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Пропозиції щодо покращення освітньої діяльності   

 

Департамент освіти і науки Львівської облдержадміністрації надсилає 

пропозиції щодо покращення освітньої діяльності закладів освіти та 

удосконалення освітньої політики в умовах військового часу.  

 

1.  Про покращення якості підбору керівних кадрів. 

Директор школи повинен забезпечити системну організацію освітнього 

процесу, реалізацію педагогіки партнерства, запровадження принципово нових 

моделей освітньої та науково-методичної роботи, створення згуртованої 

спільноти творчих людей, нової культури управління та співпраці. Директор має 

не просто очолити цей процес, а стати лідером освіти. Саме лідери просувають 

процес реального розвитку школи, який має відбутися насамперед  на рівні 

окремо взятої школи.  

У зв’язку з цим пропонуємо внести до Закону України «Про повну 

загальну середню освіту» норму про Типове положення про конкурс на посаду 

директора школи. 

Просимо взяти за основу  Типового положення про конкурс на посаду 

директора школи проєкт Положення, розроблений Радою директорів закладів 

загальної середньої освіти Львівщини, що додається (додаток 1). 

    

2. Щодо  вирішення проблеми організації  дистанційного навчання на 

територіях,  що постраждали від російсько-української війни  шляхом 

створення е-середовища  

Центр інноваційних освітніх технологій Національного університету 

«Львівська політехніка» впродовж 2020-2021 років  розробив та апробував  дієву 

систему підготовки закладів освіти до розгортання, запуску та використання 

дистанційної платформи Moodle у закладах загальної, професійно-технічної та 

фахової передвищої освіти та навчання педагогів цих закладів до роботи на 

дистанційній платформі. 
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Навчання педагогів відбувається на дистанційній платформі Moodle 

Центру інноваційних освітніх технологій у інтерактивній формі, відповідно до 

розкладу навчання груп, педагоги навчаються у зручний для них час доби без 

відриву від основної роботи. Вчителі виконують завдання у ролі учня та вчителя, 

що дозволяє їм зрозуміти особливості навчання та принципи роботи на 

дистанційній платформі, зрозуміти можливості інструментів та оволодіти ними. 

Навчання організовано у два етапи, що дозволяє набути навички, 

апробувати їх у реальному навчанні  у закладі освіти, а потім закріпити та 

поглибити їх на завершальному етапі навчання.  Між навчальними сесіями 

педагоги мають можливість пройти також семінари та майстер-класи чи тренінги 

за вибором (дистанційно, очно або за змішаною формою навчання) з 

урахуванням тих питань та проблем, які виникатимуть у вчителя безпосередньо 

в процесі роботи з учнями на платформі. Розподіл навчальних годин 

представлено у таблиці. 

У 2021 році в рамках реалізації обласного освітнього проєкту «Moodle – це 

про100!» навчання пройшли понад 2,8 тис. педагогів Львівщини, розгорнуто 100 

дистанційних платформ у закладах освіти Львівщини. Ефективність навчання та 

його дієвість підтвердила поява Української дистанційної школи – 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. 

Відлагоджений механізм організації навчання та підготовлений колектив 

викладачів Центру інноваційних освітніх технологій дозволяє масштабувати 

підготовку педагогів за зазначеною програмою для інших областей України, 

особливо для областей, які найбільше постраждали від російської агресії. 

Враховуючи вищевикладене, департамент освіти і науки Львівської 

ОВА вважає, що за умови укладання договору МОН України з Національним 

університетом «Львівська політехніка» про надання освітніх послуг з 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, Центр інноваційних 

освітніх технологій до кінця 2022 року підготує до 10 тис. педагогів (по 10 

педагогів з закладу освіти) за програмою І етапу навчання та запустить 

дистанційні платформи у 1000 закладах освіти України. Впродовж 2023 року  

буде завершено підготовку педагогів на другому етапі навчання та розпочне 

підготовку на І етапі ще 15 тис. педагогів, що дозволить додатково розгорнути 

1500 е-середовищ на базі Moodle у закладах освіти України. За умови 

збільшення потужностей Центру кількість слухачів можна суттєво 

збільшити.  



 
 

Таким чином можна у короткий термін вирішити проблему організації 

дистанційного навчання на територіях, що постраждали від російсько-

української війни, налагодити систему підготовки педагогічних колективів до 

розгортання е-середовища, вирішити проблему е-щоденника, е-журналу, 

платформи для веб-конференцій у закладі освіти, а також сприяти цифровізації 

документообігу у закладі освіти. 

Орієнтовна вартість навчальних послуг без урахування витрат на 

логістику та супровід у 2022 році складає 7 млн. грн, у 2023 році –20 млн. грн. 

Логістичні послуги у 2022 році складають орієнтовно – 3 млн. грн, у 2023 році –

7 млн грн. Детальний кошторис можна скласти під час погодження деталей 

договору. 

 

3. Про підтримку функціонування Української дистанційної школи. 

Важливу роль сьогодні відіграють  впровадження різних форм навчання, 

зокрема дистанційного. В умовах надзвичайних ситуацій, під час військових дій 

– це одна з найважливіших форм навчання. До прикладу, відповідно до Програми 

розвитку освіти Львівщини на 2021-2025 роки, реалізуються проєкти щодо  

навчання вчителів вмінню працювати з різними платформами. Зараз ці вчителі 

дуже активно долучилися до роботи Української дистанційної школи (УДШ),  

яка розпочала роботу  у березні  на базі Центру інноваційних освітніх технологій  

Національного університету «Львівська політехніка».   В УДШ навчаються  

понад 3 тис. учнів з числа тимчасово переміщених осіб, в тому числі й тих, хто 

перебуває за межами області чи України, які з різних причин не змогли відновити 

навчання у ЗЗСО за місцем проживання чи тимчасового проживання, а також 

учні, які залишилися на територіях, де ведуться активні військові дії. Найбільша 

чисельність учнів з території Харківської та Київської областей. 

Школа забезпечує викладання усіх предметів (інтегрованих курсів), 

передбачених типовими освітніми програмами для ЗЗСО. Викладачами 

дистанційної школи на волонтерських засадах є понад 100 кращих педагогів 

області та України.   

 В даний час школа працює на волонтерських засадах. Однак, для 

забезпечення організації освітнього процесу в УДШ на майбутнє необхідно 

передбачити освітню субвенцію.  

 

4. Про інтегровані  програми з історії та літератури. 

В сьогоднішніх умовах військового стану все більш значущу роль відіграють 

процеси дерусифікації української молоді через впровадження принципу 

україноцентризму. В цьому процесі вагому роль мають відіграти інтегровані 

курси української та зарубіжної літератури. 

Авторська програма інтегрованого курсу української та зарубіжної 

літератур, яка розроблена авторами Чумарна М.І та Пастушенко Н.М.,  стала 

переможцем обласного конкурсу інноваційних програм у 2021 році. Зараз 

готується підручник відповідно до цієї програми. Його метою є вивчення 

літератури в контексті українських звичаїв, традицій, свят, врахування 

особливостей історичних епох та їхній вплив на людей. 



 
 

Прохання до Міністерства освіти і науки України сприяти 

впровадженню цієї програми в освітній процес українських шкіл та 

видавництву підручника і отриманню ним грифу МОНУ.  

Щодо програм з історії, то вони, на думку частини фахівців, продовжують 

значною мірою відтворювати постколоніальний погляд на історію України. При 

розгляді окремих тем, наприклад, пов’язаних з існуванням Русі, Козацькою 

добою, Другою світовою війною, відчувається міфологічність та розмитість 

трактувань, узалежненість від радянських і російських наративів. Шкільна 

історія як предмет усе менше відповідає на виклики сучасності та запити 

школярів.  

Просимо підтримати як модельну навчальну програму курсу «Україна і 

світ: вступ до історії та громадянської освіти» для учнів 5-6 класів, 

розроблену колективом авторів під керівництвом Олени Аркуші, старшої 

наукової співробітниці Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН 

України, канд. істор. наук (додається). Програма була визнана переможцем 

обласного конкурсу «Інноваційні програми та дидактичне забезпечення для 

осучаснення освітнього процесу 2021» відповідно до наказу департаменту освіти 

і науки від  06.10.2021 №02-01/01/397. 

До переваг рекомендованої програми належить те, що вона:  

 базується на сучасному розумінні сенсу пізнання історії, предмет якої – 

людина в її суспільних зв’язках;  

 забезпечує порівняно ефективне досягнення двох стратегічних завдань – 

сприяти учням у формуванні їх локальної й української ідентичності та в 

розвитку предметних навчально-пізнавальних умінь як необхідної умови 

нарощування інтересу до історії; 

 органічно поєднує історичний фактаж з елементами громадянської освіти, 

що дозволяє з одного боку актуалізувати історичні знання, а з іншого – 

збагатити учнів досвідом громадянської поведінки. Завдяки цьому 

громадянська освіта матиме для учнів не сухий теоретичний, часто 

схоластичний (як, н-д, християнська етика) , а прикладний, прагматичний 

характер, необхідний для формування громадянської компетентності. 

 

5. Про удосконалення роботи сайтів освітніх закладів. 

Департаментом освіти і науки Львівської ОВА було проведено аналіз 

інформаційних ресурсів (вебсайтів) закладів освіти Львівської області за 

наступними показниками:  

 фізичне розчищення сервера на якому знаходиться інформаційний ресурс 

(хостінг); 

 Система керування вмістом вебсайту (CMS) 

 Використання захищеного протоколу https 

За результатами аналізу було встановлено, що 11% вебсайтів закладів 

освіти області розміщені на серверах в російській федерації, 33% на території 

України, 56% в інших країнах.   

При керуванні сайтами (CMS) закладами освіти області використовується: 

uCos (що входить  Юкоз Медиа, РФ) - 10%, Вільнопоширювальні-15% (з них: 



 
 

WordPress- 11%, Joomla – 3%  fomdofree -1 %)  Українські- 35% (з них: Е-Школа 

– 15%, Класна оцінка – 5% SCHOOL CHAMPION -15%); закордонні неросійські 

умовно вільно поширювальні – 15% (з них: bloger-6%, google sites- 9%); інші -

25% 

Загалом лишень 42 % сайтів закладів освіти використовують захищений 

протокол з’єднання https. 

9 травня 2022 року Департамент освіти і науки Львівської ОВА підписав 

меморандум про співпрацю з департаментом кіберполіції Національної поліції 

України. 

Пропонуємо підтримати ініціативу Львівщини щодо проведення заходів з 

підвищення інформаційної безпеки інформаційних ресурсів закладів освіти 

України.   

 

 

 

Директор         Олег ПАСКА 
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