
ОСВІТА ЛЬВІВЩИНИ ДІТЯМ

Корисна інформація

для батьків та школярів

тимчасово переміщених на Львівщину

Департамент освіти і науки 

Львівської ОВА 



ШКІЛЬНА ОСВІТА

Діти шкільного віку з родин, які

тимчасово проживають на території

Львівської області мають можливість

долучитися до освітнього процесу в

одному із закладів освіти за

тимчасовим місцем проживання (за

згодою батьків).

Контактна особа: 

Ірина Сислюк

моб. тел.: 098 306 65 91

e-mail sysluk2017@ukr.net

ПРОФЕСІЙНА ТА ВИЩА
ОСВІТА

УКРАЇНСЬКА
ДИСТАНЦІЙНА ШКОЛА

Для тимчасово переміщених осіб, в

тому числі й тих, хто перебуває за

межами області чи України, а також

для учнів, які залишилися на

територіях, де ведуться активні

військові дії створено Українську

дистанційну школу (УДШ).

Зареєструватись на навчання у

Дистанційній школі можна за

покликанням: https://cutt.ly/vAYwLdX

Телефон для довідок: 

096 250 25 19

Учні та студенти закладів

професійної (професійно-технічної),

фахової передвищої та вищої освіти,

які тимчасово проживають на

території Львівської області мають

можливість долучитися до освітнього

процесу в одному із закладів освіти

відповідно до профілю навчання.

Контактна особа: 

Дарія Шевченко

моб. тел.: 096 397 41 54

E-mail daria.shevchenko93@gmail.com 

НАВЧАННЯ Освіта Львівщини

https://cutt.ly/vAYwLdX


ЦЕНТР НАУКОВО-
ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ

При КЗ ЛОР «ЛОЦНТТУМ» функціонує

29 гуртків, які працюють у звичному

режимі (очно) або дистанційно.

Тематика гуртків надзвичайно

широка – автомоделювання,

авіамоделювання, спортивна

радіопеленгація, ІТ, робототехніка,

кіносправа, технічний дизайн,

виготовлення сувенірів та багато

іншого. Кожен школяр знайде собі

щось до душі.

Перелік гуртків та розклад:

https://bit.ly/3Lhued3

ЕКОЛОГО-
НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР

ЦЕНТР КРАЄЗНАВСТВА,
ЕКСКУРСІЙ І ТУРИЗМУ

При відділі національно-

патріотичного виховання КЗ ЛОР

"Львівський обласни центр

краєзнавства, екскурсій і туризму

учнівської молоді» функціонує 12

гурткових груп «Джура» за змішаною

формою навчання, відповідно до

режиму роботи навчального закладу,

та 5 шкіл:

Школа юного екскурсовода;

Школа юного краєзнавця; 

Школа юного велосипедиста;

Школа юного еколога;

Школа юного туриста.

⠀

Адреси гуртків та розклад роботи:

https://bit.ly/3IJ4jt6

На базі КЗ ЛОР «Львівський

обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської

молоді» працюють контактний

зоокуточок та гуртки в

дистанційному форматі.

Контактний зоокуточок «Дружній до

дітей»

Запрошуємо школярів та їх батьків

Пн - Чт з 14.00 до 18.00

Пт з 14.00 до 17.00 

Наша адреса: 

м. Львів, вул. Івана Франка, 133

Контактний телефон: 032 276-46-07

Дистанційні гуртки:

https://bit.ly/3qwSuQl

ГУРТКИ Освіта Львівщини

https://bit.ly/3Lhued3
https://bit.ly/3IJ4jt6
https://bit.ly/3qwSuQl


ГУРТКИ

З метою освітньої підтримки учнів

Львівщини, а також тих, хто зараз

перебуває на території Львівської

області, Львівська обласна Мала

академія наук запрошує школярів на

заняття в гуртки біології, географії,

хімії, фізики, математики, німецької

та англійської мови, української

мови. Також на базі Малої академії

працюють літературна студія та

гурток 3D-моделювання та

прототипування.

Реєструйтеся за покликанням:

https://bit.ly/3tDuSvr

ПСИХОЛОГІЧНІ ТРЕНІНГИПІДГОТОВКА ДО ЗНО

Для учнів 10-11 класів запроваджена

кваліфікована ПІДГОТОВКА до ЗНО з

базових предметів: українська мова,

українська література, історія

України, математика.

Реєстрація за покликанням:

https://bit.ly/3ut4Jyi

Львівська обласна мала академія

наук організовує психологіня

тренінги для дітей та освітян. 

Реєструйтеся на тренінги:

https://bit.ly/3D6PVtp

 МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК Освіта Львівщини

https://bit.ly/3tDuSvr
https://bit.ly/3ut4Jyi
https://bit.ly/3D6PVtp


У Львівській області функціонує 34 інклюзивно-ресурсних центри, на базі яких розгорнуто центри психолого-

педагогічної підтримки для всіх, хто цього потребує, в тому числі й для супроводу тимчасово внутрішньо

переміщених осіб з особливими освітніми потребами. 

До фахівців ІРЦ може звернутися будь-хто з дорослих чи дітей.

Контактна особа: 

Васюник-Кулієва Марія

моб. тел.: 067 265 44 76

E-mail – mvasyunyk@gmail.com

 ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДТРИМКА

Освіта Львівщини



Поселення тимчасово внутрішньо переміщених осіб у закладах освіти територіальних громад в області

(наявність вільних ліжкомісць у закладах освіти). 

Контактна особа по ЗЗСО: 

Васюник-Кулієва Марія

моб. тел.: 067 265 44 76

E-mail : mvasyunyk@gmail.com

Контактна особа по ПТО, ФП та ВО: 

Дарія Шевченко

моб. тел.: 096 397 41 54

E-mail : daria.shevchenko93@gmail.com

МОЖЛИВОСТІ ПОСЕЛЕННЯ

Освіта Львівщини


