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ПЛАН РОБОТИ 

Управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради  

на листопад 2010 року 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

проведення 

 

Відповідальний 

1 2 3 4 

1 Нарада начальників ВО райадміністрацій 09.11; 23.11 Н. Оксенчук, 

Г. Слічна 

2 Нарада заступників начальників ВО 

райадміністрацій 

29.11 Г. Слічна 

 

3 Засідання Школи резерву керівних кадрів Буде  

повідомлено 

додатково  

Г. Слічна 

 

4 Нарада спеціалістів відділів освіти з питань 

початкової освіти 

25.11 С. Чемерис 

 

5 Нарада спеціалістів ВО щодо організації 

індивідуального навчання у 2010 р. 

Буде  

повідомлено 

додатково 

Л. Васюта 

6 Вивчення стану медичного обслуговування 

учнів ЗНЗ 

Упродовж місяця Л. Войтович 

 

7 Перевірка ведення кадрової документації 

та дотримання норм чинного законодавства 

у навчальних закладах міста 

Упродовж місяця З. Хонько 

8 Перевірка організації харчування в ДНЗ  Упродовж місяця С. Чемерис 

 

9 Проведення  у районах другого етапу VIII 

Міжнародного конкурсу з української мови 

імені П. Яцика серед школярів загально-

освітніх навчальних закладів 

Буде  

повідомлено 

додатково 

Г. Слічна,  

О. Ліксо,  

Н. Проць 

 

10 Навчальний семінар для спеціалістів ВО з 

питань дошкільної освіти 

16.11 С. Чемерис 

11 Навчальні тренінги для педагогічних 

працівників за програмою «Інтел. Навчан-

ня для майбутнього»  

Буде  

повідомлено 

додатково 

З. Хонько 

12 Організація проведення конкурсу «Учитель 

року-2011» 

Буде  

повідомлено 

додатково 

Г. Слічна, 

Н. Проць 

 

13 Проведення загальноміської акції до Дня 

пам’яті жертв голодомору 

26.11 І. Гайдук 

14 Екологічний конкурс – КВК «Майбутнє 

довкілля у твоїх руках» 

30.11 І. Гайдук 

15 Конкурс юних прозаїків ім. К. Грине-

вичевої 

Упродовж місяця І. Гайдук 
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ВИТЯГ ЗІ ПЛАНУ РОБОТИ 

Навчально-методичного центру освіти м. Львова на листопад  2010 року 

 

Категорія педпрацівників,  

назва заходу 
Дата Час Місце проведення Відповідальний 

1` 2 3 4 5 

Керівники шкільних методичних 

об’єднань учителів англійської 

мови Шевченківського району 

(круглий стіл «З досвіду роботи 

кафедри» ) 

03.11 15.00 СЗШ №57 С. Матис 

Нарада з керівниками РМО 

вчителів української мови та 

літератури щодо проведення ІІ 

етапу Всеукраїнської олімпіади з 

української мови та літератури у 

2010-2011 н. р. 

03.11 
Відповідно 
до графіка 

 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 

О. Приставська, 

Г. Василечко 

Керівники шкільних методичних 

об’єднань учителів  англійської 

мови Галицького району (круглий 

стіл «З досвіду роботи кафедри») 

04.11 15.00 СЗШ №35 С. Матис 

Керівники РМО вчителів 

християнської етики (нарада щодо 

проведення ІІ туру предметної 

олімпіади) 

04.11 15.30 
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
Г. Дуриш 

Педагоги-організатори  (семінар-

квест до Дня української 

писемності та мови): 

-Галицький, Шевченківський  р-ни 

- Личаківський, Сихівський  р-ни 

- Залізничний, Франківський  р-ни 

 

 

05.11 

05.11 

12.11 

 

 

11.00 

13.00 

11.00 

Національний 

музей ім. А. 

Шептицького 

Т. Ольшанецька, 

О. Гурин, 

І. Різун 

Учителі української мови і літ-ри 

(за списком)(«Банк методичних 

ідей»   –  нарада щодо відзначення 

Дня української писемності та 

мови) 

 

08.11 

 

14.00 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 

О. Приставська, 

Г. Василечко 

Учителі,  які відповідають  за 

краєзнавчу роботу (семінар) 
09.11 15.30 СЗШ №3 А. Васільєва 

Школа молодого вчителя 
09.11 15.00 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
Н. Бідник 

Голови ШМО вчителів трудового 

навчання (семінар-практикум 

«Методика проведення уроків у 10 

класах») 

09.11 15.00 

Технологічний 

ліцей, 

вул. Таманська, 11 

Б. Шарун 

Учні та вчителі – учасники 

конкурсів «Краєзнавець»,  «Мій 

Львів»  (екскурсія) 

10.11 15.15 
Фонтан «Адоніс», 

пл. Ринок 
А. Васільєва 

Методисти позашкільних 

навчальних закладів (нарада) 
10.11 11.00 

НМЦО, 

вул. Костюшка, 2 
О. Гурин  

Учителі предмета «Захист 

Вітчизни» та учні 10 класів шкіл 

міста (за списком – 5 учнів від 

школи)  (екскурсія) 

 

10.11 15.00 

Військова частина 

4/14, 

вул. Стрийська, 146 

Б. Шарун 
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1 2 3 4 5 

Учителі географії міста,  які викла-

дають економіку (круглий стіл) 
10.11 15.00 ЛЛМ 

Я. Бухней,  

Г. Наконечна 

Керівники РМО учителів фізики 

(інструктивна нарада) 
10.11 15.00 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
М. Білик 

Вчителі біології,  які працюють в 11 

класах шкіл Галицького, Заліз-

ничного, Личаківського районів 

(навчальний семінар) 

10.11 15.00 ССЗШ №75 
В. Олійник, 

Д. Олійник 

Школа молодого психолога 
11.11 10.00 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
Л. Боженко 

Учителі християнської етики (круг-

лий стіл «Проектна діяльність на 

уроках християнської етики») 

11.11 15.30 
СЗШ №96, 

вул. Довженка, 13 

Г. Дуриш, 

Л. Ступець 

Учителі математики, члени творчої групи 

(засідання) 
11.11 15.00 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
Д. Живко 

Керівники РМО учителів географії 

(інструктивна нарада) 
11.11 15.00 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
Я. Бухней 

Голови РМО учителів хімії (нарада щодо 

І-ІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з хі-

мії) 

11.11 15.00 СЗШ №96 Г. Лущик 

Учителі німецької мови І кв.кат. Фран-

ківського та Залізничного р-нів (семінар 

на тему: «Розвиток усного мовлення на 

уроці німецької мови») 

11.11 15.00 ЛУГГ 
Б. Козак, 

І. Лозенко 

Творча група зі проблеми «Використан-

ня мультимедійних технологій на уроках 

англійської мови» 

12.11 9.15 СЗШ №45 С. Матис 

Фестиваль патріотичної пісні «Сур-

ми звитяги» 

13.11-

14.11 
Відповідно 

до програми - О. Гурин 

Навчально-методичний семінар для 

голів ШМО класних керівників ЗНЗ 

міста: «Учителі й учні: мистецтво 

діалогу»: 

- Сихівський, Галицький, Личаківський р-ни 

- Залізничний,Франківський, Шевченківсь-

кий  р-ни 

 

 

 

 

15.11 

16.11 

 

 

 

 

15.30 

15.30 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 

Л. Боженко, 

Т. Ольшанецька 

Учителі біології, які працюють в 11 

класах шкіл Франківського, Сихівського, 

Шевченківського районів (навчальний 

семінар) 

15.11 15.00 ЛКГ 
В. Олійник, 

С. Шоханів 

Керівники РМО учителів біології 

(інструктивна нарада) 
15.11 16.00 ЛКГ В. Олійник 

Заст. директорів із виховної роботи (семі-

нар-тренінг: «Терапія казки: прикладний 

аспект»): 

- Галицький, Личаківський, Шевченківсь-

кий р-ни 

- Сихівський, Залізничний, Франківський р-

ни 

 

 

17.11 

 

 

11.00 

 

13.00 

 

 

СЗШ №54 

 

Т. Ольшанецька, 

Л. Боженко, 

М. Кваша, 

Н. Добровольська 

Учителі французької мови – члени  творчої 

групи зі проблеми «Письмові завдання для 

підготовки до ЗНО» 

17.11 15.30 ССЗШ №37 С. Матис 
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1 2 3 4 5 

Керівники ШМО учителів  рос. 

мови (засідання щодо проведення ІІ 

туру олімпіади ) 

17.11 15.00 ССЗШ №52 Г. Мрачковська 

Учителі географії – члени творчої 

групи (засідання) 
17.11 15.00 

Гімназія «Престиж», 

вул. Ветеранів, 11 
Я. Бухней 

Учителі фізики – члени творчої 

групи (засідання) 
17.11 15.00 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
М. Білик 

Практичні психологи ЗНЗ  та ДНЗ 

(круглий стіл : «Технології  та 

методи  діяльності практичного 

психолога») 

18.11 10.00 
Гімназія «Престиж», 

вул. Ветеранів, 11 

Л. Боженко, 

М. Кваша, 

Н. Добровольська 

Школа педагогічної майстерності 
18.11 15.00 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
Н. Проць 

Учителі математики  Галицького,  

Залізничного,  Личаківського р-нів,  

які атестуються на присвоєння 

/підтвердження педагогічних звань  

(майстер -клас) 

18.11 15.00 СЗШ №62 Д. Живко 

Вчителі англійської мови 

Сихівського, Франківського та 

Шевченківського р-нів, які атесту-

ються на вищу категорію та звання 

(школа вищої педмайстерності: 

«Лінгвістична компетенція учня, 

засоби її удосконалення») 

18.11 15.00 СЗШ №63 С. Матис 

Учителі художньо-естетичного 

циклу, які атестуються у поточному 

навчальному році (методична 

нарада) 

18.11 15.00 СЗШ №9 О. Гурин 

Учасники конкурсу «Учитель  

року» (школа педмайстерності  на 

тему: «Інноваційні технології при 

вивченні іноземних мов»)      

18.11 15.00 CCЗШ №81 І. Лозенко 

Керівники РМО педагогів-органі-

заторів та 4 члени творчих груп від 

р-ну (навчально-методичний семі-

нар: «Психологічні аспекти органі-

зації роботи з учнями школи») 

19.11 11.00 
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 

Т. Ольшанецька, 

Л. Боженко 

Учителі музики загальноосвітніх 

шкіл міста (майстер-клас) 20.11 14.30 

Львівська обласна 

філармонія, 

вул.Чайковського, 7 

І. Ласкій, 

О. Гурин 

Учні-краєзнавці шкіл міста 

(заняття) 22.11 15.00 
Міська бібліотека 

для дітей, 
вул. Окуневського, 9 

А. Васільєва 

Творча група  учителів англійської  

мови зі пробтеми «Письмові 

завдання для підго-товки до ЗНО» 

24.11 15.00 СЗШ №44 С. Матис 

Учителі музичного мистецтва загально-

освітніх шкіл міста (методична вітальня) 
25.11 15.00 

НМЦО, 

вул. Костюшка, 2 
О. Гурин 

Опікуни та координатори шкільних 

євро-клубів ЗНЗ міста (семінар-

практикум) 
 

25.11 15.00 
НВК ім. В. Стуса, 

вул. Повстанська, 14 

Л. Пасько, 

О. Артюх,  

О. Півхлопок 
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1 2 3 4 5 

Вчителі англійської мови, які ате-

стуються на ІІ,  І категорії. (школа 

удосконалення педмайстерності: 

«Формування учнівської автономії 

у процесі вивчення іноземних мов. 

Європейське мовне портфоліо») 

25.11 15.00 

СЗШ №53, 

просп. В. Чорно-

вола, 6 

С. Матис 

Керівники РМО вчителів 

трудового навчання 

(інструктивно-методична нарада) 

25.11 15.00 
НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
Б. Шарун 

Учителі християнської етики 

(майстер-клас: «Використання 

відеоматеріалів на уроках 

християнської етики») 

25.11 15.00 СЗШ №40 Г. Дуриш 

Соціальні  педагоги  ЗНЗ  (круглий 

стіл:  «Форми і методи організації 

роботи з дітьми різних соціальних 

категорій») 

26.11 10.00 

СЗШ №93, 

вул. Кос-

Анатольського, 10 

З. Ханькова 

Конкурс «Львів на моїй долоні» 

(перевірка робіт  І  туру) 

29.11- 

30.11 
15.00 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького, 4 
С. Матис 

Учителі трудового навчання, які 

атестуються у 2010-2011 н. р. на 

вищу кваліфікаційну категорію та 

присвоєння-підтвердження 

педагогічних звань (круглий стіл) 

30.11 15.00 
НМЦО, 

вул. Костюшка, 2 
Б. Шарун 

 

 

 
28.09.2010 р.                                                                                                                                 № 372р  
 

Про затвердження комплексних заходів  

щодо реалізації положень Програми 

розвитку української мови, української культури 

та історичної свідомості громадян України 

у м. Львові на 2010-2014 роки       
 

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

затвердження Програми розвитку української мови, української культури та історичної свідомості 

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

сприятливих умов для розвитку і функціонування української мови та літератури у сфері освіти, 

належного трактування історії Української держави, контролю над дотриманням гарантованих 

Конституцією та Законами України обов’язків щодо розвитку української мови, культури, 

історичної свідомості 

Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити комплексні заходи щодо реалізації положень Програми розвитку української мови, 

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

(додаток 1).   

2. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій, директору Навчально-методичного центру 

освіти: 
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2.1. Забезпечити своєчасне і якісне виконання заходів щодо реалізації положень Програми розвитку 

української мови, української культури та історичної свідомості громадян України у м.Львові на 

2010-2014 роки. 

2.2. Щорічно до 31 травня інформувати управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради освіти про виконання зазначених заходів.  

3. Спеціалісту І категорії  управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 

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

3.1. Забезпечити  координацію роботи щодо виконання заходів реалізації положень Програми 

розвитку української мови, української культури та історичної свідомості громадян України у 

м.Львові на 2010-2014роки. 

3.2. Щорічно до 20 липня узагальнювати інформацію щодо виконання зазначених заходів.  

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

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Г.Слічну. 
 

 

Начальник управління                                                 Н.  Оксенчук 
 

Додаток 1 

Затверджено 

наказом управління освіти 

ДГП ЛМР 

від 28.09.2010р. № 372р 

Заходи 

щодо реалізації положень Програми розвитку української мови, української 

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

№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавці Термін 

виконання 

1.  Здійснення моніторингу навчальних 

досягнень учнів з української мови в 

загальноосвітніх навчальних закладах 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти, 

НМЦО м.Львова 

Щорічно 

2.  Проведення тематичних заходів на 

відзначення Дня української писемності та 

мови, Міжнародного дня  

рідної мови. 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, відділи 

освіти, НМЦО м. 

Львова, ЗНЗ м.Львова 

Щорічно 

3.  Координація співпраці навчальних закладів 

м.Львова зі просвітницькими товариствами з 

питань широкого застосування державної 

мови у сфері освіти, надання їм методичної 

допомоги 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти, 

НМЦО м.Львова 

Щорічно 

4. Проведення фестивалів, виставок, конкурсів 

української пісні, конкурсів на краще знання 

української мови та літератури, фольклорних 

свят 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти, 

НМЦО м.Львова, ЗНЗ 

м.Львова 

Щорічно 

5. Забезпечення участі учнів у міжнародних, 

всеукраїнських, обласних та міських захо-

дах, зокрема предметних олімпіадах з 

української мови та літератури,  конкурсах за 

темами: “Я вірю в майбутнє твоє, Україно!” 

та “Об’єднаймося ж, брати мої!”, конкурсі 

знавців української мови ім.П.Яцика, заходах 

щодо відзначення знаменних дат життя та 

творчості видатних українців 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти, 

НМЦО м.Львова, ЗНЗ 

м.Львова 

Щорічно 
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6. Забезпечення участі обдарованої молоді в 

роботі МАН (у секціях суспільно-

гуманітарного напрямку) 

Управління освіти ДГП 

ЛМР, від-діли освіти,  

м. Львова ЗНЗ  

Щорічно 

7. Проведення науково-практичних кон-

ференцій і семінарів із питань вивчення 

державної мови в загальноосвітніх закладах 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти, 

НМЦО м.Львова, ЗНЗ 

м.Львова 

Щорічно 

8. Проведення періодичних оглядів-конкурсів 

на кращу організацію в навчальних закладах 

роботи зі забезпечення функціонування 

української мови 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти, 

НМЦО м.Львова, 

Раз на 3 роки 

9. Проведення освітянських літературних 

вечорів за участю поетів та  

письменників  

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти, 

НМЦО м. Львова ЗНЗ 

м.Львова 

Щорічно 

10. Тематичні огляди книг НМЦО м.Львова, ЗНЗ 

м.Львова 

Щорічно 

11. Формування мережі гуманітарної освіти: 

профільних класів, спеціалізованих шкіл, 

гімназій, ліцеїв, шкіл із поглибленим 

вивченням української мови і літератури, а 

також зміцнення їх навчально-методичної 

бази 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти 

2011-2014 рр. 

12. Запровадження нових спецкурсів із культури 

мовлення та ділового мовлення 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти 

2011-2014 рр. 

13. Проведення круглих столів із питань 

формування мовної культури в молодіжному 

середовищі 

Відділи освіти, 

НМЦО м.Львова, ЗНЗ 

м.Львова 

Щорічно 

14.  Створення шкільних театрів для 

пропагування української класики 

ЗНЗ м.Львова 2011-2014 рр. 

15. Організація культурологічних експедицій для 

пошуку, вивчення та збереження українських 

традицій, автентичного фольклору етнічних 

регіонів краю 

ЗНЗ м.Львова Щорічно 

16. Забезпечення комплектування фондів 

шкільних бібліотек україномов-ною 

літературою, українськими періодичними 

виданнями 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти 

2010-2014 рр. 

17. Поповнення фондів бібліотек нав- 

чальних закладів книжками з історії 

становлення і розвитку українського війська 

Управління освіти ДГП 

ЛМР, 

відділи освіти 

2011-2014 рр. 

18. Оновлення і модернізація навчально-методичної 

бази кабінетів історії України електронними 

збірниками наукових та публіцистичних статей, 

фотографій, присвяченими маловідомим 

сторінкам історії українського 

державотворення, національного руху Опору 

проти німецько-фашистської окупації України, 

історії УПА та іншим подіям національно-

визвольної боротьби 

 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти 

2011-2014 рр. 
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19. Забезпечення шкільних бібліотек 

комп’ютерною технікою, під’єднання до мережі 

Інтернет 

Управління освіти ДГП 

ЛМР, 

відділи освіти 

2011-2014 рр. 

20. Проведення заходів із метою залучення дітей до 

читання та до участі у Фестивалі дитячого чи-

тання «Книгоманія», Всеукраїнському кон-курсі 

дитячого читання, тижні дитячого читання у 

шкільних бібліотеках   

Управління освіти ДГП 

ЛМР , відділи освіти, 

НМЦО м. Львова, ЗНЗ, 

м. Львова 

Щорічно 

21. Створення електронної бази даних із 

матеріалами (сценарії, конкурси  тощо) для 

проведення заходів із відзначення свят 

української мови, Дня української 

писемності та мови тощо у школах 

НМЦО м.Львова, ЗНЗ 

м.Львова 

2011-2012 рр. 

22. Запровадження та проведення курсів із 

вивчення української мови для учнів, які не є 

громадянами України, але постійно 

проживають на території України 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти, 

НМЦО м.Львова, ЗНЗ 

м.Львова 

2011-2014 рр. 

23. Написання та видання навчально-методич-

них посібників, дидактичних матеріалів з 

української мови 

НМЦО м.Львова 2011-2014 рр. 

24. Забезпечення відкриття та подаль-шого 

функціонування в кожному навчальному 

закладі стенду з інформацією про заходи 

програми, доступного для огляду всіма 

учнями та вчителями 

відділи освіти, ЗНЗ 

м.Львова 

2010-2011 рр. 

25. Координація співпраці навчальних закладів зі 

просвітницькими товариствами з питань ши-

рокого застосування державної мови у сфері 

освіти, надання їм методичної допомоги 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти, 

НМЦО м.Львова 

Щорічно 

26. Обміни учнями (українського походження, 

західних та східних областей) з метою взає-

мозближення молодого покоління українців 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, відділи 

освіти, ЗНЗ м.Львова 

2011-2014 рр. 

27. Організація українознавчих таборів із 

залученням дітей української діаспори 

Управління освіти 

ДГП ЛМР, 

відділи освіти, ЗНЗ 

м.Львова 

2011-2014 рр. 

28. Сприяння українцям, які проживають за 

кордоном, у вивченні рідної мови, історії та 

культури, підвищенні кваліфікації вчителів 

діаспори, які працюють в осередках украї-

номовної освіти, в організації навчальної 

діяльності: проведення семінарів, 

конференцій. 

Управління освіти ДГП 

ЛМР, 

відділи освіти, 

НМЦО м.Львова 

Щорічно 

29. Проведення міських, районних заходів щодо 

поліпшення вивчення української мови в 

загальноосвітніх навчальних закладах із 

навчанням мовами національних меншин 

Управління освіти ДГП 

ЛМР, 

відділи освіти, 

НМЦО м.Львова 

Щорічно 

30. Забезпечення виконання статей 10, 11 

Конституції України “Про мови” в частині 

обов’язкового володіння українською мовою 

як державною в обсязі, необхідному для 

виконання службових обов’язків 

працівниками шкіл 

Управління освіти ДГП 

ЛМР, 

відділи освіти, ЗНЗ 

м.Львова 

Щорічно 
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01.10.2010 р.                                                                                                                               № 377р

    

Про підсумки  проведення  

урочистостей із нагоди відзначення  

Дня працівника освіти 
 

30 вересня 2010р.  відбулися урочистості  з нагоди Дня працівника освіти за участю міського 

голови А.Садового. Під час урочистостей 38 педагогічних працівників навчальних закладів  

м. Львова були відзначені преміями міського голови та 2 педагогічних працівники – значком 

«Золотий герб Львова». Враховуючи вищевикладене, 

Н А К А З У Ю: 

За належну підготовку та проведення урочистостей із нагоди Дня працівника освіти оголосити  

подяку: 

О.Кузику - директору ЦТДЮГ; 

Я. .Биткалюку - художньому керівнику ЦТДЮГ; 

І.Антаховичу - директору ЛМДЕНЦ; 

Г.Вихованській - директору ДШНМ. 

Директору ЦТДЮГ О.Кузику: 

Оголосити подяку керівникам творчих колективів ЦТДЮГ.  

Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.  
 

Начальник управління   Н. Оксенчук 
 
 

 
04.10.2010 р.                                                                                                                                № 382р 
 

Про початок опалювального 

сезону 2010-2011 років  у закладах освіти 
 

На виконання розпорядження міського голови № 456 від 04.10.2010 р. «Про початок 

опалювального сезону 2010-2011 років у закладах освіти, охорони здоров’я та культури”, у зв’язку 

зі зниженням середньодобової температури 

Н А К А З У Ю: 

1. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій,  директорам закладів освіти міського 

підпорядкування: 

1.1 Забезпечити повітряно-температурний режим у приміщеннях закладів освіти згідно з вимогами 

Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних 

закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01,  розділ 5.5. 

1.2.Зобов’язати керівників навчальних закладів підготувати письмові звернення в теплопостачальні 

підприємства щодо подачі теплової енергії та газу в установи. 

1.3. Взяти під особистий контроль стан розрахунків за спожиті енергоносії. 

1.4. До 08 жовтня 2010 року подати в управління освіти інформацію про виконання даного наказу.  

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

Начальник управління     Н. Оксенчук 
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04.10.2010 р.                                        № 384р  

 

Про затвердження складу 

керівників районних методичних 

об’єднань                 
 

З метою організованого початку 2010-2011 н.р., активізації методичної роботи та забезпечення 

методичного супроводу навчально-виховного процесу 

Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити склад керівників районних об’єднань згідно додатку. 

2. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова: 

2.1 Довести до відома керівників навчальних закладів м. Львова затверджений список керівників 

РМО (згідно додатку). 

3. Директору НМЦО м. Львова Н. Проць: 

3.1 Забезпечити координацію роботи РМО; 

3.2 Надати методичну допомогу новопризначеним керівникам РМО; 

3.3 Затвердити плани роботи РМО. 

4. Контроль  за  виконанням  даного  наказу  покласти на заступника  управління  освіти  ДГП ЛМР  

Г. Слічну. 
 

 

Начальник управління     Н. Оксенчук 

 

Додаток  

Затверджено  

до наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

                                                                                                                                  від 04.10.2010р. № 384р 

Список 

керівників районних методичних об’єднань на 2010-2011 н.р. 

 

Фах Район Прізвище, ім’я та по батькові № школи 
1 2 3 4 

Директори 

загальноосвітніх 

шкіл 

Г Спіченко Галина Тадеївна СЗШ № 52 

З  Пенцак Галина Євгенівна СЗІІІ№ 40 

Л Тиран Йосип Васильович СЗШ № 49 

С Путій Галина Іванівна НВК «Шк.І ст.-гімназія 

«Сихівська» 

Ш Сяркевич Наталія Андріївна СЗШ № 20 

Асоціація 

директорів  

ЗНЗ м. Львова 

Ф Свінчук Володимир Володимирович СЗШ № 17 

Заступники 

директорів із 

навчально-

виховної роботи 

Г Сороківська Марія Іванівна СЗШ № 87 

З Власова Ольга Едуардівна ССЗШ № 75 

Л Мельник Мирон Мирославович СЗШ № 49 

С Просвірова Галина Михайлівна СЗШ № 72 

Ф Драган Тамара Олексіївна  ССЗШ № 45 

Ш Старчак Леся Андріївна СЗШ № 57 
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Завступники 

директорів із 

виховної роботи 

Г Гурей Оксана Олександрівна СЗШ № 62 

З Совик  Ірина Степанівна  СЗШ № 67 

Л Моравська Галина Богданівна СЗШ № 82 

С Маслюк Вікторія Миколаївна  СЗШ № 86 

Ф Нагорна Людмила Ярославівна  НВК ім. В. Симоненка 

Ш Шеремета Людмила Ярославівна СЗШ № 91 

Початкові класи Г Берник Орися Несторівна СЗШ № 62 

З Моос Наталя Миколаївна СЗШ № 68 

Л Бочуляк Леся Володимирівна СЗШ № 42 

С Бешлей Лілія Анатоліївна НВК «Шк.І ст.-гімназія 

«Сихівська» 

Ф Харитонова Олена Едуардівна СЗШ № 50 

Ш Іванова Олена Сергіївна СЗШ № 91 

Українська мова 

та література 

Г Бурса Зоя Іванівна СЗШ № 62 

З Підгрушна Галина Ярославівна СЗШ № 65 

Л Крисюк Віра Василівна СЗШ № 49 

С Бруцяк Світлана Іванівна ССЗШ № 93 

Ф Панько Галина Павлівна ССЗШ № 2 

Ш Романюк Євген Володимирович СЗШ № 22 

Світова 

література 

Г Лепська Тетяна Зіновіївна ЛЛГ 

З Бойко Ірина Миколаївна СЗШ № 77 

Л Шайда Ірина Романівна СЗШ № 63 

С Крупич Людмила Миронівна СЗШ № 1 

Ф Джангобекова Тетяна Анатоліївна СЗШ № 51 

Ш Бернар Олена Іванівна СЗШ № 44 

Російська мова та 

література 

М Косторна Наталя Едуардівна ССЗШ № 52 

Англійська мова Г Курило Валентина Василівна СЗШ № 35 

З Строгуш Галина Романівна ЛУГГ 

Л Столбова Галина Олексіївна СЗШ № 70 

С Тростинська Оксана Зіновіївна СЗШ № 96 

Ф Кохан Марія Мирославівна СЗШ № 46 

Ш Голіш Орися Степанівна СЗШ № 57 

Німецька мова Г Климаш Ольга Алімовна ЛУПГ 

З Козак Богдана Богданівна ЛУГГ 

 С Зарудинець Світлана Михайлівна СЗШ № 98 

Ф Лозенко Іван Васильович ЛЛМ 

Ш Плечій Галина Іванівна СЗШ № 99 

 Л Лабаз Наталія Володимирівна ССЗШ № 8 

Іспанська мова М Семчишин Марія Павлівна НВК «ССЗШ-садок 

«Софія» 

Французька мова М Наконечна Наталія Антонівна ССЗШ № 15 

Історія Г Левкова Світлана Олександрівна ЛЛГ 

З Палюх Галина Геннадіївна СЗШ № 65 

Л Ваврищук Тетяна Аркадіївна ССЗШ № 37 

С Бесяда Ольга Миколаївна СЗШ № 84 

Ф Сідун Ніна Василівна СЗШ № 36 

Ш Стасьо Руслана Іванівна СЗШ № 81 

Правознавство Г Чапуріна Ольга Аркадіївна СЗШ № 3 

З Марченко Ольга Янівна СЗШ № 60 

Л Ваврищук Тетяна Аркадіївна ССЗШ № 37 

С Лучко Оксана Валентинівна СЗШ № 69 
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Ф Добрянська  Наталія Степанівна СЗШ № 48 

Ш Голосова Наталія Михайлівна СЗШ № 38 

Математика Г Франк Ганна Василівна СЗШ № 62 

З Критович Марія Іванівна ЛУГГ 

Л Мудрак Ірина Миронівна СЗШ № 21 

С Лев Алла Ярославівна СЗШ № 1 

Ф Шувар Вікторія Вікторівна ССЗШ № 2 

Ш  Пилипчак Лідія Іванівна СЗШ № 23 

Інформатика Г Ксьондзик Володимир Григорович СЗШ № 9 

З Закалюжна Галина Миколаївна СЗШ № 65 

Л Миджин Оксана Федорівна СЗШ № 24 

С Кравець Оксана Ігорівна СЗШ № 73 

Ф Трущак Оксана Василівна СЗШ № 66 

Ш Дуда Петро Степанович СЗШ № 30 

Фізика Г Койфман Олена Петрівна СЗШ № 34 

З Назарків Людмила Богданівна ЛФМЛ 

Л Галайко Галина Юріївна СЗш № 70 

С Делечук Людмила Василівна НВК «Шк.І ст.-гімназія 

«Сихівська» 

Ф Будзар Ігор Володимирович СЗШ № 55 

Ш Максимович Зоряна Юріївна СЗШ № 38 

Хімія Г Вербинська Олена Степанівна НВК «Школа-гімназія 

«Галицька» 

З Цибрій Любов Миколаївна Львівський художній 

ліцей 

Л Яцканич Йолана Василівна ССЗШ № 37 

С Верменічева Надія Іванівна СЗШ № 13 

Ф Кришецька Олена Василівна СЗШ № 36 

Ш Баб’юк Галина Федорівна  СЗШ № 91 

Біологія Г Токарівська Дарія Петрівна ССЗШ № 28 

З Бутитер Наталія Данилівна Гімназія «Євшан» 

Л Нич Григорій Зіновійович СЗШ № 29 

С Стрільчук Тетяна Ярославівна НВК «Шк.І ст.-гімназія 

«Сихівська» 

Ф Оприск Романа Романівна ССЗШ № 45 

Ш Руда Олена Сергіївна СЗШ № 54 

Географія Г Кучма Наталія Зіновіїна ЛЛГ 

З Кривецька Олена Павлівна СЗШ № 68 

Л Шубер Мар’яна Геннадіївна ССЗШ № 8 

С Бубела Галина Михайлівна НВК «Шк.І ст.-гімназія 

«Сихівська» 

Ф Іваник Людмила Юріївна СЗШ № 83 

Ш Біда Леся Михайлівна СЗШ № 54 

Економіка М Наконечна Галина Михайлівна ЛЛМ 

Фізична культура 

 

Г Шамшин Валерій Павлович СЗШ №34 

З Дикий Ярослав Степанович СЗШ № 65 

Л Русенко Галина Дмитрівна СЗШ № 21 

С Феляк Петро Андрійович НВК «Шк. І ст. - 

гімназія «Сихівська» 

Ф Колотело Галина Федорівна СЗШ № 50 

Ш Карпан Віра Дмитрівна СЗШ № 44 

Трудове 

навчання 

Г Щепан Євген Володимирович СЗШ № 87  

 Вах Ірина Аркадіївна ЛАГ 
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З Супрун Олег Орестович 

Пліхтяк Любов Богданівна 

НВК «Гроно» 

СЗШ № 75 

Л Грабар Богдан Михайлович СЗШ № 42 

Євстратова Тетяна Євгенівна СЗШ № 6 

С Наконечний Ігор Мирославович СЗШ № 13 

Дідич Юлія Миколаївна СЗШ № 90 

Ф Пономарьов Валерій Петрович СЗШ № 17 

Янішевська Ярослава Григорівна СЗШ № 66 

Ш Колібчук Артур Володимирович СЗШ № 97 

Бішко Галина Богданівна СЗШ № 54 

Образотворче  

мистецтво 

Г Осадча Марина Юріївна ССЗШ № 52 

З Ришко Любов Володимирівна ССЗШ № 15 

Л Вачкова Любов Степанівна ССЗШ № 37 

С Гаврилів Марія Романівна СЗШ № 13 

Ф Бельська Людмила Миколаївна «Джерельце» 

Ш Даниляк Дана Ярославівна СЗШ № 81 

Музика Г Куник Ольга Петрівна СЗШ № 9 

З Дідич Оксана Миколаївна СЗШ № 60 

Л Парфенюк Марія Володимирівна СЗШ № 63 

С Гороховська Наталія Миколаївна «Дивосвіт» 

Ф Ласкій Ірина Валентинівна СЗШ № 50 

Ш Гулей Лідія Петрівна CC3Ш № 8I 

Практичні 

психологи 

Г Шишко Ірина Федорівна ССЗШ № 28 

З Сажина Світлана Володимирівна СЗШ № 60 

Л Чорна Мирослава Орестівна ССЗШ № 8 

С Шолубко Алла Анатоліївна СЗШ № 32 

Ф Бурцева Інесса Анатоліївна ССЗШ № 45 

Ш Пуцан Ірина Андріївна СЗШ № 44 

Захист Вітчизни Г Мазур Андрій Михайлович ЛЛГ 

З Зварич Федір Семанович СЗШ № 74 

Л Кокідько Сергій Степанович СЗШ № 42 

С Піцюра Роман Степанович СЗШ № 90 

Ф Качур Ігор Михайлович СЗШ № 36 

Ш Перов Володимир Олександрович СЗШ № 92 

Основи здоров’я Г Войтенко Галина Станіславівна СЗШ № 9 

З Манько Наталя Ігорівна СЗШ № 60 

Л  Нікуліна Тетяна Євгенівна СЗШ № 42 

С Федьків Віра Олексіївна СЗШ № 98 

Ф Оприск Романа Романівна СЗШ № 45  

Ш Губич Леся Володимирівна СЗШ № 30 

Християнська 

етика 

Г Сиротюк Людмила Адамівна ЛЛГ 

З Дуриш Ганна Іванівна СЗШ № 40 

Л Мельничук Оксана Миколаївна СЗШ № 37 

С Колодій Ольга Григорівна СЗШ № 13 

Ф Левицька Лариса Петрівна СЗШ № 83 

Ш Ковальська Романа Василівна СЗШ № 57 

Шкільні 

бібліотекарі 

Г Петрина Наталія Михайлівна НВК «Школа-гімназія 

«Галицька» 

З Андріївська Валентина Олексіївна СЗШ № 18 

Л Черниш  Тамара Григорівна СЗШ № 63 

С Щиголєва Олена Михайлівна СЗШ № 32 

Ф Кмець Оксана Володимирівна ССЗШ № 45 

Ш Городецька Ірина Миколаївна СЗШ № 22 
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Соціальні 

педагоги 

Г Петрушевська Мирослава Степанівна СЗШ № 34 

З Чумакевич Ольга Вікторівна ССЗШ № 75 

С Мединська Маряна Богданівна Гімназія «Сихівська» 

Ш П’єкна Тетяна Іванівна СЗШ № 92 

Л Яківців Наталія Зеновіївна СЗШ № 63 

Ф Білогаш Надія Богданівна НВК ім. В. Симоненка 

Природознавство Г Баран Ірина Іванівна СЗШ № 3 

З Грем Ірина Анатоліївна СЗШ № 65 

Л Личак Катерина Степанівна НВК «Школа-садок 

«Провесінь» 

С Югач Марія Михайлівна СЗШ № 93 

Ф Дармограй Ольга Олександрівна ССЗШ № 2 

Ш Костик Марія Іванівна СЗШ № 91 

Заступники 

директорів із 

НВР, початкові 

класи 

З Кисельова Світлана Миколаївна СЗШ № 77 

Л Семчишин Марія Кирилівна СЗШ № 29 

С Терендій Оксана Петрівна СЗШ № 72 

Педагоги-

організатори 

Л Гергель Сергій Васильович НВК «Школа-садок 

«Провесінь»  

С Москва Тетяна Євгенівна СЗШ № 1 

Ш Штай Алла Іванівна СЗШ №30 

З Подола Дана Борисівна СЗШ №74 

Ф Біляк Олег Володимирович СЗШ №83 

Г Лапіна Людмила Іванівна ЛАГ 

 

Координатори 

опікунів 

шкільних 

Євроклубів 

(ШЄК) 

Г Голубович Надія ССЗШ №28 

З Сокотнюк Єлла ЛУГГ 

Л Тихонова Катерина ССЗШ №37 

С Філоненко Світлана СЗШ №84 

Ф Півхлопок Олена НВК «Школа-гімназія» 

Ш Петричка Ірина СЗШ №57 
 

 
07.10.2010 р.                              № 389р 

 

Про проведення моніторингу рівня 

навчальних досягнень учнів з музичного мистецтва  

у навчальних закладах міста Львова  
 

На виконання Програми розвитку освіти міста Львова на період 2008-2012 року, затвердженої 

ухвалою Львівської міської ради від 20.03.2008 року №1615, та заходів управління освіти 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, затверджених наказом управління 

освіти №297 від 04.09.2008 року «Про основні напрямки та вимоги до викладання предметів 

художньо-естетичного циклу», з метою сприяння підвищенню якості освіти, отримання 

об’єктивної інформації про рівень засвоєння учнями програмного матеріалу з музичного мистецтва 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести зі 23.11.2010 р. до 10.12.2010 р. моніторинг навчальних досягнень учнів  8 класів із 

музичного мистецтва. 

2. Моніторингові дослідження з музичного мистецтва проводити за однаковими для всіх учасників 

завданнями. 



 18 

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

3.1. До 17.11.2010 р. визначити навчальні заклади для проведення моніторингу.  

3.2. Розробити графік проведення моніторингових досліджень.  

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

4.1. До 10.11.2010 р. підготувати завдання для проведення моніторингу. 

4.2. До 19.11.2010 р. забезпечити тиражування завдань для учасників моніторингового дос-

лідження. 

4.3. Сформувати творчу групу для перевірки учнівських робіт.  

4.4. До 20.12.2010 р. подати в управління освіти результати перевірки. 

4.5. За підсумками виконаних робіт (тестів) оцінити рівень навчальних досягнень учнів.  

4.6. Порівняти результати дослідження з річним оцінюванням у 7-му класі. 

4.7. Визначити чинники, що впливають на якість художньо-естетичної освіти школярів. 

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

 Г. Слічну. 
 

Начальник управління                                                          Н. Оксенчук 
 

 

 
12.10.2010 р.                                                                                                                                № 400р  
 

Про проведення І та ІІ етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

у 2010-2011 навчальному році 
 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України №891 від 21.09.2010 р. «Про 

проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів у 2010-2011 навчальному році» та 

Головного управління освіти і науки Львівської обласної  державної адміністрації №768 від 

07.10.2010 р. «Про проведення І і ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2010-2011 

навчальному році», відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і 

спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси 

фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства  освіти України від 18 серпня 1998 р. 

№305, зареєстрованого Міністерством юстиції 24 вересня 1998 р. за № 598/3038, з метою пошуку,  

підтримки  та розвитку потенціалу обдарованої молоді 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести у 2010-2011 навчальному році  Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових дисциплін:  

- І етап (шкільний) – у жовтні 2010 року; 

- ІІ етап (міський) – у листопаді - грудні 2010 року в такі терміни: 

 6 листопада – іноземні мови (німецька, французька); 

 7 листопада - іноземні мови (англійська, іспанська); 

 13 листопада – християнська етика; 

 14 листопада – українська мова і література; 

 20 листопада – трудове навчання; 

 21 листопада – біологія; 

 27 листопада – математика; 

 28 листопада – географія, російська мова і література; 

 4 грудня – хімія; 

 5 грудня – історія, екологія; 

 11 грудня – основи економіки, інформатика; 

 12 грудня – фізика, педагогіка і психологія; 

 18 грудня – основи правознавства, астрономія. 
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2. При організації та проведенні І та ІІ етапів олімпіад керуватися Положенням про проведення 

І,ІІ,ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін у редакції затвердженій 

наказом Головного управління освіти і науки від 05.10. 2007 р. № 739. 

3. Врахувати, що у ІІ етапі олімпіад, які проводяться вперше, за наказом Міністерства освіти і 

науки України №891 від 21.09.2010 р. «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і 

турнірів у 2010-2011 навчальному році», беруть участь учні загальноосвітніх навчальних закладів, 

які стали переможцями І етапу олімпіад, відповідно: 

- з російської мови і літератури – 9-11 класи 

- з екології                                    - 10-11 класи 

- з астрономії                                - 10-11 класи   

- з педагогіки і психології                   -11 клас   

4. Затвердити: 

 склад  оргкомітету  ІІ  етапу  Всеукраїнських  учнівських олімпіад  із   базових  дисциплін  

(додаток 1); 

 місце проведення, перевірки та засідання апеляційних комісій (додаток 2). 

5.  Начальникам відділів освіти  районних адміністрацій: 

5.1. Взяти під особистий контроль проведення І етапу учнівських олімпіад у навчальних закладах.  

5.2. До 30.10.2010р. подати в НМЦО м.Львова звіт про проведення І етапу олімпіад (додаток 3 ) та   

заявки на участь у ІІ етапі (додаток 4). 

5.3. Формувати для участі у ІІ етапі  Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін склад 

команд з переможців І етапу. 

5.4. Забезпечити належні умови для проведення ІІ етапу олімпіад на базі навчальних закладів 

(додаток 2). 

6. Директору Навчально-методичного центру освіти Н. Проць: 

6.1. Організувати надання навчальним закладам методичної допомоги у проведенні І етапу 

олімпіад. 

6.2. До 03.11.2010 р. подати в управління освіти ДГП ЛМР  пропозиції щодо складу оргкомітетів, 

журі та апеляційних комісій. 

6.3. Забезпечити  організаційний та  науково-методичний супровід ІІ  етапу  учнівських  олімпіад. 

6.4. Провести інструктивні наради з керівниками РМО, ШМО щодо проведення ІІ етапу олімпіад у 

м. Львові. 

6.5. Забезпечити  належні умови для  проведення засідань апеляційних комісій  (щосереди, 15.00, 

додаток 2). 

6.6. Довести до відома  навчальних закладів результати ІІ етапу олімпіад (у 4-денний  термін після 

проведення олімпіади). 

6.7. Результати ІІ етапу олімпіад обговорити на засіданнях районних та міських методичних 

об’єднань.  

6.8. До 25 грудня 2010 року подати в ЛОІППО звіти про проведення ІІ етапу та заявки на участь 

команд м. Львова у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін відповідно 

до рейтингу, розробленого Головним управлінням освіти і науки ЛОДА.  

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

ДГП ЛМР Г. Слічну. 
 

 

 

 

 

 

Начальник управління                                       Н. Оксенчук  
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Додаток 1 

                                                                  до наказу управління освіти 

                                                                  департаменту гуманітарної політики 

                                                                  Львівської міської ради 

                                                                  від 12.10.2010 р. № 400р  

Склад оргкомітету 

ІІ етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад  

у 2010-2011 н.р. 
 

Слічна Г.М.  -  заступник начальника управління освіти департаменту 

гуманітарної політики Львівської міської ради,  

голова оргкомітету 

Проць Н. І.  -  директор Навчально-методичного центру освіти  

м. Львова, заступник голови оргкомітету 

Члени оргкомітету:  

Когут С. М.  -  методист-координатор  у Галицькому РВО, 

Мартинів М.М.  - методист-координатор  у Залізничному РВО, 

Явна І.В.  -  методист-координатор  у Личаківському РВО, 

Босак Н.В.  -  методист-координатор  у Сихівському РВО, 

Заторська Н.Ф.  -  методист-координатор у Франківському РВО, 

Ємельяненко М.І.  -  методист-координатор  у Шевченківському РВО. 
 

 

Додаток 2 

                                                                  до наказу управління освіти 

                                                                  департаменту гуманітарної політики 

                                                                  Львівської міської ради 

                                                                  від 12.10.2010 р. № 400р  
 

№ 

З/П 

ПРЕДМЕТ МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ 

ІІ ЕТАПУ ВСЕУКРАЇНСЬКИХ УЧНІВСЬКИХ ОЛІМПІАД 

МІСЦЕ 

ПЕРЕ-

ВІРКИ Г З Л С Ф Ш 

1 Німецька 

мова 

(6 листопада) 

ЛУПГ СЗШ  

№68 

ССЗШ 

 №8 

СЗШ 

 №98 

ЛКГ ССЗШ 

№81 

  

за 

місцем 

прове-

дення 

2 Французька 

мова 

(6 листо-

пада) 

ССЗШ № 15 за 

місцем 

прове-

дення 

3 Англійська 

мова 

(7 листо-

пада) 

ЛЛГ НВК 

«Школа-

гімназія 

«Гроно» 

СЗШ 

 № 6 

НВК  

«Шк.-

гімн. 

«Сихів-
ська» 

ССЗШ 

№45 

Гімназія 

«Престиж» 

за 

місцем 

прове-

дення 

4 Іспанська 
мова 

(7 листопада) 

НВК «Школа-садок «Софія» за 
місцем 

прове-

дення 

5 Християн-

ська етика 

(13 листо-

пада) 

ССЗШ  

№ 28 

СЗШ      

№ 65 

СЗШ 

№21 

СЗШ 

№13 

ССЗШ 

№5 

СЗШ 

№57 

за 

місцем 

прове-

дення 

6 Українська 

мова та лі-

тература 

(14 листо-

пада) 

СЗШ 

№ 87 

СЗШ 

№ 77 

СЗШ№ 

49 

ССЗШ 

№93 

ССЗШ 

№ 2 

СЗШ  

№22 

НМЦО 
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7 

Трудове 
навчання 

(дівчата) 

(20 листо-

пада) 

СЗШ  
№ 34 

НВК  
«Школа-

гімназія 

«Гроно» 

СЗШ  
№6 

СЗШ  
№95 

СЗШ  
№48 

СЗШ  
№54 

 
 

за 

місцем 

прове-

дення (хлопці) 

(20 листо-

пада) 

ССЗШ 

№52 

НВК  

«Школа-

гімназія 

«Гроно» 

СЗШ 

№ 42 

СЗШ 

 №98 

СЗШ 

№ 36 

СЗШ  

№99 

8 Біологія 

(21 листо-

пада) 

СЗШ  

№ 3 

СЗШ  

№ 77 

СЗШ 

№ 42 

НВК 

«Шк-

гімн. 

«Сихів-

ська» 

ССЗШ  

№45 

СЗШ  

№54 

ЛФМЛ 

9 Математика 

(27 листо-

пада) 

НВК 

«Шк-

гімн. 

«Галиць-

ка» 

ССЗШ 

№15 

СЗШ 

№63 

СЗШ 

№1 

НВК 

ім.В. 

Стуса 

 

СЗШ 

№23 

НМЦО 

10 Географія 

(28 листо-

пада) 

ЛЛГ Гімназія 

«Євшан» 

ССЗШ 

№ 8 

НВК 

«Шк-

гімн. 

«Сихівсь-

ка» 

СЗШ 

№ 83 

СЗШ  

№54 

НМЦО 

11 Російська 

мова і літе-
ратура 

(28 листо-

пада) 

ССЗШ 

 №52 
 

 

 
 

за 

місцем 
прове-

дення 

12 Хімія 

(4 грудня) 

 

ССЗШ 

№28 

СЗШ  

№ 60 

ССЗШ 

№ 37 

СЗШ 

№13 

СЗШ 

№50 

СЗШ 

№91 

 

НМЦО 

13 Історія 

(5 грудня) 

СЗШ №10 ЛФМЛ СЗШ 

 №42 

СЗШ  

№84 

СЗШ 

№51 

ССЗШ  

№81 

 

НМЦО 

14 Екологія 

(5 грудня) 

СЗШ  

№3 

 СЗШ 

№ 42 

 СШ 

«Надія» 

 НМЦО 

 

15 Основи 

економіки 

(11 грудня) 

 

Львівський ліцей менеджменту  

за місцем 

проведен-

ня 

16 Інформатика 

(11 грудня) 

 

СЗШ  

№ 9 

СЗШ  

№ 18 

Школа-

інтернат 

№2 

НВК 

«Шк.-

садок 

«Софія» 

СЗШ 

№ 66 

СЗШ  

№30 

за місцем 

про-

ведення 

17 Фізика 
(12 грудня) 

 

СЗШ 
 №62 

СЗШ  
№74 

СЗШ 
№70 

НВК 
«Шк-

гімн. 

«Сихівсь-

ка» 

СЗШ  
№55 

СЗШ 
 №30 

 
ЛФМЛ 

18 Педагогіка 

і психоло-

гія 

(12 грудня)  

    НВК 

ім. 

В.Симо-

ненка 

  

НМЦО 

19 Основи 

правознавства 

(18 грудня)  

СЗШ 

№35 

ЛУГГ СЗШ 

№42 

ССЗШ 

№69 

СЗШ  

№17 

СЗШ 

№44 

 

НМЦО 

20 Астрономія 

(18 грудня)  

СЗШ 

№34 

 СЗШ 

№70 

 СЗШ 

№31 

  

НМЦО 
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   Додаток 3 

                                                                  до наказу управління освіти 

                                                                  департаменту гуманітарної політики 

                                                                      Львівської міської ради 

                                                                  від 12.10.2010 р. № 400р  

З В І Т 

про проведення першого етапу олімпіад з __________________________ 

в _________________________ м. Львова 
 

Кількість учасників І етапу (по класах) 

5 6 7 8 9 10 11 

       

       

 

Голова оргкомітету ______________________________ 

Додаток4 

                                                                  до наказу управління освіти 

                                                                  департаменту гуманітарної політики 

                                                                  Львівської міської ради 

                                                                  від ___________№__________ 
 

З А Я В К А 

на участь команди м. Львова у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади 

з _________________________ у 2010-2011 н. р. 
 

За рішенням оргкомітету та журі І етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади на ІІ етап 

направляються переможці І етапу 
 

№ 

з/п 

Район Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

учня 

Число, місяць, 

рік народ-

ження 

Навчальний 

заклад 

Клас Прізвище 

та ініціали 

вчителя 

Місце К-сть 

балів 

         

         

 

Керівником команди призначено ______________________________________ 

Директор ___________________ 

Голова журі _________________    Голова оргкомітету ____________________ 

 
 

  
18.10. 2010 р.                                                        №402р 
 

Про використання тренерами 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл м. Львова 

спортивної бази загальноосвітніх навчальних закладів  
 

З метою розвитку фізичної культури і спорту серед дітей та учнівської молоді, пропагування 

здорового способу життя, організації змістовного дозвілля школярів м. Львова, залучення їх до 

занять спортом за місцем проживання, раціонального використання приміщень загальноосвітніх 

навчальних закладів у позаурочний час для позакласної роботи з дітьми 

Н А К А З У Ю: 
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1. Закріпити спортивні зали (майданчики) загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова у вільний 

від проведення навчальних занять час за дитячо-юнацькими спортивними школами: 

ДЮСШ № 1 – СЗШ №№ 1, 13, 15, 44, 60, 65, 77, 99, ССЗШ № 28; 

ДЮСШ № 2 – СЗШ №№ 84, 86, ССЗШ №№ 28, 81; 

ДЮСШОР № 3 – СЗШ №№ 18, 40, 60, 66, 68, 72, 77, 83, 86, ССЗШ № 46, НВК «Школа -гімназія 

«Оріяна»; 

ДЮСШОР № 4 – СЗШ №№ 92, 99; 

ДЮСШ № 5 – СЗШ №№ 6, 51, НВК «Школа-садок «Софія»; 

ДЮСШ № 6 - СЗШ №№ 20, 22, 38, 41, 54, 92, 97, 100; 

ДЮСШ № 7 – СЗШ №№ 86, 99; 

ДЮСШ № 9 – СЗШ №№ 82, 91, 97, 99, НВК «Школа-садок № 94»; 

ДЮСШ № 10 – СЗШ №№ 7, 29, 48, 49, 82, 84, 96. 

2. Використання спортивних приміщень здійснювати згідно з укладеними договорами про надання 

послуг навчальними закладами м. Львова (рішення виконавчого комітету Львівської міської ради 

від 23.03.2008 р.  №266 та від 17.09.2010 р. №1271). 

3. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій Львівської міської ради: 

3.1. Сприяти укладенню договорів про надання послуг навчальними закладами м. Львова.  

3.2. Здійснювати контроль за раціональним використанням приміщень загальноосвітніх навчальних 

закладів у позаурочний час із метою організації змістовного дозвілля школярів. 

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

Начальник управління   Н. Оксенчук 

 
 

 
18.10. 2010 р.                              № 403р 

 

Про проведення міського 

огляду-конкурсу „Майбутнє довкілля у твоїх руках” 

серед команд закладів освіти м. Львова  
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради, з метою виявлення обдарованої учнівської молоді, збільшення зацікавленості 

старшокласників вивченням біології, хімії, географії та екології 

Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити Положення про проведення міського огляду-конкурсу «Майбутнє довкілля у твоїх 

руках» (додається). 

2. Провести огляд - конкурс «Майбутнє довкілля у твоїх  руках» серед команд закладів освіти м. 

Львова у листопаді - грудні 2010 року.  

3. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова:  

3.1.Забезпечити проведення районних відбіркових етапів конкурсу. 

3.2. Скерувати одну команду-переможця для участі у міському фіналі конкурсу. 

3.3. Призначити  відповідальних за життя та здоров’я дітей під час дороги та під час проведення 

огляду-конкурсу. 

3.4. Заявки на участь у конкурсі подати в ЛМДЕНЦ до 01.11.2010 р. 

4. Директорові Львівського міського дитячого еколого-натуралістичного центру І. Антаховичу: 

4.1.Забезпечити організацію та проведення міського учнівського огляду - конкурсу «Майбутнє 

довкілля у твоїх руках». 

4.2.Надати методичну допомогу закладам освіти у підготовці до конкурсу. 

4.3. До 20 листопада 2010 року підготувати та подати в управління освіти на затвердження склад 

оргкомітету та журі. 
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5. Директорові Центру творчості дітей та юнацтва Галичини О.Кузику створити належні умови для 

проведення  фіналу огляду-конкурсу „Майбутнє довкілля у твоїх руках”. 

6.Головному спеціалісту управління освіти І. Гайдук забезпечити підведення підсумків та 

відзначення переможців огляду-конкурсу „Майбутнє довкілля у твоїх руках”. 

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

Г. Слічну. 

Начальник управління   Н. Оксенчук 

Додаток 

до наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

                                                                                                       від 18.10. 2010 р. № 403р 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про проведення міського огляду-конкурсу 

„Майбутнє довкілля у твоїх руках” 

серед команд закладів освіти м. Львова 
 

Тема конкурсу: «Вода – основа життя» 

Мета конкурсу: 

- сприяти формуванню нового екологічного світогляду у школярів міста; 

- зацікавити учнів, поглибити знання шкільних предметів: біології, хімії, географії, екології;  

- дати можливість учнівській молоді  проявити свою ерудицію. 

Учасники конкурсу 

У КВК беруть участь команди загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів міста.  

Умови проведення конкурсу 

Відділам освіти районних адміністрацій  м. Львова до 1 листопада 2010 року подати відомості 

про дату, час та місце проведення районних відбіркових етапів конкурсу у Львівський міський 

дитячий еколого-натуралістичний центр (вул. Кубанська, 12). У районному етапі беруть участь 3 

команди. Переможець районного етапу проходить у міський фінал конкурсу, який відбудеться 8 

грудня 2010 року в Центрі творчості дітей та юнацтва Галичини (вул. Вахнянина, 29). До складу 

журі обов’язково входять представник відділу освіти районної адміністрації та Львівського 

міського дитячого еколого-натуралістичного центру. 

Зміст конкурсу КВК 

1. Склад  команди - 6 членів та капітан. Команда повинна мати  назву,  емблему, форму та групу 

підтримки у кількості 30 чоловік. 

2.  Конкурси: 

- представлення – привітання команди до 5 хв. (буде оцінюватися відповідність виступу, 

зовнішнього вигляду та назви команди); 

- конкурс капітанів до 3 хв. (гумористичний виступ капітана  щодо проблем водопостачання та 

стану водойм у мікрорайоні школи);  

- ексклюзивне інтерв’ю представника команди з чиновником, пересічним мешканцем, гостем міста 

у формі гумористичної сценки за участю 2–3 учасників команди з метою пошуку шляхів вирішення  

екологічних  проблем, пов’язаних зі станом водойм та системи водопостачання у місті (3 хв.); 

- домашнє завдання (відеорепортаж на тему: „Водні проблеми нашого міста” з коментарем 

команди щодо можливого вирішення цієї проблеми  (до 3 хв.); 

- музичний конкурс “На веселій ноті” (виступ команди з даної теми до 10 хв.). 

         За недотримання регламенту виступів  журі буде знімати бали. 

Фінансування конкурсу 

      Витрати на проведення КВК та нагородження призами будуть проводитися за рахунок 

коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища. 

За довідками звертатись у ЛМДЕНЦ за адресою: 

м. Львів, вул. Кубанська, 12, тел. 276 – 14 – 19. 
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18.10.2010 р.                                                № 404р  
  

Про організацію та проведення 

ХVІІ  міського конкурсу «Краєзнавець» 
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради, з метою подальшого розвитку та поглиблення краєзнавчої роботи серед учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів, розширення знань школярів про історію рідного краю, про 

життя і діяльність видатних історичних постатей, підтримки бажання школярів досліджувати та 

вивчати героїчний літопис свого народу 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести з листопада 2010 р. до травня 2011 р. ХVІІ міський  конкурс  серед старшокласників 

«Краєзнавець». 

2. Затвердити Положення про організацію та проведення ХVІІ міського  конкурсу  серед 

старшокласників «Краєзнавець» (додається). 

3. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

3.1. Створити умови для проведення І та ІІ етапів конкурсу у закладах освіти району.  

3.2. Призначити відповідальних за охорону життя та здоров’я учнів під час проведення конкурсу. 

3.3. Забезпечити участь команди-переможця ІІ етапу у фіналі конкурсу.  

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

4.1. Організувати підготовку завдань для учасників конкурсу.  

4.2. Забезпечити надання методичної допомоги керівникам команд у підготовці до конкурсу. 

4.3. Організувати проведення семінарів-нарад для педагогів із питань підготовки та проведення 

конкурсу. 

4.4. Створити належні умови для проведення фіналу міського конкурсу серед старшокласників 

«Краєзнавець» 6 травня 2011 року на базі Центру творчості дітей та юнацтва Галичини.  

5. Переможців конкурсу нагородити дипломами управління освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради.  

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

Г. Слічну.                

           Начальник  управління                                                       Н. Оксенчук 
 

Додаток  

до наказу  управління освіти 

департаменту гуманітарної політики  

Львівської міської ради 

від 18.10.2010р. № 404р  

ПОЛОЖЕННЯ 

про організацію та проведення  

ХVIІ міського конкурсу серед старшокласників “Краєзнавець” 

Мета та завдання 

Міський конкурс старшокласників проводиться з метою: 

- активізації дослідницької роботи учнівської молоді; 

- поглиблення знань з історії та географії рідного краю; 

- вивчення історичних, архітектурних, культурних пам’яток ; 

- знайомства з життям та діяльністю видатних діячів рідного краю; 

- залучення школярів до відвідування музеїв міста; 

- виховання свідомого патріотизму, любові до рідної землі.  

Керівництво 

Організаторами конкурсу є: 

- управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; 



 26 

- Навчально-методичний центр освіти м. Львова; 

- Центр творчості дітей та юнацтва Галичини. 

Учасники 

Учасниками конкурсу можуть бути учні 9-11 класів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. 

Кількісний склад команди – 6 осіб. Кожна команда обирає капітана, має свою емблему та назву. 

Час і місце проведення конкурсу 

Конкурс проводиться у період із листопада  2010 р. до травня 2011 р. Заявку на участь подати у 

відділ освіти районної адміністрації до 01.11.2010 р.  

Етапи конкурсу: 

- І етап -  районний відбірковий – листопад 2010 р.– лютий 2011 р. 

- ІІ етап – районні півфінали – березень 2011 р. 

- ІІІ етап – міський фінал – 6 травня 2011 року. 

Програма конкурсу 

Конкурсні завдання передбачають пошуково-краєзнавчу роботу з таких напрямків: 

- «Фортифікаційні споруди міста Львова»; 

- «Духовна вервиця Львівщини»; 

-  «Подорож львівськими передмістями»; 

- «Львів і кінематограф»; 

- «Життя і діяльність митрополита А. Шептицького». 

Вимоги до конкурсу 

Кожна команда на відбірковому етапі дає відповіді на поставлені запитання. У районному півфіналі 

– дає відповіді на поставлені запитання, готує запитання для команд-суперниць (у межах 

зазначених напрямків). У фіналі капітан представляє команду (назву, емблему), дає звіт про 

проведену краєзнавчу роботу; команда дає відповіді на поставлені запитання. 

Визначення і нагородження переможців 

До складу журі входять представники управління освіти, відділів освіти, методисти ЦТДЮГ, 

методисти НМЦО, наукові працівники музеїв, учителі-краєзнавці, працівники позашкільних 

навчальних закладів, викладачі ВНЗ.  

Склад журі відбіркового етапу та півфіналу затверджує начальник відділу освіти районної адміністрації. 

Склад журі фіналу затверджує начальник  управління освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради.  

Переможці конкурсу визначаються за сумою балів, набраних командою. До наступного етапу виходять 6 

кращих команд із відбіркового етапу та одна команда від району для участі у міському фіналі. 

Переможці фіналу нагороджуються дипломами  управління освіти департаменту гуманітарної 

політики Львівської міської ради. 

Графік проведення ХVІІ міського конкурсу старшокласників «Краєзнавець»  

1. Відбірковий етап: 

- Галицький район – 7-8 грудня 2010 року; 

- Залізничний район – 15-16 грудня 2010 року; 

- Личаківський район – 9-10 грудня 2010 року; 

- Сихівський район – 1-2 грудня 2010 року; 

- Франківський район – 20-21 січня 2011 року;  

- Шевченківський район – 24-25 листопада 2010 року. 

2. Районні півфінали: 

- Галицький район – 4 березня 2011 року; 

- Залізничний район – 10 березня 2011 року; 

- Личаківський район – 9 березня 2011 року; 

- Сихівський район – 3 березня 2011 року; 

- Франківський район – 11 березня 2011 року; 

- Шевченківський район – 2 березня 2011 року. 

3. Фінал – 6 травня 2011 року. 

Графік проведення семінарів-нарад для педагогів, 

відповідальних за проведення конкурсу «Краєзнавець»  

Семінари-наради проводяться у другий вівторок місяця у приміщенні СЗШ № 3  

(вул. С. Бандери, 11). Початок о 15 год. 30  хв. 
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18.10.2010 р.                                            № 405р  

 
     

Про організацію та проведення 

ХІІ  краєзнавчого конкурсу „Мій Львів” 

у  2010- 2011 навчальному році 

 
 

З метою активізації краєзнавчої роботи серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів  

м. Львова, патріотичного виховання школярів, залучення їх до вивчення історії, географії, пам’яток 

архітектури, топоніміки, діяльності видатних особистостей рідного міста 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести у 2010-2011 навчальному році ХІІ краєзнавчий конкурс “Мій Львів”.  

2. Затвердити Положення про проведення ХІІ краєзнавчого конкурсу «Мій Львів» (додається).  

3. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

3.1. Створити умови для проведення конкурсу у закладах освіти. 

3.2. Призначити відповідальних за проведення конкурсу в районі.  

3.3. Призначити відповідальних за охорону життя та здоров’я учнів під час конкурсу.  

3.4. Відзначити переможців та вчителів – керівників команд 1 та 2 етапів конкурсу. 

3.5. Забезпечити участь команди – переможця  2 етапу у фіналі конкурсу. 

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

4.1. Організувати створення методичних посібників за напрямками конкурсу; 

4.2. Забезпечити підготовку завдань для учасників конкурсу; 

4.3. Організувати проведення навчальних екскурсій та консультацій для команд-учасників.  

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

5.1. Забезпечити надання методичної допомоги вчителям у підготовці до конкурсу. 

5.2. Організувати проведення нарад-семінарів для педагогів із питань підготовки та проведення ко-

нкурсу. 

5.3.  Організувати проведення фіналу 13 травня 2011 року у вигляді    спортивно - пізнавальної гри 

„Чи знаєш ти Львів?”  у центральній частині міста. 

6.Нагородити переможців фіналу конкурсу дипломами управління освіти департаменту 

гуманітарної політики Львівської міської ради.  

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

Слічну. 
 

Начальник управління                                          Н.Оксенчук  
 

Додаток 

до наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

                                                                              від 18.10.2010 р. № 405р  
 

ПОЛОЖЕННЯ  

про проведення ХІІ краєзнавчого конкурсу «Мій Львів» 

у 2010-2011 навчальному році 

1. Мета  

Конкурс проводиться з метою залучення широкого загалу учнівської молоді до вивчення 

історії, архітектури, топоніміки, екскурсійних можливостей різноманітних куточків міста Львова.  
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                                                     2.Завдання 

- розширення та поглиблення знань школярів про Львів та львів’ян; 

- вивчення історії рідного краю, діяльності окремих видатних діячів; 

- поглиблення інтересу учнів до дослідницької роботи; 

- виховання поваги до пам’яток архітектури, історії та культури рідного краю.  

3. Організація проведення 

Організатори: 

- управління освіти департаменту гуманітарної політики  Львівської міської ради; 

- Центр творчості дітей та юнацтва Галичини; 

- Навчально-методичний центр освіти м. Львова; 

- клуб “Львів’яни” СЗШ № 43. 

Загальне керівництво підготовкою та проведенням заходу здійснює організаційний комітет у 

складі: 

1. Голова оргкомітету -  Гайдук І. І., головний спеціаліст управління освіти; 

2. Члени оргкомітету -  Кузик О. Є., директор ЦТДЮГ, кандидат педагогічних наук; 

                                     -  Артеменко О. І., методист ЦТДЮГ; 

                                     -  Васільєва А. В., методист НМЦО м. Львова. 

Адреса організаційного комітету: 79017, м. Львів, вул. Вахнянина, 29, тел. 275-19-47, 275-03-95. 

Додаткова інформація за тел. 297–57- 84 (управління освіти);тел. 297-53-28 (НМЦО м. Львова). 

Безпосереднє проведення фіналу конкурсу здійснює головне журі у складі: 

1. Голова журі: Литвин М. Р. – доктор історичних наук, професор, голова Львівської обласної 

організації Всеукраїнської спілки краєзнавців; 

2. Члени журі    - Середяк А. В. – кандидат історичних наук, доцент кафедри історичного 

краєзнавства історичного факультету ЛНУ ім. І. Франка; 

- Перейма Л. Й. – зав. відділу музейного будівництва та охорони пам’яток 

історії і культури Львівського історичного музею; 

- Огорчак А. Т. – голова благодійного фонду Святого Володимира; 

- Каднічанський Д. А. – кандидат географічних наук, викладач географічного 

факультету ЛНУ імені І. Франка. 

До складу журі відбіркових етапів конкурсу входять спеціалісти відділів освіти районних 

адміністрацій м. Львова, вчителі-краєзнавці, працівники позашкільних навчальних закладів. Склад 

журі відбіркового етапу та півфіналу затверджують начальники відділів освіти районних 

адміністрацій  м. Львова. 

4. Учасники. Умови проведення 

Учасниками конкурсу можуть бути учні 6-8 класів загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів. Кількісний склад команди – 6 осіб. Кожна команда обирає капітана, має свою 

назву, емблему. Допускається участь у конкурсі кількох команд від закладу.  

Кожна команда на відбірковому етапі  дає відповіді на поставлені запитання.  

5. Час і місце проведення конкурсу 

Конкурс проводиться у період із жовтня  2010 р. до травня 2011 р. Заявку на участь подати у відділи освіти 

районних адміністрацій до 01.11.2010 р.  

Етапи конкурсу:   

І етап: жовтень-листопад 2010 року – заочний конкурс. Кожна команда повинна відповісти на запитання у 

«Робочому зошиті львовознавця». Зошити з відповідями приймаються оргкомітетом конкурсу до 01.12.2010 р. 

ІІ етап: січень-лютий 2011 року – районний конкурс за такими напрямками: 

- «Фортифікаційні об’єкти міста Львова»; 

- «Львів і кінематограф»; 

- «Життя і діяльність митрополита А. Шептицького». 

Графік проведення районних етапів конкурсу: 

- Галицький район: 3 лютого 2011 року; 

- Залізничний район: 9 лютого 2011 року; 

- Личаківський район: 26 січня 2011 року; 

- Сихівський район: 27 січня 2011 року;  

- Шевченківський район: 2 лютого  2011 року; 

- Франківський район: 16 лютого  2011 року. 
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ІІІ етап: 13 травня 2011 року – фінал,  який буде проведено у центральній частині міста у вигляді спортивно-

пізнавальної гри „Чи знаєш ти Львів?”. У фіналі змагаються переможці районних конкурсів (по одній команді). 

Семінари-наради для педагогів, відповідальних за проведення конкурсу, проводяться у другий вівторок місяця у 

приміщенні СЗШ № 3 (вул. С.  Бандери, 11). Початок о 15 год. 30 хв. 

6.Визначення і нагородження переможців 

Команди, які наберуть найбільшу кількість балів у І етапі, будуть допущені до участі у ІІ етапі. Переможці ІІ 

етапу визначаються за сумою балів, набраних командою. До фіналу виходить одна команда. За результатами 

фіналу визначаються 1, 2, 3 місця.  

Переможці фіналу нагороджуються дипломами управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради, грамотами Центру творчості дітей та юнацтва Галичини. 
 

 
 

20.10.2010 р.                                                                №  411р  
 

Про дотримання вимог чинного законодавства 

під час організації та проведення візитів 

окремих іноземців і закордонних делегацій до м. Львова 
 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 р. №1893 «Про 

затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань 

та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю 

держави» (надалі – Інструкція), «Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 р. №1561-12, «Порядку 

проведення контактів з іноземцями та охорони конфіденційної інформації, що є власністю 

держави, під час зовнішніх відносин», затвердженого Розпорядженням міського голови від 

26.09.2006 р. №912 «Про охорону конфіденційної інформації, що є власністю держави, під час 

прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців», листа першого заступника міського 

голови від 15.04.2010 р. №4-2101-142 щодо виконання порядку проведення і організації візитів 

окремих іноземців та закордонних делегацій до м. Львова 

Н А К А З У Ю: 

1. Забезпечити дотримання вимог зазначених вище нормативно-правових актів під час проведення 

та організації візитів окремих іноземців і закордонних делегацій до управління освіти 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, відділів освіти районних 

адміністрацій, навчальних закладів освіти всіх форм власності м. Львова. 

2. Інформацію щодо організації візитів окремих іноземців та закордонних делегацій до м.Львова 

(відомості про іноземців, іноземні підприємства, установи, організації; підстави, мету та термін 

перебування іноземців; список осіб, відповідальних за прийом іноземців; перелік питань, які 

плануються для обговорення) надавати згідно вимог Інструкції та розпорядження міського голови 

від 26.09.2006 р. №912 «Про охорону конфіденційної інформації, що є власністю держави, під час 

прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців» в управління освіти департаменту 

гуманітарної політики Львівської міської ради в термін за 30 днів до запланованого візиту 

іноземної делегації та окремих іноземців.  

3. Подавати звіт про проведені та організовані візити окремих іноземців та закордонних делегацій 

(інформація про виконання програми роботи з іноземцями; відомості щодо передачі іноземцям 

конфіденційної інформації, пропозиції та рекомендації) в управління освіти департаменту 

гуманітарної політики Львівської міської ради у дводенний термін із дня завершення візиту. 

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

Г.Слічну. 
 

Начальник управління                                  Н. Оксенчук 
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20.10. 2010 р.                                              № 412р  
  

Про дотримання вимог законодавства  

щодо забезпечення захисту дітей  

від будь-яких форм насильства, проведення  

правовиховної та правоосвітньої роботи 

у закладах освіти м. Львова 
 

На виконання рішення колегії управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради від 15.10.2010 р. «Про дотримання вимог законодавства щодо забезпечення 

захисту дітей від будь-яких форм насильства, проведення правовиховної та правоосвітньої роботи 

у закладах освіти м. Львова» 

НАКАЗУЮ: 

1. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

1.1. Забезпечити виконання Заходів управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради з питань організації правоосвітньої та правовиховної роботи, профілактики 

узалежнень, правопорушень та злочинності серед неповнолітніх у 2010–2011 навчальному році, 

затверджених наказом управління освіти від 12.08. 2010 р. № 302р. 

1.2. Здійснювати контроль за організацією превентивної правовиховної роботи з дітьми та 

учнівською молоддю у навчальних закладах. 

1.3. Посилити контроль за неухильним виконанням педагогічними працівниками Конвенції ООН 

про права дитини, Закону України «Про охорону дитинства», законодавства України в галузі освіти 

у частині збереження фізичного, духовного, психічного здоров’я та поваги до людської гідності 

дитини.  

2. Головному спеціалісту управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 

ради І. Гайдук: 

2.1. У листопаді 2010 року здійснити вивчення питання організації правовиховної роботи  у 

загальноосвітніх навчальних закладах, учні яких учинили злочини у 2009-2010 роках.  

2.2. У березні 2011 року спільно з ЛМКМЦ «Галицьке юнацтво» організувати проведення науково-

практичного семінару для заступників директорів ЗНЗ з виховної роботи на тему: «Стратегія 

протидії негативному впливу узалежнень на фізичне, психічне, інтелектуальне здоров’я дітей» за 

участю науковців Львівського медичного університету ім. Д. Галицького та Львівського 

державного університету безпеки життєдіяльності. 

3. Основними формами роботи щодо профілактики дитячої злочинності, правопорушень, 

бездоглядності, асоціальних проявів у поведінці школярів вважати: 

- проведення двічі на рік тижнів правових знань; 

- співпрацю з Церквою щодо формування християнських цінностей в учнівської молоді; 

- викладання факультативних курсів, що пропагують здоровий спосіб життя; 

- організацію дозвілля, що передбачає змістовний відпочинок учнів, участь у краєзнавчій 

пошуковій роботі, спортивних секціях, клубах за інтересами, відвідування музеїв, театрів, 

виставок, залучення до цих заходів підлітків із девіантною поведінки. 

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

Начальник управління                         Н. Оксенчук  
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20.10.2010 р.                                                                                                                                 № 413р  
 

Про відзначення загальнодержавного свята  

«День української писемності та мови»  

в загальноосвітніх навчальних закладах 

міста Львова 
 

Відповідно до Програми розвитку освіти м.Львова на період 2008 – 2012 рр., затвердженої 

ухвалою Львівської міської ради від 20.03.2008 р. №1615, та плану роботи управління освіти 

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, з метою утвердження державного 

статусу української мови, виховання в учнівської молоді пошани до культури слова, поваги до 

українських звичаїв і традицій 

Н А К А З У Ю: 

1. Затвердити Заходи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 

ради, які рекомендовано провести в рамках відзначення загальнодержавного свята «День 

української писемності та мови» (додаток №1). 

2. Відзначити свято “День української писемності та мови” 9 листопада 2010 р. в загальноосвітніх 

навчальних закладах усіх типів та форм власності. 

3. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м. Львова: 

3.1. Розробити районні заходи проведення Дня української писемності та  мови;  

3.2. До 20.11.2010 р. подати в управління освіти письмову інформацію щодо   відзначення Дня 

української писемності та мови.  

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

4.1. Надати методичну допомогу при підготовці та проведенні заходів із нагоди відзначення Дня 

української писемності та мови. 

5. Спеціалісту 1 категорії управління освіти О. Ліксо узагальнити інформацію  щодо проведення  

Дня української писемності та мови в загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова у 2010  р. 

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

Г. Слічну. 
 

Начальник управління                                                     Н.Оксенчук  

Додаток № 1 

до наказу управління освіти 

ДГП ЛМР 

від 20.10.2010 р. № 413р 
 

Заходи, які рекомендовано провести в рамках відзначення свята  

«День української писемності та мови» 9 листопада 2010 р. 

№ з/п Зміст заходів 

1 Організувати творчі зустрічі учнівської молоді з письменниками літературної 

Львівщини, вченими – мовознавцями, які пропагують українське слово. 

2 Організувати в бібліотеках навчальних закладів  книжкові виставки «Книга – 

символ мудрості від сивої давнини до сучасності».  

3 Провести екскурсії до музею давньої книги «Русалка Дністровая».  

4 Організувати і провести тематичні інформації пам’яті Преподобного Нестора - 

літописця, виставки малюнків, плакатів, присвячених  українській писемності «Не 

хлібом єдиним…». 

5 Організувати круглі столи, диспути, конференції на теми:  «Піднесення престижу 

української мови як державної», «Проблеми сучасного книгодрукування», «Книга 

в житті сучасної молоді», «Повернімо моду на книги!». 
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6 Провести виховні заходи на теми: 

1. «Друкарня Ставропігійського братства  у Львові» 

2. «Святослав Фіоль та Іван Федоров» 

3. «Сучасні українські видавці». 

7 Організувати екскурсію до Національного музею ім. Андрея Шептицького 

(залучення дітей до квест-гри «Давня книга»). 

8 Організувати ознайомлення школярів загальноосвітніх навчальних закладів з 

українськими стародруками – книжковим фондом Львівського музею мистецтва 

давньої української книги. 

9 Провести інтерактивні ігри: «Моя думка теж важлива», «Будуймо мовний дім 

нашого життя».  

10 Провести творчий захід: «Творімо першу нашу книгу «Моя абетка».  
 

 

 

 

 
20.10.2010 р.                                                                                                       № 415р  
 

 

 

Про вдосконалення контролю  

за відвідуванням учнями навчальних занять  

та охопленням навчанням дітей  

і підлітків шкільного віку   
 

 

На виконання рішення колегії управління освіти департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради від 15.10.2010 р. «Про стан відвідування навчальних занять учнями ЗНЗ 

м.Львова. Результати моніторингових досліджень відвідування учнями навчальних занять за 

2009/2010 навчальний рік», 

Н А К А З У Ю : 

1. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій м.Львова: 

1.1.  Посилити контроль за станом відвідування учнями навчальних занять.  

1.2. До 17.01.2011р. та до 10.06.2011р. здійснити аналіз результатів моніторингу стану відвідування 

учнями навчальних занять за І та ІІ семестри 2010/2011 навчального року.  

1.3. До 20.01.2011р. сформувати та подати в управління освіти базу даних учнів навчальних 

закладів району, які пропускають навчання без поважних причин більше 10 днів згідно з додатком 

1 у програмі Microsoft Office Excel.  

1.4. Активно застосовувати різноманітні форми підвищення мотивації учнів до навчання.  

1.5. Співпрацювати з відділом у справах дітей району, здійснювати роз’яснювальну роботу серед 

населення щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками повної загальної середньої освіти. 

1.6. Організовувати роботу практичних психологів та соціальних педагогів закладів освіти щодо 

надання психологічної допомоги учням, які не відвідують навчальні заняття через конфлікт в 

учнівському колективі. 

1.7.Активно використовувати педагогічний потенціал батьківських комітетів, піклувальних рад 

навчальних закладів та громадських організацій для впливу на учнів, які без поважних причин 

пропускають навчальні заняття, їх батьків та осіб, які їх замінюють. 

2. Головному спеціалісту управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради Л. Васюті: 

2.1. До 17.11.2010 р. розробити спільні заходи управління освіти та відділу у справах дітей департа-

менту гуманітарної політики Львівської міської ради щодо охоплення дітей шкільного віку навчанням. 

2.2. До 30.11.2010 р. підготувати клопотання до кримінальної міліції у справах дітей ЛМУ ГУ  

МВСУ у Львівській  області щодо надання інформації про учнів закладів освіти м.Львова, які були 
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виявлені патрульно-постовою службою міліції за межами навчального закладу під час проведення 

навчальних занять.  

2.3. До 24.01.2011р. сформувати базу даних учнів навчальних закладів м.Львова, які пропускають 

навчання без поважних причин більше 10 днів.  

2.4. До 24.06.2011р. здійснити аналіз результатів моніторингу стану відвідування учнями 

навчальних занять упродовж 2010/2011 навчального року. 

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

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Г. Слічну. 
 

Начальник  управління                                     Н. Оксенчук 

 
 

 
21.10.2010 р.                                                                                                                             № 424р  

 
 

Про проведення  

Тижня суспільних наук 
 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради на 2010/2011 рік, Положення про проведення предметних Тижнів, наказу управління 

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

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

діяльності, професійної майстерності й компетентності педагогічних працівників, пропаганди пере-

дового педагогічного досвіду 

Н А К А З У Ю : 

1. Провести  01.11.2010 р. - 05.11.2010 р. Тиждень суспільних наук. 

2.  Затвердити програму предметного Тижня суспільних наук (додаток 1). 

3. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

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

предметних Тижнів. 

3.2.  До 12. 11. 2010 р. подати в НМЦО м. Львова звіт про проведення Тижня суспільних наук. 

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

4.1.  Забезпечити підготовку, проведення  та виконання Програми Тижня. 

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

4.3. До 26.11.2010 р. узагальнити надані матеріали звітів про проведення предметного Тижня та 

подати в управління освіти ДГП ЛМР. 

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

Слічну. 

 

 

Начальник управління                                   Н. Оксенчук  
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Додаток № 1 

до наказу управління освіти  ДГП ЛМР 

від 21.10.2010 р. № 424р  

Програма 

Тижня суспільних наук 

у Навчально-методичному центрі освіти м. Львова 

( 01.11.2010 р. -  05. 11. 2010 р. ) 

Дата Назва заходу Місце проведення Відповідальний 

01.11.2010 р. 

(понеділок) 

15.00 

Відкриття Тижня сус-

пільних наук. Презен-

тація «Вшанування па-

м’яті А. Шептицького» 

НМЦО, 

пл. Д. Галицького,4 

Ж. Романишин, 

методист НМЦО 

02.11.2010 р. 

(вівторок) 

15.00 

1.Урочисті збори, при-

свячені річниці прого-

лошення ЗУНР 

 

 

2. Презентація «З ру-

ських усіх городів  під-

німаються вище над 

другі краю цього хвала, 

князь городів, святий 

Львів» 

3.Круглий стіл – зустріч 

зі працівниками право-

охоронних органів 

НВК «Школа-гімназія 

«Гроно» 

 

 

 

НВК «Школа-ліцей 

«Оріяна» 

 

 

 

 

СЗШ № 62 

Ж. Романишин; 

О. Олексюк, 

вчитель історії 

НВК «Школа-

гімназія «Гроно» 

О. Лущанець, 

вчитель історії 

НВК «Школа-ліцей 

«Оріяна» 

 

 

Ж. Романишин; 

О. Чапуріна, 

керівник РМО 

вчителів права 

03. 11. 2010 р. 

(середа) 

15.00 

1.Зустріч зі студентами 

юридичного факультету 

ЛНУ ім. Франка 

 

2. «Козацькі забави» 

 

 

3. Засідання дискусій-

ного клубу «Чи може 

суспільство викорінити 

злочинність?» 

СЗШ № 63 

 

 

 

СЗШ № 100 

 

 

СЗШ № 9 

Ж. Романишин; 

В. Степанюк , 

директор 

 СЗШ № 63 

Б. Лис, вчитель 

історії  

СЗШ № 100 

Творча група  

04.11.2010 р. 

(четвер) 

15.00 

1. Інтерактивна екс-ку-

рсія  «Львів понад усе» 

 

2.Свято пам’яті Січово-

го стрілецтва 

СЗШ № 3 

 

 

СЗШ № 60 

Творча група 

 

 

Н. Левицька, 

вчитель історії 

СЗШ № 60 

05.11.2010 р. 

(п’ятниця) 

15.00 

1.Наукова конференція 

«Я маю право мати 

права» 

2. Підведення підсумків 

Тижня 

НВК   

ім. В. Стуса 

 

Ж. Романишин; 

О. Яворська, 

вчитель історії 

НВК ім. В. Стуса 

  

 

*На всі заходи запрошуються по 5 учителів з кожного району міста  
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21.10. 2010 р.                                                                                                                           № 425р  
 

Про проведення І (міського) туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2011» 
 

 

На виконання Рішення колегії Міністерства освіти і науки України № 6/1 -19 від 25.06.2010 р. 

«Про підсумки всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2010» , з метою удосконалення фахової 

майстерності вчителів, популяризації педагогічного досвіду, сприяння інноваційній діяльності в 

системі загальної середньої освіти 

Н А К А З У Ю :  

1. Провести 06-10 грудня 2010 року І (міський) тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 

2011» відповідно до Положення про всеукраїнський конкурс «Учитель року» у таких номінаціях: 

«Початкові класи», «Світова література», «Історія», «Іноземна мова. Німецька мова», «Образотвор-

че мистецтво». 

2. Затвердити склад оргкомітету І (міського) туру Конкурсу (додаток 1). 

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

3.1. До 02.11.2010 р. розробити та подати в управління освіти ДГП ЛМР умови та форму проведен-

ня І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2011» та критерії оцінювання матеріалів учас-

ників Конкурсу. 

3.2. До 03.11.2010 р. подати в управління освіти ДГП ЛМР пропозиції щодо складу  журі Конкурсу 

та графік засідань. 

3.3. Забезпечити належне проведення  І (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 

2011».  

3.4. До 28. 12. 2010 р. подати в ЛОІППО матеріали переможців І (міського) туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2011». 

3.5. Підсумки проведення Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2011» висвітлити в 

освітянських джерелах. 

3.6. Забезпечити відповідний методичний супровід та участь переможців І (міського) в II 

(обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2011». 

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

департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Г. Слічну. 
 

 

 

 

 

Начальник управління                                                             Н. Оксенчук 
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Додаток 1 

до наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

                                                                                                                                 від 21.10.2010 р. № 425р  

СКЛАД 

оргкомітету І (міського) туру всеукраїнського конкурсу  

«Учитель року - 2011» 
 

Слічна Г. М. 
заступник начальника управління освіти ДГП ЛМР, голова 

оргкомітету. 

Проць Н. І. 
директор Навчально-методичного центру освіти м. Львова, 

заступник голови оргкомітету. 

Члени оргкомітету: 

Когут С. М. методист-координатор у Галицькому РВО 

Мартинів М. М. методист-координатор у Залізничному РВО 

Явна І. В. методист-координатор у Личаківському РВО 

Заторська Н. Ф. методист-координатор у Франківському РВО 

Босак Н. В. методист-координатор у Сихівському РВО 

Ємельяненко М. І. методист-координатор у Шевченківському РВО 

Романишин Ж. І. методист із історії НМЦО 

Гурин О. М. методист із естетичного виховання  НМЦО 

Лозенко І. В. методист із німецької мови НМЦО 

Мрачковська Г. Я. методист зі світової літератури НМЦО 

Бідник Н.С.  
завідувач відділу методичного супроводу моніторингових дос-

ліджень та інноваційної діяльності НМЦО  
 

 

 
25.10.2010 р.                                                                                                                                 № 428р 
 

Про організацію та проведення  

загальноміського конкурсу 

юних знавців англійської мови  

«Львів на моїй долоні» 

для учнів 5-6 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Львова 
 

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

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

виявлення та підтримки обдарованої молоді, поглиблення зацікавленості до вивчення англійської 

мови через культурну спадщину краю 

Н А К А З У Ю: 

1.Провести 7 грудня 2010 р. о 14 год. II та III етапи загальноміського конкурсу юних знавців 

англійської мови «Львів на моїй долоні» на базі гімназії «Престиж» (вул. Ветеранів, 11). 

2.Затвердити Положення про проведення  загальноміського конкурсу юних знавців англійської 

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

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

4.Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

4.1.Інформувати директорів загальноосвітніх навчальних закладів про конкурс.  
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4.2.Забезпечити проведення I етапу (заочного) конкурсу юних знавців англійської мови «Львів на 

моїй долоні» згідно з Положенням. 

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

4.4. До 24 листопада 2010 року подати роботи учнів (в кількості не більше 2-ох від паралелі з 

кожного навчального закладу) в Навчально-методичний центр освіти м.Львова та забезпечити 

участь переможців у II етапі конкурсу. 

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

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

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

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

мови «Львів на моїй долоні». 

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

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

ради О.Ліксо: 

6.1.До 17.12.2010 р. підготувати підсумковий наказ про організацію та проведення загальномісько-

го конкурсу юних знавців англійської мови «Львів на моїй долоні». 

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

Начальник управління                                         Н. Оксенчук  
 

Додаток №1 

до наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

від 25.10.2010 р. № 428р   

Положення 
 про конкурс юних знавців англійської мови 

 «Львів на моїй долоні» 

1. Загальні положення 

1.1. Організатори конкурсу: 

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

освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та Навчально-методичним 

центром освіти м. Львова. 

1.2. Партнерами конкурсу є: 

 представники британських видавництв «Longman» та «Oxford» 

  книжковий магазин «Галінbook». 

2. Мета конкурсу 

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

схильностей та природних обдаровань; 

 заохочення учнів до пошукової та дослідницької діяльності; 

 виявлення зацікавлення серед учнівської молоді до історичної спадщини рідного міста;  

 поглиблення зацікавленості до вивчення англійської мови через культурну спадщину краю. 

3. Завдання конкурсу 

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

 стимулювання творчого самовдосконалення дітей; 

 виявлення та розвиток обдарованих учнів на перехідному етапі (з початкової у середню школи); 

 створення реальних ситуацій для виявлення власного рівня знань учнів з англійської мови;  

 формування творчого покоління молодих перекладачів та екскурсоводів для різних галузей 

суспільного життя. 

4. Учасники конкурсу 

Учні 5-6 класів усіх загальноосвітніх закладів м. Львова. 

5. Термін та порядок проведення конкурсу 

5.1. Конкурс для учнів проводиться у 3 етапи: 

І, шкільний етап (заочний)  написання роботи-твору (проекту) обсягом до 150 слів. 

До розгляду приймаються роботи на тему «Львів на моїй долоні», написані англійською мовою від 

руки на аркуші формату А4 та естетично оформлені.  
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На титульній сторінці вказати заголовок, ім’я та прізвище учня, клас, навчальний заклад, ім’я та 

прізвище вчителя.  

Роботи (в кількості не більше 2-ох від паралелі з кожного навчального закладу)  подаються   до 

24.11.2010 р. методисту НМЦО м. Львова С. Матис. 

5.2. Переможців заочного туру визначає журі конкурсу.  

5.3. 15 призерів першого етапу беруть участь у ІІ етапі. 

ІІ, ІІІ етапи конкурсу проводяться  о 14 год. 07.12.2010 р.на базі гімназії «Престиж». 

ІІ етап – написання листівки. 

6 призерів ІІ етапу беруть участь у ІІІ етапі.  

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

5.4. Робота І етапу оцінюється у 30 балів, ІІ – 10 балів, ІІІ  10 балів.  

5.5. Переможців конкурсу визначають в особистій першості у 2-ох вікових категоріях: 5 клас, 6 

клас. 

5.6.Робота оцінюється за такими критеріями: 

- оригінальність розкриття теми; 

- наявність історичних фактів; 

- присутність європейської тематики; 

- естетичне оформлення. 

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

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

5.8. Для організації та проведення конкурсу створюється організаційний комітет, а для перевірки 

виконаних завдань – журі. 

6. Нагородження 

6.1.Переможців конкурсу визначають в особистій першості у 2-ох вікових категоріях: 5 клас, 6 

клас. 

6.2. Переможців конкурсу нагороджують дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів та цінними подарунками. 

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

учнів до участі в конкурсі та проведенні заходів, відзначаються подяками. 
 

 

 

Додаток №2 

до наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

                                                                                                                                 від 25.10.2010 р. № 428р 

 

Склад оргкомітету 

 

О. Ліксо – спеціаліст управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської 

ради, голова оргкомітету; 

Г. Столбова – голова РМО Личаківського району, член оргкомітету; 

О. Тростинська - голова РМО Сихівського району, член оргкомітету. 

Склад журі 

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

Г. Строгуш - голова РМО Залізничного району, член журі; 

М. Кохан - голова РМО Франківського району, член журі;  

Н. Штурин – вчитель англійської мови СЗШ 1ступеня «Дивосвіт», член журі; 

С. Хомин - вчитель англійської мови ССЗШ№15, член журі; 

Н. Яськів - вчитель англійської мови Львівської лінгвістичної гімназії, член журі; 

Г. Жарук - вчитель англійської мови ССЗШ№81, член журі. 
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25.10. 2010 р.                                                                                                                                № 430р 
 

 

Про проведення Тижня 

соціально-психологічного супроводу 
 

 

Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської 

міської ради на 2010/2011 рік, Положення про проведення предметних Тижнів, наказу управління 

освіти ДГП ЛМР  від 14.06.2010 р. №250р «Про затвердження графіка проведення предметних Ти-

жнів у 2010/2011 навчальному році у закладах освіти м. Львова» та з метою розвитку творчої діяль-

ності, професійної майстерності й компетентності педагогічних працівників, пропаганди передово-

го педагогічного досвіду 

Н А К А З У Ю : 

1. Провести з 15.11.2010 р. до 19.11.2010 р. Тиждень  соціально-психологічного супроводу. 

2. Затвердити програму предметного Тижня соціально-психологічного супроводу (додаток 1). 

3. Начальникам відділів освіти районних адміністрацій: 

3.1.  Забезпечити проведення Тижня соціально-психологічного супроводу відповідно до Положення 

про проведення предметних Тижнів. 

3.2.  До 26. 11. 2010 р. подати в НМЦО м. Львова звіт про проведення Тижня соціально-

психологічного супроводу. 

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

4.1.  Забезпечити підготовку, проведення  та виконання Програми Тижня. 

4.2.  Надати методичну допомогу керівникам РМО практичних психологів та соціальних педагогів 

при підготовці та проведенні Тижня соціально-психологічного супроводу. 

4.3. До 30.11.2010 р. узагальнити надані матеріали звітів про проведення предметного Тижня та 

подати в управління освіти ДГП ЛМР. 

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

Слічну. 
 

 

 

 

 

 

 

Начальник управління                                                  Н. Оксенчук 
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Додаток № 1 

до наказу управління освіти 

департаменту гуманітарної політики 

Львівської міської ради 

                                                                                    від 25.10.2010 р. № 430р 

 

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА 

ТИЖНЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ 

В НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОМУ ЦЕНТРІ ОСВІТИ м. ЛЬВОВА 

(15.11.2010 р. – 19.11.2010 р.) 

 

Дата/час Назва заходу Місце проведення Відповідальний 

15.11.2010 р. 

(понеділок) 15.00  

 (Сихівський , 

Галицький,  

Личаківский р-ни) 

 

Навчально-

методичний семінар 

для класних 

керівників: «Учителі 

й учні: мистецтво 

діалогу» 

НМЦО м. Львова, 

пл. Д.Галицького, 4 

(медіатека) 

Боженко Л. Р., 

Ольшанецька Т. Б. 

16.11.2010 р. 

(вівторок) 

15.00 

(Шевченківський,  

Залізничний, 

Франківський р-ни ) 

Навчально-

методичний семінар 

для класних 

керівників: «Учителі 

й учні: мистецтво 

діалогу» 

НМЦО  

м. Львова, 

пл. Д.Галицького, 4 

(медіатека) 

Боженко Л. Р., 

Ольшанецька Т. Б. 

17.11.2010 р. 

(середа) 

11.00  

(Шевченківський, 

Личаківський,  

Галицький р-ни) 

 13.00   

(Франківський, 

Сихівський,  

Залізничний р-ни) 

 

Навчально-

методичний семінар 

для заступників 

директорів із 

виховної роботи: 

«Психологічні 

аспекти впливу казки 

на внутрішній світ та 

розвиток дитини 

(казка вчить, як на 

світі жить!)» 

СЗШ № 54,  

вул. Хвильового,16  

Боженко Л. Р., 

Кваша М. Й., 

Добровольська Н. М., 

Ольшанецька Т. Б. 

18.11.2010 р. 

(четвер) 

10.00 

Круглий стіл для 

практичних 

психологів та 

соціальних педагогів: 

«Форми і методи 

організації роботи з 

дітьми різних 

соціальних категорій» 

Гімназія «Престиж», 

вул. Ветеранів, 11 

Боженко Л. Р., 

Кваша М. Й., 

Добровольська Н .М., 

Ханькова З. С. 

19.11.2010 р. 

(п’ятниця) 

11.00 

Навчально-

методичний семінар 

для педагогів-орга-

нізаторів: 

«Психологічні 

аспекти організації 

роботи з учнями 

школи» 

НМЦО м. Львова, 

пл. Д. Галицького, 4 

(медіатека) 

Боженко Л. Р., 

Ольшанецька Т. Б. 
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СВАТКО Юрія Івановича, 

директора  НВК «Школа-ліцей «Оріяна» 

 

КРИК Богдану Іванівну, 

заступника директора ССЗШ №81 

 

НЕКРАСОВУ Ірину Борисівну, 

заступника директора СЗШ №95 

 

 

                    

 
 

 
 

 

 
 



 42 

 

 

 

 

До уваги учителів гуманітарного циклу  

та класних керівників ! 
 

У рамках співпраці зі Львівським будинком  

органної і камерної музики  

у листопаді 2010 р. пропонується відвідати з учнями   

такі лекції-концерти: 

1. Знайомство з унікальним  Львівським органом. 

2. Соломія Крушельницька – львів’янка світової слави. 

3. Музика львівських композиторів. 

 


