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Маршрути успіхів

ПередумовиПередумови

Комплексний розвиток дошкільної та середньої загальної освіти, впровадження стан-
дартів Нової української школи, підвищення якості інклюзивної освіти – це пріоритетні на-
прямки діяльності Львівської міської ради. Для їх реалізації щороку виділяється фінансу-
вання з міського бюджету. Окрім того, місто впроваджує  програми і проекти, що мотивують 
розвиватися та удосконалюватися як учнів, так і вчителів.

ПрактикаПрактика

З 2012 року у Львові почалася реалізація різноманітних освітніх проектів, а Управління 
освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та Навчально-методич-
ний центр освіти м. Львова стали майданчиками для їх впровадження. 

Програма підтримки обдарованої молоді Програма підтримки обдарованої молоді 
З метою створення належних умов для підтримки та мотивації учнів Львівська міська 

рада у 2017 році запровадила Програму підтримки обдарованої молоді м. Львова та виді-
лила на її реалізацію близько 1 млн грн. В результаті конкурсу 30 найуспішніших учасників 
Програми отримали по 10 тис. грн за свої досягнення. Учням, які стали переможцями інтер-
нет-олімпіад, вручені цінні подарунки на суму 71 тис. грн, а також в рамках Програми випла-
чена грошова винагорода випускникам львівських шкіл, які отримали найвищі бали на ЗНО.  

Міські Міські інтернетінтернет-олімпіади для учнів-олімпіади для учнів
За ініціативи Національного університету «Львівська політехніка» та міських ІТ-компаній 

з 2012 року проводяться інтернет-олімпіади з математики, української мови, фізики, біології, 
хімії, англійської мови, інформаційних технологій та історії. Кількість їх учасників щороку 
збільшується. Мета проекту – підвищення інтересу учнів до навчання за допомогою сучас-
них інформаційних технологій.

Управління освіти та спонсори нагороджують переможців сертифікатами і подарунками: 
планшетами, портативними батареями, смартфонами, сертифікатами на навчання у ІТ-ком-
паніях, а також стипендією ІТ-кластеру - 10 тис. грн. Слід зазначити, що для шкіл-перемож-
ців олімпіад передбачений особливий подарунок – облаштування комп’ютерного класу. 
Традиційно нагородження відбувається під час урочистої церемонії у міській раді за участі 
Львівського міського голови.

Відкриття Відкриття інтерактивнихінтерактивних кабінетів  кабінетів 
У 2017 році Львівська міська рада придбала 107 мультибордів «MozaBook» та організу-

вала спільно із ІТ-компанією «NRAVO» та компанією «Prestigio» навчання для вчителів для 
вивчення програмного забезпечення, яке встановлено в електронних дошках. 564 львів-
ських педагоги пройшли тренінг та отримали сертифікати. Також в рамках проекту «Е-освіта. 
Використання інтерактивних панелей» серед вчителів міста Львова було проведено конкурс 
«MultiBoard в дії».

ЛЬВІВЛЬВІВ

Навчальний візит до Львова на тему «Організація надання освітніх послуг та 
проведення навчально-методичної роботи в закладах освіти» відбувся 1-2 березня 
2017 року. Учасники: міські голови, заступники міських голів, керівники міських 
управлінь освіти і методичних кабінетів з 38 міст. 

ОСВІТНІ ТА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІ ПРОЕКТИ 
ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
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Мультиборд – інноваційний технологічний пристрій, який є дуже зручним для використання у 
навчальному процесі. Прийшов на зміну проекторам. Мультиборд складається з інтерактивного дис-
плею, комп’ютера та телевізора в одному пристрої. Має спеціальне програмне забезпечення, яке 
дозволяє презентувати матеріал, креслити, програмувати формули, писати на дошці та виконувати 
інші операції, необхідні для навчання. 

Також було закуплено обладнання для 26 кабінетів фізики, відкрито дев’ять мультифунк-
ційних інтерактивних лабораторій та відремонтовано сім кабінетів трудового навчання, об-
лаштовано лінгафонними кабінетами три навчальні заклади та закуплено 3D принтери для 
38 навчальних закладів Львова.

Освітні Освітні проектипроекти в рамках соціально-культурного конкурсу «Зробимо Львів кращим»    в рамках соціально-культурного конкурсу «Зробимо Львів кращим»   
Мета конкурсу, який проводить міська рада,  – підтримка ідей громадських організацій 

для розвитку міста Львова у запропонованих сферах та надання матеріально-фінансової 
підтримки для їхньої реалізації. В рамках цього конкурсу реалізовано три проекти за на-
прямком «Освіта»: 

- проект «Освіта школярів з важкими порушеннями зору в умовах інклюзії», ініційова-
ний Львівським обласним осередком громадської організації «Українська спілка інвалідів 
– УСІ», запропонував комплексну модель інклюзії дітей з повною втратою зору, проведено 
ряд тренінгів для працівників Навчально-методичного центру, де співробітників навчили 
взаємодіяти з незрячими дітьми та їх майбутніми вчителями. Фінансова підтримка  проекту 
від Львівської міської ради склала 37 тис.грн. 

- проект «Ми твої діти, Україно» громадської організації «Молодіжна спільнота «Юнкор» 
організував низку тренінгів та майстер-класів для дітей зі шкіл-інтернатів.  Обсяг фінансу-
вання проекту з міського бюджету – 35 тис. грн.

- «СОВА. Проект інноваційних методик для вчителів», який реалізувала Львівська місь-
ка молодіжна громадська організація «Молодіжне Об’єднання «ГРАНІТ», провів навчання 
для вчителів на інтенсив-конференціях, круглих столах, тренінгах. Педагогів знайомили з 
інструментами оптимізації навчального процесу і методами підвищення особистої продук-
тивності. Фінансування з бюджету міста склало 24 тис. грн.
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Проект «Friendlyschool»Проект «Friendlyschool»
Завдяки ініціативі «Friendlyschool» школярі можуть запропонувати корисні ідеї для реаліза-

ції у своїх школах. У 2017 році між собою змагалися 35 проектів. В результаті у п’яти навчальних 
закладах було проведено ремонт класного приміщення, бібліотеки, спортивного майданчика, а 
також облаштовано горище або медичний кабінет.

Проект «Маленький принц. Львів, що любить тварин»Проект «Маленький принц. Львів, що любить тварин»
Мета проекту – формування культури гуманного ставлення до тварин, співчуття та розу-

міння відповідальності за домашніх улюбленців.  
На першому етапі вчителі проводять для школярів спеціальні уроки, на яких розпові-

дають про взаємодію людей та тварин, їх потреби, а також обговорюють правила відпові-
дальної поведінки та наслідки безвідповідального ставлення до домашніх улюбленців. В 
рамках проекту видано посібники для вчителів та зошити для учнів. Далі учасники проекту 
знайомляться з роботою Львівського комунального підприємства «Лев» – сучасного центру 
допомоги безпритульним тваринам. У проекті взяли участь 16 навчальних закладів Львова, 
зокрема, 1500 учнів сьомих класів.

Проект «Навігатор до фінансової свободи»Проект «Навігатор до фінансової свободи»
Проект реалізує Навчально-методичний центр освіти м. Львова у співпраці з Міжнарод-

ною спілкою незалежних фінансових консультантів Чеської Республіки та України. Його 
мета – розвиток підприємницького духу учнів, підвищення рівня їх обізнаності щодо вико-
ристання фінансових інструментів та функціонування фінансового ринку.

У навчальному році 2016-2017 років у проекті взяли участь 24 школи Львова. В його рам-
ках було проведено низку навчальних семінарів для учнів та вчителів. Головною винагородою 
для навчального закладу, який проявив найбільші успіхи в навчанні, стала поїздка до Чеської 
Республіки у Літній фінансовий учнівський табір. Перемогу отримали учні міської школи № 75.   

Проект «Фотографія, що оживає»Проект «Фотографія, що оживає»
Спільний проект Навчально-методичного центру освіти м. Львова та Першого театру м. 

Львова реалізований з метою популяризації життя та творчості видатних людей. Учасники 
роблять фотосесію у ретро-стилі з елементами театральної гри, у якій намагаються через 
знімок передати образ певного героя за допомогою гриму, декорацій та костюму. У 2017 
році учні та вчителі 21 навчального закладу, взяли участь у сценічній фотосесії у костюмах 
за світлинами із життєпису Івана Франка. За результатами Проекту вийшов фотоальбом.

Проект «Перлини Галицької корони»Проект «Перлини Галицької корони»
Мета проекту – вивчення культурної спадщини Львова, його історії та поліетнічності на-

селення. Особливістю проекту є те, що він дає можливість навчатися на відкритих майдан-
чиках міста, де проводяться уроки з дослідження вірменської, італійської, польської, грець-
кої, єврейської, австрійської, турецької та української локацій Львова. Також учасники - учні 
7-8 класів та вчителі - відвідують архітектурні пам’ятки, які відносяться до різних культур.

Проект «Львівське рондо»Проект «Львівське рондо»
«Львівське рондо» - це освітній проект, спрямований на вивчення історії Львова. У рам-

ках цієї ініціативи для учнів та вчителів організовуються навчальні екскурсії, зустрічі з ці-
кавими особистостями, музейні й бібліотечні уроки, творчі конкурси. Під час навчального 
візиту до міста Львова в рамках програми «Маршрути успіхів» представникам українських 
міст були продемонстровані три музейні уроки з хімії, львовознавства та біології. 

Проект «Театральна педагогіка»Проект «Театральна педагогіка»
Проект «Театральна педагогіка» спрямований на створення в місті освітньо-виховної 

системи культурологічного розвитку дітей та молоді. У його рамках була відновлена робота 
шкільних театрів, налагоджена співпраця міських театрів та шкіл, реалізовано ряд заходів з 
популяризації театральної культури серед учнів, зокрема, святкування Дня дитячих театрів, 
фестиваль шкільних театральних колективів «Казкограй» та перший міський фестиваль мо-
дерних театральних постановок, присвячений 130-річчю від дня народження Леся Курбаса.  

Інформаційно-освітній волонтерський проект «СонцеЛеви»Інформаційно-освітній волонтерський проект «СонцеЛеви»
Мета проекту - популяризація серед учнів та педагогів волонтерського руху, підвищен-

ня рівня обізнаності у сфері волонтерства та соціальної допомоги, сприяння у побудові 
активної громадянської позиції. Він спрямований на те, щоб зацікавити у створенні власної 
волонтерської ініціативи на рівні класу або навчального закладу. Слід зазначити, що в рам-
ках проекту  «СонцеЛеви» проводяться тренінги та семінари, які сприяють вихованню соці-
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альної активності серед учнів, а також проходять різноманітні благодійні заходи: аукціони, 
ярмарки, виставки тощо.

Проекти з вивчення іноземних мов Проекти з вивчення іноземних мов 
«Real Life» – це проект з вивчення англійської мови та отримання навиків спілкування у 

повсякденному житті. Для цього організовуються тематичні уроки, в основу яких покладена 
реальна життєва ситуація. Наприклад, відвідування кафе, торгівельного центру чи банку. В 
рамках одного з уроків учні відвідали ресторан у Львові, де вони спілкувалися із персона-
лом виключно англійською мовою. Учасники Проекту – учні 5-11 класів із 39 загальноосвітніх 
закладів міста. На думку організаторів, така практика дає впевненість у тому, що свої знання 
учень зможе використати в реальній життєвій ситуації. 

«LvivTeensTalk» - це проект, що  має на меті підвищити інтерес школярів до вивчення 
та використання іноземних мов шляхом проведення тренінгів та конкурсів з ораторського 
мистецтва. Школярі готують промови на різноманітні теми та виголошують їх перед іншими 
учнями, після чого проходить голосування за найкращий виступ. 

 «1+1»  - проект, який передбачає залучення до навчання носіїв іноземних мов. Учням та 
педагогам дається можливість вільно спілкуватися з волонтерами-носіями мови з метою 
подолання «мовного бар’єру» та розвитку розмовних навичок. Вчителі та волонтери разом 
проводять уроки іноземної мови.

Проект «Школа становлення сучасного вчителя»Проект «Школа становлення сучасного вчителя»
Це платформа для львівських педагогів, яка допомагає підготуватися до реалізації ре-

форми освіти. У поточному навчальному році проведено навчання 268 вчителів четвертих 
класів, які восени 2018 року розпочинають роботу відповідно до вимог Нової української 
школи. У грудні 2017 року проведено по три заняття у п’яти групах на такі теми: «Інноваційні 
технології організації роботи з батьками», «Особливості організації інтегрованого навчан-
ня», «Інтерактивні методи навчання», «Проектна діяльність в початковій школі». В рамках 
Проекту з педагогами працюють 12 спеціально підготовлених тренерів.

Проект «Маленькі кроки до великого успіху»Проект «Маленькі кроки до великого успіху»
Проект організовано для львівських вчителів, які працюють менше одного року. В його 

рамках молоді педагоги проходять навчання, під час якого їх ознайомлюють із традиційни-
ми та нетрадиційними методиками викладання, різними інтерактивними форми і методами  
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індивідуальної та групової роботи з учнями, психологічними аспектами роботи вчителя, а 
також проводять адаптацію вчителів та  визначення професійної готовності педагога. У на-
вчальному році 2017-2018 років такі заняття відвідують 67 молодих вчителів. 

Навчання з надання першої домедичної допомогиНавчання з надання першої домедичної допомоги 
Такі навчання для педагогів та учнів 8-11 класів проводять представники Мальтійської 

служби допомоги разом із волонтерськими організаціями та вчителями львівських шкіл, які 
вже пройшли навчання раніше в рамках польсько-українського проекту «Розвиток системи 
добровільної рятувальної служби в Україні».  

Розвиток інклюзивної освіти Розвиток інклюзивної освіти 
Для того, щоб забезпечити комфортні умови навчання дітей з особливими освітніми 

потребами, протягом 2017 року створено 21 інклюзивну групу у дошкільних навчальних 
закладах міста. У 33 загальноосвітніх навчальних закладах працюють 87 інклюзивних кла-
сів, де навчаються 139 учнів з особливими освітніми потребами, в тому числі, 105 дітей з 
інвалідністю. У навчальному році 2017-2018 років для забезпечення якісного інклюзивного 
навчання у школах працюють 74 асистенти вчителя. Навчально-методичний центр освіти 
м. Львова проводить навчально-практичні семінари-тренінги для різних категорій педаго-
гічних працівників та керівництва загальноосвітніх навчальних закладів. Методисти Цен-
тру надали львівським педагогам понад 80 консультацій щодо роботи з дітьми, які мають 
особливі освітні потреби. Спільно з проектом «Арсенал Ідей», який реалізує Національний 
музей ім. А. Шептицького, організовано та проведено різноманітні творчі заходи для учнів 
інклюзивних класів Львова.

РезультатиРезультати

Завдяки реалізації численних освітніх та соціально-культурних проектів, впровадженню 
інноваційних технологій, використанню новітніх підходів до організації навчально-виховно-
го процесу навчання у школах, ліцеях, гімназіях Львова стало цікавим, насиченим проце-
сом, що мотивує та заохочує школярів на нові звершення, досягнення та перемоги. 

Показовим результатом є успіхи львівських школярів на обласних та загальнодержавних 
олімпіадах та високі бали зовнішнього незалежного оцінювання. Львів посів одне з лідиру-
ючих місць в Україні за рівнем знань випускників: у 2017 році 27 львів’ян отримали 200 балів 
та 4  – 400 балів.

Управління освіти
Департаменту гуманітарної політики
Львівської міської ради
пл. Ринок, 9
м. Львів, 79008
тел. (032)254-60-48
osvitalviv@ukr.net
www.osvitalviv.com.ua

Навчально-методичний центр освіти
м. Львова 
пл. Данила Галицького, 4 
м. Львів 79008 
тел. (032) 297-53-28, 297-53-47
nmco@ukr.net
nmco.osvitalviv.com.ua
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