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ПРЕАМБУЛА
1

#МИТВОРИМІСТА І #ТИТВОРИЛЬВІВ

У наш час освіта немислима без інновацій. Але що ж таке інновації та яка їхня 
роль у науково-освітньому світі? Які напрями інноваційного напряму у пріоритеті 
для дітей, підлітків, а які напрями – обирають батьки для своїх дітей? На ці та 
інші запитання команда дослідників_ць шукала відповіді серед мешканців_ок 
Львова. 

Понад 5 років Львів декларує інноваційний підхід у реалізації соціально значимих 
проєктів, надає належний рівень адміністративно-організаційної підтримки. На 
рівні муніципалітету функціонує окремий Департамент розвитку міста та створе-
на система Твори.com – парасоля молодіжних інституцій. Комунальні навчальні 
заклади здійснюють поступ у розвитку «гнучких», доступних освітніх програм, 
щоб молодь цікавилась та мала можливість поєднувати факультативне навчання 
із іншими видами діяльності. Водночас неурядові та приватні організації націлені 
на дослідження та постійний зворотній зв’язок із своїми споживачами. 

Lviv Open Lab став одним із прикладів, коли влада на місцях, громадські активі-
сти, наукове та бізнес середовища об’єдналися заради появи інноваційного бага-
тофункціонального простору. Його мета – це вклад у виховання, збереження 
молодого соціального капіталу, який залучений до розвитку науково-технологіч-
ного напряму, що сприяє підвищенню креативної економіки Львова загалом.

Згідно з результатом опитування,  38% опитаних вважають, що у Львові недостат-
ньо місць для розвитку дитячого та молодіжного потенціалу. Майже 65,8% 
виявили зацікавлення відвідувати Lviv Open Lab, який в уяві поінформованих уже 
асоціюється з сучасним простором (63,4%) та центром креативності (49,7%). 

Ми переконані, що завдяки розвитку цілісної мережі інноваційних просторів, 
одним із яких є Lviv Open Lab, місто зможе вийти на новий рівень прориву у освіті 
та науці, а також дозволить мріям дітей та дорослих стати реальністю. Результати 
опитування можуть бути корисними для тих, хто вже працює у сфері інновацій-
них рішень або ж виходить на перші сходинки створення стартапів. 



ФАКУЛЬТАТИВНА ОСВІТА: 
ПОТЕНЦІАЛ ДО НАВЧАННЯ
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Запит на позашкільну освіту є показником активності дітей та рівня включеності 
батьків у виховання cвоїх дітей, адже саме дорослі можуть первинно виявити 
талант дитини та сприяти його подальшому розвитку. 

62,5% опитаних відповіли, що вони або їхні діти відвідують позашкільні, факуль-
тативні навчальні курси, тренінги тощо від 1 до 3 разів на тиждень. З них 39,8% 
відповіли, що вони або їхні діти відвідують додаткові курси 2-3 рази на тиждень, 
ще 22,7% беруть участь у таких активностях 1 раз в тиждень. Близько 31% рес-
пондента не відвідує жодних навчальних курсів поза школою. 

У гендерному вимірі серед дітей показник відвідуваності є вищим серед хлопчи-
ків (73,3%), ніж серед дівчаток (68,8%). Незважаючи  на те, що муніципальна ста-
тистика демонструє більшу зацікавленість до позашкілля серед дівчат, таку 
різницю можна пояснити тим, що хлопчики більшою мірою відвідують приватні 
додаткові курси навчання. 

У середньому дитина присвячує 3,00 години на тиждень (у зв’язку з розкидом 
даних до уваги взято показник median) для здобуття додаткових знань та нави-
чок. У відсотковому співвідношенні спостерігаємо, що переважна частка дітей 
(60,5%) готова присвячувати від 3 до 7 годин свого часу для позашкільного нав-
чання, майже третина – 29,1% – від 1 до 3 годин. 

1 раз на тиждень

2-3 рази на тиждень

23%
40%

Не відвідують

Інше

31%
6%

Частота відвідуваності факультативних курсів



ЛОКАЛЬНІ АГЕНТИ ОСВІТИ 
& ІННОВАЦІЙНОЇ НАУКИ
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Батьки у Львові дбають про те, щоб дитина мала право на дитинство. Чим молод-
шою є дитина, тим більшою мірою їхні батьки сприяють відвідуваності додатко-
вих курсів. Серед батьків, які мають 3-6-річних дітей, показник відвідуваності 
становить 74%, серед батьків з 7-11-річними дітьми показник становить 68%. 

Організації, які пройшли або ж перебувають на стадії інституціоналізації, виступають основними 
агентами вторинної соціалізації як дітей, підлітків, так і дорослих. Правила та норми, які закладе-
ні у місії просвітницької організації, впливають на розвиток людського капіталу, зокрема у сучасно-
му світі на креативність та творчість, які стали пріоритетом львівських освітніх осередків за 
останні 5 років. 

На запитання, чи достатньо у Львові просторів для розвитку дітей та підлітків лише 
кожен шостий відповів (16,8%) ствердно так. Найбільша частка опитаних (45,1%) 
вважає, що таких просторів і достатньо, і недостатньо водночас. 

Оцінка наявності таких локацій відрізняється залежно від соціальної групи. Під-
літки більшою мірою виявляють оптимізм, ніж дорослі. Кожна четверта (25,9%) 
опитана дитина вважає, що таких просторів достатньо на противагу кожному сьо-
мому (13,8%) дорослому опитаному, який поділяє таку думку. Діти також біль-
шою мірою схильні відповісти, що цих просторів у певному випадку достатньо, в 
іншому – ні (52,3%), аніж сказати, що їх повністю не достатньо (21,8%). Думки 
дорослих розділилися майже однаково: 42,8% вважають, що таких просторів є 
помірна кількість, і 43,4% вважає, що їх взагалі недостатньо. 

1-2 год 

3-7 год

29%
61%

8-12 год

від 12 +

7%
3%

Час факультативного навчання
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LVIV OPEN LAB: ОЧІКУВАННЯ 
ДО НОВОГО ПРОСТОРУ
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Найчастіше освіта та наука у опитаних асоціюється з курсами, гуртками при 
навчальних закладах (школах чи закладах вищої освіти; близько 59,4%). Дещо 
менше, проте для кожного другого – 51,5% – освітнім агентом є Мала академія 
наук. Така тенденція є досить очікуваною, оскільки саме ці організації протягом 
тривалого часу забезпечують факультативну, позашкільну діяльність дітей та 
молоді. Третю сходинку посідають бібліотеки (35,1%) та дитячо-юнацькі моло-
діжні клуби (32,3%). Але якщо перші асоціативні передусім для дорослих (38,3% 
vs 23,9% серед підлітків), то другі, навпаки, – для підлітків (41,8% vs 29,4%). 

Майже кожен п’ятий асоціює інновації та креативність з 3-ма інституціями: Tech 
StartUp School (23,3%), STEM-школа Inventor (20,0%), а також Кластер розвитку 
освіти та креативності (19,7%). Якщо про 2 перші інституції майже однаково поін-
формовані підлітки та дорослі, то щодо КластерОК спостерігаємо різницю у бік 
молодшої вікової категорії (29,9% підлітки vs 16,6% дорослі). 

Мережева спільнота ТВОРИ.com, яку представлено у анкеті 2 інституціями, – 
МолоДвіж Центр.Львів (14,5%) і Lviv Open Lab (18,1%) – асоціюються з освітою та 
інноваціями майже для кожного шостого. Проте якщо у випадку другої інституції 
це виправдано, то щодо першої – виникає розуміння: незважаючи на те, що  Мо-
лоДвіж Центр.Львів публічно не декларував у пріоритеті освітньої функції та 
фізично як простір працює нещодавно, в уявленні підлітків та дорослих він уже 
асоціюється як платформа для пошуку можливостей для саморозвитку. 

Ідея цього опитування зародилась через бажання зрозуміти очікування зацікав-
лених сторін у сфері позашкільної, факультативної освіти. Як маркетингове 
дослідження скероване на зменшення невизначеності, так і наше опитування 
допомогло нам розвіяти сумніви та бути більш впевненими у прийнятті управ-
лінських рішень.  

Lviv Open Lab претендує на роль каталізатора розвитку інноваційних технологій 
та науки у місті Лева. Наявність публічних сторінок у Facebook, Instagram та 
TikTok дозволяє команді менеджерів_ок вести налагоджену комунікацію із 
своєю цільовою аудиторією та інформувати її про перебіг подій у сфері іннова-
ційності. Опитування демонструє, що рівень впізнаваності організації є харак-
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За районом проживання найбільш поінформованими про Lviv Open Lab є мешкан-
ці_ки Сихівського району (53,8%), де власне і буде функціонувати простір, на дру-
гому місці – Галицького району (44,7%), а найменш поінформованими є мешканці 
Залізничного району (20,5%), що і впливає на їхній найнижчий рівень бажання 
відвідати простір за можливості. 

Найчастіше про Lviv Open Lab опитані дізнавалися із Facebook (61,5%). Також 
достатньо добре працює і сарафанне радіо: 31,5% респондентів дізналися від 
друзів, родичів, знайомих, колег. Свою роль інформування також виконує й 
Instagram (11,4%) та веб-портали ЗМІ Львова (14,2%). Цікаво, що через youtube про 
Lviv Open Lab дізналися лише 2,9% респондентів. Приблизно така ж кількість рес-
пондентів відповіла, що дізналася про цю інституцію через телебачення (2,2%), 
радіо (1,1%) чи паперові газети/журнали (1,1%). 

Найчастіше Lviv Open Lab у респондентів, які добре знають цю інституцію або 
щось чули про неї, асоціюється з сучасним простором (63,4%), креативністю 
(49,7%), популяризацією науки (48,5%), інноваційністю (44,1%) та інтелектуаль-
ним розвитком (42,0%). 

терним більше ніж для третини мешканців – 36,3%. З них, дуже добре поінфор-
мованими є лише 6,9%, ще близько 29,4% – щось чули про простір. Серед опита-
них, які щось чули про Lviv Open Lab частіше трапляються жінки (32,7%) та діти 
(36,4%), аніж чоловіки (25,9%) та дорослі (27,3%).

Дуже добре знають

Щось чули 

7%
29%

Нічого не чули 64%

Рівень поінформованості про  Lviv Open Lab у Львові
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65,8% виявили зацікавлення відвідувати Lviv Open Lab. З них, майже 17,7% точно 
відвідували б простір, ще 37,5% відповіли, що можливо б відвідували. Третина 
(34,2%) опитаних мають сумнів щодо свого бажання відвідати у просторі. Переду-
сім це пов’язано з його розташування у Сихівському районі та тривалим добиран-
ням із іншого району проживання. 

Серед основних причин, які б могли привернути потенційних відвідувачів Lviv 
Open Lab, є більшою мірою бажання долучитися до цікавих проєктів та отримати 
якісні знання, аніж мережування з однодумцями. Топ лідери: бажання прослухати 
цікаві тематики (44,4%) та побачити прикладний результат роботи (44,4%). Третю 
сходинку розділяють між собою безкоштовна можливість навчатися (39,2%) та 
можливість долучитись до цікавих проєктів (39,0%). 

Асоціативні астероїди про LVIV OPEN LAB
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Цікаві тематики

Прикладний результат діяльності

44%
44%

Безкоштовна можливість навчання 39%
Участь у проєктах з друзями 

Проведення наукових експериментів

39%
37%

Участь у публічних заходах 22%
Мережування з однодумцями 20%

Основні тригери потенційно відвідати Lviv Open Lab

ЗАПИТ ЩОДО НАПРЯМІВ 
ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Щоб творити пропозицію, потрібно знати попит. Українське державне позаш-
кілля робить спроби впровадження інноваційних освітніх курсів для дітей. 
Проте їхня кількість все ще є малою та не охоплює значну частку дітей. 

З опитування спостерігаємо, що лідерами виявились 3D моделювання & друк 
(45,1%), програмування (44,0%) та робототехніка (42%). Що цікаво, на 3D моде-
лювання & друк батьки більшою мірою (47,8%) віддали б своїх дітей, аніж опи-
тані підлітки проявили до нього (35,7%). Третю сходинку посіли графічний 
дизайн та обробка фото/відео: 39,0% кожен, зокрема це зацікавлення є вищим 
серед опитаних батьків.

Кожного четвертого зацікавили дослідження з фізики (26,4%), STEAM-заходи 
(24,7%) та робототехніка (23,4%). Серед запропонованих тем респонденти не 
обрали жодної, яка б мала абсолютно низький рівень зацікавлення. Досить 
цікаво, що з різницею у 23,5% батьки б частіше віддали свою дитину вивчати 
фізику, аніж до цього напряму виявили інтерес самі діти.  
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3D моделювання & друк

Програмування

45%
44%

Графічний дизайн 39%
Обробка фото та відео

Робота в майстерні з деревом, склом

39%
36%

Хімія просунутого рівня 30%
Комп’ютерна грамотність

Дослідження з фізики

STEAM-заходи

Біотехнологія

Робототехніка

Хімія базового рівня 

Важко відповісти

29%
26%
25%
25%

42%

21%
11%

Інтерес до інноваційних напрямів навчанняz

У середньому батьки, які мають дітей, готові заплатити 110,09 гривень за одне 
заняття тривалістю 1-ну годину. Найчастіше (mode) батьки вказували суму у 
100,00 грн. Зважаючи на нижчу ціну, яка наявна у комунальних позашкільних 
закладах освіти, дані свідчать про те, що батьки готові вкладати фінансові ресур-
си у розвиток своїх дітей. Звичайно середня сума залежить від матеріального 
доходу сім’ї: ті, що зазначили про низький рівень матеріального становище, у 
середньому готові платити за одне заняття 65,07 гривень; ті, хто має середні 
статки, –  115,74 гривень; ті, хто живе забезпечено, – 200,09 гривень.

73,2% опитаних погоджуються, що Lviv Open Lab – це інвестиція у розвиток міста. 
Ще 19,8% відповіли і так, і ні. Ми щиро віримо, що результати опитування, що 
засвідчують про інтерес до інноваційного навчання, допоможуть команді проєкту 
врахувати думку цільової аудиторії, забезпечити інноваційних підхід у розбудові 
науки, а також спільно творити #МолоДвіж у Львові! 

100 ГРН. Фінансова компенсація 
за одне 1-годинне заняття



МЕТОДОЛОГІЯ 
ОПИТУВАННЯ

Упродовж 5-26 травня 2020 року Інститут міста за ініціативи Lviv Open Lab та Мо-
лоДвіж Центр.Львів провів опитування з метою виявлення рівня зацікавленості до 
позашкільного навчання у сфері інноваційної освіти. Опитування проведено у 
межах ініціативи «Львів-кандидат – громада, дружня до дітей та молоді» UNICEF 
та за своїм змістом тяжіє до маркетингової стратегії дослідження, щоб визначити 
основні очікування цільової аудиторії. 

Опитування фокусувалось на виявленні:  

Рівня попиту на позашкільну / факультативну освіту 
Місцевих центрів освіти та інноваційної науки 
Рівня поінформованості та обізнаності про вектори розвитку інноваційної освіти 
Структури мотивацій для залучення до інноваційних напрямів роботи   
Асоціативну хмаринку про Lviv Open Lab 

Вибіркова сукупність. Наповнення бази даних здійснювалось за принципом типо-
вих випадків – усіх, хто зацікавлений у освіті та інноваційній науці, зокрема підліт-
ки, молодь, батьки дітей та мешканці_ки Львова. Вікова категорія сягає 14-55 
років. Загальна кількість анкет, закодованих у базу даних, становить 800.

До моменту запуску опитування вибірка формувалась як пропорційна, з ураху-
ванням 3 квот: стать, вік та район проживання, використовуючи дані Головного 
управління статистики у Львівській області. Після кінцевого наповнення база 
даних мала незначний зсув серед чоловіків окремих вікових груп, тож було здійс-
нено розрахунок вагових коефіцієнтів та у момент аналізу даних застосовано 
перезважування масиву даних.  
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Репрезентативність вибірки. Основна мета цього опитування – збір первинної 
інформації та створення публічних інфорприводів. Це опитування скоріше тяжіє 
до якісної, ніж до кількісної  стратегії дослідження, зокрема виявлення основних 
побажань цільової аудиторії, що дозволить партнерам ґрунтовно пропрацювати 
комунікаційну стратегію та здійснювати подальші інформаційні приводи. 

Команда дослідників свідома, що метод рекрутингу, здійснений для наповнення 
вибірки, може вплинути на надійність отриманих даних. Водночас наповнення 
вибірки у 800 анкет дозволяє дослідникам інтерпретувати дані не у абсолютних 
значеннях (як це переважно прийнято у якісних стратегіях дослідження), а у 
відсоткових – для розуміння настроїв/думок опитаної аудиторії. 

Результати опитування не підлягають до екстраполяції на усю генеральну сукуп-
ність, а лише відображають тренд громадської думки про інноваційний простір.

Техніка збору інформації. Опитування являє собою змішану модель методу 
отримання інформації. Анкети заповнювались самостійно респондентами_ками, 
без допомоги інтерв’юерів. Метод рекрутингу здійснювався комбінованим мето-
дом: поширення анкети у соціальних Інтернет-мережах (на певному етапі із 
запуском реклами) та на веб-порталах прес-служби ЛМР, ЗМІ, поштова розсилка 
анкети серед учасників_ць заходів Інституту міста упродовж років, телефонний 
обдзвін серед тих категорій, які не вдалось залучити до опитування вищезазначе-
ними методами. 
 
За результатом опитування 6 учасників_ць, які залишили свої контакти, отримали 
символічні подарунки від команди проєкту!
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НАД ПРОЄКТОМ ПРАЦЮВАЛИ: 

Напрям аналітики: 
Тетяна Приходько, соціологиня, керівниця програми аналізу та досліджень КУ 
Інститут міста
Анна Турчиновська, асистентка, керівниця проєктів та програм відділу рекру-
тингу абітурієнтів Українського католицького університету 

Фахівці та фахівчині: 
Олександр Кобзарєв, директор КУ Інститут міста
Андрій Москаленко, заступник міського голови Львова з питань розвитку
Олег Малець, директор КУ МолоДвіж Центр . Львів
Оленка Павлюк, начальниця відділу неформальної та інноваційної освіти КУ 
МолоДвіж Центр . Львів

Напрям дизайну: 
Юра Бакай, графічний дизайнер КУ Інститут міста

Напрям комунікації:
Аліна Дармосюк, керівниця програми комунікацій КУ Інститут міста
Анастасія Мартинюк, менеджер з питань неформальної та інноваційної освіти 
КУ МолоДвіж Центр.Львів
Юлія Мартинюк, менеджер з комунікацій КУ МолоДвіж Центр . Львів



#ТВОРИ


