41,54,78,81,92, 
94, 97,99)

25.02 СЗШ № 99
Д.Живко,
Л.Пилипчак

Презентація творчих доробок 
учителів та методичної роботи 
міста.

12.02 15.00
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 
4

Вчителі хімії, учні 8-11 класів 
ЗНО ІІІ етап Всеукраїнської
олімпіади з хімії.

     
13.02
14.00

10.00-
15.00

ЛНУ ім. І. Франка
декан хім. ф-ту 
Каличан Я.М,
С. Когут

Оргкомітету Тижня біології та 
екології (засідання) 15.02 14.00 ССЗШ № 15 В. Олійник

Учні, які беруть участь у конкурсі 
«Мій Львів» (консультація). 15.02 15.15

Міська бібліотека
Для дітей

(Окуневського)
А. Васільєва

Презентація відділу виховної 
роботи. Інформаційно-методична 
нарада керівників ШМО класних 
керівників: Сихівський, Галицький, 
Шевченківський,Личаківський,
Франківський, Залізничний

15.02
22.02
25.02

НМЦО, 
пл. Д. Галицького, 

4

Т. Ольшанецька,
В. Ставецький

15.30              
15. 30
15.30

Голови ШМО вчителів трудового 
навчання (семінар):
Галицький р-н,
Залізничний р-н,
Личаківський р-н

17.02 15.00
НМЦО, 

вул. Костюшка, 2

Б. Шарун,
І. Вах,
Б. Грабар

Голови ШМО вчителів трудового 
навчання (семінар):
Франківський р-н,
Шевченківський р-н,
Сихівський р-н,

18.02 15.00
НМЦО, 

вул. Костюшка, 2

Б. Шарун,
Р. Сторожук,
А. Колібчук

Учителі географії, які атестуються 
на вищу категорію та звання 
(«круглий стіл»)

18.02 15.00
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 
4

 Я. Бухней

Вчителі хімії, керівники РМО 
(Тиждень хімії) 22.02-

26.02
09.00-
17.30

НМЦО, 
пл. Д. Галицького, 

4
(за планом)

С. Когут

Дебати для опікунів ШЄК закладів 
Личаківського, Франківського та 
Шевченківського районів

23.02 14.00 НВК ім. В. Стуса
А. Пасько,
О. Артюх

Учителі предмета «Захист 
Вітчизни», (екскурсія, по 8 
вчителів з району  за списком).

24.02 15.00
вул. 

Листопадового 
Чину, 10 в/ч ТО110

Б. Шарун

Вчителі української мови та 24.02 15.00 НМЦО, Л. Мельник
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літератури, які атестуються на 
встановлення (підтвердження) вищої 
кваліфікаційної категорії та 
присвоєння (підтвердження) 
педагогічних знань  (аукціон  
педагогічних.  ідей)

вул. Костюшка, 2

Учителі географії, члени творчої 
групи (засідання) 25.02 15.00

НМЦО, 
пл. Д. Галицького, 

4
 Я. Бухней

Семінар «Використання іноземних 
мов та комп’ютерних технологій для  
культурних і професійних контактів 
в умовах Європейської інтеграції 
для опікунів ШЄК Залізничного та 
Галицького районів

25.02 14.00
гімназія 
«Євшан»

Л. Пасько,
О. Веклич

04.01.2010 р. № 2601-12/ 1 

Про підсумки проведення змагань
з початкового технічного моделювання
серед школярів м. Львова

На виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики 
Львівської міської ради від 15.10.2009 р. № 2601-12/500 «Про організацію та проведення 
змагання з початкового технічного моделювання серед школярів м. Львова», з метою 
популяризації технічної творчості в учнівському середовищі, створення умов для творчої 
реалізації обдарованих дітей, на базі Центру науково-технічної творчості учнівської молоді 
м. Львова 14 грудня 2009 року було проведено загальноміські змагання з початкового 
технічного моделювання серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів      м. Львова та 
вихованців позашкільних навчальних закладів.

Участь у змаганнях взяли 19 команд із 15 навчальних закладів, а саме: ССЗШ І ступеня № 
4, СЗШ №№ 7, 17, 24, 27, 29, 42, 47, 55, 67, 78, 97, 98, Центру творчості дітей та юнацтва Галичини та 
Центру науково-технічної творчості учнівської молоді м. Львова. Склад команди – 2 учасники та 
керівник. Кожен учасник виконував власне завдання, оцінювання велося в індивідуальному заліку і 
зараховувалося в актив команди.

Програма змагань складалася з геометричного завдання, теоретичного заліку у формі 
тестування, а також виготовлення моделі транспортної техніки за розгорткою та рисунком.

Враховуючи сказане вище, на підставі протоколу журі,
НАКАЗУЮ:

         1.Визнати переможцями і нагородити грамотами управління освіти департаменту 
гуманітарної політики Львівської міської ради переможців загальноміських змагань з 
початкового технічного моделювання серед школярів м. Львова у командному заліку
за І місце – команду Центру науково-технічної творчості учнівської молоді м. Львова,
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за ІІ місце – команду № 1 Центру творчості дітей та юнацтва Галичини,
за ІІІ місце – команду СЗШ № 98 м. Львова,
команду № 2 Центру творчості дітей та юнацтва Галичини.
2.Визнати переможцями в особистій першості та нагородити грамотами управління освіти 
департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 
за І місце – Бойка Святослава, вихованця ЦТДЮГ,
Хайра Джуліана, вихованця ЦНТТУМ м. Львова;
за ІІ місце – Кравчука Богдана, учня 5 класу СЗШ № 67 м. Львова,
Кіткайла Владислава, вихованця ЦНТТУМ м. Львова;
за ІІІ місце – Доленко Аліну, ученицю 4 класу СЗШ № 7 м. Львова,
Антонюк Ірену, ученицю 4 класу СЗШ № 98 м. Львова,
Лаврика Дмитра, вихованця ЦТДЮГ,
Кіселика Романа, вихованця ЦТДЮГ.
3.За підготовку команд-переможців міських змагань з початкового технічного 
моделювання відзначити грамотами управління освіти департаменту гуманітарної політики 
Львівської міської ради керівників команд:
Лобанову Ларису Юріївну – керівника гуртка ЦНТТУМ м. Львова;
Богдан Зою Львівну - керівника гуртка ЦТДЮГ;
Степанишин Зоряну Михайлівну - керівника гуртка ЦТДЮГ;
Вусик Наталію Ярославівну – вчителя СЗШ № 98 м. Львова.
4.Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова:
4.1.Сприяти створенню та функціонуванню гуртків початкового технічного моделювання у 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.
4.2.Популяризувати заняття технічною творчістю у середовищі учнівської молоді.
5.Директорові ЦНТТУМ м. Львова Б. Боднару:
5.1.Надавати загальноосвітнім навчальним закладам організаційну та методичну допомогу 
у створенні гуртків з початкового технічного моделювання.
5.2.Розширити мережу гуртків технічного спрямування Центру науково-технічної творчості 
учнівської молоді м. Львова на базі загальноосвітніх навчальних закладів.
6.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління освіти 
Г. Слічну.

Начальник Н. Оксенчук

04.01.2010 р.                                                                                                    № 2601-12/ 2
     

 Про підсумок проведення
міського конкурсу-огляду
«Майбутнє довкілля у твоїх руках» 
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На виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 
міської ради від 16.10.2009 р. № 2601-12/508  «Про проведення міського конкурсу-огляду «Майбутнє 
довкілля у твоїх руках» серед команд закладів освіти м. Львова», з метою виявлення обдарованої 
учнівської молоді, впровадження екологічного виховання, 9 грудня 2009 року на базі Центру 
творчості дітей та юнацтва Галичини відбувся екологічний КВК на тему «сміття у нашому місті». У 
конкурсі брали участь шість команд, які представляли усі райони м. Львова. 

Завдання передбачали поглиблені знання з біології, хімії, географії та екології,складалися з 
домашнього завдання та виконання невідомих конкурсних випробувань. Учасники команд проявили 
ерудицію, винахідливість, знання предметів природничого циклу. 

Львівський міський фонд охорони навколишнього природного середовища нагородив усі 
команди цінними подарунками – технічними засобами навчання, які передано для користування у 
кабінети біології навчальних закладів.

Враховуючи сказане вище, на підставі протоколу засідання журі,
НАКАЗУЮ:

1.Визнати переможцями і нагородити грамотами управління освіти департаменту гуманітарної 
політики Львівської міської ради 
за І місце - учасників команди СЗШ № 42 Личаківського району:
Бондаренко Аніту,
Бондаренко Олександру,
Волошин Олену,
Кисіль Христину,
Кривицьку Анну-Марію,
Лабазевича Артура,
Ткача Микиту;
за ІІ місце - учасників команди НВК «ССЗШ І ступеня-гімназія» імені    В. Симоненка Франківського 
району:
Дудалову Анастасію,
Пиртик Роксолану,
Поврозник Ірину,
Рудкевич Ольгу,
Салтикова Святослава,
Юрковську Ірину,
Яким’юка Тараса;
за ІІІ місце – учасників команди СЗШ № 1 Сихівського району:
Вус Валентину,
Данилів Роксолану,
Пелих Надію,
Сохань Ярину,
Станицьку Софію,
Філоненко Олександру,
Чорненьку Христину.
1.За участь у фіналі конкурсу-огляду «Майбутнє довкілля у твоїх руках» відзначити дипломами 
управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради команди ССЗШ № 81 
Шевченківського району, СЗШ № 67 Залізничного району та Львівської лінгвістичної гімназії.
2.За підготовку команд-переможців міського фінального етапу конкурсу-огляду відзначити 
дипломами управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради керівників 
шкільних команд:
Лисецьку Валентину Анатоліївну – вчителя СЗШ № 42;
Нагорну Людмилу Ярославівну – вчителя НВК імені В. Симоненка;
Поплавську Олександру Михайлівну – вчителя СЗШ № 1.
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3.Оголосити подяку директорові Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру І. 
Антаховичу  за високий рівень організації підготовки та проведення конкурсу-огляду «Майбутнє 
довкілля у твоїх руках».
4.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника начальника управління освіти Г. 
Слічну.

Начальник  управління  Н. Оксенчук

 04.01. 2010 р. № 2601-12/  3

Про підсумки проведення
міської екологічної акції
„ Збережемо життя  ялинці”

             Відповідно до наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики 
Львівської міської ради від 30.11.2009 р. № 2601–12/609 „Про організацію та проведення 
міської екологічної акції „Збережемо життя ялинці”, з метою залучення учнів та 
громадськості міста до природоохоронної діяльності, 25 грудня  2009 року на площі Ринок 
у Львові проведено підсумкову виставку – конкурс новорічних та різдвяних композицій, 
виготовлених учнями. У виставці взяли участь 73 заклади освіти, які представили 127 робіт.
               Враховуючи сказане вище,   на підставі протоколу  засідання  журі,

НАКАЗУЮ:
         Визнати переможцями міської акції „Збережемо життя ялинці” та нагородити 
дипломами управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  
учнівські  колективи

у  номінації
„Краща новорічна  композиція”

за І місце – СЗШ І ступеня «Первоцвіт», СЗШ № 7;
за ІІ місце – СЗШ № 42, ЛСШ «Надія»; 
за ІІІ місце – СЗШ № 33;

у номінації  „Краща різдвяна  композиція”:
за І місце – Центру дитячої творчості «Веселка», Дитячої школи народних мистецтв;
за ІІ місце – Авторської школи «Тривіта»;
за ІІІ місце – СЗШ № 71, ССЗШ № 75;

у номінації „Оригінальність
виконання композицій”:

за І місце – СЗШ № 23;
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за ІІ місце – СЗШ № 35, гімназії «Євшан»;
за ІІІ місце – СЗШ № 73, СЗШ № 77;

у номінації „Оригінальне використання 
у композиціях  природного матеріалу”:

за І місце – СЗШ І ступеня «Світанок»;
за ІІ місце – СЗШ № 43; 
за ІІІ місце – гімназії  імені Климентія  Шептицького;

у номінації „Оригінальне використання у композиціях
 штучного матеріалу”:

за І місце – СЗШ № 96, Львівської української гуманітарної гімназії;
за ІІ місце – СЗШ № 54, СЗШ № 86;
за ІІІ місце – СЗШ № 78, НВК «Школа-гімназія «Галицька».
2.Оголосити подяку директорові Львівського міського дитячого еколого – натуралістичного центру І. 
Антаховичу за високий рівень організації та проведення акції.
3.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника управління освіти 
 Г. Слічну.
              

Начальник Н. Оксенчук

   11.01.2010р.                                                                                                № 2601-12/ 4 

Про проведення наукової
 конференції реферативних
 і науково-дослідницьких робіт учнів
 загальноосвітніх навчальних
 закладів м. Львова  на тему: 
“Молодь у державотворчих процесах України: 
історія, сучасність, майбутнє”
           
       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, підвищення правової обізнаності та культури  
молоді, виховання в підлітків поваги до Закону, поширення правової освіти серед 
учнівської молоді, активізації інтересу учнів до правознавчих дисциплін, спонукання до 
розбудови громадянського суспільства,

НАКАЗУЮ:
         Провести 17 березня 2010р. о 10.00 год. наукову конференцію реферативних і 

науково-дослідницьких робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова на 

13

тему: “Молодь у державотворчих процесах України: історія, сучасність, майбутнє” на 
базі Львівської правничої гімназії ( вул. Леонтовича, 2) відповідно до Положення.

1.Затвердити Положення про проведення наукової конференції реферативних і науково-
дослідницьких робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова на тему: 
“Молодь у державотворчих процесах України: історія, сучасність, майбутнє” 
(додаток №1).

2.Затвердити склад оргкомітету конференції ( додаток №2 ).
3.Затвердити склад журі конференції ( додаток №3 ).
4.Фінансування проведення конференції здійснити в межах коштів передбачених на 2010р. згідно 

програми розвитку освіти м. Львова у період 2008-2012р. на цей захід.
5.Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова:
6.1. Забезпечити участь у конференції учнів 9-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 
міста Львова.
6.Директору Навчально-методичного центру освіти м. Львова:
7.1.  Забезпечити надання методичної допомоги закладам освіти та координаторам   
конференції.
7. Директору Львівської правничої гімназії Савчак О.Т.:
6.1.Забезпечити організацію та проведення наукової конференції реферативних і науково-
дослідницьких робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова  на тему: “Молодь у 
державотворчих процесах України: історія, сучасність, майбутнє”.
6.2.Створити належні умови для проведення конференції.
7.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника управління освіти 
департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Г.Слічну.

Начальник управління                                                          Н.Оксенчук

     11.01.2010 р.                                                                                      № 2601-12/ 5  

 Про проведення Фестивалю права
 для учнів початкових класів 
загальноосвітніх навчальних
 закладів м. Львова 
на тему: «Крокуємо з правом»

            Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики 
м. Львова, з метою поширення правової освіти серед дітей молодшого шкільного віку, 
виховання в учнів поваги до Закону, набуття досвіду соціальної активності, забезпечення 
розуміння і засвоєння школярами основних цінностей і понять громадянського життя, 
підвищення правової обізнаності та культури, виявлення та розвитку інтелектуальних та 
творчих здібностей учнів,

НАКАЗУЮ:
1. Провести 8 квітня 2010р. об 11.00 год. Фестиваль права для учнів початкових класів 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова на тему: «Крокуємо з правом» на базі Львівської 
правничої гімназії ( вул. Леонтовича, 2) відповідно до Положення.
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2. Затвердити Положення про проведення Фестивалю права для учнів початкових класів 
загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова на тему: «Крокуємо з правом» (додаток №1).

3. Затвердити склад оргкомітету Фестивалю ( додаток №2 ).
4. Фінансування проведення Фестивалю здійснити в межах коштів передбачених на 2010р. згідно 

Програми розвитку освіти м. Львова на період 2008-2012р. на цей захід.
5. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова:
6.1. Забезпечити участь у Фестивалі учнів 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 
         міста Львова.
6. Директору Навчально-методичного центру освіти м. Львова:
6.1. Забезпечити надання методичної допомоги закладам освіти та координаторам Фестивалю.
7. Директору Львівської правничої гімназії Савчак О.Т.:
7.1. Забезпечити організацію та проведення Фестивалю права для учнів початкових класів 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова на тему: «Крокуємо з правом».
7.2.  Створити належні умови для проведення Фестивалю.
8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника управління освіти департаменту 

гуманітарної політики Львівської міської ради Г. Слічну.

          Начальник управління                                                          Н. Оксенчук

Додаток №1
до наказу управління освіти

від_________№________
Положення

 про Фестиваль права для учнів початкових класів загальноосвітніх шкіл м. Львова на 
тему: «Крокуємо з правом»

Організатори: Управління освіти департаменту гуманітарної політики   Львівської міської 
ради, Львівська правнича гімназія

1.Загальні положення:
1.1. Фестиваль права проводиться  8 квітня 2010 року об 11.00 год. у 
       приміщенні актового залу Львівської правничої гімназії у 
       інтелектуально-розважальній формі. 
1.2. До участі  в заході запрошуються учні 4-х класів загальноосвітніх шкіл    
        м. Львова.
1.3. Учасники представляють назву команди, девіз та емблему (3-5 хв).
1.4. Учасники Фестивалю подають  заявку на участь в оргкомітет 
       напередодні заходу за адресою: м. Львів, вул. Леонтовича, 2.

2.Мета Фестивалю:
2.1. Метою заходу є поширення правової освіти серед дітей молодшого шкільного 
віку, виховання в учнів поваги до Закону, набуття досвіду соціальної активності, 
забезпечення розуміння і засвоєння школярами основних цінностей і  понять 
громадянського життя, підвищення правової обізнаності та культури, виявлення та 
розвиток інтелектуальних та творчих здібностей дітей.
2.2. Налагодження співпраці між освітніми закладами міста Львова.

   3. Умови проведення заходу:
3.1. Склад команди від закладу-учасника становить 5-6 осіб. 
       Супроводжуючі вчителі, батьки.
3.2. Формат Фестивалю передбачає:
     - презентація правоосвітньої та правовиховної роботи 
       Львівської правничої гімназії;
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     - представлення команд (назва, девіз, емблема);
     - вікторина на правничу тематику (на рівні загальної ерудиції).

4. Журі:
До складу журі входять учителі Львівської правничої гімназії, представники органів 

освіти у м. Львові, викладачі Львівського державного університету внутрішніх справ.
5. Нагородження:
5.1. Нагородження здійснюється на підставі визначених членами журі висновків.
5.2.Учасники Фестивалю нагороджуються грамотами та призами у різних номінаціях. 

Додаток №2
до наказу управління освіти

від_________№________

Склад оргкомітету Фестивалю права 

Голова:
Ореста Савчак – директор Львівської правничої гімназії 
Заступник голови: 
Тетяна Ольшанецька – заввідділом виховної  та позашкільної роботи НМЦО
Члени оргкомітету: 
Наталія Ништа – заступник директора Львівської правничої гімназії 
Оксана Іванчишин  – заступник директора Львівської правничої гімназії 
Катерина Дідик – учитель правознавства Львівської правничої гімназії 
Іванна  Борик  – педагог-організатор Львівської правничої гімназії 
Мирослава Добрянська – вчитель англійської мови Львівської правничої гімназії 

  13.01. 2010 р.      № 2601-12 / 6

Про підсумки проведення 
міського конкурсу сувенірів-емблем
 «Євро-2012 у Львові» серед школярів міста

На виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики 
Львівської міської ради від 20.10.2009 р. № 2601-12/516 «Про проведення міського 
конкурсу сувенірів-емблем «Євро-2012 у Львові» серед школярів міста» , у рамках 
реалізації проекту «Євро-2012» Програми розвитку освіти м. Львова на період 2008-2012 
років, з метою виявлення та підтримки талановитих дітей, висвітлення у дитячих роботах 
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історії рідного міста у контексті європейської програми  проведення чемпіонату Європи з 
футболу у 2012 році, у грудні 2009 року на базі Центру творчості дітей та юнацтва 
Галичини проведено конкурс серед школярів нашого міста з виготовлення сувенірної 
продукції «Євро-2012 у Львові». На підставі протоколу журі

НАКАЗУЮ:
1.Визнати переможцями та нагородити грамотами управління освіти департаменту  
гуманітарної  політики  Львівської  міської  ради 

в образотворчому напрямку:
    молодша вікова група
за І місце – Коваля Тараса, учня СЗШ № 47 м. Львова;
за ІІ місце – Легку Ольгу, ученицю СЗШ № 47 м. Львова;               
за ІІІ місце – Вивроцького Назарія, учня СЗШ № 47 м. Львова;
середня вікова група
за І місце –   Підлипну Ірину, ученицю ССЗШ № 5 м. Львова;
за ІІ місце – Федиків Олену, ученицю ССЗШ № 5 м. Львова;
за ІІІ місце – Гурського Богдана, учня СЗШ № 86, Грома Ярослава, учня СЗШ № 29 м. 
Винник, Мартиник Анну, ученицю ССЗШ № 5 м. Львова;                 
старша вікова група
за І місце –    Шуміліну Марину, ученицю СЗШ № 29 м. Винник;
за ІІ місце –   Галунчак Чеславу, ученицю гімназії «Брати Ізраїлю»;
за ІІІ місце – Дмитраш Марію, ученицю СЗШ № 29 м. Винник;
в ужитковому напрямку:
молодша вікова група
за І місце – Степанишин Роксолану, вихованку ЦДЮТ Залізничного району;
за ІІ місце – Перейму Іванну, вихованку ЦТДЮГ;
середня вікова група
за І місце – Козицьку Марту, вихованку ЦТДЮГ;
за ІІ місце – Зушко Мар’яну, ученицю СЗШ № 86;
за ІІІ місце – Онисько Софію, ученицю СЗШ № 86,
старша вікова категорія
за І місце – Зуб Юлію, вихованку ЦДЮТ Залізничного району.
1. За високий художній рівень  робіт, активну участь у конкурсі відзначити подяками 
управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради:
Корнявку Христину, ученицю ССЗШ № 75 м. Львова,
Іваніва Сергія, учня СЗШ № 95 м. Львова,
Духа Андрія, учня СЗШ № 22 м. Львова,
Ріжука Богдана, учня СЗШ № 44 м. Львова,
Пону Богдану, ученицю СЗШ № 95 м. Львова,
Савицького Тараса, учня СЗШ № 21 м. Львова,
Насалік Ірину, ученицю СЗШ № 78 м. Львова,
Хлебік Оксану, ученицю ССЗШ № 5 м. Львова.
2. Оголосити подяку директорові  Центру творчості  дітей  та  юнацтва Галичини О. Кузику 
за створення відповідних умов для проведення конкурсу.
3. Головному спеціалістові управління освіти І. Гайдук до 05.02.2010 р. організувати 
виставку дитячих робіт на тему «Євро-2012 у Львові» у приміщенні управління освіти 
департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.
4. Контроль за виконанням даного   наказу залишаю за собою. 
                 

         В. о. начальника управління                           Г. Слічна
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14.01. 2010 р.                       № 2601-12/  7

Про проведення
міського конкурсу
шкільних друкованих видань
«Успішний, бо незалежний від…»

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної 
політики Львівської міської ради, з метою пропагування серед учнівської молоді переваг 
здорового способу життя, виховання  у дітей несприйняття шкідливих звичок, які 
призводять до негативних узагальнень, заохочення школярів до занять фізичною 
культурою та спортом,

НАКАЗУЮ:
1.Провести з лютого по квітень 2010 року міський конкурс шкільних друкованих видань на тему 
«Успішний, бо незалежний від…».
2.Затвердити Положення про міський конкурс шкільних друкованих видань «Успішний, бо 
незалежний від…» (додається).
3.Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова інформувати керівників навчальних 
закладів про конкурс, з метою залучення їх до участі відповідно до Положення.
4.Директорові міського координаційно–методичного центру «Галицьке юнацтво» В. Іваху:
4.1. Забезпечити організацію та проведення міського конкурсу шкільних друкованих видань на тему 
«Успішний, бо незалежний від…».
4.2.До 20.04.2010 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 30.04.2010 р.
6.Контроль за виконанням даного наказу  залишаю за собою.

В. о. начальника  управління  Г. Слічна

Додаток 
до наказу управління освіти

департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради

від 14.01.2010 р. № 2601-12 / 7 

Положення
про міський конкурс шкільних друкованих видань

«Успішний, бо незалежний від…»
1. Організатори конкурсу:
1.1. Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради;
1.2. Міський координаційно-методичний центр «Галицьке юнацтво».
2. Мета конкурсу:
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2.1. Пропагування серед учнівської молоді переваг здорового способу життя, виховання  у дітей 
не сприйняття шкідливих звичок, які призводять до негативних узалежнень;

2.2. Заохочення школярів до занять фізичною культурою та спортом;
2.3. Активізація журналістської діяльності серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
3. Тематика друкованих видань:
3.1. «Здоров’я і знання – найбільша цінність, запорука щасливого майбутнього»;
3.2. «Чим узалежнення (тютюн, алкоголь, наркотики, комп’ютерні ігри) небезпечні для 

здоров’я»;
3.3. «Я здатний зробити свідомий вибір»;
3.4. «Дбаючи про власне здоров’я, я дбаю про власне майбутнє».
4. Загальні положення:
4.1. Конкурс проводиться впродовж лютого-квітня 2010 року серед загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Львова.
4.2. На конкурс приймаються індивідуальні та колективні шкільні видання учнів 8-10 класів.
4.3. Кількість поданих робіт не обмежена, всі видання повинні строго відповідати тематиці 

конкурсу.
4.4. Конкурсні видання подавати у міський координаційно-методичний центр «Галицьке 

юнацтво» за адресою: м. Львів, вул. Замкнена, 9  до 15 квітня 2010 року.
4.5. За додатковою інформацією звертатися до заступника директора МКМЦ «Галицьке 

юнацтво» Огоновської Лідії Вікторівни телефоном: 272-37-06.

Головний  спеціаліст  управління  освіти                                   І. Гайдук

14.01.2010 р.                                                                                                               № 2601-12/8  

Про реалізацію міжнародного проекту
 «Професійний розвиток вчителів»

         На виконання Програми розвитку освіти м. Львова на період 2008-2012 р., відповідно 
до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 
ради, з метою подальшої плідної співпраці з освітянами Сполученого Королівства Великої 
Британії у рамках британської Програми професійного розвитку вчителів,

НАКАЗУЮ:
1. Начальникам відділів освіти Шевченківської (Г. Синицькій), Залізничної (Р. Вороняку), Сихівської 
(А. Матковському) та Франківської (О. Даниленко) районних адміністрацій:
1.1. Організувати з 15 до 18 лютого 2010 року прийом вчителів з Великобританії та   проведення 
зустрічей на базі НВК «Школа - гімназія Гроно» ( вул. Вигоди, 27), ПШ №53 (пр. Чорновола, 6), СЗШ 
«Надія» (вул. Наукова, 60), гімназії «Престиж» (вул. Ветеранів, 11), НВК «Школа-гімназія 
«Сихівська» (вул. Хоткевича, 48), Львівської Української гуманітарної гімназії (вул. О.Степанівни, 13), 
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школи-ліцею «Оріяна» (вул. Чукаріна, 3), НВК ім..В.Стуса «Школа I ступеня – гімназія міжнародних 
відосин» (вул. Повстанська, 14) згідно з додатком 1.
1.2. Забезпечити належні умови для проведення зустрічей вчителів з Великобританії у вказаних 
навчальних закладах.
2. Відповідальним за організацію візиту освітян до навчальних закладів м. Львова призначити 
спеціаліста 1 категорії управління освіти О. Ліксо.
3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В. о. начальника управління                                              Г. Слічна

                                                                    Додаток 1
                                                                                         до наказу управління освіти 

                                                                                                          № 2601-12/8  від 14.01.2010 р.

Програма візиту освітян з Великобританії до навчальних закладів м. Львова

Дата візиту Час Місце перебування
15.02.10 р. 11.00 -16.00 год. Гімназія «Престиж»

дир. Б.Волошин (вул. Ветеранів, 11)
НВК «Школа-гімназія «Сихівська»
дир. Г.Путій (вул. Хоткевича, 48
Львівська Українська гуманітарна гімназія
дир. Г. Лопушанська (вул.О.Степанівни, 13)
НВК «школа-гімназія «Гроно»
дир. Н.Сомик (вул. Вигоди, 27)

16.02.10 р. 09.00 -16.00 год. Гімназія «Престиж» дир. Б.Волошин
(вул. Ветеранів,11)
НВК «Школа-гімназія «Сихівська»
дир. Г. Путій (вул. Хоткевича, 48)
Львівська Українська гуманітарна 
гімназія
дир. Г. Лопушанська
(вул. О. Степанівни,13)
НВК «Школа-гімназія «Гроно»
дир. Н.Сомик (вул. Вигоди, 27)

17.02.10 р. 09.00-16.00 год. ПШ №53 дир. Н.Ворона(пр.Чорновола, 6)
Школа-ліцей «Оріяна» дир. Ю.Сватко
(вул.Чукаріна, 3)
ЛСШ «Надія» дир.І.Хміль
(вул. Наукова, 60)
НВК ім.В.Стуса «Школа I ступеня –
гімназія міжнародних відосин»
дир. Т. Кіт (вул. Повстанська, 14)
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18.02.10 р. 09.00-16.00 год. ПШ № 53 дир.Н.Ворона
(пр.Чорновола, 6)
Школа-ліцей «Оріяна» 
дир.Ю.Сватк, (вул.Чукаріна, 3)
ЛСШ «Надія» дир.І.Хміль(вул. 
Наукова,60)
НВК ім.В.Стуса «Школа I ступеня –
гімназія міжнародних відосин» 
дир.Т. Кіт (вул.Повстанська, 14)

14.01.2010р.                                                                                                  № 2601-12/ 10

Про проведення Тижня фізики, 
астрономії, природознавства,
географії та економіки

       На виконання наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 
міської ради від 25.12.2009р. №2601-12/649 «Про внесення змін до графіка проведення 
предметних Тижнів у 2009/2010 навчальному році у навчальних закладах м. Львова» та з 
метою розвитку творчої діяльності, професійної майстерності й компетентності 
педагогічних працівників, пропаганди передового педагогічного досвіду,

НАКАЗУЮ:
1.Провести з 08.02.2010 р. по 12.02.2010 р. Тиждень фізики, астрономії, природознавства, 
географії та економіки.
2.Затвердити Програму проведення Тижня фізики, астрономії, природознавства, географії 
та економіки (додатки 1-3).
3.Начальникам відділів освіти районних адміністрацій:
3.1. Забезпечити проведення Тижня фізики, астрономії, природознавства, географії та 
економіки відповідно до Положення про проведення предметних Тижнів.
3.2. До 01.03.2010 р. подати в управління освіти та НМЦО м. Львова звіт про проведення 
Тижня фізики, астрономії, природознавства, географії та економіки.
4.Директору Навчально-методичного центру освіти м. Львова Н. Проць:
4.1. Забезпечити підготовку, проведення та виконання Програми Тижнів.
4.2. Надати методичну допомогу при підготовці та проведенні Тижня фізики, 
астрономії природознавства, географії та економіки.
5.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

             В. о. начальника  управління                     Г. Слічна
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                                                                                           Додаток1
                                          до наказу управління освіти ДГП ЛМР
                                                        від 14.01.2010 р. № 2601-12/10                

Орієнтована програма
Тижня географії та економіки

у Навчально-методичному центрі освіти м. Львова
(8-12 лютого 2010 року)

Дата Годин
а

Назва заходу Місце 
проведення

8 лютого
(понеділок)

1500  Відкриття Тижня географії та 
економіки.

 Багатогранні інтегровані 
зв’язки географічної науки.

НМЦО,
пл.

Д. Галицького,4

9 лютого
(вівторок)

1500  Методика проведення 
мультимедійних уроків;

 Уроки-презентації із 
використанням краєзнавчих і 
туристичних матеріалів

Класична 
гімназія при 

ЛНУ ім. Івана 
Франка, 

вул. Порохова,з
10 лютого
(середа)

1500  Відкритий семінар 
«Можливості географії у 
формуванні основних груп 
компетентностей учнів».

СЗШ № 87,
вул. Замарсти-

нівська, 11

11лютого
(четвер)

1500  Круглий стіл «Сучасні підходи
у викладанні економіки»

ЛЛМ, 
вул. 

Кульпарківська, 
99

12 лютого
(п’ятниця)

14.00  Географічний фестиваль 
«Україна в сузір’ї 
європейських держав»

Гімназія 
«Престиж», 

вул.
 Ветеранів, 11

                                         Додаток 2
                                                                                      до наказу управління освіти ДГП ЛМР

                                                                       від 14.01.2010 р. №2601-12/10
Орієнтована програма

Тижня фізики та астрономії
У Навчально-методичному центрі освіти м. Львова

(8-12 лютого 2010 року)
Дата Година Назва заходу Місце 

проведення
8 лютого

(понеділок)
15.00  Педагогічні читання «Українські 

фізики в світовій науці».
СЗШ № 34

вул.
Замкнена, 8

9 лютого 15.00  Проектне навчання-корисна ЛФМЛ,
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(вівторок) альтернатива класно-урочної 
системи.

 Презентації проектів.

вул. Кораджича, 
29

10 лютого
(середа)

15.00  Презентація досягнень учителів 
фізики та астрономії з проблеми 
«Впровадження інформаційно-
комп’ютерних технологій у 
навчально-виховний процес»

НМЦО,
пл.

Д. Галицького,4

11лютого
(четвер)

15.00  Презентація колективного 
інформаційно-пошукового проекту 
«Чудеса» фізиків в нашому домі.

НМЦО,
пл.

Д. Галицького,4

12 лютого
(п’ятниця)

15.00  Конференція «Фізика і науково-
технічний прогрес»

ЛНУ ім.
І. Франка,
фізичний
ф-тет

вул. Кирилі і 
Мефодія, 8

                                           Додаток 3
                                                                                        до наказу управління освіти ДГП ЛМР

                                                                        від 14.01.2010 р. №2601-12/10

Орієнтована програма
Тижня природознавства

У Навчально-методичному центрі освіти м. Львова
(8-12 лютого 2010 року)

Дата Година Назва заходу Місце 
проведення

9 лютого
(вівторок)

15.00  Відкриття Тижня 
природознавства.

 «Круглий стіл». Презентація 
творчих методичних доробків 
учителів природознавства.

НМЦО,
пл.

Д. Галицького,4

10 лютого
(середа)

14.00  «Дитина і природа» 
(екологічний КВК, школа 
«Провесінь»).

 Дитячий конкурс колосок 
(обговорення досягнень).

НМЦО,
пл.

Д. Галицького,4

11лютого
(четвер)

15.00  Зустріч із вченими 
«Досягнення астрономічної 
науки».

 Науково-практична 
конференція «Екологічна 
освіта школярів. Досягнення. 
Повторення».

НМЦО,
пл.

Д. Галицького,4
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21.01.2010 р.                                                       № 2601-12/ 12 

Про організацію тренінгу
за програмою «Методика 
викладання профільного курсу 
«Основи комп‘ютерної графіки»

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 р. № 1153 
“Про затвердження Державної програми “Інформаційні та комунікаційні технології в освіті 
і науці” на 2006-2010 роки”, наказу Міністерства освіти і науки України від 6 грудня 2005 
року № 693 “Про проведення педагогічного експерименту щодо навчання майбутніх 
вчителів та вчителів інформаційно-комунікаційним технологіям”, відповідно до Програми 
розвитку освіти м. Львова на період 2008-2012 рр., затвердженої ухвалою 8-ої сесії 5-го 
скликання Львівської міської ради від 20.03.2008 р. № 1615, керуючись  методичним  
листом ЛОІППО від 04.12.2009 року № 510 щодо навчання вчителів інформатики середніх 
загальноосвітніх навчальних закладів «Методиці викладання профільного курсу «Основи 
комп‘ютерної графіки» та з метою вивчення педагогічними працівниками загальноосвітніх 
навчальних закладів м. Львова основ інформаційно-комунікаційних технологій, 

НАКАЗУЮ:
   З 25 січня по 28 січня 2010 року провести тренінг за програмою «Методика 
викладання профільного курсу «Основи комп‘ютерної графіки» на базі СЗШ № 24 (м. 
Львів, вул. Кониського, 8). 

1. Тренінг проводити за схемою 4 дні по 4 год. в позаурочний час без відриву від 
виробництва згідно з календарно-тематичним планом, затвердженого в ЛОІППО.

2. Тренером призначити Миджин Оксану Федорівну, вчителя інформатики СЗШ № 24         
м. Львова.

3. Персональну відповідальність за безпеку та життя учасників тренінгу під час роботи в 
кабінеті ІКТ покласти на тренера Миджин Оксану Федорівну.

4. Начальнику відділу освіти Личаківської районної адміністрації О. Козій:
5.1. Скерувати на навчальний тренінг за програмою «Методика викладання профільного 

курсу «Основи комп‘ютерної графіки» педагогічних працівників загальноосвітніх 
навчальних закладів Личаківського району м. Львова згідно з додатком.

5.2. Забезпечити належні умови для успішного проведення тренінгу на базі  СЗШ № 24 
      м. Львова.
5.3.Забезпечити доступ до комп’ютерної техніки та ППЗ навчального призначення у 

повному обсязі.
6.   Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

              В. о. начальника управління               Г. Слічна
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21.01.2010 р. № 2601-12/ 13

Про хід реєстрації учасників 
зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року
      На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 26.06.2009 року № 570 
«Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання 
вступати до вищих навчальних закладів України в 2010 році», зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 15 липня 2009 року за № 635/1665, від 01.12.2009 року № 
1081 «Про зміни в термінах проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2010 році», 
від 16.10.2009 року № 937 «Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних 
закладів системи загальної середньої освіти в 2010 році», зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 22 грудня 2009 року за № 1233/17249, наказу головного управління освіти 
і науки Львівської обласної державної адміністрації від 18.01.2010року № 16 «Про хід 
реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року», з метою 
забезпечення організованої реєстрації учасників ЗНО 2010 року у встановлені терміни

Н А К А З У Ю :
1.Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова:
1.1. Забезпечити проведення систематичної інформаційно-роз'яснювальної роботи серед 
випускників загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, батьків та
педагогічних колективів щодо Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 
2010 році та процедури реєстрації учасників ЗНО.
1.2. Довести до відома учасників навчально-виховного процесу інформацію про місце 
розташування та графік роботи пункту (-ів) реєстрації на території району.
1.3. Сприяти організованому проведенню процесу реєстрації випускників ЗНЗ учасників 
ЗНО 2010 року.
1.4. Щопонеділка, починаючи з 25.01.2010 року до 12.00 год. подавати в управління освіти 
департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  інформацію про хід реєстрації 
учасників ЗНО 2010 за формою (згідно з додатком).
1.5. Систематично аналізувати хід реєстрації та вживати заходів щодо її інтенсифікації.

                  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В. о. начальника управління Г. Слічна

                                                                                             Додаток
                                                                          до наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 
                                                                  Львівської міської ради

                                                                             від 21.01.2010р. № 2601-12/13 
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Інформація про хід
реєстрації учасників ЗНО 2010

станом на_____________  

Район
(місто)

Кількість випускників ЗНЗ
2010 року

Кількість зареєстрованих учасників ЗНО 
2010 року

Всього В т.ч. випускників 
ЗНЗ

22.01.2010 р.                                                                                                       №  2601-12/ 14
                                                                                   

Про організацію та проведення 
міського конкурсу знавців
 народознавства “Колом сонечко іде”
                     
     На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.04.2006р № 202 «Про схвалення 
концепції Державної програми роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю на 2006-2010 
роки», наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 
16.09.2008р. № 2601-12/306 “Про затвердження заходів щодо реалізації завдань Державної програми 
роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю”, відповідно до плану роботи управління 
освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, 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 29 квітня 2010р. міський конкурс знавців народознавства “Колом сонечко іде” 
на базі  авторської школи “Тривіта” /м. Львів, Зубрівська,1/. 
2.Затвердити Положення про проведення  міського конкурсу 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 етапу очного туру конкурсу знавців
 народознавства “Колом сонечко іде” згідно з Положенням.
4.2. До 19  квітня 2010 року подати заявки в управління освіти на участь переможців 
районного етапу ( 2 команди – учасниці від району  у міському етапі конкурсу та 
забезпечити  участь переможців I (районного) етапу у II (міському) етапі (додаток №3).
5. Директору Авторської школи “Тривіта” Станіславській Г.П.:
5.1. Організувати підготовку завдань для учасників конкурсу.
5.2.Організувати проведення семінару для районних  координаторів конкурсу 8 лютого 
2010р.о 16.00 год. у приміщенні авторської школи “Тривіта”.
5.3. Створити належні умови для проведення міського конкурсу знавців народознавства 
“Колом сонечко іде”.
6. В.о директора НМЦО м. Львова Н. Проць.
6.1. Забезпечити надання методичної допомоги вчителям та командам шкіл у підготовці до конкурсу.
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6.2. Результати конкурсу знавців народознавства “Колом сонечко іде” висвітлити на сторінках 
«Освітянського вісника».
 7. Провідному спеціалісту  управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 
ради С.Чемерис:
7.1.До 25.05.09. підготувати підсумковий наказ про організацію та проведення міського конкурсу 
знавців народознавства “Колом сонечко іде”.
8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

      В. о. начальника  управління                                         Г. Слічна

                                                       Додаток №2        
                                                                                 до наказу управління освіти

 департаменту гуманітарної політики 
                                                                         Львівської міської ради

                                                                                               від   22.01.2010 р.     № 2601-12/ 14

Склад оргкомітету
С.Чемерис – провідний спеціаліст управління освіти департаменту гуманітарної політики 
Львівської міської ради, голова оргкомітету;
Н. Проць – в. о. директора НМЦО м. Львова, член оргкомітету;
Г.П.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. М. Іванус - 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.Клемен - головний спеціаліст відділу освіти Залізничної районної адміністрації, 

член журі;
12. Д.Гавриляк -  головний спеціаліст відділу освіти Франківської районної адміністрації, 

член журі;

                                                        Додаток № 3
                                                                                  до наказу управління освіти

 департаменту гуманітарної політики 
                                                                         Львівської міської ради

                                                                                             від   22.01.2010 р.     № 2601-12/ 14
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Заявка
на участь команд району у

IV міському конкурсі знавців народознавства
„Колом сонечко іде”

№ Назва 
школи

Прізвище,ім’я 
учасника 
команди

Музичний 
керівник

хореограф Керівник 
команди,

ПОЛОЖЕННЯ
Про V міський конкурс знавців народознавства

„Колом сонечко іде”
I. Загальні положення

1.1   Організатори конкурсу:
 V міський конкурс знавців народознавства „Колом сонечко іде”(далі Конкурс) проводиться 
Авторською школою «ТРИВІТА» і управлінням освіти департаменту гуманітарної політики 
Львівської міської ради спільно з місцевими органами виконавчої влади, громадськістю.
1.2   Партнерами конкурсу є: 
1.3 Інститут народознавства, м. Львів
 Науково-дослідний інститут українознавства, м. Київ,
 Дитяча школа мистецтв
2. Мета конкурсу
2.1 Головна мета конкурсу – виховання нової української людини, яка пізнає, вивчає та 
творить себе і новий український світ, сприяння розвитку дитячої творчості, залучення 
якнайширшого кола дітей до активної роботи по підвищенню творчого інтелектуального 
рівня .
2.2   Конкурс є заходом, що ставить за мету:
●виховання  цілісної особистості через активне формування її світоглядних основ;
●підняття національної свідомості, 
●відродження народних звичаїв та традицій та впровадження їх у сучасний  побут;
●формування знань учнів про народно-звичаєвий календар
●заохочення учнів до поглибленого вивчення духовної культури нашого народу.
●утвердження українознавства (народознавства) як окремої навчальної дисципліни і методології 
●навчально-виховного процесу на засадах гуманітарної науки як синтезуючої і цілісної системи 
наукових інтегративних знань; 
●формування в учнів знань про Україну та українство, сприяння  самореалізації кожної особистості та 
нації;
●виховання патріотизму, любові до своєї Батьківщини, глибокої поваги до держави, історії, традицій, 
культури українського народу; 
●популяризація української освіти в Україні і  зарубіжжі із залученням інноваційних технологій.
3. Завдання конкурсу
3.1 Головними завданнями конкурсу є:
●підтримка та активізація діяльності, спрямованої на посилення знань учнів з 
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;
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●активізація найефективніших форм і методів педагогічного керівництва процесом 
розвитку національної свідомості учнів на засадах українознавства як цілісної системи 
освіти та виховання
●розвиток пізнавальних інтересів і творчого потенціалу школярів.
4. Учасники конкурсу
4.1 Учасником заочного туру конкурсу може стати кожна українська дитина 3 – 4 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів
4.2 Учасником  очного (районного) туру конкурсу може стати кожний загальноосвітній 
навчальний заклад (1 команда від школи, яка складається з п’яти учнів з   3 – 4 класів) 
4.3 Учасником міського туру конкурсу може стати лише дві команди-учасниці від кожного 
району (команда складається з п’яти учнів 3-4 класів).
4.4 До місця проведення Конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі 
керівників команд, музичних керівників,  маючи при собі копію наказу загальноосвітнього 
закладу про направлення учнів на Конкурс і копію заявки.
4.5 Керівники команд призначаються з числа вчителів, які брали активну участь у 
підготовці учнів до Конкурсу, його проведенні, не є членами журі або оргкомітету. 
Перевага надається вчителям, учнів яких включено до складу команди.
4.6 Керівники команд забезпечують необхідну морально-психологічну підготовку 
учасників і надають їм потрібну допомогу.
4.7 Керівники команд несуть відповідальність за збереження здоров’я та життя учнів під 
час проведення Конкурсу . 
4.8 Керівники команд після прибуття на Конкурс реєструються і проходять жеребкування  
для визначення номеру учасника конкурсу.
5. Термін і порядок проведення конкурсу
5.1. Конкурс проводиться в два тури: очний-заочний (січень – травень 2010 року).
5.2. Перший етап очного туру - районний - (до 16 квітня  2010 року).
5.2.1  Кожний район проводить відбірковий етап за вказаною тематикою самостійно.
5.2.2. До участі в міському конкурсі допускаються дві команди-учасниці від кожного 
району (команда складається з п’яти учнів).
5.2.3. Термін подання заявок для участі у міському конкурсі до 19 квітня  2010 року.   
Заявки подаються в управління освіти
5.3. Другий етап очного тур – міський – (29 квітня  2010року).
5.4.  Заочний тур проводиться до 30 березня 2010 року.  Роботи подаються в Авторську 
школу «ТРИВІТА»
6. Вимоги до робіт учасників Конкурсу заочного туру
Тема творчої роботи: Український рушник як оберіг українського народу (загадки, 
прислів’я, приказки, вірші, легенди)
6.1. До розгляду приймаються роботи, написані українською мовою, лише про один 
оберіг, вибраний на власний розсуд учасника конкурсу.
6.2. Титульні аркуші творчої роботи, що подаються на конкурс, повинні містити повну 
інформацію про  авторів та керівників роботи.
6.3. Роботи приймаються в такому вигляді: комп’ютерний набір (шрифт Times New 
Roman – 14 pt, інтервал – 1,15). У кінці роботи слід вказати використані 
6.4. джерела та перелік літератури.
6.5. Переможців заочного туру Конкурсу визначає журі Конкурсу. 
6.6.   До складу журі можуть входити провідні фахівці Науково-дослідного інституту 
українознавства та педагогічні працівники навчальних закладів освіти всіх рівнів, 
представники центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, громадських та міжнародних організацій.
6.7. Творча робота оцінюється за такими критеріями: глибина
 висвітлення теми, наявність власних віршів, малюнків, фотоілюстрацій,
 оригінальність розкриття теми. Загадки, прислів’я, приказки - вірші, легенди – за кожен вірш, 
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легенду, казку по 5 балів казки,  вірші, легенди - за кожен вірш, легенду, казку по 10 балів,
світлини - малюнки - за кожну роботу по 5 балів.                                                                                    
6.8.Кращі роботи буде видано окремою збіркою. Організатори конкурсу залишають за 
собою право рецензувати та редагувати роботи.
7. Очний  конкурс
7.1 Зміст конкурсу:
У конкурс включені завдання теоретичного  та творчого змісту:
-загальні відомості про народно-звичаєвий календар (традиційні свята українців);
- загальні відомості про українську національну кухню ;
-загальні відомості про український одяг;
-знання про український оберіг: український рушник;
-знання про рослини, тварини-символи УкраїниУмови конкурсу:
7.2.Команди-учасники, які не дотримуються регламенту відсторонюються від участі в Конкурсі.
7.2.2 Конкурс складається з таких частин:
-представлення школи – 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);
- українські обереги – український рушник: різновиди рушників,  орнаментальні  мотиви, символіка 
кольорів та значення основних елементів вишивок;
- традиційні свята українців згідно з народно-звичаєвим календарем;
-  основні елементи   українського одягу;
- українська національна кухня.
8.Нагородження:
Переможці конкурсу будуть нагороджені дипломами та пам’ятними знаками.
9 . Фінансування
Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  забезпечує придбання 
подарунків, виготовлення дипломів, оформлення сцени, канцелярські товари для проведення міського 
туру конкурсу.

  22.01. 2009 р.           № 2601-12/ 16

Про підсумки проведення
ІІ міського конкурсу юних прозаїків
імені Катрі  Гриневичевої

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної 
політики Львівської міської ради, згідно з Положенням про міський конкурс юних прозаїків 
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імені Катрі Гриневичевої, затвердженим начальником управління освіти та головою 
Львівського відділу Союзу українок, з 01. 11. по 23. 12. 2009 р. у загальноосвітніх 
навчальних закладах міста відбувся конкурс прозових творів серед школярів. 

Метою проведення конкурсу були активізація виховної роботи у загальноосвітніх 
навчальних закладах, розвиток інтелектуального потенціалу України, покращання роботи з 
обдарованою молоддю,  виявлення та підтримка юних талановитих прозаїків, видання їхніх 
перших творів.

На розгляд журі свої творчі доробки представили 30 дітей трьох вікових 
категорій:  9 – 11 років, 12 – 14 та 15 – 17 років. Члени журі відзначили високу 
майстерність художнього слова учасників, багатожанровість творів (оповідання, казка, есе, 
новела, нарис, етюд). 

Урочисте нагородження учасників та переможців конкурсу відбудеться      29 
січня 2010 року в культурно–розважальному центрі «Галактика» міста Винники – у рідному 
місті Катрі Гриневичевої. Роботи переможців конкурсу друкуватимуться у дитячих 
періодичних виданнях «Світ дитини», «Сто талантів», «Галицьке юнацтво».
Враховуючи сказане вище, відповідно до рішення  журі,

НАКАЗУЮ:
1.Нагородити грамотами управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 
міської ради переможців ІІ міського конкурсу юних прозаїків імені Катрі Гриневичевої
у  молодшій  віковій категорії :
за  І місце -  Петренко Катерину,  ученицю Львівської академічної гімназії,
за ІІ місце -  Сендецького Євгена, учня СЗШ № 86 м. Львова,
за ІІІ місце – Гарматюк Анастасію, ученицю СЗШ № 86 м. Львова;
у середній віковій категорії:
за І місце – Кулянду Ірину, ученицю СЗШ № 32 м. Львова,
за ІІ місце – Косар Христину, ученицю СЗШ № 60 м. Львова,
за ІІІ місце – Цюру Марту, ученицю Львівської академічної гімназії;
у  старшій віковій категорії:
за І місце -  Ворожбит Роксолану, ученицю СЗШ № 60 м. Львова,
за ІІ місце – Гриців Лілію, ученицю НВК «Школа-садок «Софія»,
за ІІІ місце – Крапивницьку Марту, ученицю СЗШ № 60 м. Львова.
1.Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова:
1.1.Активізувати роботу щодо виявлення та підтримки талановитих й обдарованих дітей.
1.2.Максимально сприяти створенню та функціонуванню на базі загальноосвітніх 
навчальних закладів гуртків та спортивних секцій,  з метою збільшення кількості школярів, 
охоплених позакласною роботою відповідно до здібностей та вподобань.
2.Головному спеціалістові управління освіти І. Гайдук організувати урочисте нагородження 
учасників та переможців ІІ міського конкурсу юних прозаїків імені Катрі Гриневичевої.
3.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

     
        В. о. начальника   управління  Г. Слічна
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22.01.2010р.                                                                                                    № 2601-12/ 17

Про результати вивчення стану 
організації роботи практичних психологів
та соціальних педагогів у загальноосвітніх
навчальних закладах м. Львова

На основі матеріалів довідки „Про вивчення стану організації роботи практичних 
психологів та соціальних педагогів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова” (додається)

Н А К А З У Ю:
 1. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій:
1.1.Посилити контроль за організацією роботи практичних психологів та соціальних педагогів у 
навчальних закладах району.
1.2. Обговорити довідку „Про вивчення стану організації роботи практичних психологів та 
соціальних педагогів  у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова” на нараді керівників 
навчальних закладів.
1.3. До 23.02.2010 року забезпечити усунення недоліків , вказаних у довідці.
1.4. Зобов’язати керівників навчальних закладів організовувати роботу психологічної служби 
відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом 
Міністерства освіти України від 03.05.1999р. № 127 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки 
України  від 02.07.2009р. № 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2009р. 
№ 687/16703). 
2.     Начальнику відділу освіти Шевченківської районної адміністрації Г.Синицькій:
2.1. Вказати директору ССЗШ № 57  Любицькому Г.М. на неналежний контроль за організацією  
роботи практичного психолога школи.
3. Начальнику відділу освіти Cихівської  районної адміністрації А.Матковському:
3.1. Вказати директору СЗШ № 90  Борщевському А.І. на неналежний контроль за організацією  
роботи соціального педагога  школи.
4. Головному спеціалісту управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 
ради Л.Васюті:
4.1.Матеріали перевірки обговорити на нараді спеціалістів відділів освіти районних адміністрацій, 
які відповідають за організацію роботи психологічної служби у навчальних закладах району.
4.2. До 08.02.2010р. підготувати матеріали  на засідання Колегії управління освіти щодо організації 
роботи психологічної служби навчальних закладів м. Львова.
5. Директору НМЦО м. Львова:
5.1. До 08.02.2010 р. підготувати проект Програми розвитку психологічної служби системи освіти 
м. Львова на період до 2012 року.
5.2. До 08.02.2010 р. підготувати матеріали на засідання Колегії управління освіти «Про стан та 
перспективи розвитку психологічної служби м. Львова».
5.2. Здійснювати координаційну роботу відділів освіти районних адміністрацій з питань організації 
роботи психологічної служби.
6.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В.о. начальника  управління                             Г. Слічна
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Довідка
про вивчення стану організації роботи практичних психологів та соціальних педагогів у 

загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики 
Львівської міської ради на 2009 рік, Положення про інспектування в освітній системі м. Львова, на 
виконання наказів управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 
20.10.2009р. № 2601-12/515 «Про вивчення стану організації роботи практичних психологів та 
соціальних педагогів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова», від 20.11.2009р. №2601-
12/584 «Про внесення змін до наказу управління освіти ДГП ЛМР від 20.10.2009р. №2601-12/515 
«Про вивчення стану організації роботи практичних психологів та соціальних педагогів у 
загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова» з 30.11.2009р.  по 28.12.2009р. комісією управління 
освіти проведено вивчення стану організації роботи практичних психологів та соціальних педагогів у 
СЗШ № 1 (дир. Брилинський М.С.), СЗШ № 49 (дир. Тиран Й.В.),  СЗШ № 90 (дир. Борщевський 
А.І.), Львівській українській гуманітарній гімназії (дир. Лопушанська Г.В.), СЗШ № 86 (дир. 
Пашковська З.І. ), ССЗШ № 57 (дир. Любицький Г.М. ), СЗШ№ 67 (дир. Шпильчак Б.Г.), СЗШ№ 43 
(дир. Савчук Г.С.), СЗШ № 17 (дир.Свінчук В.В. ).

У своїй діяльності практичні психологи та соціальні педагоги загальноосвітніх навчальних 
закладів м. Львова керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну 
середню освіту» та Положенням про психологічну службу системи освіти України, затвердженого 
наказом Міністерства освіти України від 03.05.1999р. №127 (у редакції наказу Міністерства освіти і 
науки України  від 02.07.2009р. № 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2009р. 
№ 687/16703). 
  Діяльність психологічної служби у ЗНЗ міста забезпечується практичними психологами, 
соціальними педагогами та методистами Навчально-методичного центру освіти м. Львова. 
   Основною метою діяльності психологічної служби є психологічне забезпечення та підвищення 
ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його 
учасників.
    У навчальних закладах наявні посадові інструкції практичних психологів та соціальних педагогів, 
затверджені директором навчального закладу.
  Проте, прослідковується формальний підхід до складання посадових інструкцій. Наприклад, у 
посадовій інструкції практичного психолога  СЗШ №1 до розділу V «Повинен знати» внесено такі 
пункти:
«5.2. Методику та вміти складати розклад уроків, консультацій, курсів за вибором.
5.3. Особливості навчальних планів і програм та зміни до них, організовувати контроль за їх 
виконанням.
5.4. Форми і методи контролю за якістю навчально-виховного процесу.
5.9. Можливості використання вчителів у позаурочний час...»
Дана посадова інструкція без номера, без дати затвердження, проте з відміткою про ознайомлення.

Згідно з п.4 наказу СЗШ №90 від 01.09.2009р. №152 затверджено і введено в дію Посадову 
інструкцію №9 соціального педагога. Однак, соціальний педагог представила Посадову інструкцію 
без номера, затверджену наказом від 01.09.2008р. №157, що суперечить згаданому вище наказу.

Для проведення діагностики, навчальної, тренінгової, консультативної, розвивальної і корекційної 
роботи працівникам психологічної служби надаються окремі приміщення (кабінети).

У СЗШ № 1 та СЗШ №67 для роботи психологічної служби виділено два кабінети. Слід відзначити 
кабінет практичного психолога у СЗШ № 1 (призер районного огляду-конкурсу кабінетів практичних 
психологів /ІІ місце/), який оснащений актуальними динамічними стендами, фаховими виданнями. 
Наявний кабінет у практичного психолога СЗШ № 86. У СЗШ № 67 для роботи практичного 
психолога виділено кабінет у приміщенні початкової школи, а для соціального педагога – у 
приміщенні основної та старшої школи. Адміністрацією даного навчального закладу  проводиться 
передоплата фахових журналів. У шкільній бібліотеці наявні  журнали «Практичний психолог» та 
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«Соціальний педагог». У СЗШ №43,    СЗШ №49  практичний психолог та соціальний педагог для 
роботи мають спільний кабінет. 

З порушенням п.5.3 Положення про психологічну службу системи освіти України створені умови 
для організації та проведення роботи психологічної служби у ЗНЗ міста, а саме:
● практичний психолог СЗШ №90 організовує свою роботу у пристосованому приміщенні. Дане 
приміщення суміщається з кабінетом педагога-організатора. Соціальний педагог взагалі не 
забезпечений приміщенням для своєї роботи;
● у СЗШ №17 робоче місце практичного психолога знаходиться у методичному кабінеті школи;
● у ССЗШ №57 практичний психолог працює в учительській;
практичний психолог Львівської української  гуманітарної гімназії – в кабінеті заступника директора.
Дане порушення унеможливлює виконання практичними психологами вищезгаданих навчальних 
закладів, у повному обсязі, певних основних видів роботи (індивідуальне консультування, 
діагностування, психокорекційну роботу), а також зберігання конфіденційної документації. 

Адміністраціями навчальних закладів були представлені плани роботи школи на 2009/2010 
навчальний рік, які містять розділ «План роботи практичного психолога на 2009/2010 навчальний 
рік».  У всіх перевірених навчальних закладах практичні психологи працюють згідно з річним планом, 
затвердженого директором навчального закладу і погодженого з директором НМЦО м. Львова та 
місячних планів, затверджених директором навчального закладу. У планах передбачені всі напрями та 
види діяльності практичного психолога. У СЗШ №67 складено окремий план роботи психологічної 
служби школи з учнями, схильними до правопорушень.

Про проведену роботу практичні психологи один раз на півроку подають звіт у НМЦО м. Львова. 
Практичний психолог та соціальний педагог СЗШ №67, окрім того, подають звіт про проведену 
роботу впродовж місяця директорові школи.

Практичні психологи та соціальні педагоги працюють згідно з графіком роботи,  який розрахований 
відповідно до тарифікації практичного психолога й соціального педагога та затверджений директором 
навчального закладу.

Не в усіх перевірених навчальних закладах на належному рівні здійснюється організація та зміст 
роботи психологічної служби за всіма напрямками, передбаченими вимогами нормативних 
документів. Так, у СЗШ №67, СЗШ №43 відсутні відео та фонотеки. У практичних  психологів 
СЗШ№17, СЗШ №49, ССЗШ №57 та СЗШ №86 недоукомплектована  тестотека, практично відсутні 
фоно та відеотеки. У даних навчальних закладах немає і комп’ютерних (діагностичних та 
розвивальних) психологічних програм. 

Слід відзначити, що практичний психолог СЗШ №90 забезпечений комп’ютером і працює з 
комп’ютерними програмами для опрацювання психологічних тестів.

У своїй роботі практичні психологи ведуть ряд необхідної облікової документації, передбаченої 
МОН України  - це журнал щоденного обліку роботи практичного психолога, журнал обліку 
консультацій, папка класу «Психологічний портрет класу». Психологічний портрет класу складається 
із загального списку учнів класу, особових  психологічних  карток учнів, протоколів  діагностувань, 
аналітичних  довідок.  У ході перевірки виявлено, що папки класу знаходяться у стадії комплектації, 
бланки для психологічних досліджень виготовляються  згідно плану діагностики. У практичного 
психолога Волліс Т.Є. (СЗШ № 17) відсутній журнал обліку консультацій та корекційно-розвивальної 
роботи. Практичний психолог Фендьо О.В. (СЗШ №86) не представила протоколи групової 
діагностики та особові картки учнів класу. У практичного психолога Хожамкулієвої О.І. (ССЗШ №57) 
особові картки на кожного учня не доукомплектовані, журнал обліку консультацій наявний, але не 
оформлений належним чином. Окрім того, слід зазначити, що на час перевірки практичний психолог 
Хожамкулієвої О.І. (ССЗШ №57) з’явилася на роботу о 12.00 год., хоча згідно графіка робочий день 
розпочинається о 10.00 год.  Членами комісії зафіксовано факт запізнення на роботу на 2 години, про 
що складено відповідний акт.

Одним із видів роботи практичного психолога є профілактика дезадаптації першокласників до 
навчання в школі та учнів при переході з початкової школи в основну (виявлення можливої «групи 
ризику»), профілактика дезадаптації учнів, які мають труднощі у навчанні, поведінці, ознаки 
емоційних розладів, які займають у класі позицію «відторгнутих», а також визначення причин 
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труднощів і розробки шляхів їх подолання.  По даній роботі у кожного з практичних психологів  
перевірених шкіл є набір матеріалів, діагностик, анкетувань, які вони використовують у своїй роботі. 
Робота по даних напрямках ведеться на належному рівні. Проведена психодіагностика у 1 і 5 класах з 
метою виявлення дезадаптованих учнів,  розроблені психокорекційні заходи, проводяться тренінгові 
заняття. Однак, у психолога ССЗШ №57  Хожамкулієвої О.І.  відсутні матеріали профілактики 
дезадаптації першокласників та учнів при переході з початкової школи в основну.
   У ході перевірки вивчалося питання щодо  роботи практичних психологів з обдарованими дітьми 
(психодіагностика дітей на виявлення їх інтелектуального потенціалу, виявлення обдарованих дітей, 
індивідуальні психологічні консультації для таких дітей та їх батьків, групова робота з розвитку 
комунікативних навичок). Допомога надається старшокласникам у професійному самовизначенні, 
превентивному вихованню. Дані види робіт якісно і широко представлені психологами  Качмарик  
М.М. (СЗШ№67), Климейко Н.В. (СЗШ№43), Луць ЮВ. (ЛУГГ), Фендьо О.В. (СЗШ №86), Сень І.Р. 
(СЗШ №90) та Гайда Н.М. (СЗШ №1). Розроблені тренінги, створюються колажі та газети учнями, 
використовуються апробовані програми з Інтернету. Практичний психолог Волліс Т.Є. (СЗШ№17) з 
даного напрямку надає лише індивідуальні психологічні консультації для учнів та батьків. Однак,  
дані види робіт не представлені  практичним психологом ССЗШ №57  Хожамкулієвою О.І.  
   У всіх навчальних закладах, окрім ССЗШ №57,  налагоджено діяльність психологічної служби щодо 
вивчення особистості учнів, їхніх вроджених задатків: особливості пам’яті, уваги, темпераменту, 
характеру, уваги. Практичні психологи використовують рекомендовані МОН України тестові 
методики, розроблять заходи, спрямовані на особистісний розвиток дитини, проводять семінари, 
консультації, тренінги, надають допомогу у кризових ситуаціях, у професійному самовизначенні  
старшокласникам (анкетування, діагностування, консультування, зустрічі з представниками центру 
зайнятості). 
   Проводячи роботу з учнями старшого шкільного віку по статевому та превентивному вихованню, 
Качмарик М.М. (СЗШ№67) співпрацює з такими  громадськими організаціями як «Салюс», «Підліток 
і сім’я». Розробила програму «Етика і психологія сімейного життя» та факультативний курс «Пізнай 
себе» для учнів 7-х класів. Климейко Т.В. (СЗШ№43)  розробила пам’ятки та рекомендації для батьків 
стосовно виховання дітей певних вікових категорій.  У своїй корекційній роботі вона використовує 
настільні розвиваючі ігри.
Сень І.Р., практичний психолог СЗШ № 90, у грудні 2008 року підготувала виступ на міський семінар  
«Торгівля людьми» на базі НВК «Школа-гімназія «Сихівська»
    Практичний психолог Волліс Т.Є. (СЗШ№17) розробила тренінг для вчителів «Доброзичливість 
вчителів – запорука ефективності роботи в школі», а також тренінг для практичних психологів району 
на тему «Методи подолання неуспішності учнів, які не хочуть або не можуть добре вчитися». 
   Слід зазначити, що практичні психологи СЗШ №67, 17 більше уваги приділяють роботі у початковій 
школі, у той час, коли значно більший обсяг роботи та напрямків є в основній та старшій школі. 
Даним практичним психологам рекомендовано переглянути та відкорегувати план та графік своєї 
роботи згідно нормативних документів, а практичному психологу СЗШ№17 Волліс Т.Є. 
доукомплектувати нормативну базу та тестотеку. 

Практичний психолог СЗШ №1 Гайда Н.М.  -  учасник семінару регіональних педагогів-тренерів 
Програми «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового 
способу життя», а також учасник навчально-методичного тренінгу «Молодь на розпутті». Щодо 
роботи соціальних педагогів перевірених навчальних закладів.
   Заслуговує на увагу робота  соціального  педагога СЗШ № 67 Бовтач У.В., яка працює на даній 
посаді 1 рік 4 місяці. За короткий термін роботи уклала соціальні паспорти кожного класу; сформувала 
окремі папки щодо роботи з учнями, батьками, педагогами для попередження насильства над дітьми, 
щодо профорієнтаційної роботи з учнями, щодо соціально-педагогічної роботи з девіантними 
підлітками, щодо пропагування здорового способу життя. Для класних керівників провела два 
навчальних семінари - тренінги: «Соціально-психологічні проблеми правопорушень. Робота з дітьми 
девіантної поведінки» (грудень, 2008) та «Подолання проявів жорстокості та насильства в учнівському 
середовищі» (жовтень, 2009). 
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   Соціальний педагог СЗШ № 43 Жеребецька І.Я., працює на даній посаді перший рік. Слід зазначити, 
що у соціального педагога відсутні будь-які напрацювання. Соціальні паспорти класів лише 
розпочато. 
   Соціальний педагог  СЗШ №1  Атаманчук Н. представила для ознайомлення соціальний паспорт 
школи, класів, матеріали для дослідження соціальної ситуації розвитку учнів, рекомендації з питань 
соціальної педагогіки, матеріали виступів на педагогічній конференції про шкідливість алкоголю та 
про запобігання правопорушень, про особливості гендерного виховання і його вплив. Окрім того, 
соціальний педагог представила для вивчення членам комісії заходи щодо охорони дитинства та 
соціального захисту учнів школи, заходи щодо організації профорієнтаційної роботи в школі, заходи 
щодо організації правовиховної роботи , а також матеріали для формування навичок дотримання норм 
та правил поведінки учнями, формування у них почуття відповідальності.
   Соціальний педагог СЗШ № 49 Козак О.І. веде соціальний паспорт школи та класів зокрема. 
Здійснює постійний соціальний супровід дітей «певних» категорій, активно працює з дітьми в 
кризових ситуаціях, забезпечуючи їм необхідну соціальну підтримку. Залучає до співпраці громадські 
та благодійні організації. Активно співпрацює з «Клінікою дружньою до молоді», «Центром 
здоров’я». Серед напрацювань соціального педагога є матеріали з формування  навичок дотримання 
та правил поведінки учнів, ведення ними здорового способу життя, а також матеріали для 
забезпечення захисту прав учнів.
   Соціальний педагог  СЗШ № 90  Петрів Т.В.  не володіє інформацією про необхідні для роботи 
нормативно-правові документи. Річний план роботи соціального педагога був представлений для 
ознайомлення членам комісії. Проте, місячних планів Петрів Т.В. не складає. Окрім того не було 
представлено графіка роботи соціального педагога СЗШ №90. З порушеннями ведеться звітно-
облікова документація. В наявності є лише журнал обліку-плану щоденної роботи. У поясненні щодо 
відсутності журналу реєстрації звернень учнів, батьків та вчителів, облікових карток соціального 
супроводу сімей дітей, а також бланки відповідей дітей по діагностиці, соціальний педагог вказує на 
відсутність відповідних умов для зберігання документації, які вона на даний момент зберігає вдома. 
Окрім того, за відсутності фахової освіти (освіта педагогічна), Петрів Т.В. не може здійснювати 
прогностичну, діагностичну та корекційну діяльність. Соціальний педагог представила теми виховних 
годин та бесід з учнями, що стосуються формування навичок здорового способу життя, формування 
навичок дотримання норм та правил поведінки учнів, стосовно вдалого вибору майбутньої професії. 
   Практичні психологи та соціальні педагоги перевірених навчальних закладів беруть участь у 
засіданнях педагогічних рад, у нарадах при директорові, у методичних об’днаннях класних керівників  
та вчителів початкових класів. Усі вони є учасниками районних методичних об’єднань практичних 
психологів та соціальних педагогів.
   На засіданнях педагогічних рад, як правило розглядаються актуальні питання для усього 
педагогічного колективу навчального закладу. Наприклад,  практичний психолог СЗШ №1 доповідала 
на засіданні педагогічної ради з питань: «Психолого-педагогічні причини низького рівня навчальних 
досягнень учнів та шляхи їх подолання», «Про наступність у роботі початкової та основної школи», 
«Обдаровані діти. Особливості обдарованих дітей». Проте рішення педагогічних рад з даних питань 
здебільшого  є формальними та неконкретними, відсутні терміни  виконання.
   У СЗШ №90 практичний психолог доповідала з питань: «Здоров’я школяра», «Інноваційні підходи», 
«Насильство», «Робота практичного психолога», «Гіперактивний розлад із дефіцитом уваги». Рішення 
педагогічних рад з даних питань є конкретними та конструктивними. Проте, практичний психолог не 
завжди виконує рішення педагогічної ради, а саме: п.2.2. рішення педагогічної ради від 12.11.2008р. 
(протокол №10) не виконано. Психолог школи до 01.02.2009р. не розробила заходи щодо вивчення 
дітей та підлітків, які позбавлені контролю з боку сім’ї, родини, схильних до правопорушень, 
бродяжництва, ведуть аморальний спосіб життя. Слід відзначити, що згідно п.8,9 рішення 
педагогічної ради від 31.03.2009р. (протокол №3) практичного психолога зобов’язано вести роботу з 
учнями, які часто не відвідують навчальні заняття, виявляти їх причину, хоча дане питання входить в 
обов’язки соціального педагога навчального закладу, який жодного разу не доповідав на засіданні 
педагогічної ради з даних питань.
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   Актуальними питаннями, які готували практичний психолог та соціальний педагог СЗШ №49 на 
засідання педагогічної ради є: «Створення умов для адаптації учнів 1-х та 5-х класів до навчання», 
«Статеве виховання учнів у сучасній школі. Робота соціального педагога та практичного психолога»,  
«Діяльність вчителя на уроці. Особистість учня». На виконання рішень даних педагогічних рад  
психологічна служба школи провела у квітні 2009 року моніторингові дослідження щодо фізичного та 
психологічного стану здоров’я дітей за допомогою анкетування та тестувань.

На базі навчальних закладів організовуються та проводяться районні, міські семінари для 
практичних психологів та соціальних педагогів. 

Психологічна служба пройшла етап становлення, довівши свою необхідність для соціальної й 
педагогічної практики.  Практичні психологи й соціальні педагоги, здійснюючи свої професійні 
обов’язки вирішують актуальні завдання сучасної освітянської галузі – оновлення змісту й форм 
навчально-виховного процесу, психологічний супровід педагогічних новацій, пошук і роботу з 
обдарованими дітьми, захист психічного здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу, 
профілактику алкоголізму, наркоманії, СНІДу, протиправної поведінки, насильства над дітьми, 
підвищення психологічної культури учнів, батьків, учителів, керівників навчальних закладів тощо. 
Отже, психологічна служба є органічною складовою системи освіти міста та  суттєвим важелем у 
забезпеченні процесів реформування галузі. 

                 Головний спеціаліст                                                                  Л. Васюта

25.01.2010 р.                                                                                                  № 2601-12/ 20

Про проведення перевірки 
температурного режиму в
навчальних закладах м. Львова

З метою перевірки виконання п. 1.6  наказу управління освіти департаменту гуманітарної 
політики Львівської міської ради від 23.06.2009 р. № 2601-12/297 «Про підготовку матеріально-
технічної бази навчальних закладів та установ освіти м. Львова до роботи в новому 2009-2010 
навчальному році та в осінньо-зимовий період»  у зв’язку з пониженням температури повітря

Н А К А З У Ю:
1.Здійснити з 25.01.2010 р. до 05.02 2010 р. перевірку виконання п. 1.6 наказу управління освіти 
департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 23.06.2009 р. № 2601-12/297 «Про 
підготовку матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти м. Львова до роботи в 
новому 2009-2010 навчальному році та в осінньо-зимовий період».
2.Затвердити комісію для проведення перевірки у складі:
- Л. Меньшиніної – інженера, провідного спеціаліста групи централізованого господарського 
обслуговування установ освіти м. Львова управління освіти, голова комісії;
- Ю. Колеюка - інженера, спеціаліста І категорії групи централізованого господарського 
обслуговування установ освіти м. Львова управління освіти, член комісії;
- Л. Войтовича – головного спеціаліста управління освіти, член комісії;
- І. Пильного – керівника групи з господарського обслуговування установ освіти Галицького району, 
член комісії;
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- Р. Дзюби – інженера, спеціаліста I категорії  відділу освіти Сихівської районної адміністрації, член 
комісії;
3.  Довідку за результатами перевірки подати до 10.02.2010 року.
4.  Контроль за  виконанням  наказу залишаю за собою.

Начальник управління Н. Оксенчук

        25 12.2009 р.                      № 2601-12 / 652

   
       Про організацію харчування учнів
       у загальноосвітніх навчальних закладах 
        м. Львова

На виконання Програми розвитку освіти м. Львова на період 2008 – 2012рр., рішення 
колегії управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 
21.12.2009р. протокол № 3 «Про організацію харчування учнів у загальноосвітніх навчальних 
закладах м. Львова»,

Н А К А З У Ю:
1. Головному спеціалісту з соціальних питань та інклюзивної освіти  управління освіти 
департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Л. Войтовичу:
1.1. До 15.03.2010р. здійснити перевірку дотримання вимог чинного законодавства щодо 
організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова.
1.2. До 08.04.2010р. провести моніторинг дослідження стану якості надання послуг щодо 
організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова підприємствами 
різної форми власності.
2. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій:
2.1. Передбачити кошти на харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова у 
2010р. для 100% дотримання норм харчування (Постанова Кабінету Міністрів України від 22 
листопада 2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих 
закладах» (із змінами і доповненнями внесеними від 26 червня 2007 року № 873).
2.2. Передбачити кошти на медикаменти для профілактики йодозалежних захворювань серед учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів у 2010 р.
2.3. Протягом грудня 2009 р. провести моніторингові дослідження щодо наявності у їдальнях та 
харчоблоках загальноосвітніх навчальних закладів застарілого обладнання та передбачити кошти 
на його оновлення.
2.4. До 15.03.2010 р. здійснити перевірку дотримання вимог чинного законодавства та нормативних 
документів щодо організації харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова.
2.5. До 26.03.2010 р. провести моніторингові дослідження стану організації харчування учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова.
2.6.Забезпечувати організацію гарячого харчування дітей, які відвідують групи продовженого дня.
2.7. Приділяти належну увагу до проведення С-вітамінізації третіх страв та дієтичному харчуванню учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів.
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2.8.Приділяти належну увага дотриманню правил особистої гігієни в загальноосвітніх навчальних 
закладах, а особливо в приміщеннях їдалень та харчоблоків. 
2.9. Організовувати проведення просвітницької роботи серед дітей та їх батьків щодо ролі гарячого 

харчування в режимі дня учня та шкідливості вживання деяких продуктів харчування з метою 
максимального охоплення гарячим харчуванням учнів основної та старшої школи.

3.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою
В. о. начальника управління                                         Г. Слічна

31.12.2009 р.                                                                                      № 2601-12/670

Про підсумки підготовки цивільного захисту 
(цивільної оборони) управління освіти 
департаменту гуманітарної політики 
Львівської міської ради у 2009 році та основні 
завдання цивільного захисту (цивільної 
оборони) на 2010 рік.

Відповідно до Закону України “Про цивільну оборону України”, Положення про 
функціональну підсистему "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного захисту 
України, розпорядження начальника цивільної оборони міста Львова - міського голови від 21 грудня 
2009 року № 40р-МГ “Про затвердження плану основних заходів  цивільного захисту міста Львова у 
2010 році” та наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради 
від 16.01.2009р. № 2601-12/13 “Про підсумки підготовки цивільного захисту (цивільної оборони) 
управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради у 2008 році та основні 
завдання цивільного захисту (цивільної оборони) на 2009  рік” підготовка цивільного захисту в 
установах та закладах освіти м. Львова у 2009 році була спрямована на забезпечення її готовності до 
дій за призначенням при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій техногенного, природного та 
воєнного характеру, можливих терористичних проявів, організованого переведення системи цивільної 
оборони з мирного на воєнний стан і стійкого управління галуззю під час виконання нею завдань 
цивільного захисту.

Аналіз підсумкових звітів начальників цивільної оборони структурних підрозділів галузі 
освіти м. Львова, вивчення на місцях організації і стану цивільної оборони у відділах та 
підпорядкованих їм навчальних закладах свідчать, що переважна більшість керівного складу 
структурних підрозділів відповідально ставляться до питань підготовки учасників навчально-
виховного процесу і працівників галузі, до захисту та дій у надзвичайних ситуаціях.

Укінці навчального року в навчальних закладах м. Львова проведені комплексні навчання, 
об'єктові тренування, “Дні цивільної оборони” і “Тижні безпеки дітей”  за активної участі в їх 
підготовці місцевих структурних підрозділів з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення. 
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З метою попередження нещасних випадків серед учнів проведено конкурси дитячих 
малюнків на протипожежну тематику: “Зелений вогник”, фестиваль Дружин юних пожежників, рейд 
“Увага: - діти на дорозі” тощо. Проведено навчання керівного складу навчально-виховних закладів, 
командирів ланок невоєнізованих формувань.

Продовжувались роботи щодо удосконалення навчально-матеріальної бази ЦО закладів 
освіти. У більшості шкіл облаштовані відповідні кутки, придбані посібники для навчання учнів 
охорони безпеки життєдіяльності.

План основних заходів підготовки цивільної оборони управління освіти департаменту 
гуманітарної політики Львівської міської ради на 2009 рік в основному виконаний.

З належним розумінням важливості питань цивільного захисту (цивільної оборони), 
виховання та підготовки учасників навчально-виховного процесу і працівників галузі до захисту та дій 
в надзвичайних ситуаціях вирішують відділи освіти Залізничної райадміністрації (Вороняк Р. М.), 
Шевченківської райадміністрації (Синицька Г.Я.), Сихівської райадміністрації ( Матковський А.А.).
              Разом з тим, при наявності позитивних результатів роботи продовжує мати місце ряд недоліків 
щодо організації і ведення цивільної оборони в структурних підрозділах галузі:
• у значної кількості органів управління освітою та навчальних закладів, посадові особи, які 
повинні особисто визначати порядок організації і зміст підготовки цивільної оборони на об'єкті, не 
знають вимог Положення про функціональну підсистему "Освіта і наука України" Єдиної державної 
системи цивільного захисту України, не можуть чітко доповісти, як організована цивільна оборона на 
об'єкті; плани цивільної оборони об'єктів за змістом розроблених документів не повністю 
відповідають п.22 Положення, п.1.3 наказу Міністра освіти і науки України від 17 травня 2005 року № 
298;
• недостатньо організована робота і контроль за виконанням п. 2.3. наказу Начальника Цивільної 
оборони Міністерства освіти і науки України від 06.02.2002 року № 76 щодо приведення підготовки 
цивільної оборони структурних підрозділів  галузі у відповідність з Положенням  про функціональну 
підсистему "Освіта і наука України" Єдиної державної системи цивільного захисту України. 

На виконання Закону України "Про цивільну оборону України", Закону України "Про 
правові засади цивільного захисту в Україні" та з метою забезпечення безумовної реалізації актів 
Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки України з цивільного 
захисту (цивільної оборони), підвищення готовності та вдосконалення підготовки органів управління, 
сил та структурних підрозділів Функціональної підсистеми "Освіта і наука України" Єдиної державної 
системи цивільного захисту (цивільної оборони) України до дій за призначенням в умовах 
надзвичайних ситуацій мирного часу та в особливий період,

НАКАЗУЮ:
1. Головним завданням цивільного захисту (цивільної оборони) управління освіти департаменту 
гуманітарної політики Львівської міської ради на 2010 рік вважати підвищення ефективності 
функціонування та посилення надійності міської ланки Львівської територіальної підсистеми єдиної 
державної системи цивільного захисту, локалізація наслідків надзвичайних ситуацій.
Основні зусилля у ході реалізації головного завдання зосередити на:
• забезпечення функціонування Львівської міської ланки єдиної державної системи запобігання і 
реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру і підвищення її ролі у сфері 
регіональної безпеки;
• підвищення ефективності превентивних заходів щодо захисту учасників навчально-виховного 
процесу, працівників галузі й територій від надзвичайних ситуацій на принципах пріоритетності 
завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров'я людей;
• підвищення відповідальності посадових осіб за виконання вимог законодавства у сфері захисту 
населення і територій, у межах своїх повноважень;
• виконання державних, регіональних і місцевих програм щодо зменшення загрози і запобігання  
виникненню можливих надзвичайних ситуацій та мінімізації їх наслідків;
• забезпечення реального накопичення об'єктових матеріальних резервів цивільної оборони в 
обсяги, що забезпечать індивідуальний захист учасників навчально-виховного  процесу   і   
працівників   галузі,   проведення   невідкладних   робіт, пов'язаних   із   ліквідацію   наслідків   
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надзвичайних   ситуацій   природного, техногенного, екологічного та воєнного характеру;
• подальше вдосконалення інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту шляхом 
впровадження сучасних технологій;
• навчання керівного складу та працівників органів управління, підготовці сил, засобів, учасників 
навчально-виховного процесу і працівників галузі до захисту та дій в умовах загрози та виникнення 
можливих надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного та воєнного характеру, 
терористичних проявів, воєнного та надзвичайного стану на основі законодавства у зазначеній сфері.
2. Керівникам органів управління освітою районних адміністрацій, навчальних закладів, організацій та 
установ - начальникам цивільного захисту (цивільної оборони) структурних підрозділів галузі:
2.1. Пріоритетними напрямками у 2010 році в освітній галузі з підготовки учасників навчально-
виховного процесу до дій у надзвичайних ситуаціях вважати:
 організацію підготовки учасників навчально-виховного процесу і працівників закладів освіти до 
захисту та дій у надзвичайних ситуаціях відповідно до вимог “Положення про функціональну 
підсистему „Освіта і наука України” Єдиної державної системи запобігання і реагування на НС 
техногенного та природного характеру", затвердженого наказом МОН України від 17.01.02 № 27;
 продовження роботи з розвитку та удосконалення системи позашкільної роботи, зокрема в 
рамках Всеукраїнського дитячого руху „Школа безпеки”;
 спрямування підготовки учнів у позашкільних закладах освіти на формування здорового 
способу життя, задоволення потреб молодого покоління у професійному самовизначенні, а також 
вивчення питань і набуття умінь щодо дій при виникненні НС, вирішення проблем особистої і 
колективної безпеки, взаємодії з аварійно-рятувальними службами;
 посилення аналізу і контролю з боку адміністрації закладів освіти за процесом викладання 
предмету „Основи безпеки життєдіяльності”;
 здійснення за допомогою управління з питань НС та ЦЗН, територіальних  підрозділів ГУ МНС 
України в Львівській області, курсів ЦО навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД області 
додаткових форм навчання вчителів основ безпеки життєдіяльності;
 збільшення кількості дітей дошкільного віку, охоплених комплексом заходів з відпрацювання 
мінімально достатнього та необхідного рівня знань і умінь з питань особистої безпеки та стереотипів 
поведінки в умовах загрози або виникнення НС, створення належних умов із захисту дітей і персоналу 
дошкільних навчальних закладів.
2.2. Виходячи з основного завдання та основних напрямків діяльності цивільного захисту (цивільної 
оборони) у 2010 році, з метою забезпечення відповідних позитивних кінцевих результатів, визначити 
такі завдання:
 завершити роботу з приведення планування і організації підготовки цивільної Оборони об'єктів 
галузі у відповідність до "Положення про функціональну підсистему "Освіта і наука України" єдиної 
державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного 
характеру" (наказ МОН України від 17.01.02 №27);
 упродовж січня 2010 року проаналізувати стан виконання вимог Законів України, Указів 
Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України з питань цивільної 
оборони та цивільного захисту, дати принципову оцінку стану справ у зазначеній сфері діяльності, 
визначити конкретні завдання і заходи на 2010 рік щодо її подальшого вдосконалення;
 впровадити і забезпечити неухильне дотримання системи щорічного уточнення і вдосконалення 
плану цивільного захисту (цивільної оборони) об'єкту у відповідності до пп. 19 -22 Положення про 
функціональну підсистему "Освіта і наука України" єдиної державної системи;
 продовжити роботу щодо розвитку та підтримання в готовності до використання технічних 
засобів системи управління, зв'язку, оповіщення, взаємодії, передачі й прийому сигналів та інформації 
з цивільної оборони; визначити способи скорочення термінів приведення їх у готовність до дій за 
призначенням. Перевірку готовності систем оповіщення здійснювати відповідно до затверджених 
графіків;
 вжити заходів щодо забезпечення учасників навчально-виховного процесу, невоєнізованих 
формувань цивільного захисту (цивільної оборони) засобами радіаційного та хімічного захисту 
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відповідно до законодавства та вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року 
№ 1200 "Про порядок забезпечення населення і особового складу невоєнізованих формувань засобами 
радіаційного та хімічного захисту";
 вжити заходів щодо підвищення ефективності захисту учасників навчально-виховного процесу і 
працівників галузі від небезпечних хімічних речовин, забезпечити підготовку та навчання діям у зонах 
хімічного зараження;
 забезпечити впровадження режимів радіаційного і хімічного захисту учасників навчально-
виховного процесу і працівників галузі з використанням засобів колективного захисту у разі 
радіаційного або хімічного забруднення території; не допустити виникнення інфекційних 
захворювань через порушення санітарних вимог до використання продуктів харчування, порядку 
питного водопостачання та водовідведення у закладах освіти;
 продовжити роботу щодо виконання Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 
2010 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 року № 870. 
Вивчити питання щодо створення та функціонування в апараті МОН служби пожежної безпеки 
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 липня 2002 року № 870 та доручення 
Кабінету Міністрів України від 30.03.2005 року № 14537/1/1-05);
 забезпечити неухильне дотримання вимог Законів України "Про Цивільну оборону України", 
"Про правові засади цивільного захисту", "Про захист населення і територій від НС техногенного та 
природного характеру", "Про об'єкти підвищеної небезпеки", "Про страховий фонд документації", 
"Про страхування";
 забезпечити дієвий контроль за роботою навчальних закладів, якістю навчання з нормативних 
предметів "Цивільна оборона", «Основи здоров'я» та "Основ безпека життєдіяльності", запровадивши 
при цьому новітні навчальні технології та застосувавши вимоги нових законодавчих і нормативно-
правових актів у сфері цивільного захисту;
 навчально-виховну роботу з дітьми дошкільного віку спрямувати на забезпечення достатнього 
рівня компетенції дитини для безпечного перебування у навколишньому середовищі та формування в 
них елементарних, доступних віку норм поведінки у НС;
 продовжити роботу з удосконалення системи позашкільної роботи, зокрема в рамках 
новостворюваного руху "Дружин юних рятувальників", започаткувати щорічне проведення 
Всеукраїнського Фестивалю дружин юних рятувальників, а також змагань у межах Всеукраїнського 
дитячого руху "Школа безпеки";
 продовжувати роботу з удосконалення навчально-матеріальної бази навчальних закладів , 
обладнання при них методичних кабінетів;
 вжити дієвихзаходів щодо забезпечення безпеки учасників навчально-виховного процесу;
 з метою інформаційного забезпечення та підвищення рівня методичної майстерності вчителів 
предмету "Основи безпеки життєдіяльності", "Основи здоров'я" загальноосвітніх навчальних 
закладів, організувати проведення перед початком навчального року навчально - методичних 
семінарів із залученням педагогічних працівників територіальних курсів ЦО м. Львова, навчально-
методичного центру ЦЗ та БЖД Львівської області;
 активізувати просвітницьку роботу і пропаганду знань серед дітей та учнів з питань безпеки 
життєдіяльності.
2.3. Вивчення стану ЦО здійснювати відповідно до вимог ст. 44-51 Положення про функціональну 
підсистему "Освіта і наука України" Єдиної державної системи запобігання і реагування на 
надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру (наказ МОН України від 17.01.02 N 27).
2.4.  З 1 березня до 5 квітня 2010 року провести у загальноосвітніх навчальних закладах  “День 
цивільної оборони”.
2.5. Провести разом з територіальними підрозділами МНС України, курсами ЦО навчально-
методичного центру ЦЗ та БЖД області у дошкільних, загальноосвітніх і навчально-виховних 
закладах батьківські збори, конкурси, вікторини з питань навчання дітей основам безпечної 
життєдіяльності, а також „Тиждень знань вимог, правил з питань безпеки життєдіяльності”.
2.6. При проведенні конференцій, семінарів, нарад, засідань методичних об’єднань, відкритих уроків з 
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основ безпеки життєдіяльності та ЦО залучати до їх підготовки і проведення педагогічних працівників 
міських курсів ЦО навчально-методичного центру ЦЗ та БЖД області.
2.7. З 17 травня до 25 червня 2010 року провести у дошкільних навчальних закладах „Тиждень 
безпеки дитини”, районні огляди-конкурси на кращий стан організаційної, практичної, навчально-
виховної роботи з питань захисту та дій у НС.
2.8. Навчання працівників органів управління освітою, навчальних закладів щодо цивільного захисту 
та дій при виникненні НС здійснювати за Типовою програмою, затвердженою наказом Міністерства 
освіти і науки України 17.01.02. за № 28. 
2.9. До 31 грудня 2010 р. проаналізувати роботу підпорядкованих ланок і стан виконання   вимог   
чинного   законодавства,   актів   Президента   України,   Кабінету Міністрів України та Міністерства 
освіти і науки України з питань цивільного захисту (цивільної оборони), дати принципову оцінку 
стану справ на цій ділянці, визначити конкретні завдання і заходи на 2011 рік щодо її подальшого 
вдосконалення, підвищити вимогливість до всіх посадових осіб, до повноважень яких належить 
зміцнення та подальше вдосконалення цивільної оборони.
2.10. Продовжити роботу щодо визначення найбільш вірогідних для регіону (місцевості) ризиків 
виникнення надзвичайних ситуацій та впровадження конкретних дієвих заходів щодо запобігання 
надзвичайним ситуаціям природного, техногенного, екологічного та воєнного характеру шляхом 
завчасного проведення комплексу організаційних, інженерно-технічних та інших профілактичних 
робіт,вжити заходів щодо забезпечення протипожежного захисту об'єктів освіти.
2.10. Протягом року організувати та забезпечити тісну взаємодію із засобами масової
інформації, оперативно, достовірно та своєчасно інформувати учасників навчально -
виховного процесу і працівників галузі про стан захисту населення та територій
від уражаючих факторів надзвичайних ситуацій, а також про заходи, що
вживаються для забезпечення їх безпеки.
2.11.Спланувати і забезпечити навчання (підвищення кваліфікації) з питань
цивільного захисту (цивільної оборони) керівного складу органів управління освітою,
навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі у відповідності до п.
32 Положення за Типовою програмою навчання.
2.12. Збори керівного складу цивільного захисту (цивільної оборони) підпорядкованих ланок з підбиттям 
підсумків роботи у 2010 році та визначення завдань на 2011 рік провести у грудні 2010 року.
2.13. 3віти про виконання заходів, передбачених цим наказом, подавати штабу Цивільної оборони 
управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради до 10 червня, а 
підсумкову доповідь за рік - до 20 жовтня за станом на перше жовтня 2010 року згідно з п.24 
Положення про функціональну підсистему "Освіта і наука України" Єдиної державної системи.
2.14. Пропозиції щодо планування заходів з підготовки цивільного захисту (цивільної оборони) 
функціональної підсистеми "Освіта і наука України" єдиної державної системи цивільного захисту 
(цивільної оборони) України у 2010 році подати до штабу цивільної оборони галузі до 21 липня 2010 
року.
3. Затвердити План основних заходів підготовки Цивільної оборони управління освіти департаменту
гуманітарної політики Львівської міської ради на 2010 рік (додаток № 1).
4. Контроль за виконанням наказу покласти на начальника штабу Цивільної оборони управління
освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.

Начальник Цивільної оборони, 
в. о. начальника управління           Г. Слічна
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ПЛАН
основних заходів підготовки цивільної оборони (цивільного захисту)

управління освіти департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради на 2010 рік

№

з/

Заходи Відповідальні за проведення Залучаються Термін 
проведен
ня

І. Участь у заходах, які проводяться за планом Львівського міського голови

1. Участь керівного складу  
ЦО (ЦЗ) управління освіти 
з підведенням підсумків 
роботи у 2010 році та 
визначення основних 

Начальник ЦО (ЦЗ) міста Керівники управління та 
відділів освіти

грудень

2. Навчально-методичні 
збори

Управління з питань НС, 
управління освіти

Начальники  районних 
відділів освіти

щоквартал
ьно

3. Контроль за проведенням 
"Дня цивільної оборони" 
у загальноосвітніх 
навчальних закладах:

показові "Дні 
цивільної оборони" шкіл;

"Дні цивільної 
оборони" у навчальних 
закладах середньої освіти

Управління з питань НС ЛМР, 
управління освіти

Постійний склад та 
учні ЗНЗ

1 березня-
5 квітня

4. Контроль проведення 
"Тижня безпеки дитини" 
у дошкільних навчальних 
закладах, навчально-
виховних комплексах:

показовий 
"Тиждень безпеки 
дитини";

Управління з питань НС ЛМР, 
управління освіти

Постійний склад, 
вихованці та учні 
дошкільних навчальних 
закладів та навчально-
виховних комплексів

17 квітня-
25 червня

18 травня-
29 червня
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5. Обстеження і перевірка 
стану протипожежного 
захисту та техногенної 
безпеки

Управління з питань НС ЛМР, 
управління освіти

Навчальні заклади 
міста

травень 
серпень

6. Виконання завдань, 
передбачених 
Комплексним планом на 
2011 рік з підготовки та 
проведення у м. Львові 
фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 
року з футболу

Управління з питань НС та 
ЦНЗ

Органи місцевого 
самоврядування

впродовж
року

7. Планування основних 
заходів з підготовки 
цивільного захисту та 
цивільної оборони міста 
на 2011 рік

Управління з питань НС та 
ЦНЗ

Начальники ЦЗ (ЦО) 
районів, установ, 
закладів

листопад

II. Заходи, які проводяться за планом начальника та штабу ЦО управління освіти

1. "Показові дні ЦО" :
Галицький район: СЗШ 
№ 3, 10,
Залізничний район: СЗШ 
№ 68,
Личаківський район: 
ЗОШ “Берегиня”
Сихівський район: СЗШ № 
86
Франківський район: 
НВК ім. В. Стуса
Шевченківський район 
СЗШ № 20.

Районні       відділи       освіти, 
управління з питань НС

Керівники навчальних 
закладів середньої

лютий -
березень

04.03.
25.03.
25.03.
11.03.
16.03.
17.03.
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2. "Дні ЦО" у навчальних 
закладах середньої освіти 
міста
Галицький район 
Залізничний район 
Личаківський район
Сихівський район 
Франківський район 
Шевченківський район

Директори шкіл районів міста Постійний склад та учні 
шкіл

березень
-квітень
12.04.-
16.04.
15.04.
12.04-
16.04.
16.03.
19.04.-
23.04.
12.04.-
16.04.

Керівники дошкільних 
закладів, 
навчавчально-виховних 
комплексів 

3. Показовий "Тиждень 
знань дітьми основ 
безпеки 
життєдіячьності": 
Галицький район: ДНЗ № 
25
Залізничний район: ДНЗ 

№ 139
Личаківський район: ДНЗ
Сихівський район: ДНЗ 
№ 70
Франківський район: ДНЗ 
№165
Шевченківський район 
ДНЗ "Лісова казка"

Районні       відділи       
освіти,
 Управління з  питань  НС  та 
ЦНЗ

квітень-
травень
14.04.
22.04. 
20.04. 
26.04.
22.04.
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4. "Тиждень знань дітьми 
основ безпеки 
життєдіяльності" з 
керівним складом 
дошкільних закладів та 
навчально-виховних 
комплексів 
Галицький район 
Залізничний район 
Личаківський район 
Сихівський район 
Франківський район 
Шевченківський район

Керівники дошкільних закла-
дів   та   навчально-виховних 
комплексів

Постійний склад і 
вихованці дошкільних 
закладів та навчально-
виховних комплексів

травень-
червень
17.05.-
21.05.
24.05-
31.05.
17.05.-
21.05.
26.04.-
30.04.
17.05.-
21.05.
10.05.-
14.05.

5. Вивчення стану цивільної 
оборони у: Галицький 
район:СЗШ № 9
Залізничний район: СЗШ 
№ 40
Личаківський район: 
СЗШ №6 Сихівський 
район: НВК “Школа-
ліцей “Оріяна”
Франківський район: : 
Львівська ліцей 
менеджменту
 Шевченківський район:
СЗШ № 100
Заклади міського 
підпорядкування: 
Міський координаційно-
методичний центр 
“Галицьке юнацтво”

Управління освіти Відділ освіти та 
керівники навчальних 
закладів

Листопа
д

6. Перевірка дотримання 
вимог законодавства про 
ЦО України, стану ЦО і 
організації підготовки з 
ЦО, БЖД, ОМЗ середніх 
загальноосвітніх 
навчальних закладів

Відділи освіти, /директори ЗНЗ Загальноосвітні навчальні 
заклади

Квітень-
травень
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7. Збір керівного складу ЦО 
(ЦЗ) управління та відді-
лів освіти міста з 
підведенням підсумків 
роботи у 2010 році та 
визначення основних 
завдань на 2011 рік

Начальник ЦО (ЦЗ) управ-
ління освіти

Начальники цивільної 
оборони районних 
відділів освіти

друга 
декада 
грудня

8. Планування основних 
заходів з підготовки 
цивільної оборони міста 
та її сил на 2011 рік

Управління з питань НС та 
ЦЗН Львівської міської ради, 
начальники ЦО управління та 
відділів освіти

Керівний склад 
управління та відділів 
освіти

листопад 
грудень

Ш. Підготовка керівного складу ЦО управління освіти, відділів освіти, закладів освіти

1. В обласному науково-
методичному центрі:
- начальник ЦО СЗШ
- начальник штабу ЦО СЗШ
- викладачі предмету "Захист 
Вітчизни" СЗШ
-начальники ЦО ДНЗ

Обласні курси ЦО
гідно поданих 
заявок

Згідно плану 
обласного НМЦ

2. На курсах ЦО міста:
- командир ланки пожежо
гасіння:
- командир ланки зв'язку;
- командир ланки охорони;
громадського порядку;
- командир санітарного 
поста;
- класоводи 1 -их класів
- класні керівники 5-их 
класів;
- вихователі ДНЗ.

Міські курси ЦО ком. ланки
ком. ланки 
ком.ланки
ком.санпоста 
класоводи 
кл.керівники 
вихователі

Згідно плану 
міських курсів

3. Навчання у відділах освіти:
- групи начальників ЦО 
відділів освіти

НЦО відділів працівники 
відділів

Протягом року
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4. Навчання в управлінні 
освіти:
- група начальника ЦО 
управління освіти

НЦО управління працівники 
управління

Протягом року

ІУ. Підготовка невоєнізованих формувань ЦО управління освіти, відділів освіти, СЗШ

1. Теми загальної підготовки 
для всіх формувань ЦО

Керівник групи Формування ЦО Протягом року

2. Спеціальні теми (2-2;4-
2;6-2;7-3): ланка 
пожежогасіння, ланка 
зв'язку
ланка охорони 
громадського порядку,
санітарний пост

Керівник групи Ланки ЦО Протягом року

3. Навчання робітників і 
службовців, які не входять 
у формування ЦО по 12-
ти год. тематиці 2010 
року

Керівник групи Робітники і службовці Протягом року

Начальник штабу ЦО (ЦЗ) 
Управління освіти департаменту 
гуманітарної політики Львівської міської ради                                     Г. Слічна

 31.12.2009 р.                       №  2601-12/671  

Про підсумки проведення I (міського) туру
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2010»

На виконання Указу Президента України від 29.06.1995р. №489 «Про Всеукраїнський 
конкурс «Учитель року», Постанови Кабінету Міністрів України  від 11.08.1995р. № 638  «Про 
затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс «Учитель року»  зі змінами, внесеними 
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згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 14.09.2005 р. № 900 (900-2005-п),  рішення колегії 
Міністерства освіти і науки України від 30.04.2009 р.         № 5/8-19 «Про підсумки Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року-2009»,  наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики 
Львівської міської ради від 11.12.2009 р. № 2601-12/624 «Про проведення I (міського) туру Все-
українського конкурсу “Вчитель року-2010»  відбувся I (міський) тур Конкурсу в таких номінаціях: 
«Математика», «Географія», «Хімія», «Правознавство», «Трудове навчання».

Основна мета заходу – виявлення та підтримка творчих учителів, пропаганда їх 
досвіду, підвищення професійної майстерності освітян.

Всього до участі в Конкурсі було заявлено 54 педагоги. Учителі-конкурсанти 
представили журі анкети, описи власного досвіду, творчі напрацювання, розробки систем уроків, 
публікації, висновки про педагогічну та методичну діяльність.

З метою удосконалення професійного рівня вчителів, які виявили бажання взяти 
участь у Конкурсі, Навчально-методичний центр освіти  м. Львова організував Школу педагогічної 
майстерності та провів відповідну організаційну роботу щодо підготовки, проведення та 
підведення підсумків I туру Всеукраїнського  конкурсу «Вчитель року-2010».

На підставі Доповідної записки, рішення оргкомітету та журі

НАКАЗУЮ:
1. Доповідну записку «Про підсумки проведення I (міського) туру Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року-2010» взяти до відома.
2. Визнати переможцями I (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року-2010»  
учителів номінацій: 
2.1. «Математика»:
І  місце  –   Сохорович О.Д. (гімназія «Престиж» );
ІІ місце  –   Пилипчак Л.І. (СЗШ № 23);
Босак Н.В. (СЗШ № 13);
ІІІ  місце  –     Якименко С.І. (ССЗШ № 28)
Яворська Л.М. (СЗШ № 18).
2.2. «Географія»:
І місце –   Петринка Л.В. (СЗШ № 44); 
ІІ місце –  Гнатишин О.М. (СЗШ № 100);
Савенець Н.М. (СЗШ № 99);
ІІІ місце –  Дроняк Л.П. (СЗШ № 41);
Горбулько Р.С. (НВК «Школа -гімназія «Гроно»);
Дмитрик Л.Я. (СЗШ № 18);
Баран І.І. (СЗШ № 3).
2.3. «Хімія»:
І   місце –   Іванів Т.З. (ЛСШ І-ІІІ ст. № 57 ім. Короля Данила);
ІІ   місце  –        Ковальова Н.С. (НВК «Школа -гімназія «Гроно»);
ІІІ місце –   Луцко С. І. (СЗШ № 95);
Чучвера  І. В. (СЗШ № 90);
Глуховецька О. В. (НВК«Школа-гімназія    ім. В. Симоненка»).
2.4. «Правознавство»:
І  місце –     Романів Н. Б. (НВК «Школа-гімназія «Сихівська»);
ІІ місце –     Лучко О. В. (ССЗШ № 69);
Бондаренко Н. Б. (НВК«Школа-гімназія «Гроно»); 
ІІІ місце –  Ляхович О.В. (гімназія «Престиж»);
Невідома Н.Я. (СЗШ № 68).
2.5. «Трудове навчання»:
І   місце –   Махінько О.К. (СЗШ № 77);
ІІ  місце –    Пліхтяк Л.Б. (ССЗШ № 75);
Левківський І.І. (СЗШ № 32);
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ІІІ місце –    Хоменко Н.Ф. (ССЗШ № 28);
Лазурак Н.В. (СЗШ № 78);
Мамрич Л.В. (СЗШ № 13).
3. Рекомендувати до участі у II (обласному) турі конкурсу “Вчитель року - 2010” учителів:

 математики: Сохорович О.Д. (гімназія «Престиж»); 
 географії: Петринку Л. В. (СЗШ № 44); 
 хімії: Іванів Т.З. (ЛСШ І-ІІІ ст. № 57 ім. Короля  Данила);  
 правознавства: Романів Н.Б. (НВК «Школа-гімназія «Сихівська»); 
 трудового навчання: Махінько О.К. (СЗШ № 77).

4. Навчально-методичному центру освіти м. Львова:  
4.1. Надати методичну допомогу учасникам II (обласного) туру Конкурсу. 
4.2. До 15 січня 2010 р. надіслати матеріали переможців Конкурсу в ЛОІППО для участі 
у II (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2010».
4.3. Результати Конкурсу обговорити на засіданнях  методичних об’єднань у січні-лютому 2010 року.
5. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій:     
5.1. Підсумки Конкурсу обговорити на нараді директорів навчальних закладів.
5.2. Врахувати участь учителів у Конкурсі під час атестації.
6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
В.о. начальника управління                               Г.Слічна

   31.12.2009 р.                                                                                             № 2601-12/672 

Про підсумки організації та проведення
II  етапу X Міжнародного конкурсу
 з української мови імені Петра Яцика

          Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 16 жовтня 2009 р. №1/9-722 «Про 
проведення X Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика”, наказу Головного 
управління освіти і науки від 23.10.09 р. № 1033 “Про проведення X Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика”, листа Міністерства освіти і науки України від 09.11.09 р. № 
1/9-770 «Про перенесення термінів проведення X Міжнародного конкурсу з української мови імені 
Петра Яцика”, наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 
ради від 13.11.2009р. №2601-12/570 «Про організацію та проведення I,II етапів X Міжнародного 
конкурсу з української мови ім. П. Яцика», органами управління освіти у період з 23 листопада до 5 
грудня 2009р. було організовано і проведено перший та другий (міський-у районах) етапи конкурсу 
з української мови ім. П. Яцика серед школярів навчальних закладів м. Львова.
           Конкурс проводився з метою сприяння утвердженню державного статусу української мови, 
вихованню в учнівської молоді пошани до культури слова, поваги до українських звичаїв і 
традицій.
          У першому етапі конкурсу взяло участь 12239 учнів 3-11 класів закладів освіти м. Львова. З 
них переможцями стали 864 учні. У другому етапі конкурсу взяло участь 813 учнів 3-11 класів.
Враховуючи вищевказане та рішення журі другого (міського у районах) етапу X Міжнародного 
конкурсу з української мови ім. П. Яцика серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів 
м. Львова, 
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НАКАЗУЮ:
1.Затвердити список переможців другого етапу X Міжнародного конкурсу з української мови 
ім. П. Яцика серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова (додаток 1).
2.Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова:
2.1. Відзначити призерів (II-III місце) другого етапу X Міжнародного конкурсу з української 

мови ім. П. Яцика серед школярів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова.
2.2. Оголосити подяку керівникам загальноосвітніх навчальних закладів №№87(П.Петринці), 60

(Л.Рачковській), 21 (В.Звежинській), 69 (Є.Лукасевич), гімназії «Престиж»(Б.Волошину), НВК ім. 
В.Стуса «Школа 1 ст.- гімназія міжнародних відносин» (Т.Кіт) за створення належних умов для 
учасників конкурсу.

2.3. Відзначити педагогічних працівників, учні яких стали переможцями другого етапу X
Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика.

2.4. Проаналізувати результати I,II етапів X Міжнародного конкурсу з української мови 
ім. П. Яцика та розглянути їх на засіданнях методичних об’єднань учителів.

3. Спеціалісту I категорії управління освіти О. Ліксо організувати нагородження переможців 
(I – місце) X Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика грамотами управління освіти.
4.Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

В. о. начальника управління                                             Г. Слічна

Додаток до наказу      
Управління
освіти департаменту
гуманітарної політики
Львівської міської   ради від 
31.12.2009 р. № 2601-12/672

Список переможців ІI етапу X Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика

п/п
район

Прізвище, ім'я, по 
батькові учня 

Число, 
місяць, рік 

народження
Навчальний заклад Клас

Прізвище та 
ініціали вчителя

1 З
Крет Діана 
Михайлівна 30.01.2001 СЗШ № 74 3 Крет О. Ю.

2 З
Стефанів Микола 

Іванович 09.03.2000 СЗШ № 40 4 Яремчук К. В.

3 З
Бербелюк 

ОксанаМиколаївна 14.08.1999 гімназія «Євшан» 5 Юзьків Г. Я.

4 З
Миколайчук Олена 

Анатоліївна 19.05.1997 СЗШ № 77 6 Семенишин В. Ф.

5 З
Яремко Зоряна 

Ігорівна 17.09.1996 СЗШ № 40 7 Фединяк О. Я.

6 З
Іськович Ольга 
Володимирівна 23.07.1996 гімназія «Євшан» 8 Юзьків Г. Я.

7 З
Морозик Неля 

Ігорівна 01.09.1994 СЗШ № 67 9 Мазурик Н. Н.

8 З
Криницька 

Маріанна Юріївна 02.01.1994 СЗШ № 68 10 Гутник Р. І.
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9 З
Костюк Христина 

Павлівна 24.12.1992 СЗШ № 60 11 Герич І. М.

      
10

Г Кінаш Вікторія 
Володимирівна

06.05.2001 СЗШ № 87 3 Пут Г.С.

11
Г Кондрацька Анна 

Ігорівна
07.08.2000 СЗШ № 9 4 Довга люк Г.Ю.

12
Г Петренко Катерина 

Олексіївна
02.12.1998 ЛАГ 5 Войцик О.Р.

13

Г Яріш Дзвени слава 
Ігорівна

12.04.1998 ЛАГ 6 Задворняк О.К.

14
Г Мартинович Ольга 

Олександоівна
13.12.1997 ЛЛГ 7 Іванишин Л.М.

15
Г Крохіна Єлизавета 

Миколаївна
11.11.1995 СЗШ № 28 8 Гресь Б.Г.

16
Г Оліщук Ольга 

Сергіївна
24.07.1994 ЛЛГ 9 Зикова Н.В.

17
Г Семенко Софія 

Олегівна
02.11.1994 ЛАГ 10 Войцик О.Р.

18
Г Романчук Ірина 

Любомирівна
17.05.1995 СЗШ № 87 10 Стецик І.Б.

19
Г Зварич Божена 

Олексіївна
30.12.1993 ЛАГ 11 Ковалів І.М.

20 Ш
Корзинка Соломія 

Андріївна
11.09.2000 № 57 3 Криштальська 

В.З.

21 Ш
Українець Наталія 

Володимирівна
11.08.2000 № 53 4 Кутельмах І.Я.

22 Ш
Гудзеляк Наталія 

Ігорівна
25.08.1999 № 44 5 Поточняк Є.А.

23 Ш
Скиба Ірина 
Андріївна

10.07.1997 № 43 6 Бєлан О.В.

24 Ш
Кліщ Микола 
Васильович

24.09.1996 № 91 7 Демків Г.Я.

25 Ш
Пілавка Андріяна 

Юріївна
19.10.1995 ССЗШ №81 8 Проць Г.М.

26 Ш
Земба Наталія 

Юріївна
20.08.1995 ССЗШ № 81 9 Проць Г.М.

27 Ш
Яриш Остап 
Орестович

31.07.1994 СЗШ  № 91 10 Підкуйко Г.Ю.

28 Ш
Томків Уляна 

Миронівна
11.11.1993 НВК № 94 11 Слюсарчик О.М.

29
С Данилів Роман 

Романович
04.09.2001 ЛСШ № 69 3 Лук’яненко Л.А.

30
С Бартків Людмила 

Олександрівна
07.06.2000 СЗШ № 86 4 Сабадир Л.Г.

31
С Ліщинська Софія 

Володимирівна
26.02.1999 ЛСШ № 69 5 Луців Н.І.

32

С Іванович Софія 
Миронівна

21.06.1998 НВК «Школа-
ліцей «Оріяна»

6 Ємець Н.В.
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33

С Король Мар’яна 
Юріївна

20.04.1997 НВК «Школа-
гімназія 

«Сихівська»

7 Бандура О.Г.

34
С Михайлецька Софія 

Орестівна
26.07.1996 СЗШ № 96 8 Вовчанська М.М.

35

С Булик Василина-
Катерина Ігорівна

31.05.1995 НВК «Школа-
ліцей «Оріяна»

9 Федьків Л.І.

36
С Холявка Олег 

Володимирович
06.12.1993 СЗШ № 98 10 Гнідець Л.Г.

37
С Думич Марія 

Андріївна
19.07.1993 СЗШ № 72 11 Вус Г.В.

38 Ф
Заремба Марта 

Юріївна
03.06.2001 НВК Садок-

школа"Малюк" 3
Гаврилюк О.Ю.

39 Ф
Гудзенко Вікторія 

Володимирівна
27.08.2000 ССЗШ № 5

4
Ференчак Г.С.

40 Ф
Панчишин Марія 

Іванівна 20.09.1998 ССЗШ № 2 5
Панько Г.П., Гнат 

О.І.

41 Ф
Муцин Віта 

Ігорівна 27.01.1998 ССЗШ № 5 6 Данилів Л.М.

42 Ф
Підсадочна Ірина 

Андріївна 18.09.1997 НВК ім. В. Стуса 7 Пахолок І.М.

43 Ф
Хворов Роман 

Олександрович 24.11.1995 СЗШ № 48 8 Кравчук Т.В.

44 Ф
Каньдя Олена 

Андріївна 13.04.1995 ССЗШ № 2 9 Недзвецька М.М.

45 Ф
Войтанович Марта 

Романівна 18.07.1994 ЛСШ "Надія" 10 Главацька Я.І.

46 Ф
Берко Христина 

Ігорівна 17.02.1993 ЛКГ 11 Ковалишин Б.І.

47 Л
Роговська Софія 

Юріївна 04.09.2001
ССЗШ№8 3 Солодка О.С.

48 Л
Тимошицька Олена 

Русланівна 07.02.2000
НВК ”Провесінь” 4 Антонова А.В.

49 Л
Гавриляк Соломія 

Романівна 02.03.1999
СЗШ№63 5 Тарапацький В.П.

50 Л
Новосад Марія 
Володимирівна 08.01.1998

СЗШ№82 6 Федик Н.П.

51 Л
Канагіна Христина 

Андріївна 07.01.1997
СЗШ№63 7 Сивулька М.П.

52 Л
Галамушка Софія 

Андріївна 01.03.1996
СЗШ№49 8 Крисюк В.В.

53 Л
Мошенець Ігор 
Олексанрович 04.01.1995

ССЗШ№8 9 Галаник О.І.

54 Л
Шестакова Ольга 

Валентивна 22.01.1994
СЗШ№63 10 Сивулька М.П.

55 Л
Горбата Юлія 

Володимирівна 07.11.1993
СЗШ№42 11 Скамай І.І.
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ВІДДІЛ ДАІ З ОБСЛУГОВУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ЛЬВОВА 
ТА АВТОМОБІЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ ІНСПЕКЦІЇ

ПРИ ГУМВС УКРАЇНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

ДЕПАРТАМЕНТУ ГУМАНІТАРНОЇ ПОЛІТИКИ ЛЬВІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

01.12.2009 р.  №  20
25.12.2009 р.                                                                                                № 2601-12/ 654   

Про підсумки проведення Всеукраїнського
конкурсу-рейду «Увага! Діти - на дорозі!»

На виконання розпорядження відділу державної автомобільної інспекції з обслуговування 
адміністративної території міста Львова та автомобільної технічної інспекції при ГУ МВС України у 
Львівській області, Управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 
30.07.2009 р. № 12/ від 27.07.2009 р. № 2601-12/ 328 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу-
рейду «Увага! Діти - на дорозі» з 20.08.2009 р. до 18.09.2009 р.  у дошкільних і загальноосвітніх
навчальних закладах міста Львова пройшов І етап  Всеукраїнського конкурсу-рейду «Увага! Діти - на 
дорозі». Працівники міської служби  ДАІ спільно з спеціалістами відділів та управління освіти 
обстежили навчальні заклади, учні яких стали учасниками дорожньо-транспортних пригод. Під час 
конкурсу-рейду у кожному навчальному закладі були організовані виставки дитячих малюнків, 
виставки-конкурс стінних газет «Школа безпеки», підготовлені учнями школи І ступеня, схеми 
«Безпечна дорога додому», проведено творчий конкурс листів до водія «На сторожі безпеки», За 
підсумками проведення Всеукраїнського конкурсу-рейду «Увага! Діти - на дорозі» навчальні заклади 
підготували на конкурс змістовні та оригінально оформлені альбоми-звіти. 
   Нові форми і методи роботи щодо виховання культури безпеки та покращення практичної 
підготовки дітей з вивчення правил дорожнього руху цьогоріч представили такі навчальні заклади: 
ДНЗ: 51, 14, 75, 86, 94, 96, 118, 133, 160, 167, 171, 187; ЗНЗ: №№ 1, 3, 7, 8, 10, 15, 17,18,  21, 22, 24, 27, 
29, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46,  47, 48, 50, 51, 52, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 77, 81, 82, 83, 
86, 91, 93, 95, ЛАГ, ЛЛГ, ЛУГГ, гімназія «Євшан», гімназія «Галицька», гімназія «Гроно», НВК 
«Школа І ступеня-гімназія», НВК «1,2,3», НВК ім. В. Симоненка, НВК «Софія», НВК «Арніка», НВК 
№ 94, гімназія «Братів Ізраїлю», СЗШ «Дивосвіт», СЗШ «Школа радості», ПШ «Світанок», АШ 
«Тривіта».
   На підставі рішення журі та за підсумками проведення міського етапу  Всеукраїнського конкурсу-
рейду «Увага! Діти - на дорозі»,

НАКАЗУЮ:
1. Нагородити Дипломами Відділу ДАІ з обслуговування адміністративної території м. Львова 
автомобільно-технічної інспекції при ГУМВС у Львівській області та Управління освіти департаменту 
гуманітарної політики Львівської міської ради переможців конкурсу «Кращі матеріали з профілактики 
безпеки життєдіяльності та популяризації вивчення правил дорожнього руху» під час Всеукраїнського 
конкурсу-рейду «Увага! Діти - на дорозі» (підготовка альбомів-звітів за підсумками проведених 
заходів) такі навчальні заклади:
1.1. дошкільні навчальні заклади: 
Диплом І ступеня  – ДНЗ № 51. 
Диплом І ступеня  – ДНЗ № 86.
Диплом І ступеня – ДНЗ № 160.
Диплом ІІ ступеня  – ДНЗ № 118.
Диплом ІІ ступеня  – ДНЗ № 133.
Диплом ІІІ ступеня  – ДНЗ № 187.
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Диплом  ІІІ ступеня  –  НВК садок-школа № 94.
1.2. загальноосвітні навчальні заклади: 
●ЗНЗ  І ступеня:
Диплом І ступеня  – ЛЗШ № 74.
Диплом І ступеня  – ЛЗСШ  «Світанок». 
Диплом ІІ ступеня  – ПШ «Арніка».
Диплом ІІІ ступеня  – ПШ «1,2,3».
●ЗНЗ ІІ- ІІІ ступенів:
Диплом І ступеня  – ЛЗШ № 48.
Диплом ІІ ступеня  – ЛЗШ № 50. 
Диплом ІІ ступеня  – ЛЗШ № 77.
Диплом ІІІ ступеня  – ЛЗШ № 65.
Диплом ІІІ ступеня  – ЛЗШ № 73.
Диплом ІІІ ступеня  – ЛЗШ № 32.
2. Нагородити Дипломами з відзнакою у номінації Відділу ДАІ з обслуговування адміністративної 
території м. Львова автомобільно-технічної інспекції при ГУМВС у Львівській області та Управління 
освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради за перемогу в номінації 
«Найкраща популяризація нових форм пропаганди безпеки життєдіяльності дітей та вивчення 
правил дорожнього руху» під час Всеукраїнського конкурсу-рейду «Увага! Діти - на дорозі» такі 
навчальні заклади:
Диплом з відзнакою  у номінації –  ЛЗШ № 65.
Диплом з відзнакою у номінації –  ЛЗШ № 75.
Диплом з відзнакою  у номінації –  ЛЗШ № 83.
Диплом з відзнакою   у номінації –  гімназія «Євшан».
3. Нагородити Дипломами Відділу ДАІ з обслуговування адміністративної території м. Львова 
автомобільно-технічної інспекції при ГУМВС у Львівській області та Управління освіти департаменту 
гуманітарної політики Львівської міської ради за перемогу у конкурсі «Найкращий малюнок з 
пропаганди здорового способу життя та популяризації знань з безпеки дорожнього руху» під час 
Всеукраїнського конкурсу-рейду «Увага! Діти - на дорозі» таких учнів (вихованців): 
Диплом І ступеня  – Діана Кустова, ЛЗШ № 52.
Диплом ІІ ступеня  – Вікторія Юрченко, ЛЗШ № 52. 
Диплом ІІІ ступеня  – Яна Гирич, ЛЗШ № 3.
Диплом ІІІ ступеня  – Романна Пастирська, ЛЛГ.
4. Нагородити Дипломами Відділу ДАІ з обслуговування адміністративної території м. Львова 
автомобільно-технічної інспекції при ГУМВС у Львівській області та Управління освіти департаменту 
гуманітарної політики Львівської міської ради за перемогу в творчому конкурсі «На сторожі безпеки!» 
(найкращий лист до водія) під час Всеукраїнського конкурсу-рейду «Увага! Діти - на дорозі»: 
●ДНЗ та ЗНЗ І ступеня:
Диплом І ступеня  – ДНЗ № 75 «Соняшник», група «Квіточка».
Диплом І ступеня  – Христина Юрчук, НВК «Арніка».
Диплом І ступеня  – Ірина Цицонь, ЛЗШ № 83.
Диплом ІІ ступеня  – Катерина Горбачова, ЛЗШ № 3.
Диплом ІІ ступеня  – Даніель Гимон, ЛЗШ № 10.
Диплом ІІІ ступеня  – Остап Петрушевський, ЛЗШ № 34.
Диплом ІІІ ступеня  – Михайло Фем’як, ПШ «Школа радості» .
●ЗНЗ ІІ ступеня:
Диплом І ступеня  – Олександра Степанів, ЛЗШ № 67.
Диплом І ступеня  – Дарина Тягнибок, ССЗШ № 8.
Диплом І ступеня  – Ірина Курус,  ЛЗШ № 93.
Диплом ІІ ступеня  – Роман Караман, АШ «Тривіта».
Диплом ІІ ступеня  – Наталія Гриновець, СЗШ № 66.
Диплом ІІ ступеня  – Денис Карпенко, ЛЗШ № 50.
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Диплом ІІІ ступеня  – Соломія Явна, ССЗШ № 46.
Диплом ІІІ ступеня  – Марта Косач, ЛЗШ № 95.
Диплом ІІІ ступеня  – Софія Боярська, ЛУГГ.
●ЗНЗ ІІІ ступеня:
Диплом І ступеня  – Орися Федуняк, ЛАГ.
Диплом І ступеня  – Наталя Старосілець, ЛЗШ №15.
Диплом І ступеня  – Тетяна Оборіна, ССЗШ № 52.
Диплом ІІ ступеня  – Роксоляна Явна, СЗШ № 81.
Диплом ІІ ступеня  – Ольга Оліщук,  ЛЛГ.
Диплом ІІ ступеня  – Роман Боднар, ЛЗШ № 86.
Диплом ІІІ ступеня  – Ярина Гречишин, ЛЗШ № 65.
Диплом ІІІ ступеня  – Ігор Прокопенко, СЗШ № 44.
5. Нагородити Дипломом з відзнакою Відділу ДАІ з обслуговування адміністративної території 
м.Львова автомобільно-технічної інспекції при ГУМВС у Львівській області та Управління освіти 
департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради переможців творчого конкурсу «На 
сторожі безпеки!» у номінації «Оригінальна популяризація нових форм роботи з безпеки 
життєдіяльності дітей та вивчення правил дорожнього руху»: (лист до водія):
ЗНЗ І ступеня:
Диплом з відзнакою у номінації – Лілія Біолус, ЛЗШ № 27. 
Диплом з відзнакою  у номінації – Наталія Най, СЗШ № 75. 
Диплом з відзнакою  у номінації – Роман Сорока, НВК «1,2,3».
Диплом з відзнакою у номінації – Яромир Баранович, НВК школа-гімназія «Галицька».
Диплом з відзнакою  у номінації – Андріана Кичма, НВК «Гроно».
Диплом з відзнакою  у номінації – Назар  Прокопчук, ПШ «Дивосвіт».
Диплом з відзнакою  у номінації – Віталій Прокопчук, ПШ «Дивосвіт».
●ЗНЗ ІІ ступеня:
Диплом з відзнакою у номінації – учні СЗШ № 40.
Диплом з відзнакою  у номінації – Наталія Вадюк, СЗШ №1.
Диплом з відзнакою у номінації – Мар’яна Сікорська,  СЗШ № 7.
Диплом з відзнакою у номінації – Наталія Дацько,  ЛЗШ № 15.
Диплом з відзнакою у номінації – Андріана Шозда, ЛЗШ № 15.
Диплом з відзнакою у номінації – Дарія Литвинова, СЗШ № 17.
Диплом з відзнакою  у номінації – Ольга Тишак, СЗШ № 18.
Диплом з відзнакою  у номінації – Ліліана Антонів, СЗШ № 21.
Диплом з відзнакою у номінації – Юлія Мазур, ЛЗШ № 60.
Диплом з відзнакою  у номінації – Софія Ільків, СЗШ № 67.
Диплом з відзнакою  у номінації – Христина Тріпник, ЛЗШ № 75.
Диплом з відзнакою у номінації – Дмитро Струк, СЗШ № 81.
Диплом з відзнакою у номінації – Петро Бабіч, СЗШ № 81.
Диплом з відзнакою  у номінації – Володимир Кузик, СЗШ № 93.
Диплом з відзнакою у номінації – Павло Глущенко, ЛЛГ.
Диплом з відзнакою у номінації – Павло Глущенко, ЛЛГ.
Диплом з відзнакою  у номінації – Юрій Лукащук, ЛЛГ.
Диплом з відзнакою  у номінації – Олександр Місюра, ЛЛГ.
Диплом з відзнакою  у номінації – Анастасія Чирик, ЛЛГ.
6. Нагородити Грамотами Управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської 
ради та Відділу ДАІ з обслуговування адміністративної території м.Львова автомобільно-технічної 
інспекції при ГУМВС у Львівській області за вагомий внесок у популяризацію нових форм роботи з 
безпеки життєдіяльності дітей та належне проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу-рейду 
«Увага! Діти-на дорозі!»:
6.1. Вонітову Наталію, завідувача ДНЗ № 118.
6.2. Сарвас Ірину, завідувача ДНЗ № 133.
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6.3. Чудовську Ольгу, завідувача ДНЗ № 187.   
6.4. Тарнавськау Тамару, заступника директора з навчально-виховної роботи НВК № 94.
6.5. Бліду Марію, завідувача ДНЗ № 51.
6.6. Полеву Оксану, завідувача ДНЗ № 160.
6.7. Зельман Стефанію, завідувача ДНЗ № 86.
6.8. Вельську Наталію, завідувача ДНЗ № 75.
6.9. Юрківа Михайла, директора СЗШ № 74.
6.10. Андрушко Лідію, директора СЗШ «Світанок».
6.11. Герасима Романа, директора СЗШ № 48.
6.12. Спіченко Галину, директора СЗШ № 52.
6.13. Бандуру Дмитра, заступника директора НВК «Гроно».
6.14. Ерстенюка Михайла, директора ССЗШ № 8.
6.15. Байовську Ганну, директора СЗШ «Дивосвіт».
6.16. Станіславську Галину, директора АШ «Тривіта».
7. Відзначити Подяками Управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської 
ради та Відділу ДАІ з обслуговування адміністративної території м. Львова автомобільно-технічної 
інспекції при ГУМВС у Львівській області за популяризацію нових форм роботи з безпеки 
життєдіяльності дітей та належне проведення міського етапу Всеукраїнського конкурсу-рейду «Увага! 
Діти - на дорозі!»:
7.1. Келемена Юрія – головного спеціаліста відділу освіти Залізничної районної адміністрації 
Львівської міської ради.
7.2. Юрович Віру, директора СЗШ № 15.
7.3. Захарчук Галину, директора СЗШ «Школа радості».
7.4. Бичишин Мирославу, директора СЗШ № 65.
7.5.  Лопушанську Галину, директора ЛУГГ.
7.6. Нагірного Василя, директора СЗШ № 73.
7.7. Моравського Василя, директора СЗШ № 93.
7.8. Лук’янову Ганну, директора СЗШ № 7.
7.9.  Крупей Тетяну, директора ЛЛГ.
7.10.  Прокопенка Володимира, директора СЗШ № 27.
8.     Головному спеціалісту з питань загальної середньої освіти Л.Василишин, 
Старшому інспектору, капітану міліції Л.Ліб:
8.1.  Підготувати нагородні матеріали та організувати урочисте відзначення переможців міського 
етапу Всеукраїнського конкурсу-рейду:  «Увага! Діти-на дорозі!». 
9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник                                                                              Начальник

Підполковник  міліції

Б. Мицак                                                                                    Н. Оксенчук
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СТАРОВЕЦЬКУ Галину Ярославівну,
заступника директора СЗШ № 82

ПРИТУЛЯК Стефанію Тадеївну,
директора ССЗШ № 28


