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Щодо початку нового  

2022/2023 навчального року  

 

1. Мережа закладів загальної середньої, позашкільної і спеціальної освіти 

(основні напрями формування ефективної мережі закладів освіти у новому 

навчальному році). 

      Для забезпечення права громадян на доступність та якість повної загальної 

середньої освіти в області прогнозується функціонування 1117 закладів  

загальної середньої освіти з учнівським контингентом 281650 особа,  102 

заклади позашкільної освіти та 25 закладів спеціальної освіти. У закладах 

освіти прогнозується навчання  1341 дітей  з числа внутрішньо переміщених 

осіб (далі – ВПО)  

З метою надання якісної освіти  здобувачам освіти прогнозується 

оптимізувати 13 ЗЗСО I та I-II ступенів.  

 

2. Інформація щодо закладів дошкільної освіти (в них дітей), з них працюють 

в звичному режимі (в них дітей); оголошено простій; кількість дітей із 

числа ВПО, зарахованих до ЗДО. 

Станом на 01.01.2022 року в області функціонує 894 заклади дошкільної 

освіти, у міській місцевості – 331, у сільській -  563.  В них  виховується  68084 

дітей, з них у міській місцевості – 51 407, у сільській – 16677.  Середній 

показник охоплення дітей  3-6 років дошкільною освітою – 85%. 

Наповнюваність груп закладів дошкільної освіти області на 100 місць:  114 

дітей – середній показник в області, 125 дітей- у міській місцевості, 91 – у 

сільській. У закладах дошкільної освіти Львівщини працює 16810 працівників, з 

них – 8015 педагогічних.  

       Відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України (лист 

МОНУ від 06.03.2022 № 1/3371-22) у Львівській області освітній процес у 

закладах дошкільної освіти із 24.02.2022р. було призупинено. За рішенням 

органів місцевої влади відбувається поступове  його відновлення у різних 

формах, відповідно до звернень батьків, забезпечуючи безпеку життя і здоров’я 
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дошкільників. Також на прохання внутрішньо переміщених осіб у заклади 

дошкільної освіти області приймаються їх діти дошкільного віку. 

 

3. Інформація про зруйновані та пошкоджені заклади освіти. 

      

За час військових дій (28.03. 2022) на території області пошкоджено 2 заклади 

освіти: 

-  ЗДО (ЗДО ясла-садок№ 70 Львівської міської ради), пошкоджено 1 вікно; 

-  ЗЗСО (Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 86) пошкоджено 

23 вікна. 

19.04.2022 пошкоджено 2 заклади освіти: 

- ЗЗСО (середня загальноосвітня школа № 7 м. Львова) вибито вікна; 

- ЗПТО (міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього 

моделювання і дизайну м. Львова) вибито вікна. 

 

4. Визначення закладів освіти, які забезпечать здобуття освіти дітьми з 

тимчасово окупованих територій, зруйнованих та пошкоджених закладів 

освіти, а також дітей, які перебувають за кордоном. 

У зв’язку з впровадженням воєнного стану в Україні постала нагальна 

проблема щодо створення та ефективного використання е-середовища у закладах 

освіти, що відповідає певним вимогам, як то доступність, безпечність, 

авторизованість, безперебійність роботи, фінансова доступність тощо, а також 

масова підготовка вчителів до роботи у такому середовищі. У відповідь на 

виклики воєнного часу у Львівській області створено Українську дистанційну 

школу за  волонтерської ініціативи, яка об’єднала педагогів Львівщини та інших 

областей України для організації дистанційного навчання учнів 5-11 класів, які 

опинились у зоні бойових дій, були змушені переїхати в інші області України або 

за кордон і не можуть продовжувати навчання у своїх школах. 70% вчителів 

школи  - педагоги Львівщини, які брали участь у  проєкті «Moodle – це про100!», 

пройшли навчання на курсах підвищення кваліфікації і зараз поєнують роботу у е-

середовищі своєї школи та в Українській дистанційній школі. 

УДШ продовжить роботу у 2022-2023 навчальному році. 

 

5. Стан забезпечення закладів освіти педагогічними працівниками; 

Станом  на 10.06.2022 інформації щодо вакансій педагогічних працівників у 

закладах загальної середньої освіти територіальних громад області немає. 

 

6. Організація  підвезення учнів до місця навчання і у зворотному напрямку, 

потреба у забезпеченні шкіл шкільними автобусами. 

       Станом на 25.02.2022 на балансі відділів освіти територіальних громад 

нараховувалось 400 шкільних автобусів, які здійснювали довезення              

25376 учнів до навчальних закладів та у зворотному напрямку додому, на час 

навчального процесу в очному режимі. 

       За час російсько-української війни частину шкільних автобусів передано на 

потреби Збройних Сил України, зокрема, станом на 06.06.2022 передано                            

82 одиниці транспортних засобів. 



 
 

       Крім цього, згідно з оперативною інформацією органів управління освітою 

територіальних громад, 80 шкільних автобусів вичерпали технологічний ресурс 

роботи і підлягають списанню. 

        Органами управління освітою продовжується робота з оптимізації 

навчальних закладів, їх реорганізації, пов’язаної із запланованим закриттям 

малокомплектних шкіл, що передбачає довезення додаткової кількості учнів до 

визначених закладів загальної середньої освіти.  

     Таким чином, з урахуванням кількості шкільних автобусів переданих для 

Збройних Сил України, тих, які перебувають у технічно-незадовільному стані і 

їх подальший ремонт є економічно недоцільний, та прогнозованої кількості 

учнів для їх довезення за результатами оптимізації мережі ЗЗСО, необхідно 

придбати 162 шкільних автобусів. 

 

7. Забезпечення безпечних умов навчання учасників освітнього процесу 

(обладнання фонду захисних споруд цивільного захисту у відповідності до 

чинних стандартів, правил та норм). 

Керівництвом департаменту освіти і науки обласної військової 

адміністрації упродовж травня-червня 2022 року проведено виїзні наради з 

керівниками органів управління освітою територіальних громад у районах 

області з найбільш актуальних питань: закінчення навчального року та 

підготовки до початку 2022/2023 навчального року.  

Під час нарад обговорено питання створення безпечних умов перебування 

дітей, учнів, працівників у закладах освіти, отримання документів про освіту, 

формування ефективної мережі шкіл з урахуванням збройної агресії рф. 

Станом на 06.06.2022 року здійснено моніторинг закладів дошкільної, 

загальної середньої освіти територіальних громад області щодо наявності  

сховищ у разі виникнення загрози для життя учасників освітнього процесу 

(повітряної тривоги, використання агресором хімічної зброї тощо). Із 570 

закладів дошкільної освіти  у жодному немає бомбосховищ, у 235  закладах  є 

укриття. Із 1130 закладів загальної середньої освіти 12 ЗЗСО мають 

бомбосховища, 465 мають укриття.  

 

8. Завершення 2021/2022 навчального року, організація замовлення та видачі 

документів про освіту. 

Заклади загальної середньої освіти області завершують навчання з 01.06 до 

20.06.2022 року. Станом на 10.06 615 ЗЗСО перебувають на канікулах, що 

складає 55% від їх загальної кількості. 

Для всіх випускників ЗЗСО області, а також ВПО (за їх бажанням) замовлено 

документи про освіту. 

 

9. Набір до першого класу. 

До першого класу  у 2022/2023 навчальному році прогнозується  зарахувати 

26604  учнів, з них 224 учні з числа ВПО .  

 

 

 



 
 

10.Перспективи розвитку освітнього процесу в новому навчальному році. 

Керівникам органів управління освітою та керівникам закладів освіти 

рекомендовано  провести організаційні заходи з метою створення безпекових 

умов  для початку  навчального року в очному форматі, оскільки діти повинні 

здобувати якісну освіту.    Мова йде як про безпеку під час повітряних тривог, 

так і загальну безпеку освітнього  процесу. 

Для цього необхідно здійснити наступні кроки: 

1.Переселення  

1.1.Переобладнати закриті школи, народні доми, бібліотеки, приватні 

будинки, у яких ніхто не проживає, для проживання українців, що потерпіли 

від московської агресії і стали ВПО.  

1.2.Найперше переселятися з тих шкіл, які мають найбільше учнів та 

найвищий рівень ЗНО у громаді, щоб забезпечити належну якість навчання.  

2. Вибір форми навчання 

2.1. Якщо у школі є належне укриття і усі учні та педколектив можуть 

поміститися в це укриття, тоді обирається очна форма навчання.  

2.2. Якщо у школі  є укриття, у якому поміщається половина учнів школи, 

тоді рекомендовано змішане навчання за принципом – чергування очного та 

дистанційного навчання.  

2.3. Якщо поруч зі школою є укриття у державній, комунальній, 

громадській, чи приватній будівлі, тоді можна, погодившись використання 

цього укриття з власником, розпочинати очне чи змішане навчання залежно від 

розмірів приміщень та кількості учасників освітнього процесу.  

2.4. Якщо ні у школі, ні поруч немає укриття і нема можливості створити 

найпростіше укриття, тоді рекомендовано розглянути наступні можливості! : 

2.5. Підвозити учнів 1-4 та 10 - 11 класів до школи з укриттям, щоб 

проводити очне навчання в іншу зміну. Оскільки придбання автобусів у 

найближчий час є неможливим можна розглянути питання укладання угод з 

перевізниками для забезпечення довозу учнів та вчителів. 

2.6. Ураховуючи розташування школи, безпекові ситуацію 

(прикордонна територія з країнами ЄС, гірські віддалені райони, відсутність 

поруч інфраструктурних об'єктів, тощо) педагогічному колективу спільно з 

батьківським комітетом визначити форму навчання, що від образити у 

письмових заявах - згодах батьків. Окремо продумати зазначити спосіб 

розосередження та укриття  учнів та педагогічного персоналу на випадок 

погіршення безпекової ситуації.  

2.7. Організувати повноцінне дистанційне навчання на єдиній 

платформі та визначити дні і заходи очного характеру для соціалізації дітей. 

При облаштуванні укриттів використати Рекомендації ДСНС відповідно 

листа від 30.08.2017 року №02-12284/162. 

 

Заступник директора                                                           Ольга КОТОВСЬКА 

 

Ірина Сислюк2956984 (107) 

Леся Босак 2956984 (123) 


