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І. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ
Місія освіти – освіта, що визначає якість приватного
життя і майбутнє суспільства в цілому.

І.І. Формування єдиної освітньої
політики

Діяльність управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради у 2013-2014 навчальному році була скерована на побудову єдиної освітньої політики, управлінської вертикалі, подальше впроВізія освіти – фізично здорова,
вадження сучасних методів та технологій навчання, удоскотворчо розвинута, креативналення форм співпраці з педагогічними кадрами щодо їх
на, освічена особистість,
професійного росту та зміцнення матеріально-технічної бази.
здатна до самореалізації в
З метою формування єдиної освітньої політики та
соціальних умовах, що змівпорядкування структури управління галуззю, відповідно до
нюються.
ухвал Львівської міської ради від 14.07.2011 р. № 725 «Про
внесення змін до ухвали від 08.07.2010 р. № 3704»,
Пріоритети:
від 29.09.2011 р. № 762 «Про зміну підпорядкування теритостворення умов для надання
ріальних виконавчих підрозділів», рішення виконавчого коякісної освіти відповідно до
мітету ЛМР від 23.12.2011 р. № 1077, з лютого 2012р. до склаприродних здібностей дитини;
ду управління освіти департаменту гуманітарної політики Львіввпровадження новітніх освітської міської ради увійшли відділи освіти районів м. Львова.
ніх технологій;
Впродовж навчального року було проведено: 20 нарад
виховання відданості приніз керівниками шкіл, дошкільних та позашкільних закладів
ципам свободи та демократії,
м. Львова щодо аналізу успішності випускників навчальних
збереження національних та
закладів м. Львова у 2012-2013 н. р. та результатів ЗНОхристиянських цінностей;
2013, створення міжшкільних центрів оздоровлення дітей
створення безпечного серета організації їхньої роботи, висвітлення інформації про
довища, інтеграція дітей з
надходження коштів у навчальні заклади м. Львова у вигляособливими потребами в осді благодійних внесків; 6 нарад із керівниками дошкільних
вітнє середовище;
навчальних закладів щодо електронної реєстрації дітей у
ДНЗ, функціонування батьківських комітетів у закладах,
інтеграція у світову спільорганізації харчування, наповнення Інтернет-сайтів, фінанноту;
сування галузі освіти; спільну нараду управління освіти
кадрове забезпечення;
ДГП ЛМР та Львівського міського управління Головного
професійний ріст, самоосуправління Держсанепідслужби у Львівській області;
віта, мотивація та стимулюспільну нараду управління освіти ДГП ЛМР та відділу
вання праці вчителя;
боротьби з корупцією УБОЗ ГУ МВС України у Львівській
управлінський освітній меобласті; наради для вчителів англійської мови, фізичної
неджмент;
культури, практичних психологів та соціальних педагогів.
фінансування освітньої галуСпільно із відділом кадрів продовжено навчання для
зі, матеріально-технічне закерівників навчальних закладів з питань кадрової роботи.
безпечення
навчально-виСлід зазначити, що наради із керівниками навчальних
ховного процесу;
закладів впродовж 2013-2014 рр. проводилися у новому
партнерство між учасниками
форматі – у кожному районі начальником управління освіти
навчально-виховного процесу:
проведені наради із відповідними категоріями керівників.
учні – вчителі – батьки –
Впродовж 2013 та 2014 років управлінням освіти було
громада.
проведено кадрові зміни – призначено двох начальників
відділів освіти: О. Приставську – начальник відділу освіти
Франківського району, Л. Васюту – начальник відділу освіти
Галицького району; 9директорів навчальних закладів: ЛУГГ
– Л.Василишин, ССЗШ № 45 – Н. Мельник, СЗШ № 82 – Т.
Іванів, СЗШ № 35 – Плечій О., СЗШ № 38 – Терешкевич С., НВК «Софія» – І.Синя, Школаінтернат № 2 – А. Закалюк, НВК ім. В. Стуса – М. Заремба, НВК «Школа – гімназія «Галицька» Цура О.; 5 завідувачівдошкільних навчальних закладів: ДНЗ № 2 – О. Бовт, ДНЗ № 14 – О.
Стецько, ДНЗ № 135 – Г. Тузяк, ДНЗ № 130 – В. Корда, ДНЗ № 12 – Пришлівська М. та
директора МКМЦ «Галицьке юнацтво» – Г. Макарчук.
4

Відбулися кадрові зміни в управлінні освіти, а саме призначено: О. Калагурську
завідувачем адміністративно – правового сектора, О. Кондрат – завідувачем сектора
національного виховання та охорони дитинства, З Довганик – завідувачем сектора освітньої
політики.
У 2014 році відновлено роботу колегії управління освіти ДГП ЛМР, на засіданні якої
розглядалися такі питання:
Про затвердження стратегічних напрямків роботи управління освіти департаменту
гуманітарної політики Львівської міської ради на 2014 рік.
Аналіз моніторингу успішності дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.
Про запровадження та розвиток інклюзивної (інтегрованої) форми навчання у навчальних закладах м. Львова. Аналіз доступності приміщень навчальних закладів.
Про стан роботи із запобігання травматизму у навчальних закладах м. Львова.
Про стан роботи із зверненнями громадян у 2013 році.
Про створення Громадської батьківської ради.
Контрольно-аналітична діяльність управління освіти здійснювалася відповідно до плану
роботи управління освіти на 2013 та 2014 роки, однак у зв’язку з подіями в Україні, були внесені
корективи. Впродовж року проведено наступні перевірки:
Вивчення готовності навчальних закладів м. Львова до роботи в новому 2013-2014 навчальному році. У 2013 році вперше було організовано та проведено перевірку готовності
навчальних закладів (ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ) до нового навчального року комісіями з керівників
навчальних закладів, інженерів господарських груп управління та відділів освіти, спеціалістами
управління освіти та відділів освіти районів, проведено обговорення, результати представлено
на розширених серпневих нарадах керівників навчальних закладів.
Вивчення стану організації правоосвітньої та правовиховної роботи у загальноосвітніх
навчальних закладах м. Львова.
Проведення перевірки дотримання законодавства з охорони праці та техніки безпеки у
Львівській школі-інтернат № 2.
Перевірка фактичного та цільового використання орендарями приміщень закладів освіти.
Вивчення стану організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах
м. Львова (ДНЗ №№7, 12, 25, 26, 55, 106, 127, 134, 181, НВК «Малюк»).
Вивчення стану організації навчально-виховного процесу у СЗШ № 72 м. Львова та АШ
«Тривіта».
Вивчення стану організації роботи з безпеки життєдіяльності та запобігання правопорушень у СЗШ № 40 м. Львова.
Вивчення стану роботи із попередження травматизму у навчальних закладах м. Львова.
Вивчення професійної діяльності керівників навчальних закладів (СЗШ №№ 22,42,47,90,
97, ССЗШ № 4, 8, ЛПГ, НВК «Гроно», СЗШ «Джерельце», СЗШ «Первоцвіт», СЗШ «Світанок»,
ЛУПГ, гімназії Блаженного Климентія Шептицького, ДЦТСЕ, ДНЗ №№ 25,29,69,170,176).
Перевірка щодо охоплення дітей та підлітків шкільного віку навчанням, організації
роботи з обліку дітей у відділі освіти Галицького району УО ДГП ЛМР та у навчальних закладах
Галицького району м. Львова.
Вивчення результатів ЗНО-2013 та успішності випускників 2012-2013 навчального року.
Перевірка об’єктивності визначення претендентів на нагородження золотою та срібною
медалями у ЗНЗ м. Львова.
Вивчення наповнення сайтів дошкільних навчальних закладів м. Львова.
Перевірка стану готовності дитячих позаміських закладів оздоровлення та відпочинку
«Ватра» і «Старт» до початку оздоровлення.
Вивчення об’єктивності оцінювання під час проведення державної підсумкової атестації
випускників та екстернів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова.
За результатами проведених перевірок 26 керівників навчальних закладів притягнуто до
дисциплінарної відповідальності за порушення законодавства, а саме: порушення в частині
розгляду звернень громадян (2), вимог санітарно-епідемічних норм (1), забезпечення прав
неповнолітніх на інформаційний простір (1), розслідування нещасних випадків, що сталися під
час навчально-виховного процесу (3), дотримання трудової дисципліни (10), організації
5

харчування у ЗНЗ (1), обліку дітей (2), отримання благодійних внесків (5), здійснення контролю
за об’єктивністю оцінювання випускників (1).

І.ІІ. Мережа навчальних закладів
Система освіти міста включає навчальні заклади дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти. У 2013-2014 навчальному році в м. Львові функціонувало 265 навчальних
закладів, з них:
дошкільних навчальних закладів – 100 (94 комунальної форми власності, 6 – приватної, два з
яких відкрито у 2013 р. (ПНВК «Школа-садок «Дивосвіт», ПДНЗ «Золотий ключик», НВО «Ерудитиня», ПДЯС «Наші Брати» (БО «Брати Ізраїлю»), ПЗ «ПОЛІТЕХНІК-ЕКОЛЕНД», ПДНЗ «Карітас»);
кризовий центр «Діти вулиці» - 1;
будинок дитини – 1;
Міжшкільний навчально-виробничий комбінат – 1 (не функціонує з січня 2012 року);
загальноосвітніх навчальних закладів – 138 (123 комунальної форми власності (118 –
загальноосвітніх, 5 – вечірніх навчальних закладів), 15 – приватної форми власності);
позашкільних навчальних закладів – 26 (15 позашкільних навчальних закладів, 9 дитячоюнацьких спортивних шкіл, 2 – дитячі позаміські заклади оздоровлення та відпочинку «Старт» і
«Ватра»).
Мережа навчальних закладів у 2013-2014 навчальному році

МНВК
Кризовий центр …

1
1
100

ДНЗ
Будинки дитини

1
138

ЗНЗ
26

ПНЗ

Розпочато процедуру реорганізації (способом перетворення) приватного закладу «Гімназія
Блаженного Климентія Шептицького» ІІ-ІІІ ступенів у навчально-виховний комплекс «Школагімназія І-ІІІ ступенів Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких» комунальної форми
власності (ухвала сесії ЛМР від 19.06.2014 р. № 3436 «Про прийняття у комунальну власність
територіальної громади м. Львова приватного закладу «Гімназія Блаженного Климентія
Шептицького» ІІ-ІІІ ступенів, його реорганізацію (способом перетворення) та зміни типу і назви
навчального закладу».
У 2013-2014 н. р. в загальноосвітніх навчальних закладах навчалося 68028 учнів (в
закладах комунальної форми власності – 66845 учнів; приватної форми власності – 1183), що
на 781 учень більше, ніж у 2012-2013 н. р.Функціонувало 2687 класів, що на 4 класи менше, ніж
у 2012-2013 н. р.
Контингент учнівМережа класів
2771

68028

2799
2691

67604
66845

2664

67247

2010-2011н.р.
2012-2013н.р.

2011-2012н.р.
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2013-2014н.р

2009-2010

2011-2012

2687

2013-2014

Впродовж останніх років спостерігається тенденція до збільшення кількості дітей,
зарахованих у 1-ші класи. У 2013-2014 н. р. зараховано до 1-х класів 7539 учнів, що на 443 учні
більше, ніж у 2012-2013 н. р.Кількість учнів 10-х класів – 4054 особи, що на 324 менше, ніж у
2012-2013 н. р. Тенденція щодо зменшення кількості учнів у 10-их класах спостерігається після
запровадження зовнішнього незалежного оцінювання.
Кількість учнів,
Кількість учнів,
зарахованих у 1-ші класи
зарахованих у 10-ті класи
4378

7539
4295
4173
7096

7088
6954

4054

У 2013-2014 н. р. функціонувало 239,5 груп продовженого дня, що на 9,5 груп більше, ніж у
2012-2013 навчальному році.
У восьми навчальних закладах організовано навчання у другу зміну – ССЗШ № 4, СЗШ № 74,
СЗШ № 75, СЗШ № 47, НВК «Провесінь», СЗШ «Берегиня», ССЗШ № 81, НВК № 94 (799
учнів,1,2 % від загальної кількості).НВК №94 у 2014- 2015 році переходить на однозмінне навчання.
Впродовж року проведено ряд заходів з оптимізації мережі шляхом об'єднання класів із
малою наповнюваністю, що призвело до збільшення середньої наповнюваності (з 25,9 до 26,1).
Однак є ряд навчальних закладів, у яких середня наповнюваність нижча середньої по місту, а саме:
найнижча наповнюваність у СЗШ № 71(9,2), ЛХЛ(13,5), СЗШ №35(16,6), СЗШ «Лідер» (17,3),
СЗШ «Берегиня» (18,5), ЛТЛ(19), АШ «Тривіта» (19,5), СЗШ №38 (19,8), НВК «Галицька»
(20), СЗШ №95 (20,1), СЗШ№ 20 (20,1), СЗШ №10 (20,4), ССЗШ №69 (20, 6);
найкраща наповнюваність у ССЗШ № 4 (31,8), ЛАГ (30,9), ЛЛГ (29, 7), ЛЗШ «Світанок»
(31,8), НВК «Арніка» (29,9), НВК «Один, два, три» (32,7), гімназії «Євшан» (28,3), ЛФМЛ
(30), СЗШ № 65 (28,9), ССЗШ № 75 (28,3), НВК «Дзвіночок» (29,5), СЗШ № 63 (28,2),
СЗШ «Первоцвіт» (29,3), СЗШ «Дивосвіт» (28,6), СЗШ № 90 (29,2), ССЗШ № 93 (31,7),
НВК «Оріяна» (28,6), НВК «Сихівська» (29,8), СЗШ «Джерельце» (29,7), НВК «Малюк»
(28), ЛКГ (30,6), ССЗШ № 46 (30,2), СЗШ № 48 (28), НВК ім. В. Симоненка (28,4),
ССЗШ № 53 (30,4), гімназія «Престиж» (31,2), СЗШ № 91 (29,1).
За результатами аналізу мережі спостерігається тенденція до зменшення кількості 10-11-их
класів та їх наповнюваності. В 11-ти навчальних закладах (9,3 % від загальної кількості) кількість
учнів 10-11-их класів становить 10-15 учнів – НВК «Галицька» (10-ий кл. – 14), СЗШ № 27 (13/19),
СЗШ № 35 (14/12), ЛХЛ (14/11), СЗШ № 68 (10-ий кл. – 14), СЗШ № 71 (11-ий кл. – 10 учнів),
СЗШ № 20 (14/12), СЗШ № 38 (15 /16), СЗШ № 41 (10-ий кл. – 12 уч.), СЗШ № 57 (12/16), НВК № 94
(11-ий кл. – 15 уч.).
Окрім того є навчальні заклади, у яких відсутні 10 та 11-і класи, це – СЗШ № 87 (відсутній 11-ий
клас), СЗШ «Берегиня» (відсутні 10-11-і класи), СЗШ № 71 (відсутній 10-ий клас), СЗШ «Лідер»
(відсутні 10-11-і класи), АШ «Тривіта» (відсутні 10-11-і класи), СЗШ № 33 (відсутній 11-ий клас).
У м. Львові є ряд навчальних закладів, які систематично працюють над іміджем закладу,
шукають різноманітні форми і методи для організації та проведення навчання, яке б зацікавлювало дітей та їхніх батьків. Такі навчальні заклади користуються популярністю та мають
велику кількість охочих навчатися саме у них. Так у 19-ти навчальних закладах набрано від 4-х
до 6-ти перших класів – СЗШ № 65 (6), ЛЗШ «Світанок» (5), по 4 класи – НВК «Гроно», СЗШ
«Первоцвіт», СЗШ №№ 29, 30, 54, 90, 91, 92, 98, 99, 100, ССЗШ №№ 2, 46, 53, 93, НВК
«Сихівська», НВК ім. В. Симоненка, а у чотирьох навчальних закладах набрано лишень один
перший клас 18-20 учнів – НВК «Галицька» (20), СЗШ № 35 (16), СЗШ «Берегиня» (20),
СЗШ № 71 (8).
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Впродовж року здійснювався детальний аналіз відвідування навчальних занять учнями
11 класів.Середнє відвідування учнів 11-их класів у І семестрі 2013-2014 навчального року
становить 74,2 % (у 2012-2013 н. р. – 53 %).
Відповідно до ухвал сесії Львівської міської ради змінено тип та назву закладів: Львівський
економічний ліцей у НВК «Інженерно-економічна школа-Львівський економічний ліцей» (ухвала
сесії ЛМР від 27. 06. 2013 № 2448 «Про зміну типу та назви Львівського економічного ліцею»),
СЗШ № 10 присвоєно ім’я святої Марії Магдалени (ухвала сесії ЛМР від 27. 06. 2013 № 2449
«Про присвоєння середній загальноосвітній школі № 10 м. Львова ім’я святої Марії Магдалени»), Львівській українській гуманітарній гімназії присвоєно ім’я Олени Степанів (ухвала сесії
ЛМР від 23. 09. 2013 № 2720 «Про присвоєння Львівській українській гуманітарній гімназії з
поглибленим вивченням українознавства та англійської мови імені Олени Степанів»), СЗШ № 66
з поглибленим вивченням англійської мови та інформаційних технологій у спеціалізовану середню
загальноосвітню школу (ухвала сесії ЛМР від 21.11.2013 р. № 2835 «Про зміну типу і назви
середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. № 66 з поглибленим вивченням англійської мови та
інформаційних технологій»), СЗШ № 84 присвоєно ім’я Блаженної Йосафати Гордашевської (ухвала
сесії ЛМР від 19.06.2014 № 3435 «Про присвоєння імені середній загальноосвітній школі № 84»).

І.ІІІ. Охоплення дітей шкільного віку навчанням
Управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради проводились комплексні заходи щодо якісного проведення обліку дітей та підлітків шкільного віку та
забезпечення виконання чинного законодавства в частині здобуття учнівською молоддю
обов’язкової повної загальної середньої освіти, затверджені наказом управлінням освіти
від 11.04.2013р. №167р «Про організацію проведення обліку дітей та роботи щодо охоплення
навчанням дітей і підлітків шкільного віку у м. Львові в 2013 році».
У 2013 – 2014 навчальному році управлінням освіти департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради:
узгоджено план спільних дій відділу у справах дітей та управління освіти ДГП ЛМР щодо
охоплення навчанням дітей;
продовжено діяльність робочих груп районів з обліку дітей;
посилено контроль органів управління освітою за охопленням навчанням дітей і підлітків
шкільного віку та відвідуванням учнями навчальних занять у ЗНЗ м.Львова усіх типів та
форм власності;
оновлено базу даних про дітей, які зареєстровані в первинних списках ЛКП певного
району м.Львова і навчаються у закладах освіти іншого району м.Львова;
поновлено базу даних про дітей, які зареєстровані в первинних списках ЛКП м.Львова і
навчаються у закладах освіти обласного підпорядкування;
створено базу даних про дітей і підлітків шкільного віку м.Львова, які з різних причин не
охоплені навчанням та відомості про навчання яких відсутні;
створено базу даних про продовження навчання та працевлаштування випускників 9,11 кл.
2012-2013 навчального року загальноосвітніх навчальних закладів м.Львова;
поновлено базу даних дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку за даними
Львівської МПМПК та Львівської ОПМПК;
проведено моніторинг стану відвідування учнями навчальних занять у загальноосвітніх
навчальних закладах м.Львова усіх типів та форм власності.
За поданими списками львівських комунальних підприємств обліковано 70263 дітей віком
від 6 до 18 років та 4846 дітей 5-річного віку. Відсутні у списках ЛКП міста 5350 (7%) учнів шкіл.
Списки цих дітей складені робочими групами навчальних закладів, затверджені директорами
шкіл та розпорядженнями голів районних адміністрацій.
Всього обліковано в місті 75613 дітей і підлітків від 6 до 18 років за списками ЛКП міста та
додатковими списками. Слід зауважити, що за останні п’ять років спостерігається тенденція до
зменшення кількості дітей в додаткових списках.
Щороку (з 2007 року) зростала кількість дітей п’ятирічного віку. Вперше у 2013 році цифра
облікованих дітей 5-річного віку зменшилась до 4846 дітей. Найбільша кількість п’ятиліток в
Шевченківському районі міста – 1302 та Сихівському районі – 1293. Найменше дітей п’ятилітнього віку в Галицькому районі міста – 423 осіб.
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Кількість п’ятирічних дітей
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Натомість, кількість дітей від 6 до 18 років, зареєстрованих у первинних списках громадян
м. Львова щороку зменшується. Цьогоріч на 472 дитини меншеу порівнянні з 2012 роком.
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В усіх районах міста з 2010 року спостерігається тенденція до зменшення кількості дітей
шкільного віку.
На 01.10.2013 року році кількість дітей, відомості про яких відсутні, становила 2226 осіб,
що на 556 дітей більше у порівнянні з 2012 роком. Найбільша кількість дітей, відомості про
навчання яких не встановлені, в Сихівському районі міста – 617. Робочою групою з питань
організації та проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку було надіслано листи – запити у
навчальні заклади м. Львова, які перебувають в обласному підпорядкуванні та у всі навчальні
заклади Львівської області з метою виявлення дітей, відомості про яких відсутні. Внаслідок
проведеної роботи після 01.10.2013 року їх кількість зменшилась на 453 дитини.
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За
допомогою
баз
даних, створених та оновлених у 2013 році, вдалося встановити місце навчання 14702 дітей: за
базами даних районів міста – 13054, за базами даних випускників навчальних закладів міста –
1648.
Станом на 01.06.2014р. є 25 дітей шкільного віку м. Львова неохоплені навчанням згідно форми
Ф-3 «Неохоплені навчанням». Інформація про вказаних учнів подана у КМСД, відділи у справах дітей,
ЦССДСМ з проханням надати допомогу щодо залучення вказаних дітей до навчання.Найбільша
кількість дітей неохоплених навчанням у Галицькому та Франківському районах.
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Причини невідвідування учнями навчальних занять
у притулку
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З метою забезпечення виконання органами управління освіти чинного законодавства у частині
охоплення учнівської молоді повною загальною середньою освітою у 2013-2014 н.р. управління
освіти продовжило проведення моніторингу стану відвідування учнями навчальних занять у
загальноосвітніх навчальних закладах м.Львова усіх типів і форм власності за І та ІІ семестри.
За підсумками проведення моніторингу впродовж 2013 – 2014 навчального року найбільша
кількість дітей, які пропустили навчальні заняття 51-70 днів та 71 і більше, без поважних причин
зафіксована у Галицькому, Франківському та Сихівському районах.
Кількість учнів, які пропустили 71 і більше днів упродовж 2013 – 2014 н.р.
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ІІ. ЯКІСТЬ ОСВІТИ
ІІ.І. Дошкілля
Станом на 01.06.2014 р. у м. Львові функціонує 100 ДНЗ. З них 94 комунальної форми
власності (794 групи – 24309 дітей) та 6 приватної форми власності (33 групи – 538дітей).

100 ДНЗ
94
комунальної
власності
794 групи/24309 дітей

6
приватної
власності
40 груп/747 дітей

9 НВК
65 груп

1968 дітей

У м. Львові функціонує 9 НВК «Школа-садок», «Садок-школа», у яких, в 65 групах, виховується
1968 дітей дошкільного віку. У приміщеннях, вивільнених від оренди, у 2012 додатково відкрито
3 групи – 57 місць (ДНЗ № 132, 1 група; ДНЗ № 165, 1 група; ДНЗ № 170, 1 група); у 2013 р.
додатково відкрито 12 груп – 378 місць (НВК № 94 – 1 група, 25 дітей; ДНЗ «Веселка» - 2 групи,
50 дітей; ДНЗ № 78 – 4 групи, 95 дітей; ДНЗ № 52 – 1 група, 20 дітей; ДНЗ № 104 – 1 група, 20 дітей;
ДНЗ № 105 – 1 група, 20 дітей; в приміщенні дитячого дошкільного будинку № 1, ДНЗ № 170 –
2 групи, 50 дітей). Відкрито 43 групи короткотривалого перебування дітей, у яких виховується
645 дошкільнят. Однак проблема перевантаженості груп залишається і надалі актуальною. За
даними Головного управління статистики у Львівській області щодо функціонування ДНЗ у 2013 р.
станом на 01.01. 2014 р. на 100 місцях у ДНЗ м.Львова виховується 176 дітей.
У м. Львові функціонують 5 ДНЗ санаторного типу (ДНЗ №№ 93, 166, 169, 171, 176), у яких
виховуються діти з малими і затухаючими формами туберкульозної інфекції (998 дітей); 6 ДНЗ –
спеціальних (ДНЗ №№ 6, 23, 35, 38, 86, 106, 155) для дітей з вадами фізичного та розумового
розвитку (651 дитина). Окрім того, у ДНЗ комбінованого типу функціонують групи спеціального
призначення, а саме: логопедичні (з вадами мови) – 76 груп; ОРА (для дітей з вадами опорнорухового апарату) – 14; для дітей з вадами зору – 9; санаторного типу – 30; для дітей із ЗПР
(діти із затримкою психічного розвитку) – 10; для слабочуючих дітей – 3; для розумово-відсталих – 3; для дітей з важкими психологічними розладами спектру аутизму – 1 група. Всього у
групах спеціального призначення виховується 2169 дітей. У групах ДНЗ комбінованого типу
дошкільним вихованням охоплено 1355дітей з особливими потребами.
З жовтня 2013 року у м. Львові запроваджено електронну реєстрацію та облік дітей у
дошкільних навчальних закладах.
Цей облік передбачає можливість електронної подачі заявок батьків для зарахування
дитини до того чи іншого ДНЗ. Важливим моментом є те, що батьки можуть подати таку заявку
лише в один дошкільний навчальний заклад.
Щоб зареєструвати дитину у місті Львові необхідно перейти за посиланням
www.misto.lvivedu.com, далі вибрати свій районний відділ освіти, перейти на інтернет-сайт
відповідного дошкільного закладу і зареєструвати дитину, заповнивши форму у відповідному
пункті меню «Електронна реєстрація». Також зареєструвати дитину можна прямо на сайті
районного відділу освіти:
Галицький район: http://galvo.lvivedu.com
Залізничний район: http://zalvo.lvivedu.com
Личаківський район:http://lychvo.lvivedu.com
Сихівський район:http://sykhvo.lvivedu.com
Франківський район:http://frankvo.lvivedu.com
Шевченківський район:http://shevvo.lvivedu.com
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Реєстрація дитини є абсолютно безкоштовною і загальнодоступною. Після реєстрації
батьки отримують код заявки, за яким можуть перевіряти її стан у дошкільному навчальному
закладі. Усі подані заявки попадають до завідувача дошкільного закладу і розглядаються у
період зарахування дітей, тобто з червня по серпень. Батьки, діти яких зараховані до ДНЗ,
отримують повідомлення про це на свою електронну пошту.
При внесенні дати народження дитини та бажаної дати зарахування (як правило, вересень
відповідного року) система автоматично визначає, в яку групу може попасти дитина, та видає
порядковий номер заявки у цій групі. Після реєстрації дитини батьки отримують персональний
код заявки, за яким можуть відслідковувати її стан на сайті дошкільного навчального закладу.
Зареєструвавши дитину в одному ДНЗ батьки не мають можливості вносити зміни в
реєстрацію. Це може зробити лише завідувач дошкільного закладу, де була зареєстрована дитина.
При реєстраціїдітей на електронну чергу виникло ряд проблем. Завідувачам ДНЗ неохідно
було внести в електронну реєстрацію усіх тих дітей, батьки яких звернулися раніше із заявою
про зарахування дитини до закладу та були вписані в книгу реєстрації звернень громадян.
Однак завідувач міг це зробити лише за письмовою заявою батьків, що призводило до зміни
нумерації у електронній черзі та незадоволення усіх інших, черга яких періодично змінювалася.
При реєстрації дитини батьки дату зарахування дитини у ДНЗ вписували відповідно до своїх
потреб,однак програма створена так, що нові групи формуються з 01 вересня і, відповідно,
необхідно було змінити дату зарахування, що теж призвело до зміни номера реєстрації та
незадоволення батьків.
На веб-сторінках дошкільних закладів доступна інформація про місце їх розташування,
кількість та наповненість груп, кількість поданих заявок на зарахування в ту чи іншу групу. Тому
батьки можуть оцінювати реальну можливість зарахування своєї дитини до того чи іншого ДНЗ
у відповідному році. Зрозуміло, що пільгові категорії зараховуються поза чергою.
До пільгових категорій відносяться:
діти – інваліди, які не мають протипоказань до відвідування ДНЗ;
діти батьків – інвалідів 1 групи;
діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, потерпілих від
екологічного та іншого лиха, аварій, катастроф;
діти військовослужбовців Збройних сил України;
діти військовослужбовців Служби безпеки України;
діти прокурорів і слідчих прокуратури;
діти працівників міліції;
діти, які перебувають під опікою.
Електронна реєстрація також вирішує ще ряд завдань, зокрема облік дітей мікрорайону,
облік дітей, що випускаються з ДНЗ, наповненість груп у дитсадках.
Слід зазначити, що вся персональна інформація охороняється та обробляється відповідно
до «Закону про захист персональних даних», є доступною виключно для завідувача ДНЗ та
спеціаліста відповідного відділу чи управління освіти. Усі персональні дані є захищеними від
публічного доступу.
Станом на 01.06.2014 року на електронній черзі зареєстровано 16 293 дітей від 0 до
5 років. Однак, відповідно до проведеного аналізу завідувачами дошкільних навчальних закладів, щодо кількості дітей, які випускаються із закладу і кількості наявних місць, у 2014 році у
дошкільні навчальні заклади буде прийнято орієнтовно 5900 дітей.
Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, в період з 03.03.2014 року до 28.03.2013 року було проведено детальний
аналіз наповнення сайтів дошкільних навчальних закладів м. Львова.
Під час проведення аналізу враховувалась інформація про дошкільний навчальний заклад
(візитка закладу, адреса, історія ДНЗ, інформація про адміністрацію, педагогів ДНЗ, напрямок
діяльності, завдання, над якими працює ДНЗ), висвітлення методичної роботи (педагогічний
досвід, методичні заходи, плани діяльності, робота у проектах, програмно-методичне забезпечення), досягнення закладу (педагогів, вихованців), заповнення сторінок інформацією фахових спеціалістів закладу (медичного працівника, практичного психолога, логопеда, інструктора з
фізичного виховання), висвітлення новин з життя ДНЗ (виховні заходи, події, оголошення,
фотогалерея, інформація для педагогів), інформації для батьків; проведення листування
(форуми, гостьова сторінка, онлайн-консультація, пошук інформації на сайті ДНЗ); дизайн сайту
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(оригінальність оформлення сайту, зручність користування сайтом (наявність карти сайту,
меню); інформаційне наповнення сайту (корисність інформаційного наповнення для користувачів сайту); інтерактивність та динамічність сайту (частота оновлення (новизна матеріалів, періодичність оновлення інформації); висвітлення гурткової роботи, правил прийому у
ДНЗ та благодійної діяльності.
Станом на 28.03.2014 р. усі дошкільні навчальні заклади м. Львова розпочали роботу щодо
заповнення сайтів. В окремих ДНЗ сайти були максимально заповнені та простежувалося
систематичне оновлення інформації. Для прикладу: сайт ДНЗ № №165 заповнено на 87, 7 %,
ДНЗ № 44 – на 77, 9 %, ДНЗ № 159 – на 76, 5 %, ДНЗ № 187, «Барвінок» – на 73,3 %, ДНЗ № 40 –
на 71, 7 %, ДНЗ №№ 29, 155 – на 69,6 %, ДНЗ № 57 – на 69, 4 %, ДНЗ № 14 – на 68, 8 %,
ДНЗ № 183 – на 65, 8 %, ДНЗ № 163 – на 63,8 %, ДНЗ №№ 45, 109 – на 63,3 %, ДНЗ № 73 – на
62,7 %, ДНЗ № 180 – на 61,5 %, ДНЗ №№ 52, 134 – на 60, 4 %, ДНЗ № 143 – на 60 %.
80% дошкільних навчальних закладів на допомогу батькам висвітлили корисну інформацію
про роботу закладу, медичних та педагогічних працівників, подали цікаву інформацію щодо
виховання дітей.
Однак були дошкільні навчальні заклади, у яких сайти були заповнені менш ніж на 25 %, а саме:
ДНЗ №№ 26, «Казка», 18, 42, 93, 131, 135, 55, 96, а також у ДНЗ № 78 сайт зовсім не був заповнений.
Слід зазначити, що станом на 28.03.2014 р. лише кілька ДНЗ висвітлили на сайті
інформацію про надходження благодійних внесків, а саме: ДНЗ №№ 3, 33, 37, 153, 159, 165;
лише шість закладів наповнили сторінку гурткової роботи – ДНЗ №№ 2, 6, 75, 160, НВК
«Дивосвіт» та НВК «Арніка»; 30 % закладів не заповнили правил прийому у дошкільний
навчальний заклад; 50 % сайтів востаннє заповнювалися ще у лютому 2014 року.
Управлінням освіти проведено детальний моніторинг приміщень ДНЗ та груп у ДНЗ, які не
задіяні у навчально-виховному процесі та розроблено план відновлення діяльності ДНЗ та груп
у діючих ДНЗ на період 2013-2016рр.:
вивільнено від оренди приміщенняДНЗ № 102 (вул. Медової Печери, 13), ДНЗ № 168
(вул. Кульпарківська, 182),ДНЗ № 9 (вул. Рильського, 9),ДНЗ № 111 (вул. Виговського, 1),
ДНЗ № 17 (вул. Зубрівська, 9).На усі приміщення виготовлено проектно-кошторисну
документацію.У 2013 році вивільнено від оренди приміщення ДНЗ № 79 (вул. Ревуцького, 9), ДНЗ № 110 (вул. Сухій, 8), ДНЗ № 22 (вул. Сяйво, 16);
залишається два ДНЗ, які перебувають в оренді не за призначенням – ДНЗ № 97 на вул.
Дністерській, 25 (згідно рішення суду договір оренди укладено до 2022 року) та ДНЗ № 60 на
вул. Героїв УПА, 80а (згідно рішення суду договір продовжено до 2015 року);
у двох діючих ДНЗ (6 груп) частина приміщень перебуває в оренді не за призначенням, а
саме ДНЗ № 31 (ПП «Лікденс», І міська клінічна лікарня) та ДНЗ № 171 (управління
пенсійного фонду Шевченківського району);
26 ДНЗ (229 груп) передані, або перебувають в оренді для організації освітніх послуг.
Важливим питанням для батьків, які віддають дітей у дошкільний заклад є харчування.
Розмір батьківскої плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах м. Львова в
сумі не перевищував 50% від вартості харчування на день. Звільнено від плати за харчування
дітей батьків або осіб, які їх замінюють,із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за
попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував рівня забезпечення
прожиткового мінімуму, який щороку встановлюється Законом про Державний бюджет України
для права на звільнення від плати за харчування дитини у державних та комунальних дошкільних навчальних закладах. Не проводиться плата за харчування дітей у санаторних ДНЗ (групах)
для дітей з малими і згасаючими формами туберкульозної інфекції; у спеціалізованих ДНЗ (групах), які потребують корекції фізичного або розумового розвитку;дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; в інших випадках, передбачених законодавством України.
Вартість харчування для дітей віком 1–3 роки у ДНЗ (групах) загального типу з триразовим
режимом харчування у 2013 році становила 11, 00 грн. (5,50 грн. – батьківська плата), у 2014 р. –
12, 00 грн. (6,00 грн. – батьківська плата); для дітей віком 1-3 роки у ДНЗ (групах) загального
типу та спеціалізованих з чотириразовим харчуванням у 2013 р. – 14, 80 грн. (батьківська плата –
7,40 грн.), у 2014 р. – 15, 50 грн. (батьківська плата – 7,75 грн.); для дітей віком 3-6 років у
ДНЗ(групах) загального типу та спеціалізованих з триразовим режимом їжі у 2013 р. – 17, 00 грн.
(батьківська плата – 8,50 грн.), у 2014 р. – 17, 80 грн. (батьківська плата – 8,90 грн.); для дітей
віком 3-6 років у ДНЗ (групах) загального типу та спеціалізованих з чотириразовим харчуванням
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у 2013 р. – 19, 40 грн. (батьківська плата – 9,70 грн.), у 2014 р. – 20, 26 грн. (батьківська плата –
10,13 грн.); для дітей віком 1–3 роки у санаторних ДНЗ (групах) з триразовим режимом їжі у
2013 р. – 15, 50 грн. (батьківська плата – 7,75 грн.), у 2014 р. – 16, 20 грн. (батьківська плата –
8,10грн.); для дітей віком 1-3 роки у санаторних ДНЗ (групах) з чотириразовим харчуванням
у 2013 р. – 18, 40 грн. (батьківська плата – 9,20 грн.), у 2014 р. – 19, 20 грн. (батьківська плата –
9,60 грн.); для дітей віком 3-6 років у санаторних ДНЗ (групах) з триразовим режимом їжі у 2013 р. –
21, 40 грн. (батьківська плата – 10,70 грн.), у 2014 р. – 22, 30 грн. (батьківська плата – 11,15 грн.); для
дітей віком 3-6 років у санаторних ДНЗ (групах) з чотириразовим харчуванням у 2013 р. – 24, 60 грн.
(батьківська плата – 12,30 грн.), у 2014 р. – 25, 70 грн. (батьківська плата – 12,85 грн.).
За результатами проведеного аналізу харчування у дошкільних закладах за 2013 – 2014 роки –
виконання натуральних норм складає 83-85 %, за основними продуктами 98-100 %.
У відповідності до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради на 2014 рік, на виконання наказу управління освіти ДГП ЛМР від 20.01.2014
№19р"Про вивчення стану організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах
м. Львова», з метою визначення рівня та стану організації харчування у дошкільних навчальних
закладах, аналізу принципу наступності, режиму та специфіки харчування у закладі з 24.01.2014 до
10.02.2014 була проведена перевірка у ДНЗ №№7, 12,25,26,55,106,127,134,181,НВК «Малюк».
В ході вивчення було зафіксовано ряд зауважень:
на час вивчення відсутні накази «Про затвердження режиму харчування», не прослідковується послідовність за аналізом особливо важливих вікових показників розвитку:
статистичних і моторних функцій, мови, навичок самообслуговування, особистої і
загальної гігієни, ігрової і трудової діяльності, готовності до навчання у школі (ДНЗ
№№106,7,12,181);
недостатнім є батьківський всеобуч з даного питання (ДНЗ №№12,106,181);
потребує більш системного та креативного підходу робота вихователів з дітьми з питань
формування культурно-гігієнічних навичок, дотримання вимог культури поведінки
дошкільниками (ДНЗ№12,181, НВК «Малюк»);
не організовано питний режим (ДНЗ №№12,106,181);
потребує заміни (встановлення) обладнання харчоблоків (ДНЗ № 55, 106, 127, НВК «Малюк»), посуд (ДНЗ №№ 7, 12);
недотримане відповідно до санітарних вимог зберігання продуктів (ДНЗ № 12, НВК «Малюк»);
незадовільний санітарний стан харчоблоку та холодильного обладнання (ДНЗ № 12, 134);
не проведено заземлення електронагрівачів води (ДНЗ №№55,181);
відсутніграфіки та маршрут постачання згідно вимог, погоджені з постачальниками
продуктів харчування і продовольчої сировини (ДНЗ№№7,12,181,134, НВК «Малюк»);
наявні застарілі картотеки (ДНЗ №7, НВК «Малюк»), перспективне меню затверджене
Головним санітарним лікарем у 2007 році (ДНЗ № 7);
приготовлені страви не відповідали перспективному меню (ДНЗ № 106), для приготування страв використовуються продукти, які не передбачені Інструкцією з організації
харчування (ДНЗ №№12,55,134);
потребують удосконалення форми контролю за організацією харчування (ДНЗ №№
7,12,106,181),
необхідний більш якісний підхід до проведення медико-педагогічного контролю
(ДНЗ№№12,106,181) та потребує покращення стан ведення документації з питань
організації харчування (ДНЗ №№7,12,106,181).
Сьогодні розвиваються типи ДНЗ з різними формами власності, призначенням, контингентом
дітей, режимом їх перебування, підходами до змісту та методів виховання, роботи з батьками,
громадськістю. Тож батьки мають змогу обирати для своїх дітей навчальні заклади (групи) з фізкультурно-оздоровчим, естетичним, гуманітарним та іншими пріоритетними напрямками освітньої
діяльності, а також ті, в яких надаються додаткові освітні послуги, ведеться гурткова робота.
Основним завданням методичної служби дошкільних навчальних закладів на сьогодні є
створення сучасного методичного забезпечення виконання навчальних програм дошкільної
освіти, виявлення, підтримка, розвиток обдарованості, природних нахилів та здібностей дітей
дошкільного віку, впровадження нових ідей у практику роботи педагогів шляхом обміну досвіду;
презентації методичних розробок, новинок педагогічних видань та літератури.
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У місті функціонує 4 експериментальні майданчики: за програмоюраннього інтелектуального
розвитку «Вчимося думати» (ДНЗ№69 Франківського району, НВК «Дзвіночок» - Личаківського
району; «1,2,3» Залізничного району.
Дошкільні навчальні заклади використовують у здійсненні навчально-виховного процесу
такі програми, як:
«Українське дошкілля», створена колективом Львівського обласного інституту удосконалення вчителів на основі «Програми виховання та навчання в дитячому садку» і
досвіду роботи педагогів 30-х років XX ст. За даною програмою займаються старші групи
усіх ДНЗ м. Львова;
методика Марії Монтессорі використовується у ДНЗ № 75, СЗШ № 60, НВК «Любисток»;
«Лицем до дитини» - застосовується у ДНЗ № 154,163,165,147,129,153,135, НВК «Любисток»;
програма розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт" (за даною
програмою займаються старші групи усіх ДНЗ м. Львова).
Використовуються також програми:
«Я у Світі» – розвиток дитини дошкільного віку (наук. редакція Кононко О.Л.);
«Впевнений страт» – розвиток дітей дошкільного віку;
«Дитина в дошкільні роки» – науковий керівник професор Крутій К.Л..
А також парціальні програми, такі як :
«Англійська мова для дітей дошкільного віку», автор Шкваріна Т.М.;
«Дитяча хореографія», автор Шевчук А.С.;
«Кольорові долоньки», автор Ликова І.О.;
«Українотворець», керівник авторського колективу Кононенко П.П.
З метою недопущення та уникнення конфліктних ситуацій у дошкільних навчальних
закладах впродовж червня 2014 року відбувся цикл семінарів на тему «Методичні рекомендації
щодо уникнення та розв’язку конфліктних ситуацій у дошкільних навчальних закладах» для
завідувачів та вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів
Враховуючи важливість теми, заступником начальника управлінням освіти ДГП ЛМР
О. Росипською спільно із методистом Н. Клочко та завідувачем відділом виховної роботи,
позашкілля, соціальної адаптації та психологічного супроводу НМЦО м. Львова Л. Боженко
розроблено та проведено семінари-тренінги для завідувачів, вихователів-методистів та практичних
психологів ДНЗ. Заняття (по три для кожної категорії) розпочалися вступною лекцією
Олега Романчука, директора Інституту психічного здоров’я УКУ, дитячого та підліткового психіатра,
лікаря-психотерапевта (КПТ, ТРТ, EMDR, схема-терапія), а наступні тренінги були організовані на
базі НМЦО м. Львова.
Навчально-методичним центром освіти м. Львова впродовж 2012-2014 рр. проводилося
ряд заходів щодо уникнення конфліктних ситуацій в дошкільних навчальних закладах, а саме:
в рамках щомісячної педмайстерності для молодих педагогів ДНЗ були організовані семінари,
практикуми, тренінги на тему «Співпраця з вузькими спеціалістами ДНЗ», «Педагогічний
етикет», «Впровадження етичного виховання в організовану навчально-пізнавальну діяльність
ДНЗ»; спільно із завідувачем відділом виховної роботи, позашкілля, соціальної адаптації та
психологічного супроводу НМЦО м. Львова Л. Боженко проведено круглі столи для вихователів
та практичних психологів – «Шляхи та засоби подолання конфліктних ситуацій», «Попередження агресії в дитячому середовищі». Під час проведених заходів педагоги отримали
методичні матеріали на електронних носіях.
На виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та інституту
інноваційних технологій і змісту освіти від 17.09.12 №14.1/10-2585 «Про проведення моніторингового
дослідження виконання програми «Впевнений старт», відповідно до плану роботи управління освіти
департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та НМЦО м. Львова на 2014 рік та наказів
управління освіти ДГП ЛМР від 27.09.2013 №367р. та від 22.04.2014р. №206, з метою вивчення
результативності та ефективності впровадження програми «Впевнений старт» (розділ «Мовленнєвий
розвиток») в дошкільних навчальних закладах з 24 по 25 жовтня 2013 р. та з 20 по 21травня
2014р.було проведено І та ІІ етапи моніторингового дослідження дітей старшого дошкільного віку.
У моніторингових дослідженнях взяли участь вихованці старших груп 12-ти дошкільних
закладів м. Львова, а саме: ДНЗ № 41, 109 (Галицького району), ДНЗ № 88,132 (Личаківського
району), ДНЗ № 176, 181 (Сихівського району), ДНЗ № 163,125 (Франківського району),
ДНЗ № 114,136 (Залізничного району), ДНЗ № 14, 55 (Шевченківського району).
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Адміністрація усіх зазначених навчальних закладів забезпечила проведення ІІ-го етапу на
доброму організаційному рівні з безпечними умовами, потрібними методичними матеріалами
та копіювальною технікою.
Під час тестування дітям було запропоновано 15 завдань з розділу «Мовленнєвий розвиток» різного рівня складності.
Дошкільники виявили розуміння суті основних мовленнєвих понять та вміння відтворювати
навчальний матеріал, проте не завжди могли застосувати набуті знання на практиці.
Індивідуальні завдання з блоку І,ІІ,ІV були виконані більшістю вихованців. Добре
справились дошкільники із завданнями, які передбачали визначення рівня уваги, пам’яті, вирізнивши тварин, посуд із сюжетного малюнку, штрихування великих форм, продовження лінії.
Найбільше помилок було допущено дітьми у завданні із блоку ІІІ, яке передбачало обведення
та штрихування дрібних фігур у косій лінійці.
Результати моніторингових досліджень вивчення результативності та ефективності впровадження програми «Впевнений старт» ( розділ «Мовленнєвий розвиток») свідчить про освоєння дітьми навчальнї програми на рівні державних вимог.
За результатами моніторингового дослідження підраховано середні бали рівнів навчальних досягнень. Узагальнені результати наведено у зведеній таблиці.
Зведена таблиця результатів моніторингового дослідження
ДНЗ
І ЕТАП
ІІ ЕТАП
Рівень%
Рівень%
Низький Середній Достатній Високий Низький Середній Достатній Високий
№ 41
18
33
38
11
6
22
45
27
№109 20
38
32
10
8
27
40
25
№88
15
31
40
14
6
21
45
28
№132 17
34
38
11
7
16
50
27
№179 19
35
36
10
8
28
42
22
№181 18
33
40
9
7
16
49
28
№163 21
30
41
8
9
21
44
26
№125 20
35
35
10
10
25
45
20
№114 17
32
40
11
7
21
45
27
№136 15
40
36
9
10
22
48
20
№14
18
31
44
7
9
22
45
24
№55
20
40
32
8
10
28
40
22
Дані досліджень дозволяють зробити висновки:
1. Вихованці старших груп володіють програмовим матеріалом з розділу «Мовленнєвий
розвиток» на рівні державного стандарту.
2.Наявність показників початкового рівня навчальних досягнень окремих дітей є
прогнозованою та підлягає постійному контролю з боку адміністрацій навчальних закладів.
3.Показники кінцевого рівня моніторингового дослідження навчальних досягнень
дошкільників свідчать про ефективне вивчення матеріалу з даного розділу програми,
налагодження співпраці з батьками вихованців та контроль з боку адміністрації ДНЗ.

ІІ.ІІ. Зміст освіти
Вперше у м. Львові у 2013-2014 навчальному році за сприяння Національного університету
«Львівська політехніка» та ІТ компаній проведено міську учнівську олімпіаду з інформаційних
технологій «Lviv CSIT»».
У першому етапі взяли участь понад 1600 учнів навчальних закладів м. Львова. Усі завдання
олімпіади виконали 15 учнів, 125 – розв’язали половину завдань. За результатами І етапу журі
олімпіади допустило до участі у ІІ (очному) етапі 83 учні, які виконали 7 і більше завдань.
26 жовтня 2013 року було проведено ІІ етап (очний) олімпіади на базі бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка» (онлайн-тестування). Учасники виконували
10 завдань – задачі за наступними напрямами: програмування; комп’ютерна лінгвістика (англійська мова); офісні програми. У ІІ етапі взяли участь 48 учнів із 20 навчальних закладів
м. Львова. Двоє учнів виконали усі завдання олімпіади, 21 – половину запропонованих завдань.
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Усі учасники другого етапу були нагороджені сертифікатами та цінними призами. Потрібно
відзначити, що 4 учнів (2-ЛФМЛ, ЛАГ, НВК «Сихівська») отримали можливість навчатися в ІТ
академії «SoftServе», 4 учнів (2- ЛФМЛ, СЗШ №52, 54) - вивчати англійську мову у компанії
«SoftServе» і 10 – в ІТ компанії «ELEKS University».
Враховуючи рішення оргкомітету та журі міської учнівської олімпіади з інформаційних
технологій «Lviv CSIT» до участі у ІІІ етапі був допущений 21 учень.
Для участі у ІІІ етапі олімпіади свої напрацювання подали 13 учнів загальноосвітніх
навчальних закладів м. Львова. Учасники на власний вибір виконували творчі завдання під
гаслом «Львів відкритий для світу»: розробка комп’ютерної гри, яка б відповідала гаслу
олімпіади, її демонстрація для журі; веб-розробка – представлення веб-сайту або веб-проекту
(тематика сайту мала відповідати гаслу конкурсу). Свої завдання для учасників олімпіади
надали ІТ компанії – «ELEKS University» та «SoftServе». Умовою олімпіади було те, що на
конкурси повинні подаватися авторські проекти.
Враховуючи рішення оргкомітету, журі міської учнівської олімпіади з інформаційних технологій
«Lviv CSIT» та ІТ компаній «ELEKS University» і «SoftServе» усі 13 учасників (ЛФМЛ: Маковейчук В.,
Лукомський Р., Кліщ О., Доскач Д., Зелик Т.; ССЗШ №52 - Дубовик С., Смолкін О.; СЗШ № 54
Ховряк І., ЛАГ Пелешко С.; СЗШ № 77: Даніловський Ю., Юськевич А.) були нагороджені цінними
подарунками і призами від ІТ компаній міста та стипендіями Львівської міської ради в розмірі
1000 грн. Учням НВК "Сихівська" Каськуну М. та Мойсеєву Р., які зайняли перше місце вручено
стипендію ІТ кластеру 10 тис. грн. та подарунок школі - комп’ютерний клас (5+1).
Навчальним закладам, учні яких стали учасниками ІІІ етапу міської учнівської олімпіади з
інформаційних технологій «LvivCSIT», а саме: ЛФМЛ, НВК «Школа-гімназія» Сихівська», ССЗШ №
52 ім. М. Лобачевського, СЗШ № 77, ЛАГ, СЗШ № 54 будуть придбані інтерактивні дошки за
рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова.
У 2013-2014 н. р. за ініціативи управління освіти ДГП ЛМР розпочав свою роботу Львівський
віртуальний англомовний університет дистанційного навчання «Lviv Open University»(Львівський
Відкритий Університет).
Львівський Відкритий університет – це віртуальна установа, яка закладає початок свого
існування на базі англомовних курсів найкращих закордонних університетів (Гарвардський,
Масачусетський та інші) під назвою edX.
Можливість прослухати лекції цього університету надається десяти- та одинадцятикласникам, які володіють англійською мовою, а також усім охочим. Всі курси безкоштовні.
Учасниками університету стали 213 учнів навчальних закладів м. Львова. Найбільша кількість
дітей зареєструвалася з Львівської лінгвістичної гімназії, Львівської української гуманітарної
гімназії, НВК «Сихівська».
Навчання в Університеті проводилося за чотирма основними напрямками: гуманітарним,
фізико-математичним, хіміко-біологічним та економічним. Усі, хто прослухав курс та успішно
склав іспити, отримали сертифікати (учні СЗШ №№70;69, 68, 84, 81 ім. П. Сагайдачного,
24 ім. М. Конопницької, НВК «Сихівська»; ЛУГГ ім. Олени Степанів, ЛЛМ та учителі англійської
мови ССЗШ № 45 та ЛЛМ).
Міжнародні та Всеукраїнські олімпіади
Учні навчальних закладів м. Львова мають високі досягнення на Міжнародних олімпіадах,
конкурсах, турнірах:
ІІ місце в Україні за результатами інтернет - олімпіад;
IV місце – за результатами участі у міжнародних учнівських олімпіадах та Всеукраїнських
конкурсах науково-дослідних робіт;
VІІ місце – за результатами Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.
У 2013 році переможцями Міжнародних олімпіад стали:
Стельмах Андрій, випускник ЛФМЛ, золота медаль у складі збірної команди України на
45 Міжнародній олімпіаді з хімії 15-24.07.2013 м. Москва (Росія);
Антощук Тарас, випускник ЛФМЛ, бронзова медальна Міжнародній олімпіаді з фізики
м. Копенгаген (Данія).
У 2014 році срібним призером 55-ї Міжнародної олімпіади з математики, що проходила у
м. Кейптаун (Південно-Африканська Республіка), став Назарій Палько, учень 11 класу Львівського
фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана Франка.
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Микола Кліщ, випускник Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Івана
Франка став бронзовим призером XXV Міжнародної біологічної олімпіади, яка проходила в Індонезії
на острові Балі, влітку 2014 року.
Учнінавчальних закладів м. Львова мають високі досягнення також і на Всеукраїнських
олімпіадах. Зокрема, кількість учасників ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
дисциплін у 2013-1014 н.р. у м. Львові становила – 4792 учні. З них 2030 учнів (42% від кількості
учасників) стали призерами, виборовши: І місце – 405 учнів, ІІ місце - 672 учні, ІІІ місце – 953 учні.
У ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у м. Львові взяло участь
530 учнів. З них 396 учнів стали призерами, виборовши 64 - перших, 125 - других, 207 - третіх місць.
Аналіз кількості переможців ІІІ етапу свідчить про високий рівень знань учасників змагань – учнів
таких навчальних закладів, як: спеціалізована школа-інтернат «Львівський фізико-математичний
ліцей-інтернат при Львівському національному університеті імені Івана Франка», гімназія
«Престиж», НВК "Школа-гімназія "Сихівська", ССЗШ №28.
У IVетапі олімпіад взяло участь 74 учні навчальних закладів м. Львова. 50 учнів зайняли
призові місця, з них: І місце – 7 учнів, ІІ місце – 22 учні, ІІІ місце – 19 учнів.
Перше місце вибороли учні Львівського фізико-математичного ліцею з математики (11 кл.),
фізики (8 кл., 9кл.), хімії (10 кл.), інформатики (10 кл.), учень навчально-виховного комплексу
«Школа - садок «Софія» з іспанської мови (11 кл.), учень НВ ім. В.Симоненка "спеціалізована
школа І ступеня-гімназія" з екології (10 кл.).
У березні 2014 року журнал «Фокус» опублікував перелік шкіл, які найчастіше готують
переможців і призерів IV-го етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. На першому місці був
Львівський фізико-математичний ліцей – інтернат при ЛНУ ім. І. Франка.
Учениці 10 класу загальноосвітньої школи № 82 м. Львова Ярезі Г., переможниці Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури, призначено стипендію Кабінету Міністрів України.
IV- етап Всеукраїнських учнівських олімпіад, кількість призерів
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Результати Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів показали, що більшість учнів успішно
впорались із завданнями, виявили глибоке розуміння законів, теорій, продемонстрували вміння
творчо застосовувати теоретичні знання на практиці, обґрунтовувати отримані результати, робити
узагальнення та висновки
Призери ІІ - ІV - етапів Всеукраїнських олімпіад у 2011-2014 р.р.
.
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ІІ етап

Активною є участь учнів навчальних закладів м. Львова у турнірах МАН, конкурсах-захистах
науково-дослідницьких робіт, Всеукраїнському конкурсі з української мови імені П. Яцика,
Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», Всеукраїнському інтерактивному природничому
конкурсі «Колосок», Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня», Міжнародному конкурсі з
інформатики «Бобер», Всеукраїнському інтерактивному історичному конкурсі «Лелека».
Середня частка залучення учнів до інтелектуальних конкурсів
природничо-математичного спрямування
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40,00

20,61
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13,68
5,09

20,00

Середня частка
залучення учнів
до конкурсів
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Колосок2013 (осінь)

Кенгуру2014 (весна)
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Конкурси, кількість учасників
квітень - 111

червень; 0
травень - 100 серпень;
0

вересень - 220

березень - 173

жовтень - 145

лютий - 250

листопад - 150
січень - 66

грудень - 202

Зовнішнє незалежне оцінювання
За результатами ЗНО-2013 випускники м. Львова посіли перше місце в Україні. 42 випускники навчальних закладів міста набрали по 200 балів. Випускниця Львівського фізикоматематичного ліцею набрала 600 балів за результатами ЗНО-2013. 20,7 % випускників набрали
від 183,5 до 200 балів з української мови та літератури,16,5% – з історії України,14,1 % – з математики та 12,99 %занглійської мови. 11 учнів Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату
отримали 200 балів.
Управлінням освіти проведено детальний аналіз успішності випускників 2013 року та
результатів ЗНО-2013. За результатами аналізу визначено навчальні заклади, у яких найбільший
відсоток учнів з високим рівнем навчальних досягнень та найвищий середній бал атестату
випускників. Найбільший відсоток учнів з високим рівнем навчальних досягнень у ССЗШ № 28
(89,8 %). Найвищий середній бал атестату – у випускників НВК «Галицька» – 195,6. При аналізі
результатів ЗНО виявилося, що жоден із цих закладів не показав високих результатів,що вказує на
необ`єктивність оцінювання.Також при аналізі враховувався середній бал успішності з навчального
предмету. В окремих навчальних закладах чітко простежується відповідність між кількістю учнів з
високим рівнем навчальних досягнень та високим результатом ЗНО. Для прикладу: Львівська
гімназія «Євшан» – 70, 6 % учнів отримали високий рівень навчальних досягнень, 70,58 %
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випускників набрали від 183,5 до 200 балів за результатами ЗНО-2013 (українська мова і
література); ЛФМЛ – з математики; ССЗШ № 37 – з української мови і літератури; ССЗШ № 69 – з
математики; ССЗШ № 5 – історія України; СЗШ № 44, СЗШ № 57 (історія України).
Потрібно зауважитти також, що у СЗШ № 100 16 % учнів з високим результатом з
математики, однак 37, 5 % за результатами ЗНО 2013 р. отримали від 183,5 до 200 балів.
Однак є навчальні заклади, в яких середній бал атестата надто високий у порівнянні до
результатів зовнішнього незалежного оцінювання. До прикладу:
НВК «Галицька» – середній бал атестату 195,6; 56 % випускників мають високий рівень
навчальних досягнень; середній бал успішності з української мови і літератури – 10 і
лише 23 % випускників набрали від 183,5 до 200 балів за результатами ЗНО з
української мови і літератури;
СЗШ № 3 – 23 % випускників мають високий рівень навчальних досягнень; середній бал
успішності з української мови і літератури – 9,3 і жоден випускник не набрав від 183,5 до
200 балів за результатами ЗНО з української мови і літератури;
Львівська академічна гімназія – середній бал атестату 187,2; 81,8 % випускників мають
високий рівень навчальних досягнень; середній бал успішності з української мови і
літератури – 10,5 і лише 50,57 % випускників набрали від 183,5 до 200 балів за
результатами ЗНО з української мови і літератури;
СЗШ № 74 – середній бал атестату 183,2; 61,5 % випускників мають високий рівень
навчальних досягнень; середній бал успішності з української мови і літератури – 10,4 і
лише 30,77 % випускників набрали від 183,5 до 200 балів за результатами ЗНО з
української мови і літератури;
СЗШ № 15 – середній бал атестату 179,2; 64,7 % випускників мають високий рівень
навчальних досягнень; середній бал успішності з української мови і літератури – 9,5 і
лише 20 % випускників набрали від 183,5 до 200 балів за результатами ЗНО з
української мови і літератури;
СЗШ № 63 – середній бал атестату 181,9; 66,7 % випускників мають високий рівень
навчальних досягнень; середній бал успішності з української мови і літератури – 9,8 і
лише 38 % випускників набрали від 183,5 до 200 балів за результатами ЗНО з
української мови і літератури;
СЗШ № 82 – середній бал атестату 181; 64,4 % випускників мають високий рівень
навчальних досягнень; середній бал успішності з української мови і літератури – 9,9 і
лише 20 % випускників набрали від 183,5 до 200 балів за результатами ЗНО з
української мови і літератури;
ССЗШ № 93 – середній бал атестату 181,9; 71,1 % випускників мають високий рівень
навчальних досягнень; середній бал успішності з української мови і літератури – 9,8 і
лише 40 % випускників набрали від 183,5 до 200 балів за результатами ЗНО з
української мови і літератури;
СЗШ № 1 – середній бал атестату 177,2; 61,8 % випускників мають високий рівень
навчальних досягнень; середній бал успішності з української мови і літератури – 8,9 і
лише 16,6 % випускників набрали від 183,5 до 200 балів за результатами ЗНО з
української мови і літератури;
СЗШ № 50 – середній бал атестату 174,3; 50 % випускників мають високий рівень
навчальних досягнень; середній бал успішності з української мови і літератури – 9,7 і
лише 22,5 % випускників набрали від 183,5 до 200 балів за результатами ЗНО з
української мови і літератури;
ССЗШ № 46 – середній бал атестату 184,8; 71,1 % випускників мають високий рівень
навчальних досягнень; середній бал успішності з української мови і літератури – 10,2 і
лише 24,3 % випускників набрали від 183,5 до 200 балів за результатами ЗНО з
української мови і літератури;
СЗШ № 30 – середній бал атестату 171,05; 33,3 % випускників мають високий рівень
навчальних досягнень; середній бал успішності з української мови і літератури – 8,7 і
лише 17,6 % випускників набрали від 183,5 до 200 балів за результатами ЗНО з
української мови і літератури.
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За підсумками 2013 – 2014 навчального року найвищий бал атестату був у випускників ЛЛГ
(54 бали) та НВК ім. В. Стуса (53,5). Найбільша кількість випускників з середнім балом атестата
50 – 60 (без медалістів) зареєстрована у Львівському фізико – математичному ліцеї – інтернаті
при ЛНУ ім. І. Франка – 88 осіб.
На участь у зовнішньому незалежному оцінюванні 2014 року зареєструвалися 4778 випускників,що становить 90 % від загальної кількості випускників загальноосвітніх навчальних
закладів (порівняння з попередніми роками).
Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх
навчальних закладів м.Львова, які виявили бажання стати студентами вищих навчальних
закладів освіти, відбулося впродовж двох сесій – основної ( з 3 до 27 червня 2014 року) та додаткової (з 1 до 15 липня 2014 року).
Обов’язковим для всіх вступників було зовнішнє незалежне оцінювання з української мови
та літератури. У 2014 році на всеукраїнське тестування винесено ще такі предмети: історія
України, всесвітня історія, математика, біологія, географія, фізика, хімія, російської мова,
світова література та одна з іноземних мов: англійська, німецька, французька або іспанська.
Кожен зареєстрований учасник ЗНО мав змогу скласти тести не більш як із 4 предметів.
У м. Львові було забезпечено організацію роботи 38 пунктів тестування: СЗШ №
1,2,9,13,15,17,18,22,27,29,32,42,45,46,54,60,65,68,70,75,81,82,83,84,91,92,97,98,100,Львівська
лінгвістична гімназія, НВК «Школа І ступеня – гімназія «Гроно»,ЛНВК «Школа І ступеня – гімназія»,
НВК «Школа-ліцей «Оріяна», НВК «Школа – садок «Софія», ЛНВК ім. В. Стуса, Львівськийліцей
менеджменту, ЛНВК ім. В. Симоненка, Львівська гімназія «Престиж».
За результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2014 року у м. Львові є одна
учасниця ЗНО (з п’яти по Україні), яка набрала 600 балів (по 200 балів з трьох предметів) – це
випускниця Львівської лінгвістичної гімназії Мартиневич Ольга – Андріана. Найбільша кількість
абітурієнтів, які здобули максимальний бал з двох предметів, теж у Львові. Загалом з
50 випускників, що отримали найкращі результати з 2 предметів, 9 зі Львова.
Навчальні заклади міста, чиї випускники отримали по 200 балів з двох предметів:
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ЛНУ ім. І.Франка (2 випусники);
Класична гімназія при ЛНУ ім. І. Франка;
СЗШ І-ІІІ ступенів №50 Львова;
НВК "Школа-гімназія «Сихівська»;
СЗШ №86;
ЛНВК ім. В.Стуса "Спеціалізована школа І ступеня-гімназія міжнародних відносин";
ЛНВК ім. В.Симоненка з поглибленим вивченням німецької мови «Спеціалізована школа
І ступеня-гімназія»;
Львівська українська приватна гімназія.
13 випускників зі Львова набрали найвищу кількість балів по ЗНО з іноземної мови,
загалом по всій Україні найвищий результат показали лише 87 учнів.
Перелік загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова, де навчалися абітурієнти, які
отримали максимально можливу кількість тестових балів на ЗНО з англійської мови:
Класична гімназія при ЛНУ ім. І. Франка (2 випускники);
Львівська академічна гімназія при НУ "Львівська політехніка"(2 випускники);
Львівський фізико-математичний ліцей-інтернат при ім. І. Франка;
Львівська гімназія "Євшан";
ЛНВК ім. В. Стуса "Спеціалізована школа І ступеня-гімназія міжнародних відносин;
Львівська лінгвістична гімназія;
НВК "Школа-гімназія "Сихівська" м. Львова;
СЗШ № 9 м. Львова;
СЗШ № 99 м. Львова;
СЗШ № 86 м. Львова;
СЗШ І-ІІІ ступенів №91 м. Львова.
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ІІ.ІІІ. Рівень навченості
У 2014 р. свідоцтво про базову загальну середню освіту отримав 5731 учень 9-х класів.
Претендентів на отримання свідоцтв з відзнакою було 357, з них 320 (5,6% випускників) учнів
отримали свідоцтва з відзнакою (у 2011 році – 345 учнів, у 2012 році – 414 учнів.у 2013 році –
395 учнів).
Кількість свідоцтв з відзнакою в розрізі районів
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Кількість випускників 11-х класів – 4133, що на 20 осіб менше, ніж у 2013 році.
У 2014 р. нагороджено золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» 329 учнів
(8,0% випускників) з 335 претендентів, срібною медаллю «За досягнення у навчанні» - 83 учні
(2,0% випускників), 81 учень був претендентом.
Випускники 2013 - 2014 навчального року
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Відповідно до наказу департаменту освіти і науки ЛОДА від 28. 03.2014 № 08-01/92 «Про
моніторинг якості знань учнів 11-их класів загальноосвітніх навчальних закладів області», у
зв’язку із щорічним збільшенням кількості випускників, нагороджених золотими і срібними
медалями, значна частина яких не підтверджує високого рівня знань під час проходження
зовнішнього незалежного оцінювання, департаментом освіти і науки ЛОДА було проведено
моніторинг знань учнів 11-их класів загальноосвітніх навчальних закладів з української мови та
літератури, математики, історії України. Для проведення моніторингу якості знань учнів 11-их
класів було обрано загальноосвітні навчальні заклади, у яких відсоток претендентів на
нагородження золотими і срібними медалями становив д 22,6 % - 41, 2%, від загальної кількості
випускників. У м. Львові моніторинг проведено у СЗШ № 3 та СЗШ № 34 ім. М. Шашкевича.
За результатами проведеного моніторингу виявлено, що високий рівень знань:
у СЗШ № 3 з української мови підтвердили – всі присутні на нагородження медалями
учні; з літератури – 50 % претендентів; з математики – 83 % претендентів;
у СЗШ № 34 ім. М. Шашкевича – лише 1 учень, претендент на медаль, підтвердив
високий рівень знань із української мови та літератури, математики, історії України.
Достатній рівень знань з одного предмета показали 5 учнів СЗШ № 3, 3 учні СЗШ № 34
ім. М. Шашкевича; з двох предметів – 1 учень СЗШ № 3, 2 учні СЗШ № 34 ім. М. Шашкевича; з
трьох предметів – 3 учні СЗШ № 34 ім. М. Шашкевича.
Неприпустимим є те, що у СЗШ № 34 ім. М. Шашкевича один претендент на нагородження
золотою медаллю контрольну роботу з української літератури написав на «6» балів.
Причиною таких результатів у вказаних закладах є необ’єктивність оцінювання знань учнів
з української мови і літератури та математики, що суперечить вимогам Критеріїв оцінювання
навчальних досягнень учнів з базових дисциплін, а також послаблення контролю зі сторони
керівників навчальних закладів щодо об’єктивності оцінювання навченості учнів.
Слід зазначити, що частина балів, виставлених вчителями під час перевірки робіт з української мови і літератури та математики не підтверджена експертними комісіями, а саме,
занижено бали:
української мови – на 1 бал чотирьом учням СЗШ № 34 ім. М. Шашкевича;
з української літератури – на 1 бал двом учням СЗШ № 34 ім. М. Шашкевича;
з математики – на 1 бал двом учням СЗШ № 34 ім. М. Шашкевича; на 2 бали одному
учню СЗШ № 3.
Причиною вказаних порушень є те, що учителі української мови і літератури, математики
СЗШ № 34 ім. М. Шашкевича та вчителі математики СЗШ № 3 недостатньо обізнані із Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з базових дисциплін української мови і літератури та математики.
Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради на 2014 рік, на виконання наказу управління освіти департаменту
гуманітарної політики Львівської міської ради від 18.04.2014 р. № 199р «Про перевірку об’єктивності визначення претендентів на нагородження золотою та срібною медалями у ЗНЗ м. Львова», з
метою об’єктивного визначення претендентів на нагородження золотою та срібною медалями у
загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова, з 29 квітня по 16 травня 2014 року спеціалістами
відділів освіти УО ДГП ЛМР здійснено перевірку об’єктивності визначення претендентів на
нагородження золотою та срібною медалями у ЗНЗ м. Львова.
За результатами перевірки було виявлено ряд порушень «Інструкції з ведення класного
журналу учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів» окремими вчителями та
констатовано необ’єктивність проведення оцінювання навчальних досягнень учнів, а саме:
має місце виправлення поточних та тематичних оцінок, в тому числі в учнів-претендентів
на медалі, без засвідчення даних виправлень підписом керівника та печаткою навчального закладу;
тематичне оцінювання претендентам на медаль виставлене на підставі однієї оцінки;
відсутнє поточне оцінювання з окремих предметів; при виставленні підсумкових оцінок
не завжди акцент робився на контрольні види робіт;
виявлено окремі факти розбіжностей у даті проведення письмової роботи, вказаній у
журналі, та даті в учнівських зошитах;
невчасне здійснення запису у класних журналах;
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в окремих претендентів на нагородження медалями мали місце поточні оцінки та оцінки за
контрольні роботи нижчі за «9» балів, проте це не є порушенням вимог Положення про золоту
медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні».
Екстернат – одна із форм навчання, яка організована у місті Львові для здобуття базової та
повної загальної середньої освіти. Всього у 2013-2014 навчальному році надійшло 50 заяв на
отримання документів встановленого зразка за відповідний ступінь освіти (І ступеня – 1 заява,
ІІ ступеня – 8 заяв, ІІІ ступеня – 41 заява). Екстернат проводився у 21 навчальному закладі Львова
(СЗШ №55, ССЗШ №5 ім. І. Кокорудзів, ЛСШ «Надія», В(з)СЗШ №17, СЗШ №45, №15, ЛУГГ, СЗШ
№18, СЗШ №65, НВК «Один, два, три», НВК «ГРОНО», СЗШ «Лідер», ЛЗШ інтернат-школи №2,
СЗШ №33, СЗШ №91, ЛГ «Престиж», СЗШ №3, ЛЛГ, ССЗШ №28, ВСЗШ №28). Пройшли державну
підсумкову атестацію – 45 екстернів, з них 6 - за курс базової загальної середньої освіти, 38 - за
курс повної загальної середньої освіти і один учень – за курс початкової школи.
Порівняльний аналіз здобуття освіти за формою навчання екстернат
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ІІ.ІV. Моніторингові дослідження рівня
навчальних досягнень учнів
Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради з метою визначення рівня навчальних досягнень учнів, засвоєння ними
програмного матеріалу з географії та математики у 2013 – 2014 навчальному році було проведено моніторингові дослідження навчальних досягнень учнів та проаналізовано рівень
отриманих знань, а також встановлено відповідність їх знань до вимог програм.
Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів з географії проводився серед учнів 8 (9) класів
навчальних закладів усіх типів: гімназій, спеціалізованих, загальноосвітніх шкіл, з метою отримання
об’єктивної інформації про оволодіння учнями систематизованими знаннями, уміннями та
навичками, об’єктивності оцінювання рівня навчальних досягнень, визначених Державним
стандартом базової і повної загальної середньої освіти та навчальними програмами.
Для проведення І - ІV етапу моніторингових досліджень з географії серед учнів 8 (9) – х
класів було залучено 30 навчальних закладів, по 5 з кожного району Львова, саме: Львівська
академічна гімназія, гімназія «Євшан», ЛНВК «Школа І ст. – гімназія», НВК «Оріяна», НВК «Софія», НВК ім. Стуса, гімназія «Престиж», ССЗШ №№ 2; 8; 15; 52; 81; СЗШ №№ 13; 23; 29; 34;
35; 36; 44; 47; 49; 50; 51; 60; 62; 65; 77; 91; 95; 96.
Динаміка чисельності учасників І – ІV етапу моніторингу ЗНЗ м. Львова
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Слід зауважити, що спостерігається незначне зростання кількості відсутніх учасників. Найбільша
кількість відсутніх на ІV етапі моніторингу – 158 учнів, що становить 20,4% від загальної кількості.
Аналіз робіт показав, що учні добре справились із завданнями з вибором однієї правильної
відповіді (близько 90% правильних відповідей), на визначення відповідності (85%), практичними
(70%). Викликало труднощі завдання із вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих (близько 45% правильних відповідей). Найменше балів отримали учні за виконання
завдань відкритого типу, які передбачали розгорнуту відповідь (близько 20% правильних
відповідей). Школярі давали коротку відповідь або взагалі не приступали до виконання цього
завдання. Учні показали компетентність у використані теоретичних та практичних знань, вмінь та
навичок з географії.
Порівнюючи результативність І, ІІ, ІІІ, ІV етапів моніторингу шкіл міста, слід відзначити мінімальне розходження результатів середніх шкільних та моніторингових оцінок. Винятком виявились результати І етапу моніторингу, де у семи навчальних закладах шкільні та моніторингові
оцінки відрізняються більше як на 2 бали: ЛАГ (2 бали); ССЗШ № 52 (2,4 бали); ЛНВК «Школа
Iступеня-гімназія» (2 бали); НВК «Школа «Оріяна» (2,3 бали); СЗШ № 81 (2,9 бали); СЗШ № 62
(3 бали). Така розбіжність свідчить про те, що восьмикласники гірше засвоїли матеріал за курс
7клас «Географія материків і океанів».
Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів з математики у закладах освіти м. Львова
було проведено у два етапи серед учнів 7-х класів. до вимог програм.
У моніторингу взяли участь 30 навчальних закладів – по 5 від кожного району міста: СЗШ №№ 3,
9, 10, 87, 18, 68, 77, 6, 7, 24, 82, 71, 1, 72, 84, 90, 22, 38, 78, 92, 100, 31, 36, 45, 48, 66, НВК «Школа-гімназія «Галицька», НВК «Гроно», гімназія «Євшан», НВК «Школа-гімназія «Сихівська».
Динаміка чисельності учасників І-ІІ етапу моніторингу ЗНЗ м. Львова
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В ході моніторингового дослідження виведено середні бали навчальних досягнень учнів за
І семестр 2013-2014 н.р. та за виконану монітоингову роботу 10.04.2014 року.
Результати порівняння показали, що суттєвих відмінностей у рівні навчальних досягнень
учнів між оцінкою за І семестр та показниками ІІ етапу моніторингу в цілому не спостерігається.
Однак в окремих навчальних закладах спостерігається різниця між показниками
семестрової оцінки та моніторингової коливається від -2,6 до +2,3 бали: СЗШ № 68 (-2,4 бали);
СЗШ № 18 (-1,6 бала); СЗШ № 82 (-2,6 бала); СЗШ № 24 (-1,8 бала); СЗШ№ 77 (- 1,5 бала);
СЗШ № 90 (+2,3); СЗШ № 71 (+2,0).
I - ІІ етапи моніторингового дослідження з математики виявили:
складні для засвоєння учнями програмові питання навчального матеріалу;
окремі прогалини в знаннях учнів;
ступінь розвитку у школярів логічного мислення;
рівень математичної грамотності учнів.

ІІ.V. Проект «Діти соціально-незахищених категорій»
Упродовж 2013 – 2014 навчального року органами управління освіти проводився ряд
організаційно-координаційних заходів з охорони дитинства та соціального захисту дітей сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування в загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова.
Відповідно до бази даних станом на 01.01.2014 року в загальноосвітніх навчальних
закладах м. Львова навчалося:
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - 383;
дітей з малозабезпечених сімей - 580;
дітей з багатодітних сімей - 6694;
дітей з особливими освітніми потребами - 732;
дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС - 215;
дітей, які постраждали внаслідок Скнилівської аварії - 10;
дітей військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ, журналістів та шахтарів, які загинули під час виконання службових обов’язків - 14.
На виконання нормативно-розпорядчих документів діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечуються безкоштовним гарячим харчуванням у загальноосвітніх
навчальних закладах вартістю 8,8 грн. в день на одну дитину.
Щорічно проводиться виплата матеріальної допомоги:
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування у сумі 600 грн. на кожну
дитину для придбання шкільної форми та шкільного приладдя;
опікунам дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які закінчили
навчання у загальноосвітньому навчальному закладі (при працевлаштуванні) у сумі 7308
грн. на одну дитину;
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування в сумі 1810 грн. при досягненні ними повноліття (одноразово).
Органами управління освіти проводиться систематичний збір та аналіз інформації щодо
успішності та зайнятості дітей наступних категорій:
діти сироти;
діти позбавлені батьківського піклування;
діти з багатодітних сімей (4 і більше дитини);
діти з малозабезпечених сімей (відповідно до довідок);
діти із девіантною поведінкою;
діти, які знаходяться на внутрішньошкільному обліку;
діти, які знаходяться на обліку у відділі кримінальної міліції.
За результатами, середній бал успішності дітей вищезазначеної категорії становить
7 балів. Потрібно зазначити, що дітей з високим рівнем досягнень знань набагато більше, ніж
учнів з низьким рівнем.
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Бал успішності дітей соціально незахищених категорій за 2013-2014 н. р.
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Працівникам психологічної служби рекомендовано взяти під особливу увагу роботу з
дітьми соціальних категорій, зокрема успішність та фактична зайнятість у гуртковій діяльності,
учнів таких шкіл:
Залізничний район: СЗШ № 18, 60, 65, 74, 77;
Личаківський район: СЗШ № 6, 24, 49, 63, 70, 82, 7, Школа-інтернат № 2, СЗШ «Лідер»;
Сихівський район: СЗШ № 13, 32, 69, 84, 86, 90, 95, 96, 98, Школа-ліцей «Оріяна»;
Франківський район: СЗШ № 36, 45, 48, 55, 50, 46, 66, 5, 31, 17;
Шевченківський район: СЗШ № 97, 22, 23, 38, 41, 43, 44, 54, 78, 92, 99, 100;
Галицький район: СЗШ № 87, 35.
З метою активізації зазначеної діяльності, Навчально-методичним центром освіти м. Львова було організовано та проведено 6 навчально-практичних семінарів та фестиваль для
практичних психологів і керівників шкільних районних методоб`єднань класних керівників.
Станом на 01.01.2014 р., понад 70% дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, охоплені позашкільною та гуртковою роботою. 71 дитина зазначеної категорії відвідує
позашкільні навчальні заклади, що знаходяться у підпорядкуванні управління освіти ДГП ЛМР.
100% дітей зазначеної категорії забезпечено шкільними підручниками.
Через Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації органами
управління освіти м. Львова періодично поновлюються єдині квитки дітям-сиротам та дітям,
позбавленим батьківського піклування для забезпечення безкоштовного проїзду в транспорті і
відвідування культурно-масових закладів.
Ведеться чіткий облік дітей соціально незахищених категорій щодо забезпечення їх
безкоштовним та якісним літнім відпочинком та оздоровленням.
Дітям, що відносяться до вищезазначеної категорії, пропонується безкоштовний літній
відпочинок у таборах «Старт» (с. Коростів Сколівського району Львівської області) і «Ватра» (с.
Гребенів Сколівського району Львівської області), що перебувають у підпорядкуванні управління
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освіти ДГП ЛМР. У таборі «Ватра» організовано відпочинок та оздоровлення для всіх дітей
загальноосвітньої школи-інтернату № 2 м. Львова, в тому числі і 15 дітей - сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування зазначеного навчального закладу.
З метою широкого охоплення дітей організованим відпочинком, на базі загальноосвітніх
навчальних закладів в літній період створюються пришкільні табори з денним перебуванням. У
пришкільних таборах цьогоріч відпочинком було охоплено близько 30 дітей - сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування.
До роботи з дітьми соціально незахищених категорій, окрім державних служб, долучаються такі організації, як: «Червоний Хрест», «Фонд Святого Володимира і Ольги», громадська організація «Молодь на роздоріжжі», підлітковий інформаційно-консультаційний центр
«Підліток та сім’я», Винниківський міський центр соціальних служб, Всеукраїнська благодійна
організація «АСЕТ», Благодійний Фонд «Салюс», Львівський міський еколого-натуралістичний
центр, лікарі «Центру здоров’я», Львівський міський центр служб для сім’ї та молоді, Соціальні
служби, ГУМНСУ).
2013-2014 навчальному році психологічною службою системи освіти міста Львова в рамках
проекту: «Освітньо-практична програма для практичних психологів» з метою навчання за
напрямками сучасної психологічної науки було проведено 6 навчально-методичних семінарів:
«Теорія прив’язаності Дж.Боулбі»;
«Прив’язаність як життєво важливий зв’язок»;
«Теорія прив’язаності Г.Ньюфелда»;
«Робота з психотравмами»;
«Психологічний дебрифінг»;
«Робота з дітьми, які мають труднощі у соціальній адаптації».
4 навчально-практичні семінари:
«Казкотерапія та її роль у роботі з дитиною та дорослим»;
«Робота із посттравматичним стресовим розладом»;
«Коли жахливі події стаються в житті дітей…» (принципи першої психологічної
допомоги дітям та підліткам, що пережили психотравмуючу подію);
«Роль практичного психолога у конструктивному вирішенні конфліктних ситуацій у
дошкільному навчальному закладі».
Учасники заходів
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Для соціальних педагогів міста було проведено такі заходи:
«Буллінг: стара, нова проблема»;
«Театральна педагогіка»;
«Роль соціального педагога у допомозі дитині, яка опинилась у СЖО»;
«Вічний змах до волі».
«Організація роботи з батьками»;
«Статеве виховання у школі».
Також соціальні педагоги міста були учасникамимузично-літературної композиції: «Учітеся,
брати мої» та фестивалю Форум-театрів.
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Проведено навчально-методичні семінари, спрямовані на забезпечення впровадження
інклюзивної освіти.
«Організація інклюзивного навчання у ЗНЗ м.Львова»;
«Практичні аспекти впровадження інклюзивного навчання у ЗНЗ м. Львова»;
«Оформлення документації у ЗНЗ з інклюзивною формою навчання»;
«Інклюзивна освіта в Україні. Історія. Реалїї. Перспективи».
Відбулась розширена нарада на тему: «Організація інклюзивного навчання дітей з вадами
зору в умовах загальноосвітнього навчального закладу».
Методистами НМЦО з психології систематично проводиться просвіта інших учасників
навчально виховного процесу (молодь педагоги, виступи на батьківських зборах, вихователі
установ охорони здоров’я, школа резерву керівних кадрів профтехосвіти тощо) на теми:
«Нестандартні підходи до навчання у школі»;
«Групові вправи для покращення психологічного клімату у колективі»;
«Педагогічні та психологічні аспекти ігрової діяльності дитини»:
«Організація роботи з дітьми соціальних категорій. Що таке соціальна оцінка?»;
«Психологічні особливості управлінської діяльності».
Методисти відділу соціальної адаптації, психологічного супроводу, виховної роботи та
позашкілля НМЦО м. Львова брали участь у заходах:
Міжнародна конференція: «Євроінтеграція у сфері охорони здоров’я психічного здоров’я дітей та підлітків: виклики та перспективи»;
Науково-практичний круглий стіл: «Психологія в середній та середній спеціальній освіті».
Систематично відбувається підвищення кваліфікації працівників психологічної служби:
Курс навчання для працівників психологічної служби системи освіти м. Львова: «Основи
собріології – науки про тверезий спосіб життя» (тренер: Оробець Ю.Г.);
Навчальний тренінг: «Гармонізація стосунків між чоловіком та жінкою» (тренер: Оробець Ю.Г.);
Навчально-практичний семінар: «Асоціативні карти в психологічному консультуванні,
психотерапії і тренінговій роботі» (тренер: психолог, навчаючий психотерапевт МТ КПО
Сапіжак О.М.);
Навчально-практичний семінар спільно з Всеукраїнським благодійним фондом «Запорука»,
Організація «Карітас»: «Соціально-педагогічна та психологічна робота з сім’ями мігрантів»;
Навчально-практичний семінар: «Холодинаміка як метод самоаналізу» (тренер Скляр
Г., практичний психолог СЗШ № 65);
Навчально-практичний семінар: «Застосування пісочної терапії у роботі практичного
психолога» (тренер Кваша М.Й., практичний психолог Гімназії «Престиж»).
У 2013-1014 н.р. був організований та проведений з 01 жовтня 2013 р. у Львові міський
конкурс учнівської молоді «Настільки бажаєш, що не зважаєш?». Метою конкурсу було надання
можливості учнівській молоді висловити своє ставлення до проблеми узалежнених явищ у
молодіжному середовищі. У конкурсі взяли участь 53 навчальних закладів Львова. Всього на
конкурс було подано 154 роботи.
Результат конкурсу – це проведення підсумкової конференції з презентаціями робіт учнів у
п`яти номінаціях, після конференції було відкрито виставку учнівських робіт у номінації
«Плакат», яка стала пересувною та кожні два тижні знаходилась у різних школах міста Львова.
Переможцями конкурсу стали:
у номінації «Плакат» - учні СЗШ №49;
у номінації «Інформаційний буклет» - ученицяССЗШ № 37;
у літературній номінації - учні СЗШ №№ 77, 72, 10;
у номінації «Презентація у форматі PowerPoint» учениця ССЗШ № 37;
у номінації «Соціальний відеоролик» - учень ССЗШ №93.
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ІІ.VІ. Освітні проекти
З метою ефективної організації навчально – виховного процесу, оновлення форм та методів роботи сучасного вчителя за підтримки Департаменту гуманітарної політики Львівської
міської ради, управління освіти ДГП ЛМР , Навчально – методичним центром освіти м. Львова
започатковано проекти «Єдиний освітньо – культурний простір м. Львова», «Театральна педагогіка», спільно з Першим українським театром для дітей та юнацтва, «Плекаємо обдарованість»спільно з Національним природознавчим музеєм НАН України.
Проект «Плекаємо обдарованість»
У 2013 – 2014 навчальному році Навчально – методичним центром м. Львова спільно з
Національним природознавчим музеєм НАН України започатковано та успішно реалізовано перший
етап проекту «Плекаємо обдарованість».Керівник проекту Олійник В., методист НМЦО м. Львова.
Цільова група учні 8-11 класів, які були переможцями і призерами учнівських олімпіад з
біології та екології і є високо умотивованими до вивчення біологічних дисциплін.
Учні були учасниками тематичних зустрічей, взяли участь у заході «День і ніч у музеї», що
дало їм змогу поглибити свої знання з предмету, професійно зорієнтуватися, отримати відповіді
на складні питання біологічної науки, покращити результати предметних олімпіад на 3 та 4
етапах. Вчителі шкіл міста прослухали 2 лекції з біології, були учасниками засідань Науковометодичної ради, створеної при музеї.
З метою створення сприятливих умов для пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві, у навчальних закладах м. Львова в 2013 -2014 навчальному році проведено
10 наукових конференцій, конкурсів науково-дослідних робіт для учнів шкіл міста:
наукову конференцію реферативних і науково-дослідницьких робіт «Попередження
правопорушень серед молоді: проблеми взаємодії правоохоронних органів з інститутами
громадянського суспільства» для учнів 9-11 класів на базі Львівської правничої гімназії;
міську малу математичну олімпіаду ім. Ганни Гладунської для учнів 4-х класів на базі
Львівської академічної гімназії;
наукову конференцію реферативних і науково-дослідницьких робіт «Шевченкові стовпи»
– духовна основа світу» для учнів 9-11 класів на базі Львівської академічної гімназії;
міський конкурс проектних, дослідницьких та рефератних робіт «Внесок українців у
європейську культурну спадщину ХХ-ХХІ століття" для учнів 9-11 класів на базі
НВК "Сихівська";
міський учнівський конкурс науково-дослідницьких робіт з математики та інформатики
для учнів 9-11 класів на базі Львівської гімназії "Євшан;
VІІІ міський конкурс реферативних і науково-дослідницьких робіт «Проблеми природокористування в контексті сталого розвитку» для учнів 9-11 класів на базі НВК "Школаліцей "Оріяна";
міську науково-практичну конференцію «Нове покоління до джерел пізнання і духовності» для учнів 8-11 класів на базі Львівської лінгвістичної гімназії;
конференцію науково-дослідницьких робіт «Відкривачі коду геніальності Шевченка» для
учнів гімназій та ліцеїв м. Львова на базі Класичної гімназії при ЛНУ ім. І. Франка;
КВК з права на тему:«Ми маємо право мати право» для учнів 8-9 класів на базі Львівської правничої гімназії;
фестиваль права "Крокуємо з правом" для учнів початкових класів на базі Львівської
правничої гімназії.
Проект "Єдиний освітньо - культурний простір м. Львова"
Задля успішної адаптації проекту «Єдиний освітньо-культурний простір м. Львова» та
запровадження модельних уроків у навчально – виховний процес методистами НМЦО укладено
збірник «Навчання у музеї. Що? Де? Як? Чому? Навіщо?», у якому подано практичні рекомендації і теоретичні засади проведення уроків у музеях. Усі розроблені уроки супроводжуються мультимедійними презентаціями, дидактичним матеріалом, методичними рекомендаціями щодо їх організації та проведення.
До реалізації проекту залучено львівські міські музеї: Національний музеї імені А.Шептицького, Державний природознавчий музей Національної академії наук України, Львівська
галерея мистецтв(Палац Потоцьких), Львіська картинна галерея, Аптека – музей «Під чорним
30

орлом», Львівський музей історії релігії, Львівський історичний музей, Музей етнографії та
художнього промислу, Музей фармакології «Таємна аптека», Музично – меморіальний музей
ім. С.Крушельницької.
Методистами Навчально-методичного центру освіти розроблено модельні уроки в музеях.
Впродовж 2013-2014 н. р. проведено понад 500 уроків в музеях Львова, а саме:
проектний урок з біології у палаці Потоцьких Львівської галереї мистецтв. Тема
«Соковиті плоди» (7 клас), розробленийметодистом НМЦО м. Львова Олійник В. М. –
проведено учителями біології 54 навчальних закладів;
проектний урок з фізики у Львівському Державному природознавчому музеї НАНУ. Тема
«Око. Вади зору. Окуляри. Світ очима…» (7 клас), розроблений методистом НМЦО
м. Львова Білик М. М. – проведено учителями фізики 15 навчальних закладів;
проектний урок з хімії у Національному музеї ім. А. Шептицького. Тема «Класифікація
неорганічних речовин та генетичний зв’язок між ними» (8 клас), розроблений методистом
НМЦО м. Львова Лущик Г. Я. – проведено учителями хімії 33 навчальних закладів;
проектний урок з географії у Національному музеї ім. А. Шептицького. Тема «Рослинний
покрив України»» (8 клас), розроблений методистом НМЦО м. Львова Гнатишин О. М. –
проведено учителями географії 25 навчальних закладів;
проектний урок з інформатики у Національному музеї ім.А.Шептицького. Тема «Створення та
редагування відеокліпів» (10 клас) розроблений методистами НМЦО м. Львова Палій О. Б. та
Козій Я. Я. – проведено учителями інформатики 42 навчальних закладів;
проектний бінарний урок з математики та української літератури у картинній галереї.
Тема «Емма Андієвська «Казка про яян» (6 клас), розроблений методистами НМЦО
м. Львова Кисіль С. М. та Приставською О. І. – проведено учителями української мови і
літератури та математики 21 навчального закладу;
проектний урок для вчителів світової літератури у Національному музеї ім. А. Шептицького. Тема «Національний колорит у творі Р. М. Рільке «Пісня про Правду» (7 клас),
розроблений методистом НМЦО м. Львова Мрачковською Г. М. – проведено учителями
світової літератури 9 навчальних закладів;
бінарний урок з української літератури та художньої культури у Національному музеї
ім. А. Шептицького. Тема «Молюся, Господи, молюсь! Хвалить Тебе не перестану!»
(6 клас), розроблений методистами НМЦО м. Львова Бєловою О. І. та Галамай О. С. –
проведено учителями української мови і літератури 43 навчальних закладів.
На основі отриманих методичних матеріалів педагоги навчальних закладів м. Львова
розробили та провели впродовж року ряд уроків з інших дисциплін на базі музеїв, а саме: з української літератури ті історії (СЗШ № 17), української літератури і художньої культури (АШ «Тривіта»,
гімназія Бл. Кл. Шептицького), української літератури та образотворчого мистецтва (СЗШ № 51 ім.
І. Франка), української літератури та християнської етики (СЗШ № 55), української літератури та
географії (ЛЛМ), бінарний інтегрований урок з математики, української літератури та історії (ЛПГ),
української мови (ЛСШ № 69, СЗШ №№ 60, 84, 92), української літератури (СЗШ № 32),
інформатики і математики (СЗШ № 86), інформатики та геометрії (СЗШ № 20), інформатики та
художньої культури (ЛПГ), інтегрований урок з математики та інформатики (СЗШ № 20), біології та
художньої культури (ВСЗШ № 28), української літератури і природознавства (СЗШ № 30),
української мови, природи та християнської етики (СЗШ № 30), геометрії (7 навчальних закладів),
математики (СЗШ № 49), математики та української літератури (ЛПГ, СЗШ № 99), математики і
природознавства (ЛПГ), математики і історії (ЛПГ), художньої праці (ЛПГ), художньої культури (ЛПГ,
СЗШ № 97), художньої культури та інформатики (СЗШ № 10), англійської мови (7 навчальних
закладів), економіки (ЛПГ), християнської етики (5 навчальних закладів), громадянської освіти
(СЗШ № 33), трудового навчання (5 навчальних закладів), історії (16 навчальних закладів),
«Захисту Вітчизни» (СЗШ № 92), Львовознавства (СЗШ № 32), музичного мистецтва (5 навчальних
закладів), природознавства (НВК ім.. В. Симоненка, НВК «Гроно», СЗШ № 3), «Я і Україна»
(СЗШ № 21), світової літератури (ВСЗШ № 28, СЗШ № 77), образотворчого мистецтва, української
літератури та музичного мистецтва (ССЗШ № 81), християнської етики та образотворчого
мистецтва (ССЗШ № 53), хімії та алгебри (СЗШ № 1, 38), інтегрований урок з трудового навчання,
музичного мистецтва, християнської етики та фізичної культури (СЗШ № 44 ім. Т Шевченка), основ
здоров`я (СЗШ № 33), історії та хімії (ПГ «Брати Ізраїлю»).Проект «Єдиний освітньо – культурний
простір м. Львова продовжуватиметься у наступному 2014-2015 навчальному році.
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Кількість проведених музейних уроків
Українська
література - 71

Біологія - 62
Інформатика - 51

Інші - 71
Хімія - 38
Львовознавство 10
Історія - 31

Світова література 12
Музичне мистецтво
-5

Математика - 28
Географія - 28
Фізика -18
Трудове
Геометрія
- 10
Українська
мова
5
навчання - 5
Образотворче
Християнська етика
мистецтво - 9
Англійська мова - 7
-6

Проект «Художньо-естетичний та мистецький розвиток»
За принципом модельного уроку мистецького спрямування та художньо-педагогічної
драматургії у 2013-2014 н. р. методистом НМЦО м. Львова Л. Гурин розроблено модельний урок з
музичного мистецтва у музично-меморіальному музеї Соломії Крушельницької, а учителем
образотворчого мистецтва СЗШ № 50 ім. А. Макаренка І. Лев на базі Національного музею
ім. А. Шептицького розроблений і проведений як пілотний урок з образотворчого мистецтва.
Впродовж року творча група вчителів музичного та образотворчого мистецтва працювала
над розробками уроків за певними темами. У співпраці проведено наступні пілотні уроки:
«Романтизм у зарубіжній музиці», учителі СЗШ № 17 у співпраці з Музично-меморіальним музеєм С. Крушельницької;
«Шевченкіана Миколи Лисенка», учителі СЗШ № 98 у співпраці з Музично-меморіальним
музеєм С. Крушельницької;
«Світоч Руської трійці», дослідницько-пошуковий проект Львівської гімназії «Престиж»;
«Учітеся, брати мої», учителі СЗШ № 38 і ЛСЗШ – інтернат № 2 у співпраці з ЛНУ ім. І. Франка;
«Симфонія весняного світу», урок-пленер учителів СЗШ № 44 у співпраці з Музеєм
народної архітектури і побуту «Шевченківський гай»;
«Музика в графіці» урок-вікторина у співпраці з Меморіальним музеєм Л. Левицького;
«Шевченко у творчості В. Пилип'юка» урок-презентація, учителі СЗШ № 50 ім. А. Макаренка в Національній галереї мистецтв ім. Б. Возницького;
«Тільки у Львові» урок-концерт з елементами театралізації, учителі СЗШ № 3;
«В майстерні реставратора» майстер-клас, учителі ССЗШ № 81 у співпраці з Національним музем ім. А. Шептицького.
До серпневих нарад буде виданий збірник інтегрованих модельних уроків, проведених
учителями СЗШ № 50 ім. А. Макаренка.
Проект «Театральна педагогіка»
З метою створення в місті освітньо-виховної системи культурологічного розвитку дітей та
молоді, спрямування діяльності педагогів на перетворення дозвілля у чинник особистісного
творчого розвитку учнів за допомогою духовного потенціалу театрального мистецтва, модернізація змісту освіти засобами міських театрів на прикладі Першого українського театру для
дітей та юнацтва, використання новітніх технологій навчання для розвитку творчих здібностей,
формування в учнів ціннісного ставлення до світу, до мистецтва, здатності сприймати і
примножувати художні цінності у царині дозвілля через власний емоційний досвід, пропагування театрального мистецтва у 2013 році започатковано проект «Театральна педагогіка».
Цільовою групою є учні 7-11класів, учителі, педагоги – організатори, соціальні педагоги, практичні психологи, батьки.
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Сформовано базу даних навчальних закладів, які стали першими учасниками проекту, а
саме: ССЗШ 52, ЛЛГ, СЗШ №17, СЗШ №18,СЗШ №41, СЗШ №22, СЗШ №1, СЗШ №42. За
сприяння координаторів проекту 9 квітня 2014 року відбувся театральний фестиваль «Вінок
Кобзареві» акторських колективів ЗНЗ Галицького району м. Львова, а 15 травня - урочисте
нагородження переможців на сцені театру. Переможцями стали: І місце – театральні учнівські
колективи СЗШ № 62 та СЗШ № 3, ІІ місце – театральні учнівські колективи СЗШ № 9 та
СЗШ № 35, ІІІ місце – театральні учнівські колективи ЛАГ та ССЗШ № 4.
Проект«Як навчитись писати статті?»
У жовтні 2013 року на базі НМЦО м. Львова було створено творчу групу вчителів української
мови та літератури м. Львова, (НВК ім. В. Симоненка; НВК «Школа-садок «Софія»; СЗШ № 95;
СЗШ № 60; СЗШ № 49; СЗШ № 41, «Лідер»; СЗШ № 60), які впродовж жовтня-січня 2013-2014 н.р.
збирали матеріал, укладали конспекти уроків, схеми, таблиці, мультимедійні презентації, методичні
рекомендації, дидактичні матеріали для економії часу вчителів щодо підготовки до таких уроків та
максимально ефективного навчання старшокласників правильно та грамотно писати статті.
Експеримент провели на базі гімназій та ліцеїв м. Львова. 15 лютого в НВК ім. В. Симоненка для вчителів гімназій та ліцеїв м. Львова були організовані семінар-тренінг та презентація
методичного посібника «Як навчитись писати статті?». Відбулось жваве обговорення та було
складено план використання матеріалів методичного посібника.
Результатом експерименту стала запланована міська учнівська конференція приурочена
200-річчю від дня народження Т.Г.Шевченка «Відкривачі геніальності коду Шевченка», що
відбулась на базі Львівської класичної гімназії при ЛНУ ім. І.Франка 15 квітня 2014 р. У конференції взяли участь 20 учасників, працювали дві секції: «Літературознавча критика творчості
Т. Шевченка» та «Художньо-естетичні студії дослідників творчості Шевченка». Для оцінки та
аналізу учнівських науково-дослідницьких робіт були запрошені представники УО ДГП ЛМР,
викладачі ЛНУ ім. І. Франка Крохмальний Р. О. та Пірус Р. І., методисти, вчителі української мови та літератури. За результатами конференції готується до друку збірка кращих учнівських
науково-дослідницьких робіт.
Проект «Золотий мольберт»
1 червня 2014 року у Львові проходив щорічний форум дитячої творчості «Золотий
мольберт». Учасники, діти віком 5-17 років, малювали свої роботи в приміщенні Львівської
міської ради, після чого їхні картини були представлені у Національному музеї у Львові ім.
Андрея Шептицького. Учасниками цьогорічного форуму стали понад 300 дітей з різних областей
України.Даний захід був присвячений Міжнародному дню захисту дітей. Цього року щорічний
форум «Золотий мольберт» проходив під гаслом «Діти України за єдину країну» та був
присвячений Пам'яті Воїнів Небесної Сотні.
Було визначено 25 переможців, які отримали золоті медалі. Серед них 2 дітей з Донецька,
5 – з Сєверодонецька, а також діти зі Львова та Львівської області. Також було відзначено
вчителів цих учнів.
Головну відзнаку форуму – Золотий мольберт з благородного металу та з діамантом –
отримала Софія Микитюк з Дрогобича, роботу якої представники журі одноголосно визнали
найкращою. Після нагородження переможці мали можливість взяти участь у шестиденному
пленері в Карпатах, а саме в позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Ватра» в
с.Гребенів Сколівського району.
Проект «Шкільна бібліотека»
Бібліотеки ЗНЗ є одним із чинників забезпечення доступу до якісної освіти, центром
духовності, виховання підростаючого покоління, одним з гарантів реалізації в суспільстві прав
дитини на вільний доступ до інформації, до духовних цінностей національної та світової
культури. При загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова комунальної форми власності
діє 115 шкільних бібліотек, у яких зареєстровано 65 526 користувачів.
За джерелами надходжень фонд шкільних бібліотек протягом звітного періоду поповнився:
за бюджетні кошти на 172670 примірників, за спонсорські кошти на 14510 примірників. У 2013р.
за кошти міського бюджету для поповнення шкільних бібліотек було придбано літературу на
суму 400, 00 тис. грн.: посібники з історії для 5-их і 10-их класів, географічні та історичні карти.
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В умовах обмеженого фінансування у більшості навчальних закладів не тільки недостатньо
поповнюється книжковий фонд шкільних бібліотек, а й не передплачується науково-методична та
педагогічна преса, 35 шкільних бібліотек потребують капітального ремонту, 3 шкільні бібліотеки
перебувають в аварійному стані.
З 115 шкільних бібліотек лише 59 шкільних бібліотек міста Львова мають комп’ютери,
41 шкільна бібліотека має доступ до мережі Інтернет.
Щодо підвищення фахового та професійного рівня бібліотекарів проведено 2 конференції,
7 семінарів та 76 круглих столів.
Курсами підвищення кваліфікацій охоплено 41 бібліотекаря ЗНЗ м. Львова. Кількість
працівників бібліотек – 150, з них з повною вищою спеціальною освітою – 27, з базовою вищою
спеціальною – 40.
Упродовж навчального року з метою покращення роботи шкільних бібліотек, підтримки і
розвитку культури читання школярів, залучення учнів до пошуку необхідної інформації , виховання
у молоді навичок самоосвіти та самореалізації проводяться масштабні загальноміські та шкільні
заходи: Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги, «Юний книголюб», «Брейн-ринг»,
конкурс знавців літератури «Розумники і розумниці», тематичні презентації книг, конкурси-вернісажі
тощо. Всеукраїнська акція «Живи, книго!» проведена у кожній школі щодо збереження підручників
та навчальної літератури. У рамках Всеукраїнського конкурсу «Книгоманія» у шкільних бібліотеках
щорічно проводиться конкурс «Найкращий читач».
У 2013 році найкращими читачами Львова стали учні: серед 6 класів – Косвінцева Дарія
(ССЗШ №52), серед 7 класів – Дмитрик Марія – (ССЗШ №81).
Переможцями цьогорічного міського етапу є учні наступних навчальних закладів: серед
6 класів – Личак Анастасія (СЗШ №43), 7 класів – Чабан Уляна (гімназія «Престиж»), 8 класів –
Сімашко Аліна – (ССЗШ №81).
Проект «Профорієнтаційна діяльність»
У 2013-2014 навчальному році за сприяння громадськихорганізацій проведено Перший
Ярмарок професій у закладах освіти міста Львова.
Починаючи з 20 листопада, учні загальноосвітніх шкіл Львова мали можливість ознайомитись із напрямками навчання усіх вищих навчальних закладів міста на щорічному «Ярмарку
професій», який відбувся у двох районах міста – Галицькому та Сихівському.
Впродовж 2 днів, 20 та 27 листопада, розповідали про свою діяльність представники вищих та післяшкільних навчальних закладів міста. Усі учасники, які відвідали захід, отримали
інформаційні буклети про можливість навчання у Львові за найпоширенішими та найактуальнішими професіями.
У Галицькому районі Ярмарок відбувся на базі СЗШ № 52, до участі були залучені учні
СЗШ №19,27,28,33,34,35,52,62,87,9,3 та 10; у Сихівському районі: на базі СШ № 90, залучені
школи:, школа-ліцей «Оріяна», СЗШ No 32,69,73,80,84,86, гімназія «Сихівська», 90,93,95,96,98.
Спільно з відділом кадрів виконавчого комітету Львівської міської ради впродовж 2013 - 2014 навчального року реалізовано проект «Світ професій та спеціальностей» для учнів 9 – 10 класів в усіх
загальноосвітніх навчальних закладах міста Львова. До участі у реалізації проекту залучені студенти
старших курсів вищих навчальних закладів м. Львова, які проводили профорієнтаційну роботу.
За перше півріччя 2014 р. профорієнтаційною роботою охоплено 10 255 учнів загальноосвітніх
закладів міста.Спільно з Львівським міським центром зайнятості проведено ряд профорієнтаційних
заходів для учнів 9 – 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова:
6 профорієнтаційних уроків з учнівською молоддю навчальних закладів: №№ 2, 3, 60, 33,
9, 68, 18, 50, 83, 84, 48, 93, 94, 96, НВК «Сихівська», «Оріяна»;
виїзні акції «Куди піти вчитися» біля шкіл, які були пунктами проведення зовнішнього
незалежного оцінювання;
презентація навчального закладу. Учні мали змогу ознайомитися з роботою Львівського
професійного ліцею;
День відкритих дверей у Львівському професійному ліцеї, на зустріч були запрошені учні
усіх шкіл Галицькогорайону;
презентації професій, підчас яких учні мали можливість ознайомитися з професіями
галузі легкої промисловості.
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Проект «Здоров’я дитини»
З метою пропаганди здорового способу життя, гармонійного розвитку дитини та впровадження
системи організації фізкультурно-оздоровчої роботи, з жовтня 2013 року у загальноосвітніх
навчальних закладах м. Львова запроваджено уроки плавання для учнів 4-х класів.
Уроки плавання організовано на базі 15-ти навчальних закладів, у яких функціонують
басейни – СЗШ № 13,18,36,45,65, 84, 90, 92, 96, 97, 99, НВК «Сихівська», НВК ім. В. Симоненка,
НВК «Софія», НВК № 94, із залученням тренерів дитячо-юнацької спортивної школи № 9.
Впродовж 2013-2014 навчального року плаванням охоплено понад 2 500 учнів 4-х класів
25-ти навчальних закладів міста Львова. Потрібно зазначити, що не залучені учні Галицького та
Личаківського районів, у зв’язку із відсутністю басейнів у ЗНЗ даних районів.
Ініціативною групою педагогів у складі директора дитячо-юнацької спортивної школи № 9
м. Львова В. Нероди, інструктора з плавання СЗШ № 97 А. Коростє-льова та інструктора з
плавання СЗШ № 36 А. Рябовола розроблено програму та методичні рекомендації, які дозволять учням адаптуватися до водного середовища та навчитися триматися на воді. Цією ж
групою педагогів опрацьовано Положення про початкове навчання дітей плаванню у 4-х класах
середніх загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова у 2013 – 2014 навчальному році.
Керівниками навчальних закладів розроблено графіки відвідування басейнів учнями шкіл та
внесені відповідні зміни до розкладів уроків.
Впродовж 2013-2014 навчального року у загальноосвітніх навчальних закладах міста проведено
фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи в рамках міських шкільних спартакіад з таких
видів спорту, як: футбол, легка атлетика, шахи, настільний теніс, баскетбол, волейбол, а також
комплексні змагання «Старти надій», «Шкіряний м’яч», «Козацький гарт». В рамках підготовки до
реалізації проекту «Євробаскет» в школах міста проведено шкільні, районні та міські змагання з міні баскетболу. Усі школи міста взяли участь в Олімпіаді з фізичної культури, ряд шкіл залучали до
програми Олімпійської освіти – «Олімпійське лелеченя».
Збірні команди взяли участь у першості з волейболу серед юнаків та дівчат, першості Львівської
області з легкої атлетики, плавання, легкоатлетичного багатоборства для учнів 7-их класів «Старти
надій», футболу серед хлопців «Шкіряний м’яч», футболу серед дівчат,змаганнях « Козацький гарт».
Учителі фізичної культури та учні стали активними учасниками «Спортивного ярмарку»
(26.09 – 29. 09. 2013р.), «Олімпійського тижня» (16.09.13 - 20.09.13), тижня «Основ здоров’я та
фізичної культури і спорту (09.09.13 -18.09.13р).
За сприяння громадських організацій були проведені змаганнях з міні-футболу на першість
м. Львова, у яких взяли участь 30 команд навчальних закладів м. Львова.
Учителі фізичної культури впродовж навчального року взяли участь у форумі вчителів
фізичної культури м. Львова,за сприяння громадських організацій, у школах педагогічної
майстерності щодо планування та проведення заходів із розвитку спортивно-масової роботи та
пропагування здорового способу життя.
Міжнародні проекти
У загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова станом на 01.01.2014р. функціонує
88 шкільних євроклубів, задіяно 1691 учасник, із них 212 вчителів та 1481 учень.
У навчальних закладах м. Львова продовжується робота у рамках проекту «Face to Faith»
(«Лицем до віри»), започаткованого екс-прем’єром - міністром Великобританії Тоні Блером.
Учасники проекту – вчителі-опікуни та учні-члени шкільних євроклубів закладів освіти м. Львова, ініціатори проекту – випускники ЛЛГ. Основною методичною проблемою, над якою працювали вчителі-опікуни шкільних євроклубів закладів освіти міста Львова у 2013-2014 н. р. – це
«Впровадження євроінтеграційних аспектів в освіті у сучасну школу».
У 2013-2014 н. р. продовжувалася співпраця з Британською Радою, були організовані і
проведені Кембріджські іспити з англійської мови для дітей (Young Learners English, рівнів
Starters, Movers, Flyers). Більше 300 учнів шкіл успішно здали іспити міжнародного зразка та
отримали сертифікати Кембріджської екзаменаційної ради.
29 серпня 2013 року у Львові відбулося урочисте відкриття Центру навчально-методичної
літератури Гете-інституту для вчителів німецької мови у Львівській спеціалізованій середній
загальноосвітній школі №28 з поглибленим вивченням німецької мови.
Гете-інститут є культурним інститутом Німеччини, який займається просуванням вивчення
німецької мови закордоном і підтримкою інтернаціональних зв’язків. у ССЗШ № 28 став частиною
цього інституту, функціонує як звичайна бібліотека, а тому кожен охочий має можливість стати його
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читачем. Центр навчально-методичної літератури Гете-інституту має велику кількість літератури,
зокрема понад 1 тис. екземплярів підручників для різних рівнів вивчення німецької мови, художніх
книжок, а також країнознавчої літератури, словників та спеціалізованої методичної літератури. Він
розрахований на широке коло відвідувачів. Це можуть бути, як студенти, так і викладачі та будь-які
інші люди, які хочуть вивчати німецьку мову.
Впродовж року у навчальних закладах активно запроваджувалися міжнародні проекти, а саме:
проект Посольства Франції з білінгвальними школами України «Білінгвальне навчання і
його перспективи» (ССЗШ № 37) – стажування вчителя французької мови у Франції;
освітня програма «Вольтаренко»: навчання і стажування учнів ССЗШ № 37 у Французьких коледжах (7 учнів);
участь учнів та вчителів французької мови у проведенні Французької весни (проект
Французького посольства в Україні);
проекти «Культурна різноманітність»: учні ЛЛГ з учнями Греції та Румунії – культурний обмін;
проект «SMART»: учні ЛЛГ з Литовським католицьким університетом – перекладацька практика (влітку);

проект з Британською радою «Dreams + Teams» (учні ЛЛГ);
проект від Ґете інституту «Школи – партнери майбутнього»: учні НВК ім. В.Стуса;
проект «Флеш-моб»: учні НВК ім. В.Стуса з учнями Канадійської католицької школи ім.Остіна Браєна;

проект «Освіта: перетинаючи кордони». Співпраця з центром освітніх ініціатив.
На базі НМЦО та навчальних закладів регулярно проводились просвітницько-інформаційні
заходи, спрямовані на популяризацію знань про європейську та євроатлантичну інтеграцію України, «круглі столи», інтерактивні семінари, тренінги, майстер-класи, відеоконференції, вікторини, дебати тощо. Успішно проведені:
школи професійного розвитку педагогів:
«Осіння школа» (жовтень 2013 р., гімназія «Престиж»);
«Зимова школа» (20-21. 01. 2014 р., ЛПГ, гімназія «Сихівська») на тему «Толерантність –
риса справжньої демократії»);
«Весняна школа» (24, 25, 26, 27.03.2014 р., гімназія «Галицька», СЗШ № 74, 95, 51, 30,
ССЗШ № 8) на тему «Місце України в європейській історії);
«Літня школа» (03.06.2014 р., в приміщенні Львівської Обласної універсальної бібліотеки)
на тему «Впровадження євроінтеграційних аспектів в освіті у сучасні школу»);
інтерактивні семінари «Різдво крокує країнами ЄС» (грудень 2013р., ССЗШ № 2, ЛАГ);
дебати (НВК ім. В. Стуса);
«круглий стіл» (січень 2014 р., ЛЛГ) «Виховання учнів у дусі толерантності через участь у
міжнародній програмі «Face to Faith»);
відеоконференції зі школами-партнерами:«Україна-Мексика» (ЛЛГ), «Україна-США»
(ЛУГГ), «Україна-США» (ЛПГ);
міська конференція на тему «Освіта та культура в умовах євроінтеграції» (лютий 2014 р.,
Обласна універсальна наукова бібліотека);
конкурс-вікторина (ЛЛГ, квітень 2014 р. на тему «Подорож по країнах ЄС»;
інтерактивний семінар (ССЗШ № 45, квітень 2014 р. на тему «Гуманістичні аспекти в
творчості В. Шекспіра».
У 2013- 2014 н. р. загальноосвітніми навчальними закладами міста реалізовано 74 міжнародних
проекти, партнерами у яких виступали школи, ліцеї, гімназії, університети, органи управління освіти,
молодіжні та громадські організації таких країн, як: Польща, Німеччина,Іспанія, Велика Британія,
Канада та ін. Найбільше проектів реалізовано ЛЛГ – 10, НВК «Школа-садок «Софія» - 6, ЛАГ при НУ
«Львівська політехніка», ЗОШ № 24 ім. М. Конопницької - 5, СЗШ № 10 ім. Св. Марії Магдалени,
ССЗШ № 2, ЛКГ при ЛНУ ім. І.Я. Франка, НВК ім.В. Симоненка – по 4 проекти.
Впровадження міжнародних проектів ЗНЗ м. Львова в розрізі районів,
2013 - 2014 навчальний рік
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ІІ.VІІ.Освіта дітей з особливими потребами
Органами управління освітою м. Львова щороку на засіданнях та колегіях розглядається
питання щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з особливими потребами.
Спеціалісти управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради,
відділів освіти, керівники та педагоги навчальних закладів м. Львова періодично залучаються
до участі у семінарах різних рівнів щодо питань лобіювання прав дітей з особливими освітніми
потребами на якісну освіту.
Систематично управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської
ради обновлюється база даних дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у
навчальних закладах м. Львова. Станом на 01.01.2014 у підпорядкованих ЗНЗ м. Львова
налічується 732 дитини (охоплює 31, 4% навчальних закладів м.Львова) з особливими освітніми
потребами. Діти з інвалідністю навчаються у понад 80 загальноосвітніх навчальних закладах
м. Львова. За інклюзивною формою навчаються 65 дітей у 7 навчальних закладах міста:
СЗШ №№ 60, 63, 70, 82, 95, ДНЗ «Барвінок», ЛСШ «Надія». 122 дітей-інвалідів охоплені дошкільною освітою у м. Львові.
Кількість ЗНЗ м. Львова, де навчаються діти відповідних нозологій
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У 2013 році на виконання ухвали Львівської міської ради від 28.02.2013 року за № 2117
«Про внесення змін до міського бюджету м. Львова» зі змінами, за кошти міського бюджету
м. Львова, було проведено капітальний ремонт приміщень СЗШ № 95 (кабінет психологічного
розвантаження для учнів спеціальних початкових класів, бібліотека на суму 62,98 тис. грн.,
капітальний ремонт 5-ти спеціальних початкових класів для дітей зі зниженим слухом (ремонт
електричного освітлення, доведення рівня освітлення до рекомендованих норм за допомогою
ламп з автоматичною системою регулювання, влаштування шумопоглинаючого покриття,
заміна дверей на суму 149,54 тис. грн.); капітальний ремонт з облаштуваням кімнати реабілітації та корекції в СЗШ № 60 на суму 50,0 тис. грн.
На 2014 рік, відповідно до ухвали Львівської міської ради від 10.04.2014 № 3196, у
міському бюджеті на проведення робіт з облаштування безбар`єрного середовища у навчальних закладах, де навчаються діти з особливими освітніми потребами передбачено 200,0 тис. грн.,
а саме: на капітальний ремонт санвузлів СЗШ № 95 (50,0 тис. грн.), капітальний ремонт санвузлів
СЗШ № 82 (50,0 тис. грн.), капітальний ремонт санвузлів ЛСШ «Надія» (50,0 тис. грн.), та
капітальний ремонт приміщень НМЦО м. Львова для Львівської міської психолого-медико-педагогічної консультації (50, 0 тис. грн.).
Органами управління освітою було проведено ряд семінарів та тренінгів в напрямку
розвитку інклюзивної освіти у м. Львові.
Львівська міська психолого-медико-педагогічна консультація (ЛМПМПК) створена в 2008
році, є структурним підрозділом Навчально-методичного центру освіти м. Львова (м. Львів, вул.
Костюшка, 2; тел.: 255-35-66; ел.адреса: lmpmpk@gmail.com)
У консультації працюють 7 фахівців, із вищою педагогічною, психологічною (практична
психологія, олігофренопедагогіка, логопедія) та медичною освітою (лікар-психіатр та лікар-невролог).
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У 2013 – 2014 навчальному році відповідно до річного плану, ЛМПМПК проведено101 засідання, з них: виїзних - 59, стаціонарних – 42.
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Надано 5438 консультацій та рекомендацій, з них:
батькам - 5128 ;
педагогам - 264;
спеціалістам УО - 17;
службам у справах дітей – 11;
медикам -18)
організація та проведення індивідуально-корекційної роботи
Проводилася робота з сім’ями, які виховують дітей з тяжкими та складними порушеннями
ПФР і не охоплені корекційним навчанням.
У 2013- 2014 навчальному році проведено: 2 тренінги, 243 бесіди, 100 демонстраційних
заняття з дітьми, 14 святкових зустрічей (батьківських знайомств), 47 візитівта оглядів дітей вдома.
Надано 643 консультації (поради, з’ясування проблем, конкретні види допомоги) по телефону.
ЛМПМПК сприяє впровадженню інклюзивного навчання та забезпечує супровід дітей, які
навчаються за індивідуальною чи інклюзивною формами навчання в ЗНЗ м. Львова. Протягом
навчального року надано 111 консультацій педагогам, фаховий супровід 20 дітям.
Завдяки співпраці з медичними установами виявлена – 71 дитиназ порушеннями розвитку.
Проведено психолого-педагогічне вивчення 79 дітей. Надано 135 консультацій сім’ям.
Проведено 4 семінари: для вчителів-логопедів ДНЗ м. Львова на тему: «Діти з особливими
освітніми потребами у ДНЗ»; семінар для лікарів-офтальмологів на тему: «Освітні можливості
та використання сучасних інформаційних технологій для дітей з вадами зору»; семінар для
соціальних педагогів на тему: «Профілактика та подолання емоційного вигорання у педагогів»;
семінар для вихователів школи-інтернату для сліпих дітей на тему: «Коментар мультфільмів
для сліпих дітей».
ЛМПМПК узагальнено оперативно-аналітичні дані, встановлено тенденції та кількість
дітей з порушеннями психофізичного розвитку.
Щорічно спостерігається тенденція до зростання кількості дітей з порушеннями розумового та(або) психофізичного розвитку.
У 2011-2012 н.р. – 762 дітей, у 2012-2013 н.р. – 976 дітей, у 2013-2014н.р. – 980 дітей.
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Аналізуючи окремі види порушень у дітей міста Львова, потрібно відзначити, що в дітей
дошкільного віку домінують порушення мовлення, опорно-рухового апарату, затримка психічного розвитку та зору. А в шкільному віці домінуючими є затримка психічного розвитку,
розумова відсталість та порушення опорно-рухового апарату.
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На 01.01.2014 р. в місті Львові дитячого населення налічувалося 127 970 дітей, віком до
18 років, дітей з порушеннями розвитку – 19 093, обстежено в ПМПК - 980, виявлено вперше 806, обстежено повторно-174; інвалідів серед виявлених вперше – 60; з іншими труднощами
серед виявлених вперше - 2.
Всього У 2013 – 2014 навчальному році вперше виявлено 806 дітей з порушеннями психофізичного розвитку, з них: 745 дошкільників, 61 – школяр.
Організація індивідуальної форми навчання
У 2013-2014 навчальному році 85 загальноосвітніх навчальних закладів надавали освітні
послуги для здійснення індивідуальної форми навчання, що становить 72% від загальної кількості
ЗНЗ м. Львова (Галицький район – 11, Залізничний район – 12, Личаківський район – 11, Сихівський
район – 18, Франківський район – 16 та Шевченківський район – 17). Індивідуальним навчанням
охоплено 0,3% учнів від загальної кількості учнів, які навчаються в цих навчальних закладах.
Кількість навчальних закладів у 2013 – 2014 навчальному році, у розрізі районів
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У 2013 – 2014 навчальному році за індивідуальною формою навчання у загальноосвітніх
навчальних закладах м. Львова навчалось 198 дітей. З них: 146 учнів навчались за індивідуальною формою навчання згідно з довідкою ЛКК, що становить 74% від загальної кількості
та 52 дитини (26% відповідно) – згідно з рекомендаціями ПМПК.
Довідка ЛКК
26%

Рекомендації
ПМПК
74%

Вартість навчання одного учня за індивідуальною формою в середньому на рік становило
– 5 907,5 тис. грн. Відтак, на організацію індивідуальної форми навчання з міського бюджету
м. Львова на 2013 – 2014 навчальний рік було виділено кошти в сумі 1 169, 7 тис. грн.

ІІ. VІІІ. Харчування учнів
У загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова послуги з харчування надають
підприємства різної форми власності, які мають право на проведення торгівельної діяльності у
сфері громадського харчування, а саме:
48 загальноосвітнім навчальним закладам послуги з харчування надають 4 Львівські
комунальні підприємства громадського харчування, обслуговуючи при цьому близько
40 % від їх загальної кількості учнів;
70 загальноосвітнім навчальним закладам послуги з харчування надають 28 приватних
підприємства різної форми власності (3 - СПД ФО, 2 - ДП, 1 - ФГ, 15 - ФОП, 2 - ПП, 2 ТзОВ, 1 - СПД, 2 - державних ПГХ), що обслуговують близько 60 % учнів.
У навчальних закладах психологи та соціальні педагоги проводять анкетування учнів з
питань харчування у шкільній їдальні. До контролю за станом харчування залучені члени
батьківського комітету та члени учнівського самоврядування. Як приклад діючого громадського
контролю за станом організації харчування школярів можна відзначити роботу батьківської
громади у СЗШ № 6, 69, м. Львова, НВК ім. В. Симоненка, ЛЛГ. В більшості їдалень створено
куток споживача, у якому знаходиться «Книга відгуків і пропозицій батьківської громадськості
щодо якості харчування». Класні керівники проводять виховні години, під час яких здійснюється
просвітницька робота щодо ролі гарячого харчування в режимі дня учня та шкідливості
вживання деяких продуктів харчування.
За підсумками моніторингу щодо реалізації гарячих страв, який здійснюють завідувачі
їдалень, гарячі страви купує приблизно кожен 7-10-й старшокласник, при цьому це в основному
другі страви. Перші страви за готівкові кошти купує близько 1 % школярів. До того ж слід
зазначити, що кількість дітей, залучених до гарячого харчування в школах міста різна і
залежить, як від якості приготовлених страв, так і від рівня просвітницько-організаційної роботи,
яку проводять з дітьми та їх батьками адміністрація школи та вчителі.
Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 № 856 усіма видами
харчування охоплено 100 % учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова. Безкоштовні
обіди отримують 383 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 580 дітей із
малозабезпечених сімей; безкоштовними обідами забезпечені стовідсотково учні 1-4 класів (28185
дітей). Всього безкоштовне харчування отримують 29148 учнів вищезгаданих категорій.
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Охоплення гарячим харчуванням учнів загальноосвітніх навчальних закладів
м. Львова у 2013-2014 навчальному році, в розрізі районів
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Охоплення харчуванням учнів ЗНЗ м. Львова по класах у розрізі районів
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На забезпечення харчування учнів відповідних категорій загальноосвітніх навчальних
закладів м. Львова з міського бюджету у 2014 році передбачено 19962,2 тис. грн. Згідно з
наказом управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від
26.02.2014 № 71р «Про організацію харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
м. Львова у 2014 році» вартість харчування для учнів початкової школи становить 4,2 грн., для
дітей із малозабезпечених сімей – 7,6 грн., для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської
опіки – 8,8 грн. Це становить близько 85 % від дотримання норм харчування у загальноосвітніх
навчальних закладах.
Динаміка видатків з міського бюджету на харчування учнів ЗНЗ м. Львова
за 2012 - 2014 роки, тис. грн
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У 2013-2014 навчальному році проведено ряд перевірок щодо організації харчування у
загальноосвітніх закладах міста, зокрема СЗШ №№ 2, 3, 10, 21, 22, 50, 69,72, СЗШ-І № 2, ЛУГГ,
АШ «Тривіта». Під час перевірок виявлено такі порушення:
неналежний контроль за організацією харчування з боку адміністрації навчальних
закладів (СЗШ №№ 10, 22);
порушення графіків та маршрутів постачання продуктів харчування і супровідних документів (СЗШ №№ 3, 10);
перспективні двотижневі меню не погоджені територіальною СЕС та не співпадають з
двотижневими меню (СЗШ № 69);
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неналежне ведення журналів бракеражу готової та сирої продукції (СЗШ №№ 3, 10, 69);
недостатня різноманітність асортименту салатів та буфетної продукції;
відсутність у продажі фруктів;
наявність у використанні надбитого і надщербленого посуду (СЗШ № 22, 50, 72);
недостатня співпраця з медичними працівниками (щодо санітарного стану учнів,
працівників та харчоблоку) (ЛУГГ, СЗШ №№ 3, 10);
недостатня увага до санітарно-гігієнічного стану закладу (зокрема харчоблоку) (СЗШ № 50);
реалізація буфетної продукції, що не є дозволеною «Державними санітарними правилами і
нормами влаштування, утримання ЗНЗ та організації навчально-виховного процесу», а
саме: кондитерські вироби з кремом, морозиво, яйця та м’ясо водо плаваючої птиці,
низькосортні м’ясні вироби (нижче 1 сорту), студні, зельци, фаршмаки, гриби, молокосамоквас, сметана та фляжне молоко і сир м’який без термічної обробки, консерви
непромислового виготовлення, солодкі газовані напої, нарізні салати з майонезом, оцтом,
сметаною, продукти, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсолоджувачі,
підсилювачі смаку (СЗШ № 72);
відсутність організації питного режиму (СЗШ № 72);
художньо-естетичний вигляд обіднього залу вимагає оновлення (СЗШ №№ 50, 72);
недієвість кутків споживача та застарілість на них інформації (СЗШ № 72).
14.03.2014 телеканалом ЗІК було зафіксовано порушення чинних нормативно-правових
актів та державних санітарних норм і правил щодо організації харчування дітей в
спеціалізованій середній загальноосвітній школі № 2 м. Львова. Серед порушень
виявлено, що надавачем послуг з харчування ФОП Шельвах А. М. до роботи у шкільній
їдальні було допущено працівника без оформлених документів, належним чином, та за
відсутності медичної книжки. Також у харчоблоці зафіксовано значну кількість наявного
побитого та надщербленого посуду.
Директора та заступника директора, відповідального за харчування, ССЗШ № 2 м. Львова
було притягнуто до дисциплінарної відповідальності (оголошено догану) за недотримання
вимог чинного законодавства України щодо організації харчування школярів. Розірвано угоду
між надавачем послуг з гарячого харчування ФОП Шельвах та навчальними закладами
ССШ№2 та СЗШ № 50 ім. А. Макаренка.

ІІ. ІХ. Проект «Безпечне середовище»
Одним із основних пріоритетів у роботі управління освіти ДГП ЛМР визначено дотримання
безпеки життєдіяльності в галузі освіти та усунення або досягнення мінімально-можливого
(допустимого) рівня ризику під час навчально-виховного процесу та в побуті.
Аналіз проведених перевірок навчальних закладів міста Львова з питань охорони праці та
безпеки життєдіяльності протягом 2013–2014 навчального року свідчить, що керівники закладів
освіти у своїй роботі керуються вимогами Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній
рух», - ст. 20, «Про пожежну безпеку» - ст.8, «Про охорону здоров’я» - ст. 28.
Всі заклади забезпечені нормативно-правовими актами з питань охорони праці. Питання
профілактики дитячого травматизму постійно обговорюється на семінарах,нарадах із спеціалістами районних відділів освіти, відповідальними за організацію заходів з охорони праці та
безпеки життєдіяльності навчальних закладів керівного складу освіти міста.
Керівниками навчальних закладів м. Львова проводиться відповідна робота щодо виконання вимог законодавчих нормативних актів з безпеки життєдіяльності, охорони праці, створюються безпечні і нешкідливі умови праці і навчання.
Однак,серед факторів, які негативно впливають на безпеку безпосередньо у навчальному
закладі, є відсутність чи неналежне функціонування механізму захисту здоров’я та життя дітей,
не дотримання ними вимог безпечної поведінки, несвоєчасне повідомлення про нещасний
випадок у відповідності до чинного законодавства.
Слід зазначити, що станом на 31 грудня 2013 року навчально-виховним процесом було
охоплено 88 697 учнів та вихованців, з них потерпілих від нещасних випадків під час навчальновиховного процесу у 2013 році 255 дитини (у 2012 році 280 випадків травмування дітей), за
перше півріччя 2014 року – 115 дітей.
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Травмування дітей, охоплених навчально – виховним процесом у 2013 році
88697
2398
255

Травмованих під
час НВП

Травмованих у
побуті

Загальна
кількість та
вихованців
задіяних у НВП

Основні причини, що призвели до нещасних випадків:
падіння потерпілого;
недотримання правил поведінки;
дитячі пустощі;
травмування внаслідок необережності;
недотримання правил безпеки при виконанні
поставлених завдань;
порушення правил дорожнього руху.
Кількість потерпілих дітей у різних типах навчальних закладів у 2013 році
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Аналізуючи статистичні дані за 2013 рік, що характеризують стан потерпілих дітей під час
навчально-виховного процесу, можна виділити такі основні види подій, що призвели до нещасних випадків та ушкоджень дітей:
під час навчальних занять (уроків, ігор, лекцій, перерв, лабораторних, практичних занять) – 65 випадків;
падіння під час перерв, екскурсій, походів, експедицій, прогулянок – 144 випадки;
під час спортивних занять – 20 випадків;
під час уроків трудового навчання – 1 випадок;
інших видів діяльності – 25 випадків.
У першому півріччі 2014 року найбільше нещасних випадків було зафіксовано під час
перерв, екскурсій, походів, експедицій, прогулянок – 82, уроків фізкультури – 26, інших видів
діяльності – 4, навчальних занять – 2, у пришкільному таборі – 1. Потрібно зауважити,що не
було жодного випадку травмування під час спортивних занять та уроків трудового навчання.
Непокоїть зростання показника травматизму під час навчально-виховного процесу у 2013
році, який зафіксований під час перерв, екскурсій, походів, експедицій, прогулянок - 56,5 %, у
порівнянні з 2009 роком – 26%.

43

Випадки дитячого травматизму під час НВП у 2013 році
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У 2013 році високим залишається показник дитячого побутового травматизму. Всього у
2013 році зафіксовано 2398 нещасних випадків дитячого побутового травматизму, що
становить 2,7% від загальної кількості дітей, які навчаються у закладах освіти м. Львова, з них
11 - нещасних випадків зі смертельним наслідком.
Основними причинами дитячого побутового травматизму із смертельним наслідком було:
утоплення – 1 випадок, (Галицький р-н);
самогубство – 1 випадок, (Сихівський р-н);
дорожньо-транспортні пригоди – 4 випадки, (Залізничний -1, Личаківський -2, Сихівський – 1);
електротравми – 1 випадок, (Сихівський р-н);
випадкове падіння, обвали – 2 випадки, (Залізничний, Франківський р-н)
тривала хвороба – 2 випадки, (Шевченківський р-н).
У першому півріччі 2014 року зафіксовано 1349 нещасних випадків дитячого невиробничого травматизму, з них один внаслідок електротравми із смертельним наслідком у Шевченківькому районі.
У 2013 році сталося 56випадків дорожньо-транспортних пригод за участю дітей, що на
7 випадків більше ніж у 2012році, з них: 51 випадок з учнями ЗНЗ та 5 випадків з вихованцями
ДНЗ, з яких 4 смертельних випадки (3 випадки – з учнями ЗНЗ та 1 випадок з вихованцем ДНЗ).
З вини дітей сталось 35 дорожньо-транспортних пригод, у яких 33 дитини отримали тілесні
ушкодження.
Причини ДТП, учасниками яких були діти навчальних закладів м. Львова
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Аналізуючи ці випадки щодо віку дітей, слід зазначити, що найчастіше у дорожньотранспортних пригодах травмуються діти віком від 6 до 14 років (49 дітей).
Основними причинами ДТП з вини дітей є:
раптовий вихід дитини на проїзну частину дороги;
перехід вулиці у невстановленому місці;
раптовий вихід із-за стоячого транспортного засобу;
перехід на заборонений сигнал світлофора;
керування двоколісними транспортними засобами не досягнувши відповідного віку.
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Аналіз випадків дорожньо-транспортних пригод за участю дітей засвідчив, що найбільша
кількість їх травмування зафіксована у навчальних закладах Личаківського, Галицького та
Франківського районів м. Львова, а найменша їх кількість зафіксована у навчальних закладах
Сихівського району м. Львова.
Кількість випадків дорожньо-транспортних пригод за участю дітей у розрізі районів
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За даними ВДАІ м. Львова ГУМВСУ у Львівській області за перше півріччя 2014 року у місті
Львові сталося 42 дорожньо-транспортні пригоди за участю неповнолітніх (за перше півріччя
2013 – 40 ДТП), внаслідок яких травмувалось 44 дитини (у 2013 - 43 дитини). З вини дітей
сталося 22 дорожньо – транспортні пригоди, в яких 23 дитини отримали тілесні ушкодження.
Проаналізувавши дорожньо - транспортні пригоди, які сталися цього року у місті Львові за
участю дітей, слід зазначити, що у 68% таких ДТП - діти травмувались, як пішоходи, у 14, 5 % велосипедисти, у 12,5% - діти отримали тілесні ушкодження, як пасажири транспортних засобів
та 4% - будучи водіями мототранспорту. Щодо віку дітей то слід зазначити, що травмувались
внаслідок ДТП: 2 дітей, яким не виповнилось 6 років, від 6 до 14 років – 21 дитина, від 14 до
16років -7, від 16 до 18 років – 12. Аналіз ДТП за участі дітей по місяцях такий: у січні - 9 ДТП,
лютому - 2, березні - 5, квітні - 7, травні -14, червні - 5. Причинами ДТП з вини дітей є: раптовий
вихід дитини на проїзну частину дороги; перехід вулиці у невстановленому місці; недотримання
вимог ПДР велосипедистами; недотримання вимог ПДР водіями мототранспорту.
За звітний період на вулично-шляховій мережі міста сталося 28 дорожньо-транспортних
пригод за участю дітей - учнів навчальних закладів м. Львова, зокрема: Галицького району - 5, Залізничного району – 7, Личаківського району – 3, Сихівського району – 3, Франківського району - 2,
Шевченківського району - 8. Працівники ВДАІ з обслуговування м. Львів ГУМВСУ у Львівській
області обстежили навчальні заклади, учні яких потрапили в дорожньо-транспортні пригоди.
Відповідно до плану роботи управління освіти департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради у період з 11.02.2013р. до 13.02.2014 р. було проведено вивчення стану
роботи щодо попередження травматизму в навчальних закладах м. Львова у 2013 році,
зокрема: СЗШ №43, СЗШ №91, Львівській лінгвістичній гімназії, Львівській академічній гімназії,
ССЗШ №93, СЗШ №84, СЗШ №29, ЛНВК «Школа 1 ступеня – гімназія», ССЗШ№15, СЗШ №50
ім. А. Макаренка, СЗШ №51 ім. І.Франка.
Вивчення стану травматизму у навчальних закладах м. Львова було проведено з метою
зменшення травматизму в навчальних закладах м. Львова, визначення реального стану та системи
організації розслідування нещасних випадків, які відбуваються з учнями в 2013 році під час
навчально-виховного процесу та впровадження єдиних вимог до розслідування й обліку нещасних
випадків.
У вищевказаних навчальних закладах керівники дотримуються вимог законодавчих,
нормативних документів та положень з охорони праці, Положень «Про організацію роботи з
охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти»,
«Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчальновиховного процесу в навчальних закладах,затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 31 серпня 2001 року № 616.
Основні зауваження до організації роботи з попередження травматизму в навчальних закладах:
керівниками ЗНЗ не видавались накази про створення комісій по розслідуванню кожного
випадку не видавались (ЗНЗ №50, ЛЛГ );
порушено триденний термін розслідування (СЗШ №91);
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не скеровувались керівником навчального закладу до органу управління освітою повідомлення про наслідки нещасного випадку (СЗШ №43, СЗШ №91, ЛЛГ);
відсутні пояснення від свідків і потерпілих;
несвоєчасне повідомлення про нещасний випадок у відповідності до чинного законодавства;
відсутні довідки з медичного закладу (керівник зобов’язаний зробити запит висновку з
лікувально - профілактичного закладу про характер і тяжкість ушкоджень) та інші.
Гарантування безпеки та охорона праці у навчальних закладах
Профілактиці дитячого травматизму в всіх навчальних закладах міста Львова протягом
звітного періоду приділялася велика увага, питання дитячого травмування, як під час навчальновиховного процесу так і в побуті було проаналізоване та розглянуте на Колегії управління освіти
ДГП ЛМР. Під час Колегії було проаналізовано стан дитячого травматизму за 2013 рік (згідно
статистичних даних) та накреслено пріоритетні напрямки у профілактиці дитячого травматизму у
2014 році. Окремо здійснено аналіз стану дитячого травматизму, пов’язаного з дорожньотранспортними пригодами за 2013 рік в порівнянні з 2012-2011 роками. Проаналізовано основні
причини ДТП з вини дітей і шляхи їх уникнення.
Управлінням освіти ДГП ЛМР спільно з відділом ДАІ ЛМУ ГУМВС України у Львівській
області розроблено та затверджено спільний календарний план основних заходів щодо
попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму на 2014 рік. Даний календарний
план доведено до відома відповідальними особами за безпеку життєдіяльності та охорону праці
у районах м.Львова.
Протягом квітня 2014 року керівниками навчальних закладів м. Львова:
поновлено маршрутні схеми «Безпечна дорога з дому до школи, зі школи додому» для
учнів 1-5 класів, поновлено кутки безпеки дорожнього руху новими правилами
дорожнього руху, поновлено куточки із правилами надання першої медичної допомоги;
організовано та проведено виставку дитячих малюнків «Увага! Діти на дорозі!» та
виставку плакатів «Обережно дорога!»;
активізовано роботу загонів юних інспекторів руху у ЗНЗ районів;
проведено брейн – ринги «Види ДТП» для учнів 5-8 класів, «Дорожні знаки та їх класифікація» для учнів 9-11 класів;
проведено тренінгові заняття для учнів 6-7 класів «Правильно ідеш - в ДТП не попадеш»;
для учнів 1-7 класів організовано виставку пам’яток з безпеки дорожнього руху «Безпека
понад усе»;
організовано виступи загонів ЮІР та ДЮП перед молодшими учнями шкіл;
проведено додаткові бесіди з питань поведінки учнів та вихованців на проїжджих
частинах та проведено виховні години на тему безпечної життєдіяльності;
вчителями предмету «Основи здоров'я» розроблені пам’ятки для учнів 5-7 класів: «Типасажир», «Як переходити дорогу?», «Правила переходу багато смугової дороги» та ін.;
у шкільних бібліотеках сформовано виставку літератури з попередження дитячого
дорожньо - транспортного травматизму.
У закладах освіти м.Львова протягом 1 півріччя 2014 року постійно організовувались
зустрічі з представниками ВДАІ ЛМУ ГУМВСУ у Львівській області, а саме: з інспектором сектору моніторингу профілактичної роботи відділу ДАІ ЛМУ МВСУ у Львівській області Л.Ліб та
інспектором відділу ДАІ м.Львова І.Пилат.
Впродовж квітня-травня 2014 року у дошкільних навчальних закладах міста було проведено Тижні знань з основ безпеки життєдіяльності та у загальноосвітніх навчальних закладах
міста - Дні цивільного захисту.
Показові Дні цивільного захисту та цивільної оборони, під час яких відпрацьовувалася
єдина методика проведення таких заходів у навчальних закладах міста, проведено у кожному
районі міста Львова на базі визначених шкіл.
В рамках проведення Тижнів знань з основ безпеки життєдіяльності у ДНЗм.Львова було
організовано та проведено:
відкриті заходи з ознайомлення з пожежною технікою, закріплення знань правильного
поводження з вогнем, на які запрошувались працівники служби МНС у м. Львові, педагогічні працівники ДНЗ району, вихованці та батьки;
проведено комплексні заходи з дітьми на тему: «Дитина і природа», «Дитина і вулиця»,
«Дитина і побут», «Дитина серед дітей», «Здоров’я дитини»;
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проведено інтегровані заняття для дошкільнят у старших групах «Природні катаклізми»,
«Надання першої медичної допомоги», «Безпека дитини у побуті». «Поведінка дітей на
водних об’єктах»;
проведено лекції для працівників про правила надання першої медичної допомоги у разі
нещасного випадку за участю представників закладів охорони здоров’я, пожежної
служби та надзвичайних ситуацій;
конкурс дитячого малюнку на тему: «Безпека очима дітей»;
видано інформаційні листівки для працівників ДНЗ та батьківської громади «Дотримання
правил з охорони праці та безпеки життєдіяльності» та ін.
Управлінням освіти ДГП ЛМР спільно з ДСНС Львівської області було організовано міський
етап Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнку та робіт декоративно-прикладної творчості на
протипожежну та техногенну тематику. Переможцями стали учні СЗШ № 78, 33, 99, 43, 57, 30,
54, ДНЗ № 105, 149, Нагородження переможців відбулося в приміщенні кімнати-музею ДСНС
Львівської області. Фахівці Головного управління ДСНС України у Львівській області після
нагородження була організована екскурсія у музеї для переможців, їх батьків і вчителів.
Протягом року МКМЦ “Галицьке юнацтво” постійно проводило лекції, бесіди, виступи загонів
ЮІР: в ЗНЗ №№ 2,6,9,13,23, 27, 31, 34, 42, 45, 46, 48, 52, 54, 55, 57, 62, 66, 72, 73, 77, 83, 86, 87, ПСШ
№4, гімназія «Сихівська», гімназія «Гроно», ДНЗ м. Львова та у пришкільних таборах відпочинку.

ІІІ. ВИХОВАННЯ
Правоосвітня та правовиховна робота
На внутрішньошкільному обліку правопорушників у навчальних закладах м. Львова станом
на 01.06.2014р. перебувало 107 дітей (найбільше 28 – у Галицькому районі м. Львова).
Кількість учнів, які знаходилися на шкільному обліку правопорушників
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Протягом 6 місяців 2014 року відбувся лише 1 злочин, здійснений учнем (СЗШ № 23, крадіжка).
Серед успішних заходів, що проведені у 2013 - 2014 навчальному році, слід зазначити
проект «Зростай без залежності», спільний з ГО «Життя без залежності», організований
у листопаді-грудні 2013 року. реалізувало соціально-культурний у 12 навчальних
закладах м. Львова: СЗШ № 27, СЗШ № 87, СЗШ № 40, СЗШ № 60, ССЗШ № 37,
СЗ школа-інтернат № 2, СЗШ № 72, СЗШ № 96, СЗШ № 17, ССЗШ № 5 ім. І. Кокорудзів,
СЗШ № 22 ім. В. Стефаника, СЗШ № 23;
духовні зустрічі о. М. Гарвата з храму Різдва Пресвятої Богородиці з учнями закладів
освіти Сихівського району на тему « Алкоголізм. Наркоманія. Куріння. Духовний вимір»;
міський конкурс шкірних медіа «Здоров’я – найбільша цінність» на базі МКМЦ «Галицьке
юнацтво».
учнівські конференції «Наркоманія – біда суспільства» у СЗШ №№13,32,95;
щорічний турнір з кік-боксингу «Молодь проти наркоманії та злочинності» на базі
НВК«Школа-гімназія «Сихівська»;
круглий стіл «Профілактика негативного впливу алкопопів на організм дитини» на базі СЗШ №
36, на захід були запрошені приватні підприємці торгівельних МАФів мікрорайону школи;
місячник правових зустрічей у навчальних закладах Франківського району, проведений у
травні 2014 року спільно з відділом у справах дітей та відділом соціальної роботи району.
Протягом 2013-2014 навчального року найбільшу допомогу навчальним закладам у
проведенні тижнів правових знань надавали: відділ у справах дітей, Львівський міський центр
соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді, представники церков, ГО «Посол-плюс», «АСЕТ»,
«Молодь на роздоріжжі», МКМЦ «Галицьке юнацтво».
Управлінням освіти ДГП ЛМР посилено контроль адміністрацій навчальних закладів за
відвідуванням учнями навчальних занять, окремо щодо учнів 11-их класів. За результатами
даної роботи та рейдів «Урок», проведених спільно з відділами у справах дітей, сформована
загальноміська база учнів, які без поважних причин пропускають навчальні заняття (53 дітей,
найбільше 6 – у СЗШ № 21, 5- у СЗШ № 87).
 Оздоровлення
Вперше у м. Львові було змінено підходи до організації пришкільних таборів та розроблено
концепцію пришкільних центрів. Впродрвж червня 2014 року, з метою організації відпочинку
дітей у період літніх канікул, при закладах освіти міста функціонувало 35центрів з денним
перебуванням. Мережа таборів з денним перебуванням, включала різні види таборів:
міжшкільні табори (які відвідували діти із інших навчальних закладів),
пришкільні табори;
табори на базі позашкільних навчальних закладів міста (Львівського міського дитячого
еколого – натуралістичного, Центру творчості дітей та юнацтва Галичини).
Загальна кількість дітей, які відвідали табори з денним перебування становить 3800 осіб.
Середня вартість харчування становила 15 грн. ( за батьківські кошти).
У всіх таборах з денним перебуванням велика увага приділялася організації дозвілля
дітей, а саме:
відвідування музею народної архітектури та побуту у м.Львові з організацією цікавих
майстер-класів з ковальства, випічки хліба, виготовлення олії, виготовлення лялькимотанки, яворівської іграшки, пасічництва та відвідування ряду інших музеїв м.Львова;
відвідування Львівського Будинку органної та камерної музики (міні-концерт);
культпоходи в Перший український театр для дітей та юнацтва на вистави: «Зоряний
хлопчик», «Попелюшка», «Русалонька», «Дюймовочка», «Наш Тарас» та ін.
відвідання бібліотек міста, які спеціально розробили різноманітні заходи: пізнавальні
вікторини, інтелектуально-розважальні ігри, відеолекторії, креативні майстерні, бібліокіноподорожі, музичні ігрові години та ін.
Тематичні заняття для всіх пришкільних таборів проводив Львівський міський дитячий
еколого-натуралістичний центр, зокрема: екскурсії зоовиставкою «Дитячий зоопарк», ботанічні
екскурсії дендропарком ім. Б.Дибовського, перегляд відеофільму «Птахи-крила природи» та
«Тварини схожі на нас», «Природжені мисливці», різноманітні ековікторини;
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Центр творчості дітей та юнацтва Галичини для пришкільних таборів розробив та провів ряд заходів:
творчі майстерні –ткацтво, ліпка, фітодизайн, технічна творчість, школа журналістики,
творча майстерня «Театр «Ми», естрадні танці та заняття з хореографії;
проведення пленеру Львівською дитячою художньою школоюім. О.Новаківського; знайомство
із Львівською дитячою хоровою школою «Дударик» та відвідання інших музичних шкіл міста.
Слід зазначити, що протягом червня 2014 року до участі в екскурсіях, мандрівках та походах було залучено біля 30 тис. дітей м.Львова.
Стаціонарні позаміські дитячі заклади оздоровлення та відпочинку «Старт» (с.Коростів на
Сколівщині) та «Ватра» (с.Гребенів на Сколівщині), які є у підпорядкуванні управління освіти
Львівської міської ради, 21 червня 2014 року розпочали свою роботу. У даних таборах створено
належні умови для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, організовано якісне медичне обслуговування і харчування, збереження життя та здоров’я,
проведена значна робота щодо підготовки таборів до прийому дітей.
Протягом І тематичної мистецької зміни - з 21 червня 2014 року по 4 липня 2014 року у цих
закладах відпочивали 215 дітей, а саме: обдаровані діти з позашкільних навчальних закладів, які є
в підпорядкуванні управління освіти Львівської міської ради, та діти-вихованці школи-інтернату №2.
У міському бюджеті м.Львова на функціонування двох дитячих позаміських закладів
оздоровлення та відпочику «Старт» та «Ватра» у 2014 році передбачено 2 624, 577 грн.
Планова потужність даних закладів на одну зміну: 110 дітей у „Ватрі” та 108 дітей у „Старті”.
Протягом II та III зміни у ДПЗОВ «Старт» і протягом II, III та IV змін у ДПЗОВ «Ватра»
відпочивали діти, віднесені до наступних категорій: діти-сироти, діти-позбавлені батьківського
піклування, діти з малозабезпечених сімей, діти з інвалідністю, діти із багатодітних родин та ін.
У ІV зміні в ДПЗОВ «Старт» відпочивали вихованці дитячо – юнацьких спортивних шкіл, які є в
підпорядкуванні УО ДГП ЛМР.
 Духовні орієнтири
Християнська мораль та культура є основою усієї виховної роботи у навчальних закладах
міста Львова.
З метою виховання школярів та формування їх світогляду на засадах християнської
моралі, культури та традицій у навчальні плани закладів освіти м. Львова введено предмет
«Християнська етика», шкільні бібліотеки поповнені літературою духовно-морального спрямування, церква і школа працюють разом над виховання підростаючого покоління. При храмах
міста відбуваються щорічні дитячі фестивалі вертепів, гаївок; за підтримки церкви проводяться
благодійні акції до Дня Святого Миколая та Великодніх свят. Екскурсії учнів у музей Йосипа
Сліпого в Українському Католицькому Університеті.
Для педагогів міста проводяться методичні заходи – майстер-клас в Національному музеї
ім. А. Шептицького «Про що розповідає ікона» (бінарний урок з хімії та християнської етики);
педагогічні читання в музеї історії релігії «Дидактичне забезпечення музейних уроків з
християнської етики»; школа професійного розвитку педагогів у монастирі Св. Альфонса
(Голоско) «Самоосвіта педагога»; відкрита сторінка предмета «Християнська етика» на сайті
НМЦОм. Львова, ведеться регулярне поповнення змісту методичного супроводу предмета.
У ІІ семестрі 2013-2014 н. р. проведено аналіз впровадження предмета у школах міста та
вироблена стратегія зміцнення авторитету предмета серед громадськості, окреслені шляхи
співпраці школи і Церкви.
В рамках програми перебування Мощей Святого Івана Боско місту була передана
статуетка Святого Івана Боско. Було прийняте рішення, що вона має бути не в одному місці, а
подорожувати львівськими школами.
Учнівське самоврядування навчальних закладів урочисто передавало статуетку св. Івана
Боско із закладу в заклад. За період 2013-2014 н.р. фігурка побувала у 12-ти закладах, а саме:
НВК ім. В. Симоненка, Класичній гімназії при ЛНУ ім. І. Франка, НВК «Оріяна», НВК «школагімназія «Сихівська», НВК ім. В. Стуса, Львівській гімназії «Євшан», НВК «Гроно», ЛФМЛ,
Львівській українській гуманітарній гімназії, Львівській правничій гімназії, Львівській академічній
гімназії та Львівській лінгвістичній гімназії.
У грудні 2013 року підписано Договір про співпрацю і партнерство між Курією Львівської
Архиєпархії Української Греко-Католицької Церкви та Львівською міською радою щодо спільної
дії у напрямку духовного виховання дітей та молоді міста.
Окрім цього, проводяться міські фестивалі писанки та духовної пісні «Струни душі».
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 Виховні заходи
На відзначення 21-річниці проголошення незалежності України силами вихованців
позашкільних навчальних закладів 24.08.2013р. були проведені районні святкові концерти для
громади м. Львова: в Церкві Пресвятої Богородиці Володарки України (БДЮТ Личаківського
району), у кінотеатрі ім. О. Довженка (Центр дитячої та юнацької творчості МЖК-1), біля
Шевченківської районної адміністрації (БДЮТ Шевченківського району).
На відзначення 71-ої річниці від створення УПА у навчальних закладах м. Львова спільно з ГО
«Я з повстанського роду» проведено однойменний конкурс учнівських пошукових робіт, а спільно з
ЛОГО «Юнацтво» вперше реалізовано проект «Стежками історії УПА», який був підсумований
проведенням брейн-рингу між учнівськими командами районів, де перемогу розділили команди
Франківського та Шевченківського районів. Протягом жовтня 2014р проведені такі заходи:
районні фестивалі мистецтв «Сурми звитяг» та змагання «Козацькі забави»;
учнівські науково-практичні конференції у ССЗШ № 5 ім. Кокорудзів, ССЗШ № 75 ім. Лесі
Українки, СЗШ № 96;
святкові концерти у СЗШ № 20, ССЗШ № 66, Львівській гуманітарній гімназії, Класичній
гімназії приЛНУ ім. І. Франка, НВК «Школі-ліцеї «Оріяна».
На відзначення 95-ої річниці ЗУНР проведені:
загальноміські змагання з кросу, організовані ДЮСШ № 6 у Брюховицькому лісомасиві;
учнівська конференція «Історичними стежками ЗУНР» у СЗШ № 65;
організовано участь учнів гімназії «Сихівська», учнів школи-інтернату № 2, вихованців
БДЮТ Личаківського району в міській урочистій ході, присвяченій річниці ЗУНР.
У зв’язку з 80-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні організовано:
районні вечори пам’яті в актових залах Франківської та Шевченківської районних
адміністрацій, у Церкві Різдва Пресвятої Богородиці на Сихові, в приміщенні СЗШ № 82;
акцію учнівського самоврядування навчальних закладів «Незабудки пам’яті» (при вході у
Львівську міську раду);
покладання учнями шкіл м. Львова квітів до пам’ятника жертвам Голодомору – Геноциду
та депортацій XX ст. (вул. Виговського на ринку «Південний») та пам’ятника жертвам
комуністичних репресій (вул.С. Бандери).
З метою відзначення 95-ої річниці Дня Соборності України 22 січня 2014р. в усіх
навчальних закладах м. Львова проведено загальноміську акцію «День Злуки» (загальношкільні
лінійки, інтегровані тематичні уроки, виховні години, а також проекти: журналістський “Інтерв’ю з
учнями, учителями, людьми на вулиці: Що сьогодні перешкоджає єдності України?»; літературний - твір одного речення від кожного “Як зберегти єдність України?”, мистецький - конкурси
авторської поезії, пісні, літературно-музичної композиції на патріотичну тематику).
Організатором та координатором заходів екологічного спрямування у місті був Львівський
міський дитячий еколого-натуралістичний центр.
У жовтні 2013р. відбувся традиційний конкурс на краще озеленення закладів освіти «Зелені оази», переможцями якого стали колективи: у номінації «Загальне озеленення закладу» –
СЗШ № 82, СЗШ № 96, у номінації «Внутрішнє озеленення» - СЗШ № 27; СЗШ І ст. «Джерельце», у номінації «Зовнішнє озеленення» - ДНЗ №38.
За результатами проведення наступного конкурсу «Збережемо життя ялинці» 26 грудня 2013 р.
на площі Ринок у м. Львові проведено підсумкову виставку новорічних та різдвяних композицій,
виготовлених учнями шкіл м. Львова; у виставці взяли участь 59 закладів освіти, які представили
92 роботи. Серед переможців конкурсу слід відзначити наступні роботи: у номінації «Краща новорічна
композиція» – «Збережемо життя ялинці» учнів СЗШ № 83, у номінації «Краща різдвяна композиція»
– «Дідух» вихованців ЛМДЕНЦ, у номінації «Оригінальність використання природного матеріалу» –
«Різдвяна зірка» учнів СЗШ № 51 ім. І. Франка, у номінації «Оригінальне використання у композиціях
штучного матеріалу»: – «Новорічна красуня» учнів НВК ім. В. Симоненка, у номінації «Приз
глядацьких симпатій» - композиція «Новорічна історія Діда Мороза» учнів СЗШ № 1.
З 24.02 по 24.03.2014 р. у рамках відзначення «Свята птахів – 2014» було проведено міські
конкурси, присвячені птаху року – серпокрильцю чорному. У конкурсі дитячих світлин «Крилаті
друзі в об’єктиві» перемогу здобула учениця 11 класу СЗШ №51 ім. І. Франка Коцюрко Роксолана; у конкурсі штучних гніздівель для комахоїдних птахів «Будиночок для крилатого друга»
кращу роботу подав Балука Ігор, учень 7 класу СЗШ № 68.
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З метою широкого залучення школярів м. Львова до природоохоронної діяльності та
активізації еколого-просвітницької роботи, з 24.03 по 30.04.2014 р. було організовано загальноміську акцію «Первоцвіти просять захисту», зокрема проведені конкурси дитячих плакатів та
агітаційної листівки.
У 2013-2014 навчальному році суттєво покращилась робота щодо залучення школярів до
науково-технічної творчості. На базі Львівського міського центру науково-технічної творчості
учнівської молоді 12 грудня 2013 року проведено загальноміські змагання з початкового технічного
моделювання серед учнів загальноосвітніх та вихованців позашкільних навчальних закладів
м. Львова. Участь у змаганнях взяли 11 команд із 7 навчальних закладів, а саме: СЗШ № 17,
СЗШ № 42, СЗШ № 55, ЛСШ № 69, СЗШ № 92, ЛНВК «школи – садка «Провесінь», Центру
науково-технічної творчості учнівської молоді м. Львова. Склад команди – 2 учасники та керівник.
Програма змагань складалася з теоретичного заліку у формі тестування та виготовлення моделі
транспортної техніки за розгорткою та рисунком. За результатами журі конкурсу найкращі
результати показала учнівська команда ЛСШ № 69.
На базі Центру творчості дітей та юнацтва Галичини проведено фінальний етап змагань
«Твори і перемагай – 2014». Для участі у змаганнях було заявлено 40 учасників у трьох напрямках роботи: початкове технічне моделювання – 12 учасників; електромеханічне моделювання –
15 учасників; радіотехнічне моделювання – 13 учасників. У змаганнях взяли участь учасники
трьох позашкільних навчальних закладів: ЦТДЮГ, ЦНТТУМ та ЛОЦНТТУМ, 13 загальноосвітніх
навчальних закладів, а саме: СЗШ № 21, СЗШ № 49, ССЗШ № 37, СЗШ № 99, СЗШ № 95;
СЗШ № 78, СЗШ № 3, СЗШ № 65, СЗШ № 92, СЗШ № 34 ім. Маркіяна Шашкевича, Львівської
лінгвістичної гімназії, СЗШ № 6, СЗШ № 9.
7 травня 2014 року на базі Львівського центру науково-технічної творчості був проведений
VІІ міський конкурс юних фотолюбителів «Світанок міста Лева». У конкурсі взяли участь
гуртківці двох позашкільних навчальних закладів: Центру науково-технічної творчості учнівської
молоді та Будинку дитячо-юнацької творчості Личаківського району, та учні 18 навчальних
закладів: ЛСШ І ст. № 4, ССЗШ № 5 ім. І. Кокорудзів, СЗШ № 10, СЗШ № 21, СЗШ № 31,
СЗШ № 43, СЗШ № 54, СЗШ № 60, СЗШ № 63, ССЗШ № 75 ім. Лесі Українки, ССЗШ № 81
ім. Петра Конашевича-Сагайдачного, СЗШ № 86, СЗШ № 93, СЗШ № 96; ЛУГГ ім. О. Степанів,
гімназії «Євшан»; НВК «Школи-гімназії «Сихівська», Львівського ліцею менеджменту, студенти
технологічного коледжу та Національного університету «Львівська політехніка». На світлинах
розкривались цікаві сторони життя львів'ян, архітектура, природа, історія та інші жанри.
За результатами конкурсу організовано фотовиставку кращих дитячих робіт у Львівській
міській раді та в Кабінеті Міністрів України.
З метою активізації краєзнавчої роботи серед школярів, залучення їх до поглибленого
вивчення історії, географії, пам’яток архітектури, життєпису видатних людей рідного краю, з
листопада 2013 р. по квітень 2014 р. серед учнів 9-11 класів відбувся конкурс «Краєзнавець».
Конкурс проходив у відповідності до розробленого Положення та передбачав пошуково-краєзнавчу
та дослідницьку роботу з таких напрямків: «Класицизм в архітектурі Львова», «Таємниці Львівщини
– духовна вервиця рідного краю – ІV»,«Пам’ятники, пам’ятні знаки та меморіальні таблиці»,
«Вулиця Вірменська», «Площа Ринок – серце Львова». З метою надання допомоги у підготовці до
участі у конкурсі організовано 10 семінарів для вчителів-керівників команд та 10 навчальних
екскурсій для учнів – членів команд, видано 5 методичних розробок. Активну участь у підготовці та
проведенні конкурсу взяли методисти ЦТДЮГ, НМЦО м. Львова, спеціалісти районних відділів
освіти управління освіти ДГП Львівської міської рали. Загалом, у всіх етапах конкурсу взяли участь
команди 74 навчальних закладів міста. Проведено 12 відбіркових турів.
У фінальному етапі конкурсу, який відбувся в ЦТДЮГ, взяли участь команди учнів 9-11-их
класів, які стали переможцями районних відбіркових етапів, а саме: «Кліо Ladies» (Львівська
лінгвістична гімназія), «Леви Левандівки» (СЗШ № 65), «Личаківські батяри» (Львівська НВК «школа
І ступеня – гімназія»). «Оріяна» (НВК «школа-ліцей «Оріяна»), «Галицькі колежанки» (НВК школасадок «Софія»), «Край» (СЗШ № 83), «Львівські леви» (ССЗШ № 81 ім. Петра Конашевича
Сагайдаченого), «Тарнавські леви» (СЗШ № 20). І місце у конкурсі розділили команди СЗШ № 20 та
НВК «школи-садка «Софія». Переможці конкурсу були нагороджені цінними подарунками у вигляді
фотоальбому «Музей народної архітектури та побуту у Львові».
У фінальному етапі конкурсу «Мій Львів» взяли участь команди учнів 7-8 класів, які стали
переможцями районних відбіркових етапів, а саме команди СЗШ № 27, СЗШ № 65, НВК «школи І
ступеня–гімназії», СЗШ № 37, НВК «Школи-ліцею «Оріяна», НВК «Школи-садка «Софія»,
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СЗШ № 90, СЗШ № 83, Класичної гімназії при ЛНУ ім. І. Франка, СЗШ № 78. Фінал пройшов у
вигляді спортивно-пізнавальної гри „Чи знаєш ти Львів?” Переможцем конкурсу стала команда
СЗШ № 83, учні якої були нагороджені цінними подарунками у вигляді книг – Мельник Ігор
«Краківське передмістя та західні околиці Королівського столичного міста Львова».
Указом Президента України “Про додаткові заходи з підготовки та відзначення 200-річчя
від дня народження Тараса Шевченка” № 257/2012 від 11 квітня 2012 року в Україні 2014 рік
оголошено Роком Тараса Шевченка.
У рамках підготовки до святкування знаменної дати, з метою вивчення життєвого шляху та
творчої спадщини Кобзаря, було створено робочу групу із залученням представників Навчальнометодичного центру освіти м.Львова, педагогів, учнівського самоврядування. У кожному
загальноосвітньому навчальному закладі міста тривала активна підготовка з відзначення 200річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка.
9 березня 2014 року, на просп. Свободи учні загальноосвітніх закладів міста розпочали акцію
«Рік Тараса Шевченка у Львові». На акцію зібралося кілька тисяч людей. Від книгарні НТШ
ім.Т.Шевченка, що на просп. академіка Т. Шевченка до майдану на просп. Свободи живим ланцюгом
передали «Кобзар». Живий ланцюг утворили 2,5 тис. учнів львівських шкіл, до яких приєднувалися й
перехожі. Пізніше «Кобзар» було передано на сцену Євромайдану Назаром Ониськом - головою
учнівського парламенту м.Львова і розпочато акцію «Читаймо Шевченка разом». На сцені
Євромайдану з вітальними словами виступили міський голова Львова Андрій Садовий та відомий
громадський діяч Мирослав Маринович. Всі разом читали хором вірші Тараса Шевченка: «Кавказ»,
«Сон» («У всякого своя доля», «Минають дні, минають ночі», «Світе ясний! Світе тихий!» та ін. Окрім
цього, біля пам’ятника Т. Шевченкові, після проведення акції «Читаймо Шевченка разом», учні
Сихівського району читали «Заповіт» Т. Шевченка дванадцятьма мовами світу.
5 березня 2014року в приміщенні актової зали головного корпусу Національного Університету
«Львівська політехніка» відбулась міська наукова конференція реферативних і науководослідницьких робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова «Шевченкові стовпи» духовна основа світу» організована управлінням освіти Львівської міської ради спільно з
Львівською академічною гімназією. У конференції взяло участь 27 учасників. На очному етапі 15
учнівських робіт з 8-ми загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова були представлені в
секціях: українознавство, суспільні науки, мистецтво. Журі конференції визначило кращі учнівські
роботи у трьох секціях: українознавство, суспільні науки та мистецтвознавство, зокрема:
1. У секції «Українознавство»
І місце – Колесник Богдан, СЗШ №32;
ІІ місце – Бойко Вікторія, Котлярова Анна, ЛАГ;
ІІІ місце – Голько Віталій, ЛУГ).
2. У секції «Суспільні науки»
І місце – Паляниця Ірина, ЛАГ;
ІІ місце – Соляр Ольга, ЛАГ;
ІІІ місце– Чвільова Анастасія, ЛСШ І-ІІІ ступенів №69; Висоцька Марія, ЛАГ.
3. У секції «Мистецтво»
І місце – Гурська Соломія, Кордуба Ярина, Скібінська Олена, ЛАГ;
ІІ місце – Тимоцко Роман, ЛАГ.
12 березня 2014 рокуз нагоди святкування 200-річчя великого Кобзаря в головному читальному
залі Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франкавідбулося
відкриття виставки однієї книги «Перше видання «Кобзаря» Т. Г. Шевченка, 1840 р».
Спільна ініціатива управління освіти ЛМР та Наукової бібліотеки Львівського національного
університету імені Івана Франка мала на меті не лише вшанувати пам'ять Кобзаря з нагоди його
200-річчя, але й актуалізувати його творчість у сьогоденні нашого Львова. Відвідувачі книжкової
виставки – учні 8- 10 класів ЗНЗ м.Львова та їх педагоги мали нагоду побачити низку
прижиттєвих видань видатного поета, ознайомитися з етапами дослідження та популяризації
його творчості у Галичині. Учні ознайомились з виданнями Кобзаря десятками мов світу.
19 березня 2014 рокуз нагоди святкування 200-річчя великого Кобзаря в головному корпусі
Львівської національної академії мистецтв управлінням освіти Львівської міської ради проведено очний тур конкурсудослідницько-пошукових робіт «Шевченко в камені і бронзі».
У конкурсі взяло участь біля 30 учасників загальноосвітніх навчальних закладів м.Львова,
журі конкурсу у заочному турі відібрало кращі роботи, визначило переможців конкурсу та нагородило грамотами, пам’ятними подарунками.
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Переможцями міського учнівського конкурсу дослідницько-пошукових робіт «Шевченко в
камені і бронзі» стали:
Копач Богдан, СЗШ № 62 за роботу «І у повторності – один…»;
Вахнянин Анна, Камінська Діана НВК «Гроно» за спільну роботу «Пам’ятники Тарасу Шевченку як символ Єдності й Незалежності України»;
Любінська Марія, Возьняк Соломія, Козла Марія, Радух Діана СЗШ № 29 за спільну
роботу на тему «Пам’ятник Т. Г. Шевченку в місті Винники»;
Лялюк Ірина, Середюк Ярослав СЗШ № 1 за спільну роботу;
Бардахівський Юліан, Рущишин Юрій ССЗШ № 2;
Росоловська Марія СЗШ № 44 ім. Т. Г. Шевченка за роботу «Тарас гранітний дивиться
суворо…».
Для учнівської молоді було запропоновано конкурс дитячої творчості «Мрії Шевченка про
Україну». На конкурс представили свої роботи учні з 48 навчальних закладів м.Львова (310
учасників). Оцінювання робіт здійснювалося за номінаціями: «Живопис», «Графіка», «Аплікація», «Колаж», «Вишивка», «Текстиль», «Кераміка», «Розпис на склі», «Бісер», «Квілінг»,
«Авторські техніки». За результатами конкурсу визначено кращі роботи учасників у трьох вікових групах: 7-10 років, 11-14 років та 15-18 років.
30 березня 2014 року в приміщенні музею народної архітектури та побуту м.Львова (Шевченківський гай) відбулося відкриття виставки учнівських робіт переможців міського конкурсу
«Мрії Шевченка про Україну» у різних номінаціях та вікових категоріях. А також на сонячній
галявині біля музею було здійснено нагородження переможців.
Протягом 5 та 6 квітня 2014 року Львів зустрічав учасників Всеукраїнського відкритого
фестивалю-конкурсу хорового мистецтва «Жайвір» скликає друзів», присвяченого 200 річчю з дня
народження Тараса Григоровича Шевченка. Фестиваль проходив в органній залі Львівського будинку
органної та камерної музики за ініціативи управління освіти Львівської міської ради та Центру
творчості дітей та юнацтва Галичини. В цьому році «Жайвір» зібрав 36 хорових колективів (загалом
біля 1000 виконавців) з Львівської, Рівненської, Київської областей, м.Суми та м. Львова. Вперше
участь у фестивалі (поряд з учнівськими колективами) приймали педагогічні хорові колективи
загальноосвітніх навчальних закладів м.Львова, зокрема: ансамбль вчителів «Берегиня» НВК
«Школи-ліцею «Оріяна», учительський хор «Калинове намисто» НВК «Школи-садок «Софія»,
педагогічний колектив «Калина» СЗШ №42, ансамбль працівників ЦТЮТ МЖК Сихівського району.
Щодень завершальним акордом було спільне виконання твору «Реве та стогне Дніпр
широкий» на слова Т.Г.Шевченка.
9 квітня 2014 року в приміщенні СЗШ № 62 Галицького району відбувся «Відкритий
фестиваль театральних колективів ЗНЗ м.Львова «Вінок Кобзареві», де були відібрані кращі
дитячі постановки творів Т. Шевченка. У конкурсі взяли участь наступні ЗНЗ м.Львова:
СЗШ №62, СЗШ №3, СЗШ №9, СЗШ №35, ЛСШ №4, Львівська академічна гімназія.
Нагородження переможців відбулося 15 травня на сцені Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва. Переможцями стали:
І місце – театральний колектив учнів СЗШ №62 та театральний колектив учнів СЗШ №3;
ІІ місце – театральний колектив учнів СЗШ №9 та театральний колектив учнів СЗШ №35;
ІІІ місце – театральний колектив учнів Львівської академічної гімназії та театральний
колектив учнів ЛСШ №4.
 Учнівське самоврядування
На базі Львівського міського координаційно-методичного центру «Галицьке юнацтво»
працював Львівський міський учнівський парламент, який складався із делегованих представників районних учнівських парламентів.
Основною метою, яку ставив перед собою міський учнівський парламент у 2013-2014 н. р.,
була активізація процесу діяльності органів дитячого самоврядування на рівні міста, створення
умов для самореалізації учнівської молоді, залучення її доучасті у прийнятті рішень, всебічна
реалізація дітьми та підлітками своїх інтересів, здібностей, правта свобод на засадах загальнолюдських цінностей, налагодження контактів, обмін інформацією та реалізація спільних
проектів. Основним завданням виступало якнайширше залучення дітей та молоді до участі в
організації свого життя та діяльності, прийняття необхідних для цього рішень на районному чи
міському рівнях, об’єднання дітей та підлітків для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їх
творчих здібностей та духовного збагачення молоді.
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Для реалізації поставленої мети та завдань членами учнівського парламенту «Лідер» було
організовано та проведено наступні заходи:
звітно-виборча конференція районних учнівських парламентів у СЗШ № 55 м. Львова, на
якій було підбито підсумки роботи парламенту за 2012-2013 н. р. та сплановано роботу
на 2013-2014 н. р.;
соціологічне опитування мешканців міста на тему «Пам’ятки архітектури рідного міста та
їх архітектори», під час якого було опитано 250 мешканців Львова;
спортивні змагання «Богатирські ігри» (листопад 2013 року), в яких перемогу здобув
учнівський парламент Личаківського району;
міська акція «Незабудки пам’яті», проведена для мешканців міста біля Львівської міської
ради та приурочена до Дня пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років;
доброчинна акція до Дня Святого Миколая «Миколай про тебе не забуде», під час якої
організовано збір подарунків для дітей інтернатів та сиротинців, показано театралізовану
виставу про Святого Миколая у будинку дитини №1 м. Львова;
участь у «круглому столі» під гаслом «Львів – безпечне місто. Погляд дітей», проведеному 4 лютого 2014 року на базі Львівської правничої гімназії працівниками КМСД та
МКМЦ «Галицьке юнацтво»;
заходи з відзначення 200-річчя від Дня народження Т. Шевченка: «живий ланцюг»,
флеш-моб з читання творів Кобзаря, квест на тему «Життя та діяльність Тараса Григоровича Шевченка»;
міська екологічна акція «Зробимо наше місто чистішим», що була проведена 22 квітня 2014 р.,
під час якої учнівські парламентарі міста долучилися до прибирання парку «Знесіння»;
науково-практичний семінар для лідерів учнівського самоврядування шкіл міста у Центрі
творчості дітей та юнацтва Галичини (квітень 2014 року);
квест-гра присвячена Дню міста під гаслом «Чи знаєш ти історію свого рідного краю»,
проведена у Стрийському парку.
Окрім того, 29.11.2013р. у приміщенні великої сесійної зали Львівської міської ради спільно
з Львівським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ДГП ЛМР проведено
загальноміську соціальну акцію «Не будь байдужим. ВІЛ/СНІД – стосується кожного».
На базі СЗШ № 42 була організована зустріч учасників міського та районних учнівських
парламентів з Представником Уповноваженого з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності в Україні А. Філіпішиною. На зустрічі представлено основні
напрямки роботи парламенту та проект одного з лідерів самоврядування Ростислава Кельмана
«Права дитини».
 Позашкільні заклади
У 2013 - 2014 н. р. у м. Львові функціонувало 15 позашкільних навчальних закладів, які
впроваджують основні завдання позашкільної освіти, перебуваючи у підпорядкуванні управління освіти ДГП ЛМР.
Напрямки роботи позашкільних закладів
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Охоплено позашкільною освітою у 1301 гуртках 18983 дітей, що на 1367 дітей більше, ніж
у 2010 році.
У травні 2014р. Центр дитячої творчості «Веселка» був організатором IX Міжнародного
фольклорного фестивалю «У колі друзів», присвяченого Дню матері. Будинок дитячої та
юнацької творчості став ініціатором фестивалю «Зоряний спалах» до Міжнародного дня захисту
дітей. Будинок творчості Винник організував проведення фестивалів: «Різдвяна зірка», «На
крилах дитинства».
На базі Центру творчості дітей та юнацтва Галичини відбулись масштабні заходи із
залученням великої кількості дітей:
фестиваль мистецтв «Різдвяні канікули»;
конкурс образотворчого мистецтва «Таланти твої, Україно!»;
фестиваль хорового мистецтва імені А. Кос-Анатольського;
фестиваль духовної пісні «Струни душі»;
молодіжно-християнський форум «Святкуймо Воскресіння разом»;
фестиваль великодніх забав та гаївок для дітей віком від 3 до 7 років «Сонечко»;
театрального мистецтва та гумору «Усмішка талії» (до Міжнародного дня театру);
ювілейні концерти до 20-річчя народного ансамблю танцю «Серпанок»;
ювілейні концерти до 10-річчя Зразкового вокально-хореографічного ансамблю «Викрутасики»;
конкурс з технічної творчості «Орігамі»;
концертні виступи на міжнародному пленері «Золотий мольберт»;
Міжнародний турнір з художньої гімнастики «Срібна ластівка»;
фестиваль спортивного туризму «Манівці»;
турнір з тхеквондо;
свято спорту та здоров’я до Дня захисту дітей.
У 2013-2014 навчальному році:
присвоєно почесне звання «Народний художній колектив» Театру пісні «Ка-Приз»
середньої загальноосвітньої школи № 43 м. Львова, студії «Дивосвіт» Личаківського
Будинку дитячої та юнацької творчості м. Львова;
підтвердили почесне звання «Народний художній колектив»: Народний камерний хор «Жайвір» ЦТДЮГ м. Львова, Український драматичний театр «Ми» ЦТДЮГ м. Львова; капела
бандуристок «Ягілка» Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного району м. Львова,
духовий оркестр «Веселка» Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного району м. Львова,
ансамбль танцю «Галичанки» Будинку школярів Шевченківського району м. Львова;
присвоєно почесне звання «Зразковий художній колектив»: ансамбль естрадного танцю
«Добрий настрій» Будинку дитячої та юнацької творчості Франківського району м. Львова, циркова студія «Львівські віртуози» Центру дитячої та юнацької творчості Залізничного району м. Львова;
підтверджено почесне звання «Зразковий художній колектив»: ансамбль естрадного танцю
«Оазис» середньої загальноосвітньої школи № 36 м. Львова, ансамбль танцю «Ранок»
Будинку дитячої та юнацької творчості Франківського району м. Львова, дитячий хор
«Радуниця» середньої загальноосвітньої школи № 54 Шевченківського району м. Львова.
Бюджетом 2013 року на утримання позашкільних навчальних закладів виділено 31 144 400 грн.
З метою пошуку нових форм і методів організації навчально – виховної роботи у
позашкільних навчальних закладах, спільно з НМЦО м.Львова для заступників директорів та
методистів ПНЗ розпочато проведення навчально – практичних семінарів.
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 Дитячо-юнацькі спортивні школи
Спортивно–оздоровчу роботу серед школярів міста здійснюють 9 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Охоплено 3410 дітей. Навчально-тренувальний процес здійснюється у 294 спортивних секціях з 18 видів спорту.
кульова стрільба, теніс, настільний
теніс (ДЮСШ № 1)

легка атлетика (ДЮСШ
№ 2, 10)

лижні перегони
(ДЮСШ № 6)

карате
(ДЮСШ № 2, 7)

футбол (ДЮСШ № 1, 3, 4)

веслування на байдарках, каное,
водне поло (ДЮСШ № 3)

спортивне орієнтування
(ДЮСШ № 6, 9)

дзюдо
(ДЮСШ № 7, 10)

фехтування
(ДЮСШ № 2)

художня гімнастика,
стрибки на акробатичній
доріжці, акробатика
(ДЮСШ № 5)

плавання
(ДЮСШ № 9)

вільна боротьба, бокс
(ДЮСШ № 7)

З метою пропагування здорового способу життя, залучення дітей та учнівської молоді до
занять фізичною культурою та спортом, щороку у вересні спільно з ГО «Самопоміч»
організовується проведення Ярмарку спорту у спортивному комплексі «Динамо», де презентують свою роботу ДЮСШ. Цього року захід відбувся з 26.09.до 28.09.2013р., його змогли
відвідати близько 5 тис. дітей.
Основні досягнення ДЮСШ м. Львова у 2013 - 2014 навчальному році:
ДЮСШ № 1-ІІІ місце Першості Європи серед глухонімих з настільного тенісу, ІІІ місце
Клубного Чемпіонату України з настільного тенісу, І місце у складі збірної України на
Чемпіонаті Європи із стрільби з пневматичної зброї;
ДЮСШ № 2 -17 вихованців установи посіли призові місця на Чемпіонаті України з фехтування,
13 вихованців установи посіли призові місця на Чемпіонаті України з легкої атлетики;
ДЮСШ № 3 - ІІІ місце на Чемпіонаті України з веслування на байдарках каное;
ДЮСШ № 5 - ІІІ місце на Чемпіонаті світу з акробатики (Франція);
ДЮСШ № 6 - 4 вихованці установи посіли призові місця на Чемпіонаті України із
спортивного орієнтування, 5 вихованців установи посіли призові місця на Чемпіонаті
України із спортивного орієнтування на велосипедах;
ДЮСШ № 7 - І місце на Чемпіонаті України з боротьби дзюдо, І місце на Чемпіонаті
України з карате;
ДЮСШ № 10 - 9 вихованців установи посіли призові місця на Чемпіонаті Львівської
області серед молоді з боротьби дзюдо.
У 2013 році на фінансування спортивних шкіл виділено 8206, 8 тис. грн.

ІV. КАДРИ
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У 2013-2014 навчальному році у комунальних навчальних закладах м. Львова працювало
8535 педагогів, у приватних – 232 педагогічні працівники.
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1901 педагог забезпечував навчально-виховний процес у дошкільних навчальних закладах
(2012-2013 н. р. – 1918 педагогів), 6130 – у загальноосвітніх навчальних закладах (2012-2013 н. р. –
6098), 504 – у позашкільних навчальних закладах (2012-2013 н. р. – 530).
Розподіл педагогічних працівників за освітніми послугами (%)
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За стажем роботи 8 % (2012-2013 н. р. – 7 %) – педагогічні працівники зі стажем роботи до
3-х років, 11 % (2012-2013 н. р. – 12 %) – зі стажем роботи 3-10 років, 25 % (2012-2013 н. р. –
26 %) – зі стажем роботи 10-20 років, 56 % (2012-2013 н. р. – 55 %) – педагогічні працівники зі
стажем роботи 20 р. і більше. У 2013-2014 н. р. працювало 20 % педагогічних працівників
пенсійного віку, у 2012-2013 н. р. – 19 %.
Стаж роботи педагогічнихпрацівників у ЗНЗ м. Львова
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З повною вищою освітою – 5864 (95,7 %) педагогічних працівників. За кваліфікаційними
категоріями педагоги розподіляються таким чином: 2891 (47, 2 %) педагогічних працівників із
кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії», 1159 (18, 9 %) –
«спеціаліст І кваліфікаційної категорії», 607 (9, 9 %) – «спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії»,
775 (12,6 %) – «кваліфікаційна категорія спеціаліст».
Кількість педагогічних працівників у ЗНЗ за кваліфікаційними категоріями
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Педагогічне звання «Вчитель методист» присвоєно 547 педагогічним працівникам, «Старший вчитель» - 1449, «Заслужений вчитель України» - 27 педагогам.
У 2013-2014 навчальному році у м. Львові проатестовано 1795 педагогічних працівників.
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З них – 1310 педагогічних працівників у загальноосвітніх навчальних закладах, 371 – у
дошкільних навчальних закладах, 88 – у позашкільних навчальних закладах, 23 – у НМЦО
м. Львова та 3 – у ЛМРЦ «Джерело».
Кількість педагогічних працівників м. Львова, проатестованих у 2014 році
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НМЦО м.
ЛМРЦ
Львова "Джерело"
(23;1%)
(3;0,2%)

ПНЗ
(88;4,9%)

ДНЗ
(371;20,7%)

ЗНЗ
(1310;73,0%)

За результатами атестації 26 педагогічним працівникам присвоєно педагогічне звання «Вчительметодист», 108 – відповідають раніше присвоєному званню «Вчитель-методист»; 156 – присвоєно звання
«Старший вчитель», 231 – відповідають раніше присвоєному званню «Старший вчитель».
Вперше у 2013-2014 н. р. проведена атестація керівників навчальних закладів м. Львова.
Відповідно до Типового положення про атестацію зі змінами відділами освіти управління освіти
ДГП ЛМР було подано в атестаційну комісію ІІ рівня списки керівників навчальних закладів, для
проходження атестації. Згідно поданих списків у 2013-2014 н. р. було заплановано атестувати 21
керівника навчального закладу, а саме: 5 керівників дошкільних навчальних закладів (ДНЗ №№
25,29,69,170,176), одного керівника позашкільного закладу(ДЦТСЕ) та 15 керівників загальноосвітніх
навчальних закладів (ССЗШ №№ 4, 8, СЗШ №№ 42, 47, 90, 22, 97, «Світанок», «Первоцвіт»,
«Джерельце», ЛПГ, НВК «Гроно», НВК «Галицька», ЛУПГ, гімназія бл. Климентія Шептицького). З
метою визначення рівня володіння практичними навиками інформаційно – комунікаційних технологій
керівниками, які проходили атестацію 2 квітня 2014 року на базі ССЗШ № 28 було проведено
перевірку теоретичних та практичних знань. За результатами атестації керівних кадрів атестаційна
комісія ІІ рівня при управлінні освіти ДГП ЛМР ухвалила такі рішення: 19 керівників навчальних
закладів відповідають займаній посаді; один керівник навчального закладу відповідає займаній посаді
за умови виконання ним заходів, визначених атестаційною комісією, один керівник навчального
закладу відмовився від проходження атестації у 2013-2014 н. р.
У навчальних закладах м. Львова 27 педагогічних працівників нагороджено почесним званням «Заслужений вчитель України», 238 – знаком «Відмінник освіти України».
У 2013-2014 навчальному році нагороджені подяками міського голови та отримали премію
у розмірі 1000 грн. 19 педагогічних працівників міста, а саме:
1. Беспалова Т. Є. – вчитель російської мови ССЗШ № 52;
2. Галайко Г. Ю. – вчитель фізики СЗШ № 70;
3. Гулей Л. П. – вчитель музичного мистецтва ССЗШ № 81;
4. Деговець О. М. – заступник директора з навчально-виховної роботи НВК «Школа I ступеня – гімназія»;
5. Дулик О. Б. – вчитель іспанської мови НВК «Софія»;
6. Коваль Л. І. – заступник директора ССЗШ № 81;
7. Ксьондзик В. Г. – вчитель інформатики СЗШ № 9;
8. Левкова С. О. – вчитель історії ЛЛГ;
9. Лема І. В. – вчитель французької мови ССЗШ № 37;
10. Лесик Г. Д. – завідувач господарства СЗШ № 72;
11. Лисенко О. Й. – вчитель музичного мистецтва ССЗШ № 5;
12. Лупак О. Я. – вчитель географії гімназії «Євшан»;
13. Мельник Л. Г. – вчитель німецької мови ССЗШ № 28;
14. Нерода В. Л. – директор ДЮСШ № 9;
15. Олійник В. М. – методист НМЦО м. Львова;
16. Сенчик С. М. – керівник гуртка моделювання та вишивки одягу ДЩНМ;
17. Фульмас О. В. – музичний керівник ДНЗ № 127;
18. Чорнодоля Р. Н. – вихователь-методист ДНЗ № 129;
19. Щур Л. П. – вчитель інформатики СЗШ № 38.
Чотирьом педагогічним працівникам, переможцям І (міського) туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2014», виплачено премію у розмірі 2000 грн.:
1. Гальвіцькій О. Л. – вчителю початкових класів СЗШ № 24;
2. Джангобековій Т. А. – вчителю світової літератури СЗШ № 51 ім. І. Франка;
3. Дроняк А. П. – вчителю географії СЗШ № 41;
4. Галетію М. Д. – вчителю трудового навчання СЗШ № 48.
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У квітні 2014 року відбувся Всеукраїнський конкурс «Вчитель – новатор». Гран-прі конкурсу
отримала вчитель української мови та літератури СЗШ № 99 Телішевська Л. за проект
«Дивоцвіт України», присвячений життю Лесі Українки. У п`ятірку кращих увійшла вчитель
інформатики НВК «Школа – гімназія «Сихівська» О Пасічник з проектом «Музей на планшеті».
Методичний супровід освіти
У навчальному році робота управління освіти та Навчально – методичного центру освіти
м. Львова була скерована на удосконалення форм співпраці з педагогічними кадрами щодо їх
професійного росту. Основна діяльність Навчально–методичного центру освіти була спрямована на реалізацію:
науково - методичної проблеми: «Використання педагогічних інновацій для підвищення
якості освіти та формування єдиного освітньо-культурного простору»;
проектів: «Методичний супровід освіти. Професійний розвиток педагогів», «Освіта через
мистецтво» («Єдиний освітньо-культурний простір м. Львова»), «Театральна педагогіка»,
«Плекаємо обдарованість», «Освіта для сталого розвитку в дії».
За період 2013 - 2014 навчального року з метою підвищення методичного та теоретичного
рівня педагогів різних фахів, а також впровадження інновацій в навчально-виховний процес ,
проведено ряд методичних заходів.
Методичні заходи

Творчі зустрічі - 3
Навчання "Плекаємо
обдарованість" - 6
Педмайстерні - 19

Семінари - 88

Олімпіада за
системою Ельконіна Давидова - 1

День відкритих
дверей/ Фолуап - 3

Міські творчі групи 212

Тренінги - 60
Круглі столи - 48

Школа профрозвитку 63

Конкурси - 28

ШУФМП - 35

Майстер-клас - 60

Виставки - 6
Творчі майданчики 16
Наради - 212

Школа
педмайстерності - 19
Фестивалі - 5
Школа молодого
вчителя - 7
Моніторинги - 6
Педчитання - 7

Виїзні семінари - 11

Екскурсії - 11

Науково-практичні
конференції - 19

Відповідно до плану роботи НМЦО, на виконання наказу № 38 від 06.09.2013 р. «Про
організацію роботи міських творчих груп педагогів у 2013-2014 н.р.» методистами центру було
організовано роботу 28 міських творчих груп, кожна з яких відзначалася певним напрямком
роботи та результативністю.
Особливо слід відзначити роботу сезонної Школи професійного розвитку педагогів та
Школи удосконалення фахової майстерності педагогів, що ефективно працювали впродовж
2013-2014 н .р., заняття у яких проводили методисти НМЦО.
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Школи професійного розвитку педагогіву 2013-2014 навчальному році,
кількість заходів
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Школа удосконалення фахової майстерності педагогів
у 2013 - 2014 навчальному році,кількість учасників
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Для молодих педагогів зі стажем роботи від 0 до 3 років впродовж навчального року
активно працювала Школа молодого вчителя, де проводилися щомісячні заняття з методики
організації НВП, ведення документації, психолого – педагогічні тренінги, майстер – класи. У
червні 2014 року 101 учаснику ШМВ вручено відповідні сертифікати.
Впродовж року на допомогу педагогічним працівникам організовано та проведено
навчання на «зимових», «весняних», «літніх» та «осінніх» школах педагогічної майстерності, 59
педагогів завершило навчання у програмі «Управлінський менеджмент»;проведено навчання
для вчителів початкових класів з розвитку продуктивного мислення школярів. З метою
ефективного запровадження курсу «Сходинки до інформатики» проведено моніторинг рівня
володіння вчителями початкових класів ІКТ та навчання відповідно до їх рівня.Організовано роботу
творчої педагогічної майстерні “Школа 1 класу – 2012”, “Школа 2 класу – 2013”.Проведено спільні
заходи із педагогами ДНЗ та ЗНЗ для забезпечення наступності між дошкільною та початковою
освітою. Методистами НМЦО м. Львова спільно із творчими групами педагогів опрацьовано
підручники, які надійшли у школи міста для учнів 2-их та 5-их класів щодо запровадження
Державного стандарту базової та повної середньої освіти, виявлено ряд помилок, розроблено
методичні рекомендації на допомогу педагогам.
Упродовж навчального року було проведено 60 майстер-класів та 89 семінарів, учасниками яких стали 3670 педагогів міста. Організовано 64 науково-практичних конференції (1131
учасник) та фестивалі. Видано понад 30 методичних посібників.
Забезпечено методичний супровід та участь 83 педагогів в I етапі Всеукраїнського
конкурсу «Вчитель року – 2014».
Переможцями I туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2014» стали:
у номінації «Початкові класи» - Гальвіцька О.Л. (СЗШ № 24);
у номінації «Трудове навчання» - Гелетій М. Д.(СЗШ № 48);
у номінації «Світова література» - Джангобекова Т. А.(СЗШ№ 51);
у номінації «Географія» - Дроняк А. П. (СЗШ № 41);
у номінації «Основи християнської етики» - Колодій О. Г.(СЗШ № 13).
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Джангобекова Т.А., стала лауреатом ІІІ (заключного) туру Всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2014» у м. Одесі.
У 2013 – 2014 н.р. для заступників директорів з навчально-виховної роботи проведено 16
майстер-класів ,4 творчі майстерні, зокрема:
«Реалізація фасилітативної функції заступника директора ЗНЗ в управлінні навчальновиховним процесом» (29.10.13р. на базі ЛПГ);
«Імідж навчального закладу – як чинник підвищення якості навчального процесу»
(17.12.13р. на базі НВК «Софія»);
«Траєкторія особистісного розвитку педагога: проектування і реалізація» (11.03.14р. на
базі ЛГ «Престиж»);
«Використання педагогічних інновацій в системі профільного навчання: створення
індивідуальної освітньої траєкторії як результату спільного проектування батьків, учителів,
учнів» (13.05.14р. на базі НВК ім. В. Симоненка).
Підготовлено методичні матеріали та презентації на допомогу педагогічним працівникам:
для слухачів Шкіл професійного розвитку педагогів;
для Освітянських вісників;
на допомогу заступникам директора з НВР з проблеми впровадження сучасних технологій навчання, методичного супроводу траєкторії особистісного розвитку педагога; моделювання освітніх процесів та стратегічного управління в освіті; використання педагогічних
інновацій в системі профільного навчання;
опрацьовано тестові завдання з математики для 6-го класу (протокол № 6 засідання
Методичної ради НМЦО м. Львова від 26.09.2013 року), методичний посібник «Технології
інтерактивного навчання на уроках математики» (протокол № 6 засідання Методичної ради
НМЦО м. Львова від 26.09.2013 року;
поповнено банк тестових завдань для КТТ (на замовлення ЛРЦОЯО);
розроблено тестові завдання, конспекти уроків та мультимедійні презентації для учнів
10-х класів;
опрацьовано збірники мультимедійних презентацій навчального матеріалу до уроків
світової літератури за новою програмою у 5 та 6 класах;
мультимедійні презентації окремих уроків хімії, фізики та астрономії, математики,
трудового навчання;
розроблено сценаріїв позакласних заходів про творчу діяльність українських географів;
створено каталог адрес сайтів «На допомогу вчителеві інформатики»;
опрацьовано методичні матеріали для викладання християнської етики у 7-х класах,
матеріали з географії до друку в журналі «Здобутки» № 3 (26); № 4 (27) 2014 р., 12 презентацій
з краєзнавчої та виховної тематики;
видано «Біологічний бюлетень» №24; бюлетень «Основи здоров’я» №8;«Екологічний
бюлетень» №3.

V. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Ухвалою Львівської міської ради від 06.02.2014 №3044 «Про міський бюджет м. Львова на
2014 рік» з внесеними змінами на галузь освіти затверджено видатки по загальному фонду в
сумі 742 315,8 тис. грн., що на 283,09 тис. грн. менше, ніж було передбачено у 2013 році.
Координація ведення єдиної фінансово-економічної політики в галузі освіти за принципами
економічної доцільності, формування та найбільш оптимального розподілу фінансових ресурсів
дала змогу досягнути зменшення протягом 2013 року кредиторської заборгованості за
видатками бюджету з 11 220,9 тис. грн. до 2 995,3 тис. грн., в тому числі по захищених видатках
бюджету з 8 912,7 тис. грн. до 599, 4 тис. грн.
У затверджену суму бюджету галузі освіти на 2014 рік було включено заборгованість по не
проведених впродовж 2013 року територіальними органами ДКСУ у Львівській області
платіжних дорученнях на загальну суму 2 285,713 тис. грн., а саме:
за КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали та інвентар» – 708,91 тис. грн.;
за КЕКВ 2230 «Продукти харчування» – 9,7 тис. грн.;
за КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 1 457,7 тис. грн.;
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за КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» - 3,2 тис.грн.;
за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 91,7 тис. грн.;
за КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних програм» – 14,5 тис. грн.
За 2013 рік бюджет галузі виконано на 98%.
Протягом 2013 року, на підставі систематичного аналізу стану фінансового забезпечення
галузі освіти, вносилися пропозиції щодо змін в обсягах бюджетних призначень закладів та
установ освіти міста, що дало змогу забезпечити ефективне використання бюджетних коштів.
Впродовж 2013 року з обласного бюджету Львівської області для управління освіти
департаменту гуманітарної політики надійшло субвенції на загальну суму 179 729,0 грн., а саме:
на придбання навчального приладдя та шкільного інвентарю дітям з багатодітних сімей 98 929,0 грн.;
на поповнення шкільних бібліотек – 4 800,0 грн.
За результатами перемоги у конкурсах мікропроектів, проведених департаментом освіти і
науки ЛОДА, трьом загальноосвітнім навчальним закладам виділено субвенцію на наступні цілі:
створення належних санітарно-побутових умов (ССЗШ №5) та якісного навчального
середовища у загальноосвітніх навчальних закладах (СЗШ №42) – 45 042,0 грн.;
модернізація комп’ютерної бази навчальних закладів (СЗШ №91) – 30 958,0 грн.
Слід зазначити, що протягом 2013 року придбано комп’ютерну техніку та програмне
забезпечення «Заробітна плата» для централізованих бухгалтерій відділів освіти Личаківського та
Галицького районів УО ДГП ЛМР, а також програмне забезпечення «Облік продуктів харчування»
для ЦБ відділу освіти Галицького району УО ДГП ЛМР. Забезпечено роботу відділів освіти м. Львова у програмному забезпеченні «Бюджет міста». Проведено централізацію ведення бухгалтерського обліку у 4 загальноосвітніх навчальних закладах, а саме у СЗШ №27 та ССЗШ №52
Галицького району м. Львова і ССЗШ №5 ім. Кокорудзів та ЛСЗШ «Школа радості» Франківського
району м Львова.
У 2013 році розроблено методику розрахунків відшкодування вартості спожитих енергоносіїв та
комунальних послуг для суб’єктів господарювання, які надають у навчальних закладах м. Львова
освітні, мистецькі та спортивні послуги, а також послуги із гарячого харчування та плавання.
Управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради з метою
попередження зловживань службовим становищем працівниками навчальних закладів м. Львова, а також для забезпечення прозорості процесу отримання навчальними закладами благодійної допомоги видано накази №397р від 20.12.2012 «Про заходи щодо запобігання проявів
хабарництва, інформування громадськості про використання благодійних і спонсорських
коштів» та № 398р від 16.10.2013 «Про благодійні внески». На виконання зазначених наказів,
інформація щодо надходження благодійних внесків, грантів та дарунків щоквартально висвітлюється на сайті управління освіти www.osvita.lviv.sch.in.ua.
За підсумками 2013 року навчальними закладами м. Львова отримано:
благодійних внесків - 1 533,4 тис. грн.
грантів та дарунків (матеріальні цінності) – 7 526,3 тис. грн.
У І півріччі 2014 року навчальними закладами м. Львова отримано
благодійних внесків - 571,8 тис. грн.
грантів та дарунків (матеріальні цінності) – 3 313,1 тис. грн.
Висвітлення навчальними закладами зазначеної інформації свідчить про покращення
стану інформування батьківської громади щодо надходжень і використання благодійних
внесків. Поруч з цим, окремими навчальними закладами недостатньо вживається заходів щодо
забезпечення прозорості отримання благодійної допомоги.
Слід зазначити, що відповідно до розпорядження міського голови від 18.09.2013 №379
«Про виплату щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам» та з нагоди
професійного свята «Дня працівників освіти» кошти у розмірі 80 відсотків місячного фонду
оплати праці за посадовими окладами педагогічних працівників установ освіти у вересні 2013
року спрямовані для виплати грошової винагороди педагогічним працівникам закладів освіти
м. Львова за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків.
У грудні 2013 року, за підсумками роботи, 135 керівникам навчальних закладів м. Львова
встановлено надбавку за складність і напруженість у роботі в розмірі 50% від посадового
окладу, 3 керівникам – у розмірі 40% та 2 керівникам – у розмірі 30% від посадового окладу.
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Окрім того, в межах економії фонду оплати праці керівниками відділів освіти управління
освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради у грудні 2013 року встановлювалась надбавка за складність і напруженість у роботі в розмірі до 50% від посадового
окладу, заступникам директорів навчальних закладів, а також керівниками навчальних закладів
м. Львова встановлювалась зазначена надбавка працівникам. Загальна сума виплаченої у
грудні 2013 року надбавки за складність і напруженість в роботі працівникам навчальних
закладів склала 701,62 тис. грн.
У 2013 році всім не педагогічним працівникам навчальних закладів м. Львова проведено виплату
матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових питань в розмірі посадового окладу.
За особистий внесок керівників навчальних закладів у підготовці до 2013-2014 навчального
року, а також опалювального періоду, у грудні 2013 року 93 керівникам дитячих дошкільних
навчальних закладів, 9 керівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 11 керівникам позашкільних
навчальних закладів (ПНЗ) виплачена премія в розмірі 2 000 грн., 2 керівникам ПНЗ – в розмірі
1 500 грн., 1 керівнику ПНЗ – в розмірі 1 000 грн.
За вагомий вклад у розвиток освітньої галузі м. Львова 4 переможців І (міського) туру
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2014» премійовано в розмірі 2 000 грн.
Структура загального фонду бюджету 2014 року
за типами навчальних закладів м. Львова
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Для утримання дошкільних навчальних закладів у 2014 році виділено 204 677,2 тис. грн. –
27,6% від загального обсягу бюджету галузі (у 2013 р. - 27,17%) загальноосвітніх шкіл – 468
817,6 тис. грн. – 63,16% (у 2013 р. - 63,67%), позашкільних закладів освіти 32 202,0 тис. грн. –
4,34% (у 2013 р. - 4,12%), утримання всіх інших типів закладів складає 3,82% від загального
обсягу бюджетних призначень галузі освіти міста у 2014 році і становить 28 375,5 тис. грн.
На утримання ДЮСШ м. Львова виділено 8 073,3 тис. грн., що на 74,74 тис. грн., менше ніж
було затверджено у 2013 році.
Розподіл бюджетних асигнувань в частині незахищених статей видатків у 2014 році
проведено із врахуванням мережі навчальних закладів м. Львова.
Зокрема по загальноосвітніх навчальних закладах з врахуванням видатків на 1 учня, у
дошкільних навчальних закладах – на 1 групу, у позашкільних навчальних закладах та дитячоюнацьких спортивних школах з врахуванням видатків на 1 дитину.
Структура спеціального фонду бюджету
2014 року за типами навчальних закладів м. Львова
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Формування структури спеціального фонду закладів освіти м. Львова у 2013-2014 роках
відбувається за рахунок надходжень від:
батьківської плати;
надання платних освітніх послуг;
благодійних внесків в натуральній та грошовій формі;
надання в оренду вільних приміщень навчальних закладів.
Бюджетні призначення на 2014 рік станом на 01.04.2014 за спеціальним фондом
затверджені в розмірі 34 578,66 тис. грн. (у 2013 р. – 41 153,44 тис.грн.)
Видатки на одного учня в рік у 2012-2014 роках у різних типах навчальних закладів
м. Львова (тис. грн.)
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Найбільшу питому вагу від загального обсягу видатків на галузь освіти у 2014 році займає
заробітна плата з нарахуваннями – 589 062,9 тис. грн., що становить 79,35% (у 2013 році – 79,6%).
Видатки на продукти харчування складають 52 415,1 тис. грн. – 7,06% (у 2013 році – 6,6%), видатки
на комунальні послуги та енергоносії складають 84 935,3 тис. грн. – 11,4% (у 2013 році –12,8%), інші
видатки – 15 902,5 тис. грн. – 2,1% (у 2013 році –1%), капітальні видатки – 414,2 тис. грн. – 1,2%/
Структура видатків бюджету у 2014 році
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При формуванні фонду оплати праці працівників закладів освіти м. Львова враховано:
що з 01.01.2014 посадові оклади (тарифні ставки) працівників розраховуються виходячи
з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника І тарифного розряду – 852 гривні.
з 01.10.2014 посадові оклади (тарифні ставки) працівників встановлюються в таких розмірах:
- І тарифного розряду – 1 218 гривень;
- ІІ тарифного розряду – 1 223 гривні;
- ІІІ тарифного розряду – 1 233 гривні;
- ІV тарифного розряду – 1 243 гривні;
- V тарифного розряду – 1 253 гривні;
- VI тарифного розряду – 1 263 гривні.
надбавки та доплати обов’язкового характеру;
матеріальну допомогу на оздоровлення педагогічним працівникам (100%);
виплату грошової винагороди згідно з ст.57 Закону України «Про освіту» (50%);
індексацію грошових доходів.
Для забезпечення функціонування навчальних закладів м. Львова за КЕКВ 2210
«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у 2014 році передбачено 5 190,12 тис. грн., що
на 57,6 % більше від використання 2013 року.
При розрахунку видатків за КЕКВ 2230 «Продукти харчування» враховано вартість харчування:
для учнів І – ІV класів – 4,20 грн./день;
для учнів з малозабезпечених сімей – 7,60 грн./день;
для дітей-сиріт – 8,80 грн./день;
для вихованців дошкільних навчальних закладів розрахунки здійснено згідно з натуральними нормами за цінами, доведеними Держкомстатом України.
За КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» виділено кошти у сумі 78 583,07 грн., що на
8,05% більше від призначень 2013 року. За цією статтею видатків кошти заплановані для обміну
досвідом, участі у семінарах та конференціях з питань розвитку освіти.
При формуванні бюджету галузі освіти м. Львова на 2014 рік розрахунок обсягів
бюджетних призначень за КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» проведено
на підставі визначених лімітів споживання у фізичних обсягах для кожної будівлі згідно рішення
виконавчого комітету Львівської міської ради № 950 від 06.12.2013 «Про схвалення лімітів
споживання енергоносіїв на 2014 рік для бюджетних установ, що фінансуються з міського
бюджету м. Львова» та діючих тарифів.
Відповідно до законодавчих актів, для забезпечення виплат грошової допомоги дітямсиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування у 2014 році за КТКВ 2730 «Інші виплати
населенню» передбачено кошти в загальній сумі 491,9 тис. грн.
За КЕКВ 3000 «Капітальні видатки» зі спеціального фонду бюджету у 2014 році
передбачено кошти в сумі 38 343,9 тис. грн. (у 2013 році – 42 809,08 тис. грн.), з них:
для придбання обладнання та предметів довгострокового користування – 2 368,8 тис. грн.
(2013 рік – 1 540,5 тис. грн.);
для капітального будівництва навчальних закладів - 2 530,8 тис. грн. (2013 рік – 38,7 тис. грн.);
для проведення капітальних ремонтів у закладах освіти м. Львова - 20 958,3 тис. грн.
(2013 рік – 27 091,7 тис. грн.);
для реконструкції та реставрації навчальних закладів – 12 485,9 тис. грн. (2013 рік –
14 138,7 тис. грн.)
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Бюджетні призначення галузі освіти м. Львова на 2014 рік розподілені за розпорядниками
нижчого рівня таким чином:

Бюджетні призначення галузі освіти м. Львова на
2014 рік в розрізі відділів освіти (тис. грн.)
121 476,89
60 079,38

105 473,61

142 060,37

135 978,03

146 524,39
30 723,18

Відділ освіти Галицького району управління освіти департаменту гуманітарної політики
ЛМР – 60 079,38 тис. грн.;
Відділ освіти Залізничного району управління освіти департаменту гуманітарної політики
ЛМР – 121 476,89 тис. грн.;
Відділ освіти Личаківського району управління освіти департаменту гуманітарної політики
ЛМР – 105 473,61 тис. грн.;
Відділ освіти Сихівського району управління освіти департаменту гуманітарної політики
ЛМР – 142 060,37 тис. грн.;
Відділ освіти Франківського району управління освіти департаменту гуманітарної політики
ЛМР – 135 978,03 тис. грн.;
Відділ освіти Шевченківського району управління освіти департаменту гуманітарної
політики ЛМР – 146 524,39 тис. грн.;
Заклади освіти підпорядковані управлінню освіти департаменту гуманітарної політики ЛМР –
30 723,18 тис. грн.
Протягом 2013-2014 навчального року Державною фінансовою інспекцією у Львівській області
проведено ревізію фінансово-господарської діяльності централізованої бухгалтерії (ЦБ) відділу
освіти Сихівського району. Ревізією виявлено незаконних видатків на суму 440,79 тис. грн.,
недоотримання фінансових ресурсів фізичними особами на суму 15,8 тис. грн. та інших фінансових
порушень на загальну суму 3,02 тис. грн. За результатами розгляду інформації щодо виявлених
недоліків та порушень при введені фінансово-господарської діяльності, притягнено до
дисциплінарної відповідальності (оголошено догану) 10 працівників.
Слід зазначити, що ЦБ відділу освіти Сихівського району забезпечено відшкодування
незаконних видатків на суму 328,5 тис. грн., та в повній сумі проведено донарахування
заробітної плати, а також усунено інші фінансові порушення.
Управлінням контролю та аудиту департаменту «Адміністрація міського голови» було
проведено перевірку фінансово-господарської діяльності СЗШ №13 та перевірки у відділах
освіти Залізничного і Шевченківського районів УО ДГП ЛМР щодо використання коштів на
проведення ремонтних робіт. За результатами розгляду інформацій про наслідки проведених
перевірок, притягнено до дисциплінарної відповідальності (оголошено догану) 2 працівників.
За вчинення розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом
привласнення чужого майна та зловживання службовим становищем 4 службовими особами
централізованої бухгалтерії відділу освіти Галицького району,правоохоронними органами
скеровано до суду обвинувачувальний акт у кримінальному провадженні.
Окрім того, за зловживання службовим становищем і заволодіння бюджетними коштами в
сумі 12,0 тис.грн., Галицьким районним судом м. Львова 11.04.2014 винесено вирок і засуджено
бухгалтера ССЗШ №52 до 1 року 1 місяця іспитового строку з позбавленням права обіймати
посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій
Слід зазначити, що управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської
ради протягом 2013-2014 н.р. проведено перевірки з фінансових питань у ССЗШ №5, СЗШ №18,
ЛНВК ім. В. Стуса, СЗШ №34, СЗШ №86, ДНЗ №153, Дитячий будинок №1, ЗШ-інтернат №2 та
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Центру творчості дітей та юнацтва Галичини. За наслідками перевірок притягнено до дисциплінарної
відповідальності (оголошено догану) 9 осіб та звільнено зі займаних посад 3 осіб.
З метою запобігання та попередження порушень законодавства, для підвищення фінансовобюджетної дисципліни, а також з метою посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням бюджетних коштів, довідки за результатами перевірок та накази за наслідками проведених
перевірок електронною поштою надсилаються у відділи освіти, а також у навчальні заклади.
Окрім того, правоохоронними органами та органами санітарно-епідеміологічної служби
м Львова впродовж січня-червня 2014 року проведено 62 перевірки в управлінні освіти та його
структурних підрозділах.

 Реалізація заходів з енергозбереження
У м. Львові функціонує 242 навчальні заклади комунальної форми власності, які опалюються:
від мереж централізованого опалення - 170 навчальних закладів;
котельнями на газі - 55 закладів, в тому числі підвальними котельнями 9 закладів
(СЗШ № 35, СЗШ № 62, СЗШ № 57, СЗШ № 55, ВЗШ № 12, ВСЗШ№ 22, ДНЗ № 93, ДНЗ №
95,школа –інтернат № 2 кор. на вул. Короленка, 7);
котельнею з електричними котлами - 1 заклад (ДНЗ №121);
кахельними печами - 14 закладів (ДНЗ №№ 25,29,23,26,14,144,СЗШ №№8,71, «Берегиня», ЛТЛ, ВСЗШ №17, ДЮСШ № №3, 9 ЦТК "Левандівка");
електроакумулюючим обладнанням - 2 заклади (ДНЗ №№ 43,109).
Найбільша частка витрат бюджетних коштів припадає на забезпечення обігріву приміщень,
а тому основна увага приділяється споживанню теплової енергії та природного газу, що є
основними енергоносіями в теплозабезпеченні закладів освіти. В той же час, враховуючи
співвідношення між вартостями енергоносіїв, необхідно постійно приділяти увагу ефективності
використання інших видів енергії, зокрема електроенергії.
Впровадження в закладах освіти енергетичного менеджменту, найважливішою функцією
якого є енергетичний моніторинг – регулярний системний збір та аналіз інформації про споживання енергоносіїв, який дає змогу отримати детальну картину споживання енергоресурсів,
скоротити та підвищити ефективність їх використання.
На сьогодні в закладах освіти впроваджено схему поточного контролю за ефективністю
споживання енергоресурсів на основі порівняльного аналізу обсягів споживання за відповідні
періоди минулого та поточного років та дотримання визначених лімітів споживання енергоносіїв
за поточний рік.
Видатки на енергоресурси розраховуються відповідно до встановлених лімітів у розрізі
місяців та будівель закладів освіти.
З метою якісного управління споживанням енергоресурсів для 284 будівель установ освіти
визначено відповідальних працівників за подання, аналіз та збір інформації щодо споживання
енергоресурсів; проведено спрощену енергетичну паспортизацію будівель навчальних закладів; сформовано електронну базу даних про використання енергоресурсів у 2006 - 2014 роках;
розроблено систему енергетичного планування, яка передбачає встановлення щомісячних
норм споживання енергоресурсів у кожній з будівель установ освіти на підставі фактичного рівня
споживання будівлею енергоресурсів у попередніх роках та із врахуванням змін, що відбуваються у
будівлі; проводиться оперативний контроль та звітність щодо дотримання цих норм.
Щомісячно виготовляються і подаються у відділ енергоменеджменту управління освіти
департаменту економічної політики Львівської міської ради звіти у вигляді експортного файлу з
бази даних, сформованої за допомогою комп’ютерної програми «ЕнергоПлан», про споживання
енергоносіїв установами освіти.
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Кількість будівель охоплених програмою “ЕнергоПлан”
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У 2013 році на оплату енергоносіїв, спожитих бюджетними установами м. Львова, з
міського бюджету було витрачено 102,2 млн. грн. З них левова частка 66,9 млн. грн. ( 65,4%)
припадає на оплату енергоносіїв, використаних установами освіти.
В міському бюджеті на 2014 рік передбачено 85,074 млн. грн. на оплату енергоносіїв для
навчальних закладів міста.
Використання коштів на енергоносії з міського бюджету e 2013 році, млн. грн.
Інші - 6,1
Охорона здоров`я
- 29,2, з них 41,1%
на тепло

Освіта - 66,9, з
них 65,4% на
тепло

За результатами проведеного моніторингу споживання енергоносіїв у 2013 році закладами
освіти містадосягнуто економії використання усіх енергоносіїв в порівнянні із встановленими лімітами.
Загальна сума економії коштів на енергоносії в усіх структурних підрозділах управління освіти
департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради становить 4511,7 тис. грн.
Теплової енергії в закладах освіти використано 59415 Гкал, що дало змогу зекономити
2685 Гкал (4,3%) теплоносія.
За підсумками року в усіх структурних підрозділах управління освіти споживання природного газу не перевищує річні ліміти і в сумі дорівнює 1971,5 тис. м³, що на 278,7 тис. м³ (12,4%)
менше, ніж було заплановано.
Використання електроенергії в закладах освіти міста впродовж 2013 року становить
8313,16 тис. кВт/год., що на 652,52 тис. кВт/год. (7,3%) менше встановленого ліміту.
Досягнуто значної економії споживання холодної і гарячої води. Використання холодної
води у 2013 році становить 229,9 тис. м³, що на 42, 3 тис. м³ (15,5%) менше від встановлених
лімітів. Економія гарячої води становить 13,6 тис. м³ (23,1%), спожито у 2013 році 45,4 тис. м³.
Підсумки споживання енергоносіїв у закладах освіти в 2013 році
Фактичне споживання
у 2013 році
Ліміт
2013 року
Економія фактичного
споживання
енергоносіїв до
встановленого ліміту
% економії
фактичного
споживання до
встановленого ліміту

Теплова
енергія, Гкал

Природний газ,
тис.м.куб

Електроенергія,
тис. кВт/год

Холодна вода,
тис. м.куб

Гаряча вода, тис.
м.куб

59413

1971,5

8313,2

229.9

45,4

62099

2250,2

8965.7

272,2

59,0

2686

278,7

652,5

42,3

13,6

4,3%

12,4%

7,3%

15,5%

23,1%
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Такі результати стали можливими в результаті раціонального та ощадливого використання,
щоденного моніторингу споживання енергоносіїв, заміни обладнання на менш енергоємне,
належного виконання заходів з підготовки навчальних закладів до роботи в осінньо-зимовий період.
Економія всіх видів енергоносіїв відносно встановленого ліміту в 2013 році досягнуто в
124 будівлях навчальних закладів міста, з них:
6 будівель закладів освіти Галицького району (СЗШ № 9, СЗШ № 87, ДНЗ № 21,
ДНЗ № 25, ДНЗ № 32, ДНЗ №109);
16 будівель закладів освіти Залізничного району (ДНЗ №№ 2,30,51,160,166,СЗШ № 18,
Львівський художній ліцей, СЗШ № 60, СЗШ № 67, СЗШ №74, гімназія «Євшан», ЛУГГ,
НВК «Школа-садок «Один, два, три», НВК «Школа-садок «Арніка», ЦТК «Левандівка», ДЮСШ № 1);
27 будівель закладів освіти Личаківського району (ДНЗ № 7, ДНЗ № 12, ДНЗ № 14,
ДНЗ № 71, ДНЗ № 88, ДНЗ № 92, ДНЗ № 132, ДНЗ № 149,НВК «Школа І ступеня – гімназія»,
СЗШ «Берегиня», СЗШ «Лідер», СЗШ № 6, СЗШ № 7, СЗШ № 21, СЗШ № 24, СЗШ № 29,
ССЗШ № 37, СЗШ № 42, СЗШ № 47, СЗШ № 49, СЗШ № 71, СЗШ № 82, НВК «Школа-садок I-II
ст. «Провесінь», ЛБДЮТ, ДЮСШ № 9, ВСЗШ № 12, ЗОШ - інтернат № 2);
27 будівель закладів освіти Сихівського району (ДНЗ № 35, ДНЗ № 40, ДНЗ № 78,
ДНЗ № 130, ДНЗ № 169, ДНЗ № 170, ДНЗ № 181, ДНЗ № 183, СЗШ № 1, СЗШ № 13, СЗШ № 32,
ССЗШ № 69, СЗШ № 73, НВК «Школа-садок «Софія» осн., СЗШ № 84, СЗШ № 86, СЗШ № 90,
ССЗШ № 93, СЗШ № 95, СЗШ № 96, СЗШ № 98, НВК «Школа-гімназія «Сихівська»,
ЗШ «Дивосвіт», ВСЗШ № 22, ЦДЮТ, ДШНМ, ДЮСШ № 3);
18 будівель закладів освіти Франківського району (ДНЗ № 3, ДНЗ № 69, ДНЗ № 93,
ДНЗ № 125, ДНЗ № 131, ДНЗ № 155, ДНЗ № 165, ССЗШ № 5, СЗШ № 48, СЗШ № 51,
СЗШ № 55, СЗШ № 66, СЗШ «Надія», СЗШ «Джерельце», НВК «Школа-гімназія міжнародних
відносин ім. В Стуса», ЛКГ, ЦДТ, БДЮТ);
30 будівель закладів освіти Шевченківського району (ДНЗ № 14, ДНЗ № 31, ДНЗ № 95,
ДНЗ № 96, ДНЗ № 121, ДНЗ № 147, ДНЗ № 154, ДНЗ № 171, ДНЗ № 187, НВК «Садок-школа
«Любисток», ДНЗ «Лісова казка», НВК «Школа-садок № 94», СЗШ № 20, СЗШ № 22, СЗШ № 23,
СЗШ № 30, СЗШ № 33, СЗШ № 38 ,СЗШ № 41, СЗШ № 43, СЗШ № 44, СЗШ № 53, СЗШ № 57,
СЗШ № 92, СЗШ № 99, СЗШ № 97, СЗШ № 100, ЛЕЛ, технологічному ліцеї, ДЮСШ № 6).
У І півріччі 2014 року також спостерігається значна економія теплової енергії і природного
газу в порівнянні як до лімітів, встановлених рішенням виконавчого комітету Львівської міської
ради від 06.12.2013р. № 950 «Про схвалення лімітів споживання енергоносіїв на 2014 рік для
бюджетних установ, що фінансуються з міського бюджету м. Львова», так і до аналогічного
періоду минулого року. Зокрема, теплової енергії витрачено на 10 368 Гкал менше (27,5%) від
ліміту на цей період і на 12 098 Гкал (30,6%) менше від використання у І півріччі 2013 року, що в
основному пояснюється вищою температурою повітря в зимово-весняні місяці 2014 року в
порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Економіяелектричної енергії за 6 місяців поточного року становить 282, 6 тис. кВт (5,9%)
відносно визначених лімітів. Водночас у січні–червні 2014 року у всіх відділах освіти, за винятком відділу освіти Личаківського району, використання електричної енергії є більшим, ніж у
тому ж періоді 2013 року. Загалом у галузівідбулось зростання споживання електроенергії у
січні-червні 2014 року становить 186,3 тис. кВт/год., що на 4,3% більше від споживання у січні –
червні минулого року. Наведені факти свідчать про наявні резерви в досягненні раціонального
використання цього виду енергоресурсу.
Використання енергоносіїв у закладах освіти в І півріччі 2014 року
Фактичне споживання у
січні-червні 2014 року
Ліміт січня-червня 2014
року
Економія фактичного
споживання
енергоносіїв до
встановленого ліміту
% економії фактичного
споживання до
встановленого ліміту

Теплова
енергія, Гкал

Природний газ,
тис.м.куб

Електроенергія,
тис. кВт/год

Холодна вода,
тис. м.куб

Гаряча вода, тис.
м.куб

27 376

1 000,7

4 496,3

114,2

25,8

37 744

1 288,4

4 778,9

138,5

32,8

10 368

287.7

282,6

24,3

6,9

27,5%

22.3%

5,9%

17,6%

21,2%
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Слід зазначити різке зростання тарифів на енергоносії з початку 2014 року. Так, вартість 1 Гкал
теплової енергії станом на 1 січня 2014 року становила 629,86 грн. для споживачів тепла від ЛМКП
«Львів-теплоенерго» і 601,03 грн. для споживачів тепла від ЛКП «Залізничнетеплоенерго». Станом
на 1 червня 2014 року тарифи зросли на 51% і відповідно становлять 948,64 грн за 1 Гкал і 906,11
грн. за 1 Гкал для споживачів тепла від ЛКП «Залізничнетеплоенерго».
Тариф на газ у 2014 році зріс з 3,42 грн. за 1 куб. м до 6,30 грн. за 1 куб. м (на 84%), на
ціна зросла з 1,24 грн. за 1 кВт/год. до 1,36 грн. за 1 кВт/год. (на 10%).
Вартість холодної води збільшилась на 25% і станом на 1 червня 2014 року є 8,78 грн. за 1 куб. м.
Динаміка зміни тарифів на енергоресурси у 2014 році, грн.
Станом на
01.01.2014
«Львівтеплоенерго», Гкал
«Залізничнетеплоенерго», Гкал

629,86
601,03

«Львівтеплоенерго», м.куб
«Львівтеплоенерго», Гкал
«Залізничнетеплоенерго», м.куб
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ, квтгод
ХОЛОДНА ВОДА,м.куб
ГАЗ, м.куб

44,88
753,85
44,95
1,24
7,00
3.42

Станом на
Станом на
01.04.2014
01.06.2014
ТЕПЛОВА ЕНЕРГІЯ
948,63
948,63
906,11
906,11
ГАРЯЧА ВОДА
61,73
61,73
1070,60
1070,60
62,06
62,06
1,24
1,36
8,78
8,78
5,34
6,30

% росту тарифу

Величина росту
тарифу, грн.

50,6
50,8

318.78
305,08

37,5
42,0
38,1
9,7
25,4
84.2

16,85
316,75
17,11
0,12
1.78
2,88

Із врахуванням росту тарифів загальна сума зекономлених коштів на оплату енергоносіїв,
використаних закладами освіти міста у січні-червні 2014 року становить 7 388,0 тис. грн., в тому
числі у структурних підрозділах:
275,0 тис. грн. – відділ освіти Галицького району;
1 198,6 тис. грн. – відділ освіти Залізничного району;
1 244,1 тис. грн. – відділ освіти Личаківського району;
1 624,9 тис. грн. – відділ освіти Сихівського району;
1 690,4 тис. грн. – відділ освіти Франківського району;
1 326,9 тис. грн. – відділ освіти Шевченківського району;
28,1 тис. грн. – заклади, підпорядковані управлінню освіти.
Економія коштів на енергоносії у розрізі структурних підрозділів
за січень-червень 2014 року, тис. грн.
(-) – економія
(+) – перевитрати
Галузь, відділи
ОСВІТА:
Галицький ВО
Залізничний ВО
Личаківський ВО
Сихівський ВО
Франківський ВО
Шевченківський ВО
Міські заклади

Теплова
енергія
-233,2
+2,4
-15,7
-76,4
-38,2
-22,4
-81,6
-1,3

Газ

Електроенергія

Вода

Разом

-6118,8
-241,7
-1197,1
-628,2
-1545.5
-1399,4
-1105,7
-1,3

-782,8
-44,5
-25,7
-418,7
+1,6
-153,7
-155.7
-26,1

-253,1
+8,8
+40,0
-120,8
-42,9
-91,1
-20.9
+0,6

-7388.0
-275,0
-1198,6
-1244,1
-1624,9
-1690,4
-1326,9
-28.1

Проведено аналіз споживаннятеплової енергії закладами відділів освіти районів у
розрахунку на 1 кв.м опалювальної площі, на 1 дитину/учня та на 1 куб. м в І кварталі 2014 року.
Згідно аналізу, найбільше питоме споживання теплової енергії на 1 кв. м та на 1 куб. м.
опалювальної площі в закладах Франківського і Личаківського районів. Найкраще питоме
споживаннятеплової енергії на 1 кв.м опалювальної площі та на 1 куб. м в закладах освіти
Сихівського та Галицького районів.
Аналогічна ситуація склалася зі споживанням теплової енергії в розрахунку та на 1 дитину.
Найбільше споживання теплової енергії на 1 учня у І кварталі 2014 року в навчальних закладах
Личаківського району, другу позицію займає Франківський район. Про те, середня наповнюваність у
закладах Личаківського району є найгіршою, а у Франківському районі найкращою. Це вказує на
неефективне використання теплової енергії в навчальних закладах Франківського району.
Розглянувши споживання теплової енергії на 1 учня на прикладі закладів з найменшою
наповнюваністю, а саме СЗШ №38, СЗШ № 50, СЗШ № 69, СЗШ «Лідер», Львівського худож71

нього ліцею можна зробити висновок, що споживання тепла на 1 учня залежить від наповнюваності навчального закладу і чим менша опалювальна площа припадає на 1 дитину тим
менше споживання тепла.
Споживання теплової енергії в розрахунку на 1 учня в 1 кварталі 2014 року на
прикладі закладів з найменшою наповнюваністю
Найменша
наповнюваність в
розрізі установ:
Ш/СЗШ № 38,19,9
(357 учнів)
З/ЛХЛ – 13,5 (54
учні)
Л/»Лідер» – 17,3
(121 учень)
Ф/СЗШ № 50 –
23,1 (370 учнів)
С/СЗШ № 69 – 20,6
(268 учнів)

1,1242

1,2

0,975

1
0,8
0,6

0,6045
0,488

0,454

Середня наповнюваність в
розрізі районів:
Ф – 26,8 Ш – 25,9
З – 26,7
Г – 24,9
С -26,6
Л – 24,4

0,4
0,2
0
Ш/СЗШ
№ 38

З/ЛХЛ

Л/СЗШ Ф/СЗШ
"Лідер" № 50

споживання тепла відносно дітей

С/СЗШ
№ 69

Ср.знач.для дітей 0,309Гкал/діт

Водночас цей показник не завжди правильно характеризує будівлю з точки зору раціонального використання теплової енергії. Прикладом цьому є споживання теплової енергії у
будівлі Львівського художнього ліцею. Споживання тепла на 1кв. м та на 1 куб. м у будівлі ліцею
є найменшим у Залізничному районі, проте, у зв’язку з малою наповнюваністю закладу,
споживання тепла на 1 учня є найбільшим серед закладів району.
Заклади освіти міста беруть активну участь у міжнародних проектах, спрямованих на
зменшення споживання енергоресурсів. До прикладу, в рамках американського проекту
USAID«Реформа міського теплозабезпечення в Україні» у грудні 2010 року проведено монтаж та
введення в експлуатацію засобів обліку споживання теплової енергії та систем автоматичного
погодного регулювання подачі теплоносія у навчально-виховному комплексі «Школа-садок «Один,
два, три» та СЗШ №77. Для більш ефективного використання теплової енергії в цих закладах
встановлено GPRSвідслідковування споживання теплоносія. Все обладнання встановлене в якості
технічної допомоги.
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Встановлення систем автоматичного погодного регулювання дало змогу значно скоротити
витрати теплової енергії у згаданих вище закладах. Так у НВК «Школа-садок «Один, два, три»
досягнуто економії в сумі 23,5 тис. грн. у порівнянні до 2010 року (коли ще не було встановлено
обладнання), а у СЗШ № 77 економія коштів у 2013 році становить 41, 2тис. грн. у порівнянні до 2010 р.
У 2012 році в НВК «Школа-гімназія «Сихівська» в межах проекту MODEL-CIUDED за
підтримки Європейської асоціації муніципалітетів проведено заміну старих вікон на нові
двохкамерні енергозберігаючі склопакети (184 вікна), а також виконано роботи з капітального
ремонту системи опалення зі встановленням індивідуального теплового пункту та системи
автоматичного регулювання тепла.
Починаючи з 2010 року була проведена робота щодо отримання кредиту Північної
екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для впровадження енергоефективних заходів у
СЗШ 84, ДНЗ № 129, ДНЗ № 169. Реалізовано проект у 2013 році.
Дошкільний навчальний заклад № 129 на вул. Є. Коновальця, 79. Виконано утеплення
стін, утеплення покрівлі, модернізація системи опалення зі встановленням автоматичного
погодного регулювання, капітальний ремонт електроосвітлення.
Дошкільний навчальний заклад № 169 на вул. Тернопільській, 12.
Виконано утеплення стін, модернізацію системи опалення зі встановленням автоматичного погодного регулювання, капітальний ремонт електроосвітлення.
Середня загальноосвітня школа № 84 на вул. Зубрівській, 30.
Виконано заміну вікон, модернізацію системи опалення зі встановленням автоматичного
погодного регулювання, вдосконалення системи тепловіддачі та теплоізоляція.
У 2013 році розпочато роботу щодо реалізації другого етапу програми позик за
механізмом кредитування енергозбереження в рамках спільного проекту Львівської міської
ради та Північної екологічної фінансової корпорації (НЕФКО) для впровадження заходів з
енергозбереження в навчальних закладах міста. Для участі в програмі визначені будівлі
СЗШ "Світанок" на вул. С. Петлюри, 43-а,школи - інтернату № 2 на вул. Просвіти, 2, НВК ім. В.
Симоненка, гімназії "Престиж".
У 2011 році в СЗШ № 72 за фінансової підтримки ГО « Науковий енергетичний фонд»
(вартість проекту – 10 тис. грн.) встановлено вітрогенератор та фотопанель. Енергію, яка виробляється цими установками, використовують для електроосвітлення та живлення устаткування в кабінеті фізики. Це пілотний проект для демонстрації та вивчення альтернативних
джерел енергії і проведення дослідів учнями на уроках фізики.
Впродовж 23-27 червня 2014 року учнівські та педагогічні колективи навчальних закладів
м. Львова дуже активно взяли участь у «Європейському тижні сталої енергії». Понад 500 учнів
та вихованців навчальних закладів, директори, заступники та вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, завідувачі та вихователі дошкільних навчальних закладів, керівники гуртків
позашкільних навчальних закладів були учасниками цього проекту.
У рамках «Європейського тижня сталої енергії» організовано та проведено флешмоб
«Енергія Україні» (СЗШ № 91), виступ музичного колективу «Ка-Приз» – «Ода до радості»
(СЗШ № 43), виставу «Збережемо тепло» (СЗШ № 30), мюзикл «Європейський вибір»
(ЛСШ «Надія»), екологічні ігри (ЛСШ «Надія», СЗШ № 100), виставу «Мандрівка до планети
енерготратів» (ДНЗ № 37), виставу «Домашня економія» (ДНЗ № 134), виставку дитячих робіт
«Розумна енергія» (ПНЗ м. Львова). Також на базі ЛСШ «Надія» проведено тренінг
звиготовленнясонячного колектора, в якому взяли участь представники ЛПГ, ЛАГ, школиінтернату № 2, СЗШ №№ 21, 31, 48, 65, 74, 87, 93, 98, 100. Ідея майстер-класу,крім самого
виготовлення колектора, - на реальному прикладі заохотити до використання і поширення
набутого досвіду серед учніву інших школах міста.Наприклад, такий колектор для потреб своєї
школи можна зробити протягом навчального року на уроках ручної праці.
Сонячний колектор, виготовлений під час проведення тренінгу, встановлено на даху
школи ЛСШ «Надія» з метою нагріву води в санвузлі для дітей з особливими потребами,
щодасть велику користь і економію електроенергії.
 Матеріально–технічна база
У 2013 році на виконання ремонтних робіт та на придбання обладнання з міського
бюджету м. Львова було виділено 23 754,8 тис. грн., з яких освоєно 19 025,4 тис. грн., в тому
числі поповнено бібліотечні фонди на суму 200,0 тис. грн.
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Основні напрямки за якими управлінням освіти проводяться ремонтні роботи в
навчальних закладах м. Львова у 2013-2014 роках
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У 2014 році для галузі «Освіта» міською владою на проведення ремонтних робіт у навчальних
закладах з коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова виділено 18 243,1 тис. грн.
По відділах освіти ця сума розподілена так:
Галицький відділ освіти - 2 664,1 тис. грн.
Залізничний відділ освіти – 2 022,5 тис. грн.
Личаківський відділ освіти – 4 738,6 тис. грн.
Сихівський відділ освіти – 1 370,0 тис. грн.
Франківський відділ освіти – 1 566,0 тис. грн.
Шевченківський відділ освіти – 3 846,8 тис. грн.
Міські заклади відділ освіти – 2 035,0 тис. грн. (в тому числі 1 385,0 тис. грн. – обладнання та бібліотечні фонди для навчальних закладів м. Львова).
Важливе значення в забезпеченні повноцінного функціонування освітньої галузі та
діяльності господарського обслуговування навчальних закладів є наявність сучасної технічної
та інформативної бази, а також своєчасний моніторинг за станом проведення ремонтних робіт.
Значні сили у 2013 році були направлені на впорядкування та створення цифрової аналітичної
бази проведення ремонтних робіт та використання коштів бюджету розвитку вцілому.
Створено електронну базу данних про стан дахів, вікон, приміщень закладів освіти міста,
зокрема про стан харчоблоків, санвузлів, тощо. Так ми можемо побачити, що на початок 2014
року, по місту функціонує 216 харчоблоків у навчальних закладах, з яких: 40 - відремонтовано
за кошти бюджету розвитку, 41 - за залучені кошти, в доброму стані - 32, а потребують ремонту
- 103 харчоблоки. Краща ситуація із сантехвузлами у навчальних закладах: із 2093 санвузлів по
усіх навчальних закладах м. Львова ще потребують ремонту 694 кімнати. За кошти бюджету
відремонтовано 291 санвузол, а за залучені кошти 993 санвузли. У 2013 році проведено ремонт
106 туалетних кімнат за залучені кошти.
Реалізуються проекти співфінансування разом з громадами та іншими залученими коштами.
Динаміка видатків на проведення капітальних ремонтів та
реконструкцій у закладах освіти міста
за 2012-2014 роки з бюджету розвитку (тис. грн.)
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В рамках реалізації німецько-українського пілотного проекту «Сприяння розвитку
соціальної інфраструктури. Міський простір» Український фонд соціальних інвестицій у 2012
році провів конкурс мікропроектів за результатами яких було відремонтовано 7 спортивних
залів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Львова: ССЗШ № 2, СЗШ № 30, СЗШ № 43,
СЗШ № 54, СЗШ № 73, СЗШ № 29 та у гімназії «Євшан».
Пілотний проект започатковано Урядом Німеччини з нагоди Чемпіонату Європи з футболу UEFA EURO 2012. Проект передбачав реалізацію мікропроектів з покращення спортивної
інфраструктури загальноосвітніх шкіл Львова. Фінансування Проекту здійснювалось банком
розвитку KfW за рахунок коштів Уряду Федеративної Республіки Німеччина на виконання умов
Угоди між урядами України та Німеччини від 27.12.2006р. щодо фінансового співробітництва
(місцева громада надає внесок для співфінансування мікропроекту обсягом не менше 5% від
його вартості).
Впродовж 2013 року навчальними закладами м. Львова отримано кошти у вигляді благодійних внесків у сумі 1 533,4 тис. грн., а вартість матеріальних цінностей, отриманих у вигляді
грантів та дарунків становить 7 522,4 тис. грн.
Яскравими прикладами співпраці адміністрації закладу, батьківської громади та міської влади
можуть бути такі заклади як НВК «Гроно» (ремонт опалювальної системи), гімназія «Сихівська»
(заміна вікон та ремонт вестибюлю і залу їдальні), ЛФМЛ (ремонт харчоблоку), СШ № 75 (ремонт
навчальних кабінетів та санвузлів), гімназія «Євшан» (заміна вікон), ДНЗ № 139 (утеплення стін та
ремонт приміщень), СШ № 84 (ремонт навчальних кабінетів), СШ № 69 (заміна вікон), ЛАГ (закупівля
предметів довгострокового корисування), СШ № 10 (ремонт навчальних кабінетів), СШ № 22 (ремонт
приміщень та заміна обладнання), СШ № 57 (ремонт приміщень), СШ № 41 (ремонт приміщень),
СШ № 78 (заміна дверей, ремонт коридору, закупівля обладнання) та багато інших.
На 2014 рік інтегрованою концепцією розвитку центральної частини Львова визначено заходи і
проекти в тематичній галузі «Освіта та соціальна сфера».
В рамках проекту «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини м. Львова» для
реалізації представлені наступні об’єкти:
1. Завершення ремонтно-реставраційних робіт вікон та фасаду СЗШ № 62, проведення
ремонтно-реставраційних робіт бічного фасаду СЗШ № 62 та реставрація вікон бічного фасаду
молодшої школи СЗШ № 62;
2. Реставрація металевих балясин сходової клітки, реконструкція системи тепло забезпечення (заміна пічного опалення), водовідведення, гідроізоляційні роботи та благоустрій території СЗШ № 8;
3. Реставрація вікон у Львівській правничій гімназії (вул.Леонтовича,2).
Даний проект розпочато Львівською міською радою та Німецьким товариством міжнародної співпраці (GIZ) в рамках проекту «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини
міста Львова». У 2013 році було розпочато проведення реставрації фасаду школи № 62, що на
вул. Театральній 15. До комплексу реставраційних робіт, що планують завершити цього року
входить реставрація історичної штукатурки на фасаді будівлі, кам’яних обрамлень вікон,
барокового порталу з природного каменю та історичної столярки, що включає 40 вікон різної
величини та великі в’їзні ворота. Кошти розподіляють між собою Німецьке товариство
міжнародної співпраці GIZ (60%) та Львівська міська рада (40%).
У 2012 році між Львівською міською радою та Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією (НЕФКО) був укладений кредитний договір на суму 3 млн грн. Кошти буди використані
на здійснення енергоефективних заходів у навчальних закладах. Впродовж 2012-2013рр. за
рахунок коштів отриманих від міжнародної фінансової організації НЕФКО проведено ремонтні
роботи у закладах освіти м. Львова на загальну суму – 2796,33069 тис. грн., а саме:
ДНЗ № 169 на вул. Тернопільській, 12
НЕФКО = 898,78 тис. грн.
ЛМР = 176,52 тис. грн.

ДНЗ № 129 на вул. Коновальця,79
НЕФКО = 503,07 тис.грн.
ЛМР = 120,71тис.грн.
СЗШ № 84 на вул. Зубрівська, 30
НЕФКО = 1113,10 тис.грн.
Гімназія «Сихівська» на вул. Г. Хоткевича, 48
ЛМР = 281,37 тис.грн.
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У 2014 році також заплановано провести заходи з енергоефективності за участю НЕФКО
та ЛМР, зокрема, у загальноосвітній школі І ступеня «Світанок», вул.Петлюри, 43а, навчальновиховному комплексі ім.В.Симоненка з поглибленим вивченням німецької мови «Спеціалізована
школа-гімназія І ступеня», вул.Симоненка, 6, гімназії «Престиж» з поглибленим вивченням
іноземних мов, вул.Ветеранів, 11, загальноосвітній школі-інтернаті №2, вул.Просвіти, 2/4.
Сума коштів яку заплановано витратити по даному проекту на освітні заклади складає
2 081,278 тис. грн.
Для покращення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Львова у 2013 році закуплено географічні мапи для кожного навчального закладу на суму 200 тис. грн., а також
придбано підручники з історії України для 5 та 10 класів на загальну суму 199,620 тис. грн.
Для придбання обладнання і предметів довгострокового користування для дошкільних
навчальних закладів м. Львова передбачено 100 тис. грн. Також у міському бюджеті закладено
кошти в сумі 670 тис. грн. для закупівлі персональних комп’ютерів для десятьох загальноосвітніх шкіл: СЗШ № 99, СЗШ № 30 , НВК «Гроно», гімназія «Євшан», СЗШ № 93, СЗШ № 32,
СЗШ № 70, СЗШ № 28, СЗШ № 17 та НВК ім. Стуса.
Таким чином на поповнення матеріально-технічної бази для навчальних закладів м. Львова передбачено в бюджеті міста 1 385,0 тис. грн.
У 2013 році сума на яку придбано обладнання довгострокового користування складала
638,41 тис. грн., в тому числі і коректори обліку об’єму газу на суму 98,9 тис. грн.
Також за кошти бюджету розвитку міського бюджету м. Львова було проведено капітальний ремонт у дошкільних навчальних закладах на виконання вимог ПАТ "Львівобленерго"
(23,12 тис. грн.), капітальний ремонт у загальноосвітніх навчальних закладах на виконання
вимог ПАТ "Львівобленерго" (85,50592 тис. грн.), а також капітальний ремонт на виконання
протипожежних заходів у навчальних закладах м. Львова (139,40 тис. грн.).

VI. ПЛАНИ НА 2014-2015 н.р.
Формування єдиної
освітньої політики

Побудова управлінської вертикалі
Організувати проведення сесії стратегічного планування для
керівників навчальних закладів.
Провести навчання фінансової грамотності.
Завершити комп’ютеризацію фінансово-господарської діяльності.

Оптимізація мережі

Здійснити детальний аналіз відвідування навчальних занять учнями
11-их класів.
Реорганізувати (способом перетворення) приватний заклад
«Гімназія Блаженного Климентія Шептицького» ІІ-ІІІ ступенів у
навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія І-ІІІ ступенів
Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких» комунальної форми
власності (ухвала сесії ЛМР від 19.06.2014 р. № 3436).
Провести реорганізацію ВСЗШ № 12 та ВСЗШ № 22.

Охоплення дітей
шкільного віку
навчанням

Провести навчальні семінари
та інструктивні наради щодо
організації роботи з обліку дітей.
Провести перехресну звірку списків дітей та підлітків шкільного віку
щодо дітей, відомості про навчання яких відсутні.
Сформувати базу даних про дітей і підлітків шкільного віку міста,
які з різних причин не охоплені навчанням і відомості про навчання
яких відсутні та скерувати її у відділ у справах дітей, відділ
кримінальної міліції у справах дітей, прокуратуру та Центр
соціальних служб ЛМР.

Дошкілля

Якість навчання
Відновити діяльність 7 груп у ДНЗ, вивільнених від оренди.
Організувати функціонування груп короткотривалого перебування
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дітей на базі ЗНЗ, ПНЗ, музичних шкіл (заплановано 50, відповідно
до заяв батьків).
Впорядкувати електронну реєстрацію дітей у дошкільні заклади м.
Львова спільно із громадськістю, підготувати пропозиції змін.
Продовжити цикл семінарів для завідувачів, вихователівметодистів та практичних психологів ДНЗ щодо розв'язку та
запобігання конфліктних ситуацій.
Створити фокус групу з числа педагогічних працівників ДНЗ щодо
підготовки Положення пронадання логопедичної допомоги дітям у
ДНЗ.
Організувати і провести просвітницькі заходи серед психологів та
батьківської громадськості щодо роботи з гіперактивними дітьми та
дітьми з важкими психологічними розладами спектру аутизму.
Розробити заходи щодо організації безпеки для усіх учасників
навчально-виховного процесу у ДНЗ та забезпечити закриття ДНЗ
після прийому дітей та встановити дзвінок при вході у заклад.
Продовжити роботу щодо наповнення сайтів ДНЗ.
Рівень навченості
Моніторингові
дослідження рівня
навчальних
досягнень учнів

Завершити моніторингове дослідження (ІІІ етап) рівня навчальних
досягнень учнів 7(8)-х класів з математики.
Підготувати Інструктивно-методичні матеріали за результатами
моніторингу.
Провести детальний аналіз навчальних досягнень випускників та
результатів ЗНО (українська мова та література, математика,
історія України, англійська мова).

Зміст освіти

Запровадити Державний стандарт базової та повної середньої
освіти в 3-іх та 6-их класах.
Розробити
методичні
рекомендації
щодо
запровадження
Державного стандарту базової та повної середньої освіти в 4-их та
7-их класах.
Створити фокус групу з числа педагогічних працівників щодо
підготовки пропозицій про внесення змін до Законів України “Про
освіту” та “Про загальну середню освіту”.
Розробити нові підходи до викладання предмету «Захист Вітчизни».
Створити на базі навчальних закладів (ЛПГ, СЗШ № 42, СЗШ інтернат №2, СЗШ № 65, СЗШ № 69, СЗШ № 98, СЗШ № 96,НВК
«Оріяна», ССЗШ № 46 ім. В. Чорновола, СЗШ № 91) центри
практичного вивчення предмету «Захист Вітчизни».
Розширити мережу шкіл для запровадження проекту “ Фінансова
грамотність ”.
Запровадити у школі І ступеня курс за вибором “ Уроки для сталого
розвитку ”.
Продовжити
реалізацію
проекту
Львівський
віртуальний
англомовний
університет
дистанційного
навчання
«LvivOpenUniversity».
Організувати та провести спільно із НУ «Львівська політехніка» та
ІТ-компаніями ІІ міську учнівську олімпіаду з інформаційних
технологій «LvivCSIT».
Організувати та провести Першу міську олімпіаду з англійської
мови, математики та фізики.
Реалізувати проект «Плекаємо обдарованість»
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Діти соціальнонезахищених
категорій

Сприяти залученню дітей до участі у гуртках та спортивних секціях.
Продовжити моніторинг успішності дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування.
Спільно
з
Центром
соціальних служб
ЛМР
провести
Всеукраїнський профілактичний захід «Урок» (обстеження
житлово-побутових умов проживання дітей СЖО, виявлення дітей,
які не приступили до занять, повернення та влаштування до
навчальних закладів).
Організувати навчально-виховний процес для дітей родинного
дому “Покрова” на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста.
Організувати навчально-виховний процес ЛСЗШ-інтернату № 2 у
приміщеннях на вул. Просвіти, 2.
Організувати психологічний супровід дітей, рідні яких загинули чи
перебувають в зоні АТО, та дітей, які переїхали на тимчасове
проживання з південних та південно-східних областей.
Організувати роботу шкільних театральних гуртків в рамках
соціального проекту «Сім’я ХХІ століття» у формі форум – театрів.

Формування цілісної
моделі художньоестетичної освіти

Продовжити реалізацію проектів:
- «Єдиний освітньо-культурний простір м. Львова»;
- «Театральна педагогіка»;
- « Художньо – естетичний та мистецький розвиток »;
- «Золотий мольберт»;
- «Лицем до віри».
Розпочати краєзнавчо-мистецький проект “Львівське рондо”.

Здоров'я дітей

Провести анкетування серед батьківської громадськості щодо
організації харчування учнів.
Створити батьківські наглядові ради щодо організації харчування у
навчальних закладах.
Провести спільні заходи із Львівським міським центром соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді для психологів, класних керівників,
батьків щодо запобігання дитячої бездоглядності, насильства і
жорстокості.
Провести профілактичні заходи щодо запобігання захворюваності
на ВіЛ, СНІД, гепатит, туберкульоз.
Організувати психологічний та соціальний супровід в умовах
інклюзивного навчання.
Продовжити реалізацію проекту «Плавання».
Продовжити реалізацію проекту для учнівської молоді «Настільки
бажаєш, що не зважаєш».
Продовжити роботу щодо розширення мережі гуртків з фізичного
виховання.
Продовжити співпрацю із ГО, федераціями з метою залучення
більшої кількості дітей до участі в гуртках та спортивних секціях.
Організувати роботу профільних центрів відпочинку (пришкільних
таборів) при навчальних закладах.
Організувати оздоровлення дітей з особливими потребами.
Розробити заходи щодо організації дозвілля дітей підчас зимових
канікул.

Безпека дітей

Популяризувати культуру безпеки життєдіяльності серед учасників
навчально-виховного процесу
Організувати навчальні тренінги для керівників навчальних
закладів та учнів 11-их класів щодо надання першої
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домедичноїдопомоги.
Розробити алгоритм дій щодо можливих небезпек та розмістити на
дошках оголошень.
Провести навчальні семінари для учнів навчальних закладів щодо
поводження з вибухонебезпечними предметами.
Провести навчальні семінари для працівників навчальних закладів
та учнів щодо дій в умовах загрози, терористичного акту.
Організувати роботу закладів під час навчання в умовах
особливого періоду (схема оповіщення, графік оповіщення,
забезпечення тепло-, водо-, газо-, електропостачання), місця
укриття.
Забезпечити наявність контактних телефонів з батьками чи
особами, що їх заміняють, родичами дітей.
Організувати охорону навчальних закладів та обмежити вхід
сторонніх осіб у навчальні заклади.
Забезпечити наявність дублікатів ключів від усіх приміщень у
навчальних закладах.
Виховання

Професійний
розвиток різних
категорій працівників
галузі освіти
Кадрові зміни

Переглянути формат проведення свята “Перший дзвоник”,
“Останній дзвоник”.
Провести перший урок на тему «Україна – єдина країна».
Запровадити у навчальних закладах міста щотижневе виконання
Гімну України .
Організувати роботу серед учасників навчально-виховного процесу
щодо подолання стресу і страху.
Активізувати у навчальних закладах роботу в частині
забезпечення соціально-психологічного захисту, психологічної
допомоги та медичного супроводу.
Розробити методичні рекомендації щодо організації роботи з
дітьми у конфліктний та постконфліктний період.
Організувати роботу щодо формування просоціальної поведінки
підлітків.
Активізувати роботу щодо національно-патріотичного виховання.
Брати участь у дитячих та молодіжних іграх (“Джура”,
“Козацький гарт”).
Запровадити уроки мужності відповідно до рекомендацій МОН.
Професійний розвиток
Провести навчання у школах педагогічної майстерності –
“весняних”, “літніх” та «осінніх».
Провести навчальні семінари, спільно із НУ «Львівська
політехніка» для вчителів інформатики.
Організувати навчання у програмі “Управлінський менеджмент”.
Провести навчальні семінари для педагогів ЗНЗ міста з метою
введення у навчально – виховний процес курсу «Фінансова
грамотність».
Організувати навчальні семінари для вчителів 1-их класів за
методикою «Читання від тексту до букви»
Фінансово-господарська діяльність

Фінансовогосподарська
діяльність

Провести детальний аналіз використання бюджетних коштів
закладами освіти за 2014 р.
Здійснювати координацію ведення єдиної фінансово-економічної
політики в галузі освіти м. Львова за принципами економічної
доцільності, формування та найбільш оптимального розподілу
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фінансових ресурсів з метою недопущення виникнення
кредиторської заборгованості за видатками бюджету.
Розробити заходи щодо ефективного використання бюджетних
коштів.
Придбати комп’ютерну техніку (комп’ютер, швидкісний сканер,
багатофункційний пристрій) для впровадження електронного
урядування в управлінні освіти та відділах освіти УО ДГП ЛМР.
Виплатити винагороду
учням загальноосвітніх навчальних
закладів м. Львова - учасникам ІІІ етапу учнівської міської
олімпіади з інформаційних технологій «Львів – місто шкіл
інформаційних технологій» («Lviv CSIT»).
Скласти проект бюджетного запиту та проект кошторису на
2015 рік.
Щоквартально висвітлювати на сайті управління освіти інформацію
в розрізі навчальних закладів щодо надання батьківською
громадою, юридичними і фізичними особами благочинних внесків
грантів та дарунків.
Домогтися зменшення обсягів споживання в натуральних
показниках, теплової енергії , електроенергії , води та газу з метою
спрямування вільних асигнувань на покриття дефіциту бюджету.
Матеріально –
технічна база

Завершення виносу підвальної котельні СЗШ № 62.
Введення в експлуатацію дахової котельні ДНЗ № 93.
Відновлення діяльності груп (ДНЗ № 42, БД № 1, ДНЗ № 95).
Ремонти басейнів (СШ № 99, 43, 65).
Ремонти спортивних залів (ДБ № 1, СШ 70, ЛФМЛ, СШ 99, СШ 74).
Ліквідація підвальних котелень в кількості 2 шт.
Ліквідація пічного опалення в 4 закладах.
Завершення оформлення документації на земельні ділянки в 79
закладах.
Продовження роботи з відновлення діяльності ДНЗ (по вул.
Зубрівська, Медової Печери, Рильського, Кульпарківська,
Виговського, Хоткевича).
Ремонт дахів, інженерних мереж, встановлення ІТП, АПР, тощо.
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