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Дошкільна загальна середня і 

позашкільна освіта

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА: МЕРЕЖА

2022 рік
 кількість ЗДО – 894
 кількість дітей – 68 тис. дітей
 охоплення – 86%
 наповнюваність – 114 дітей 

на 100 місць



Дошкільна загальна середня і 

позашкільна освіта

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА: ВІДКРИТТЯ ЗДО

 Відкрито – 2 ЗДО
 ЗДО с. Підберізці «Берізка»  (01.09.2022, на 40 місць, 

2 груп)
 ЗДО «Бджілка» с. Бійничі Дрогобицької ТГ (01.09.22; 

20 місць, 1 груп)
 Дошкільний підрозділ у Бабинському ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Новокалинівської ТГ (23.01.2022, на 50 місць, 2 груп)
 1  додаткова група в Бунівському ЗДО Яворівської 

ТГ(21.02.22 20 місць 1 група)
 Сформовано мережу базових ЗДО - 72
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ДОШКІЛЬНА ОСВІТА: ІННОВАЦІЇ

 Міжнародна парціальна програма соціально-
фінансової освіти «Афлатот» - 32 ЗДО

 Авторська оздоровча програма «Нехворійко» -
22 ЗДО

 Парціальна програма духовно-морального 
виховання «Зерно любові» - 23 ЗДО

 Методика ЕКЕРС-3 – дослідження якості 
дошкільної освіти – проведено моніторинг 
якості освітнього середовища  у  12 ЗДО області

 Наступність дошкільної та початкової освіти – 15 
ЗДО

 Сприяння освіті. LEGO-конструювання – 30 ЗДО
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ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА: ЛІДЕРСТВО в НМТ 

1425  учасників НМТ:
87 – 600 балів
303 – 400 балів
1035 – 200 балів
Найбільше з усіх областей – 7,6% частка від учасників

м. Київ – 1209 із 24428 – 5,0% частка від учасників
86х600, 258х400, 865х200

Україна – 9965 від 214909 – 4,6% частка від учасників
555х600
1903х400, 
7507х200.
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ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА: 
ЛІДЕРСТВО В ОЛІМПІАДАХ 

15-та міжнародна олімпіада з астрономії та астрофізики
3 бронзові медалі 
(ЛФМЛ: Гонцовська Ірина, Шикула Северин, Голоднік Володимир, вчч. Теличин І.М.)

European Girls' Mathematical Olympiad 
1 срібна медаль 
(ЛФМЛ: Франкевич Євгенія вч. Таратула О. Б., Добосевич М. С.)

Crech-Polish-Slovak (Austria) Math Olympiad 
1 бронзова медаль 
(ЛФМЛ: Франкевич Євгенія, вч.Таратула О. Б., Добосевич М. С.)

54-та МІЖНАРОДНА ОЛІМПІАДА З ХІМІЇ
1 бронзова медаль
(ЛФМЛ: Комарницький Олег, вч. Олексин Л. Т.)
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ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА: ЗМІСТ

Проєкт: інноваційні програми

 Положення про обласний конкурс затверджене 
розпорядженням голови Львівської обласної державної

 6 номінацій
 20 інноваційних програм
 Навчальні програми-переможці:
 «Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти» 

для 5-6 класів ЗЗСО (колектив авторів під керівництвом 
О.Аркуші) «Інтегрований курс літератур (української та 
зарубіжної). 5-6 класи» (автори Н. Пастушенко та М. 
Чумарна). 

 ГРИФ Міністерства освіти і науки України
 «Інтегрований курс літератур (української та 

зарубіжної). 5-6 класи» (автори Н. Пастушенко та М. 
Чумарна)

 Модельна програма з фізики для 7-9 класів.
 Концепція:
 літературної ОСВІТИ
 історичної освіти
 мистецької освіти

Проєкт: Дидактичне забезпечення
дистанційного навчання»

 Положення про обласний конкурс 
затверджене розпорядженням голови 
Львівської обласної державної

 3 номінації

 29 дидактичних матеріалів

 Вчителі- переможці і лауреати конкурсу –
волонтери в Українській дистанційній школі

 Результат: 
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ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА: УДШ

 28 лютого 2022 року - народження ідеї
1 березня 2022 року:

 Команда технічного супроводу
 Обладнання (сервери)

 7 березня 2022 року - набір вчителів
 (183 в перший день, всього 313 за 5 днів)

 8 березня 2022 року - набір учнів
 ( 187 в перший день, 530 - другий день...)

14 березня 2022 року - СТАРТ НАВЧАННЯ
 Команда – 75 вчителів (Львівська, Запорізька,

Волинська, Кіровоградська області, м.Київ, м.Харків

 Навчались 3293 учні
 Завершили навчання саме в УДШ 794 учні
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ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА: ОСВІТЯНСЬКІ СПІЛЬНОСТИ 
Рада директорів ЗЗСО

 Положення про конкурс на посаду керівника ЗЗСО 
(розпорядження голови ОДА)

 Єдині тестові і ситуаційні завдання

 Доступ на єдиній платформі MOODLЕ

 Пропозиції МОНУ та Комітету ВРУ з питань освіти, науки, 
інновацій щодо внесення змін до ЗУ «Про повну загальну 
середню освіту» та прийняття Типового положення про 
конкурс

 Підготовка Концепції розвитку обдарованої дитини (зустріч з 
освітянами м.Харкова) 
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 МОДЕЛЮВАННЯ

 ЗУСТРІЧІ В ГРОМАДАХ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОДА від 
03.08.2022 № 225/0/5-22ВА

 68 ЛІЦЕЇВ І-ІІІ РІВНІВ

 14 ЛІЦЕЇВ ІІ-ІІІ РІВНІВ

 15 ЛІЦЕЇВ ІІІ РІВНЯ

 3 НАУКОВІ ЛІЦЕЇ 

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА:ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
ТРАНСФОРМАЦІЯ МЕРЕЖІ ЗЗСО
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ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА

Функціонує 34 ІРЦ (планова - 52)
Зайнято – 170 шт. одиниць
Обслуговування понад 480000 дитячого 
населення області
На обліку в ІРЦ понад 10000 дітей з ООП

Охоплено  1796 дітей 
шкільного віку з ООП у   47 % 
ЗЗСО від загальної кількості 
ЗЗСО;
1094 дітей дошкільного віку з 
ООП охоплено у 27 % ЗДО від 
загальної кількості від ЗДО.
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СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА: ПРОЄКТИ

НРЦ «Мрія» - темна сенсорна 
кімната

Спеціальна школа №100 -
пасажирський ліфт в метало-
скляній самонесучій шахті

НРЦ «Гармонія» - ПАРК 
просторового орієнтування для 
дітей з порушеннями опорно-
рухового апарату

НРЦ «Гармонія» -Стартап «Міні-
пекарня», учнівське кафе «Мрія»

Винниківська санаторна школа –
інтерактивна лабораторія
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СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА: ПРОЄКТИ

Львівська санаторна школа №1 імені 
Б.І.Антонича
Хімічна лабораторія, хімічний 
експеримент
Впровадження структурно-
функціональної моделі забезпечення 
комплексної підтримки україномовної 
освіти за кордоном 

НРЦ Святого Миколая :
Науково-педагогічний експеримент  
«Допрофільна середня освіта за 
професійним спрямуванням для дітей та 
молоді з ООП»
Іпотерапія
Каністерапія



Дошкільна загальна середня і 

позашкільна освіта

ПОЗАШКІЛЛЯ: НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Міст пам’яті М.Лемика та вшанування 90-річчя 
жертв голодомору : Львів-Полтава-Миргород 

Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-
патріотичної гра «Сокіл» («Джура») у 
Закарпатті – 160 учасників: І місце у грі «Відун» у 
старшій віковій групі та І місце у козацькій смузі 
перешкод у середній віковій групі

Лекторій до Дня державності – 4 лекції від 
28.06 до 28.07 – 396 учасників

Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Національно-патріотичне 
виховання дітей і молоді засобами козацької 
педагогіки та краєзнавчої роботи під час військової 
агресії росії проти України» (присвячена 80-річчю 
створення УПА у Славську – 80 учасників
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ПОЗАШКІЛЛЯ: НАУКА ТА ВИНАХІДНИЦТВО

 Науково-пошукове винахідництво – підготовлено 35  
науково-технічних проєктів

 Міжнародний конкурс Genius Olimpiad у США - бронзова 
медаль 

 Міжнародне шоу інновацій INNOVA - 4 золоті медалі
 Міжнародний конкурс  інновацій  «PRIX EFFEL» - срібна 

медаль 
 Проєкт новітньої зарядної смартстанції «AKER» - золото на 

Міднародному шоу інновацій
 Стартап-школа (делегація з Харкова)
 13 літніх профільних шкіл для талановитої молоді 

«Інтелектуальне літо»  
 Всеукраїнський конкурс-захисту науково-дослідницьких 

робіт - 39 переможців 
 Міжнародна виставка винаходів та дизайну в Гаосюні 

(Тайвань) - золото, срібло, бронза 
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ПОЗАШКІЛЛЯ: ТЕХНІКА РОБИТЬ НАС МОГУТНІМИ

 Радіостанція ЛОЦНТТУМ:
Чемпіонат світу з радіозв’язку на коротких хвилях  - І 
місце (керівник гуртка Кіщак І.)
Першість на чемпіонаті України та виконав норматив 
на майстра спорту вихованець Роман Гірняк.

 Трасове автомоделювання:
Всеукраїнський турнір - 2 та 3 командне місце і 6 
призів особистої першості
Чемпіонат України - 3 командне місце та один приз 
особистої першості

 Радіопеленгація:
Всеукраїнські змагання- 5 перемог

 Кіношкола
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ПОЗАШКІЛЛЯ: ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ

Експериментально-
дослідницько-пошукова 
робота

Планета ЗОО
Лабораторія під відкритим 

небом
STEAM-лабораторія
Літня школа «Дивосвіт»
Природознавство для 

дошкільнят
З природою на дотик 

(інклюзія)
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ДОПОМОГА ВПО

ПРОЖИВАННЯ
 понад 30 тис. осіб –

область;
 2 тис. осіб – обласні  заклад; 
ХАРЧУВАННЯ:
 3-Х РАЗОВЕ
 Якісне, повноцінне, 

калорійне
ОЗДОРОВЛЕННЯ
 1 тис. осіб
 Закарпаття, Австрія, Італія, 

Іспанія, Кіпр, Німеччина, 
Польща
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ДОПОМОГА ВПО

За час війни понад 1122 внутрішньо 
переміщених дітей та 1115 ВПО змогли 
отримати психолого-педагогічні та 
корекційно-розвиткові послуги в ІРЦ

Практичні психологи ІРЦ проходили 
сертифіковане навчання за темами:
«Травма війни» (навчальний курс з основ 

самодопомоги та допомоги іншим);
«Навчання фахівців громад на тему 
психосоціальної підтримки в кризових 
умовах»;
«Діти та війна: навчання технік зцілення»
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ДОПОМОГА ВПО
Проєктно-волонтерська діяльність:

Участь ІРЦ у Проєкті кризової підтримки #СПІЛЬНО  за 
фінансової підтримки @UNICEF Ukraine та у партнерстві з 
Львівським центром реабілітації «Джерело», які діють в 
межах «СПІЛЬНО» - програми реагування на війну, 
покликаної об’єднати зусилля з урядом, місцевими
органами влади, громадським сектором та бізнес-
партнерами, щоби надати мультисекторальну допомогу
сім’ям із дітьми.

Допомога (шкільні
рюкзаки з наповненням), 
яку отримали ВПО в 
рамках співпраці БО 
«Українська освітня
платформа» та UNICEF.

Проєкт «Асистивні технології як 
акселератор для дітей з особливими 
освітніми потребами до навчання у 
закладах освіти у Київській та 
Львівській областях у 2021-2023 
рр.».UNICEF надав ІРЦ Львівщини ай-
трекери для дітей з особливими
освітніми потребами. 

Волонтери у команді медико-
психологічна_допомога на 
Львівському вокзалі.

Участь у проєкті Ради Європи «Зміцнення
громадської участі у демократичному процесі
прийняття рішень в Україні»(Рекомендації за 
результатами публічних консультацій щодо
проблем та викликів учнів і учениць ВПО в 
адаптації до навчального року на Львівщині).

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%BE_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0?__eep__=6&__cft__[0]=AZVyjpTLv2_nMDYk8DtBhLzB52Lvfk3TN2Pb2drb8uZPcCrRHjjDLPEVTcWlJ70_JnsVosGcctd03HNOYeju1rg49OtYYFifE63fLYEedg__JBMffG4PWp6JDD_onK2slkVshIRrbh1sSvYQW0Djg2d9cgAG4ul6rGaLmAQNqBN2HA&__tn__=*NK-R


Атестація педагогічних кадрів

АТЕСТАЦІЯ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

У 2021-2022 н.р. організовано вивчення роботи, проведено атестацію 153 
педагогічних працівників закладів освіти обласного підпорядкування 

Львівщини,узагальнено результати та 
оформлено 159 атестаційних листів
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АТЕСТАЦІЯ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

У 2021/22 н.р. атестаційною комісією ІІІ рівня ДОН ЛОДА 
проатестовано 153  педпрацівника:

на відповідність займаній посаді – 105 педагогів
на присвоєння категорій та звань – 48 педагогів

- на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої 
категорії» та педагогічного звання «старший вчитель»  - 2
- на присвоєння кваліфікаційної категорії 
«спеціаліст вищої категорії» - 36
- на присвоєння кваліфікаційної категорії 
«спеціаліст І категорії» - 2
- на присвоєння педагогічного звання «старший вчитель» - 3
- на присвоєння педагогічного звання «старший вихователь» - 1
- на присвоєння педагогічного звання «учитель-методист» - 2
- на присвоєння педагогічного звання 
«керівник гуртка - методист» - 2



ЗВІТ ВІДДІЛУ 2022

Моніторинг вакансій педпрацівників та сприяння у 

працевлаштуванні
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Вихователь в ЗДО

Музичний керівник в ЗДО



Мотивація та визнання

ВІДЗНАКИ ДЛЯ КРАЩИХ ПЕДАГОГІВ

ВІДЗНАКИ ДЕПАРТАМЕНТУ

У 2022 році відзначено нагородами 
департаменту 
понад 700 педагогічних та науково-
педагогічних працівників закладів освіти 
області  

ВІДЗНАКИ 
Міністерства освіти і науки України

Нагороджено відзнаками  МОН України
180 педагогічних працівників Львівської області:
Подяка МОН-130
Грамота МОН – 30
Почесна грамота МОН – 8
Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» - 5
Нагрудний знак «Відмінник освіти» - 7



ВИКОНАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО 
ЗАМОВЛЕННЯ

82%
88%

91%

Динаміка контингенту учнів 
закладів професійної 

(професійно-технічної) 
освіти Львівщини

2020 р. 2021 р. 2022 р.

20 232 учні 21 408 учнів 21 626 учнів



ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ 

БАЗИ

9 МЛН ГРН З 

ОБЛАСНОГО 

БЮДЖЕТУ

СТВОРЕННЯ 

НПЦ

Золочівський професійний ліцей

Турківський професійний ліцей

Боринський професійний ліцей

народних промислів і ремесел

8 МЛН 300 ТИС ГРН 

З ОБЛАСНОГО 

БЮДЖЕТУ Облаштування укриттів та протипожежної безпеки 



ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ 

БАЗИ

Нижанковицький професійний ліцей отримав автобус для забезпечення довезення
учнів та власних потреб, який переданий Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH за підтримки Федерального уряду Німеччини та
Міністерство освіти і науки України.



ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Облаштування харчоблоку в ДНЗ «Меденицький професійний ліцей»

ремонт проведено за кошти обласного та місцевого бюджетів на суму 2

млн грн

обладнання надано за підтримки міжнародних організацій – KDREI Berlin

та Foodservice Consulnants Society International)



ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

Профтехосвіті Львівщини подаровано 350 портативних комп’ютерів для організації
освітнього процесу в дистанційному форматі в умовах повномасштабної війни.

Це ноутбуки від американської компанії «Hewlett-Packard», які компанія передала для
громадської організації «Junior Achievement Ukraine».

Загальна вартість ноутбуків становить 4,5 млн гривень.

Ліцензійне програмне забезпечення для них надали в компанії «Microsoft», а
профінансувала доставку девайсів в Україну компанія «UPS».



ВІДКРИТТЯ НОВИХ ПРОФЕСІЙ

ПРОФЕСІЯ «ОПЕРАТОР ДРОНІВ»
ДПТНЗ «Львівське вище професійне училище 

комп’ютерних технологій та будівництва»

ПРОФЕСІЯ «ЕЛЕКТРОМОНТЕР З РЕМОНТУ 

ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ СОНЯЧНОГО 

ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ»

ДНЗ «Львівське вище професійне училище

інформаційно-комп’ютерних технологій»



КОНКУРСИ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

• професії «Перукар»

• професії «Кравець»

• професії «Офіціант»

Усі учасники конкурсів отримали
грошові винагороди (у розмірі від 2
до 6 тис. грн)



WORLD SKILLS INTERNATIONAL

Учні ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище 
автомобільного транспорту та будівництва м. Львова» 
(Андрій Пікловський, Андрій Ярошевський та Юрій 
Рибак), які навчаються за професією «Монтажник 
санітарно-технічних систем і устаткування» вперше
представили Україну у міжнародному етапі змагань
World Skills International.



ФОРУМ «УСПІШНА КАР’ЄРА»

щорічний захід

онлайн-формат

понад 300 учасників

мета форуму – ознайомлення
абітурієнтів з умовами вступу на
навчання та можливостями, які надають
заклади профтехосвіти



ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВИМ

• Аптечки (понад 10 тис. шт), розвантажувальні жилети,
підсумки, військова форма;

• Протитанкові «їжаки», скоби для бліндажів, буржуйки,
дерев’яні піддони для бліндажів, окопні свічки;

• Ярмарки-розпродажі для збору коштів на придбання
речей для військових (тепловізори, планшети тощо);

• Сухі суміші, сухі пайки, м’ясні консерви для військових;

• Ремонт автотранспортних засобів (понад 100 авто);

• На волонтерських засадах збирають лопати, цвяхи,
одяг, посуд, засоби гігієни.



ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВИМ

ПЕРУКАРСЬКІ ТА ПОСЛУГИ МАНІКЮРУ/ПЕДІКЮРУ ДЛЯ ВІЙСЬКОВИХ, 
ЯКІ ПРОХОДЯТЬ ЛІКУВАННЯ У ВІЙСЬКОВОМУ ГОСПІТАЛІ



ВОЛОНТЕРСЬКІ ІНІЦІАТИВИ

Облаштовано гуманітарний штаб 
при департаменті освіти і науки 
Львівської обласної військової 
адміністрації у ДПТНЗ «Львівське 
вище професійне училище 
комп’ютерних технологій та 
будівництва» 
(вул. Лінкольна, 23, м. Львів). 

Гуманітарні вантажі складались з 
продуктів харчування, одягу, засобів 
гігієни, постільної білизни, ковдр, 
матраців та були надіслані на 
Київщину, Сумщину, Запоріжжя, 
Харків, Чернігів.



РОБОТА З ВПО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХАРЧУВАННЯМ НА ВОЛОНТЕРСЬКИХ ЗАСАДАХ (СИЛАМИ ПРАЦІВНИКІВ ТА УЧНІВ
ЗП(ЗТ)О З ПОЧАТКУ ВІЙНИ ПРИГОТОВАНО 13 МЛН ПОРЦІЙ ЇЖІ)

КУРСИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА НАДАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ (ЗАЛУЧЕННЯ ДО ПРОЄКТІВ ТА ІНІЦІАТИВ ОСВІТНЬОГО ХАБУ)

ОТРИМАННЯ ТОВАРІВ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ВІД МІЖНАРОДНИХ ОРАГНІАЗЦІЙ – GIZ (МАТРАЦИ,
РОЗЛАДУШКИ, ЛІКИ), IOM (ПОСТІЛЬНА БІЛИЗНА, ЗАСОБИ ГІГІЄНИ), UNICEF (НАВЧАЛЬНЕ ПРИЛАДДЯ,
ПЛАНШЕТИ), PARIMATCH (СПОРТИВНИЙ ІНВЕНТАР) І Т.Д.



РОБОТА З ВПО

КОРОТКОСТРОКОВІ ПРОФЕСІЙНІ КУРСИ

З квітня 2022 року учасниками курсів стало понад 300 осіб

ПРОФЕСІЇ ЗА ЯКИМИ ПРОВОДИЛИСЬ КУРСИ: кухар, пекар, сантехнік, столяр, маляр, касир, 
кравець, швачка, зварник, кухар-сушист, піцайола, бруківник

Навчальні заходи організовано у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру 
за фінансової підтримки Європейського Союзу




