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          Додаток  

до рішення Кіровоградської  

міської ради  

від ___________ 2017 року 

№ ___ 

 

Звіт 

начальника управління освіти Кіровоградської міської ради  

щодо роботи галузі «Освіта» міста Кропивницького  

за 2016 - 2017 роки 
 

 Найважливішим завданням освітньої галузі міста залишається надання 

якісних освітніх послуг. 

За кількістю закладів та структурою освітня мережа міста задовольняє 

потреби громадян у здобутті загальної середньої освіти та забезпечує реалізацію в 

регіоні концепції безперервної ступеневої освіти. 

Великим здобутком міської влади є те, що за останні роки стабільно 

працюють всі дошкільні заклади, жоден не закрився та в багатьох мікрорайонах 

міста знята соціальна напруга по влаштуванню дошкільнят в дитсадки за рахунок 

відкриття нових дошкільних груп.  

У місті стабільно функціонують 40 дошкільних  закладів освіти різних типів і 

форм власності та 9 відділень при навчально-виховних об’єднаннях, в складі яких 

працюють 23 дошкільні групи.  

Вже більше 10 років працює розгалужена мережа дошкільних закладів 

освіти (груп), в яких виховуються та проходять реабілітацію діти з особливими 

потребами. А саме: 2 дошкільні заклади для дітей з порушенням зору, 1 з 

порушенням опорно-рухового апарату, 1 – санаторний для тубінфікованих дітей.  

На сьогоднішній день при 26 дошкільних закладах працюють 56 груп для 

дітей, які мають особливі потреби, в них виховується  1235 дітей. 

Щороку збільшується мережа груп в закладах за рахунок відкриття  їх у 

раніше вивільнених групових приміщеннях. З 2016 року  відкрито дошкільні 

групи при комунальному закладі „Навчально-виховне об’єднання – „Спеціальна 

загальноосвітня школа  І-ІІ ступенів № 1 – дошкільний навчальний заклад” та при 

комунальному закладі «Навчально-виховне об’єднання  № 33 «Загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад», комунальному закладі 

«Дитячий будинок «Барвінок» - дошкільний навчальний заклад комбінованого 

типу № 1». 

 В цілому  кількість груп збільшилась з 397 до 400. Відповідно збільшується і 

кількість місць в закладах освіти різних типів і форм власності (в 2016/2017 н. р. – 

7329 місць, в 2017/2018 н. р. - 7349 місць). Різними формами дошкільної освіти 

охоплено 10203 дитини (віком від 3 до 6 років та діти п’ятирічного віку   - 99,8%). 

   Існуюча мережа дошкільних закладів освіти задовольняє потребу батьківської 

громади міста в забезпеченні дошкільними закладами. 

Не дивлячись на певні успіхи в забезпеченні дітей дошкільною освітою, 

залишаються і проблеми, для вирішення яких необхідно: 
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- розвантаження груп за рахунок відкриття нових у вивільнених 

приміщеннях дошкільних закладів; 

- запровадження інформаційно-комп’ютерних технологій  у практику 

роботи. 

Створюються умови для одержання безперервної освіти, забезпечується 

реалізація принципу наступності в роботі дошкільних і шкільних підрозділів 

навчально-виховних комплексів (об’єднань).   

У місті сформована мережа  закладів загальної середньої освіти, яка 

забезпечує конституційне право кожного громадянина на доступну, безоплатну та 

якісну освіту. 

Існуюча мережа складає 43 заклади загальної середньої освіти міста            

(1- приватний, 1-призупинено у зв’язку з відсутністю учнів). 

У 2017/2018 н.р.  позначається збільшення учнівського контингенту  на     

573 учні ( 23837 у 2016/2017 н.р., 24410 у 2017/2018 н.р. ). Майже стабільними 

залишаються показники прийому учнів до 1-х класів (2016/2017 н.р. – 2777, 

2017/2018 н.р. – 2717).  До 10-х класів  прийнято 1304  учні (2016/2017 н.р. – 1293).   

 Значно збільшилась кількість дітей, які відвідують групи продовженого дня 

(на 680 учнів, з 5826 у 2016/2017 н.р. до 6506 у 2017/2018 н.р.; кількість груп 

продовженого дня на 18: з 208 до 226).       

 Протягом звітного періоду відбулися зміни в мережі закладів освіти, а саме:      

- створено комунальний заклад  «Навчально-виховне об’єднання                            

І-ІІІ ступенів «Мрія» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»;  

- внесено до мережі 6 професійно-технічних навчальних закладів міста;        

 -  збільшено кількість класів з інклюзивним навчанням з 10 до 18. 

Важливим показником якості освіти є результати державної підсумкової 

атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Управління освіти 

проводить аналіз результатів ЗНО та планує заходи по підвищенню якості освіти 

міста. 

Велику увагу приділено профільній освіті: у 2016/2017 н.р. у 23-х  закладах 

освіти профільним навчанням охоплено 1763 учні, у 2017/2018 н.р. у 21 закладі 

освіти – 1846 учнів. Найвищі показники має українська та іноземна філологія. 

Важливим напрямком впровадження профільного навчання є допрофільна 

підготовка учнів 8-9-х класів шляхом поглибленого вивчення предметів на 

диференційованій основі, введення курсів за вибором профільної орієнтації, 

інформаційної роботи, тощо. Забезпечується наступність допрофільного та 

профільного навчання.  

Управління освіти Кіровоградської міської ради протягом 2016/2017 року 

провело профорієнтаційну кампанію серед учнів старших класів "Обери 

майбутню професію" в рамках проекту "Якісна профільна освіта кожній дитині". 

Під час днів відкритих дверей батьків та школярів інформували про профільні 

класи, що є в закладах загальної середньої освіти міста та особливості навчання  

у професійно-технічних навчальних закладах, які можна обрати після закінчення 

дев’ятого класу. 
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Найпоширенішою формою залучення обдарованої учнівської молоді до 

інтелектуальної та творчої праці стало проведення олімпіад, різноманітних 

конкурсів, турнірів, змагань.  

Переможці міських етапів Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів  

захищають честь міста на  обласному та всеукраїнському рівнях. 

Велику увагу управління освіти приділяє військово-патріотичному 

вихованню. Продовжено роботу над проектом «Майбутній захисник Вітчизни», 

поглиблено знання з іноземних мов у таборах при загальноосвітніх навчальних 

закладах. 

 Вже п’ятий рік поспіль кропивницькі школярі опановують ази плавання 

завдяки спільному проекту «Урок плавання» управління освіти та спортивної 

дитячо-юнацької школи олімпійського резерву "Надія". 

Управлінням освіти було реалізовано проект «Освітня карта 

Кропивницького», який забезпечив функціонування електронної бази даних 

закладів освіти нашого міста. 

Активізувалася робота щодо використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в галузі освіти та поповнення єдиної відкритої електронної бази освіти 

міста по впровадженню проекту Google Apps for Education.  

Серед пріоритетних напрямів  державної політики щодо розвитку освіти 

важливе значення надається позашкільній освіті як дієвому важелю соціального 

виховання та формування життєвої компетенції молоді. Позашкільну освіту ми 

розглядаємо у широкому спектрі позашкільних закладів всього міста. Це і 3 

позашкільні заклади  освіти (2585 вихованців);  2 позашкільні заклади Новенської 

селищної ради (981 вихованець) та 20 центрів при ЗНЗ (9199 вихованців). 

 Якість освітнього процесу школи, його результати певною мірою залежать 

від учителя, його теоретичної підготовки, педагогічної та методичної 

майстерності.  

Заклади освіти міста укомплектовані педагогічними кадрами на 100%. 

Якісний склад педагогів  закладів освіти залишається на стабільно високому рівні.  

У закладах освіти міста Кропивницького працює 13 педагогів, яким 

присвоєно почесне звання „Заслужений вчитель (працівник) освіти України”.  

Нагрудний знак «Відмінник освіти України» мають 140 педагогів міста. 

Збільшилась кількість вчителів, які мають педагогічні звання „Старший учитель”  

та „Вчитель-методист» і в цьому році їх – 516 (492 у 2016 році) та 244 (236 у      

2016 році) відповідно.  

Педагоги міста приймають активну участь у міських, обласних та 

Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності. 

Міська влада значну увагу приділяє матеріальним стимулам в освіті : 

- 50% щомісячна доплата вчителям, які підготували переможців             

IV етапу  всеукраїнських олімпіад;  

- 20% надбавка за престижність праці; 

- щорічна премія ім. В.Сухомлинського (5 осіб по 2500 грн.); 

- стипендії міського голови учням-переможцям IV етапу Всеукраїнських 

олімпіад.  

 



5 
 

Влітку 2017 року в місті функціонували 38 дитячих закладів відпочинку з 

денним перебуванням при закладах освіти, в тому числі 6 англомовних таборів. 

 Змістовним відпочинком охоплено 5522 дітей (у 2016 році - 4626), що від 

загальної кількості дітей шкільного віку, які підлягають організованому 

відпочинку становить 28 % (на 3% більше ніж у минулому році), з них: 

- 111 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- 130 дітей з інвалідністю; 

- 419 дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; 

- 540 дітей, батьки яких мають посвідчення учасника бойових дій та 

безпосередньо брали участь в антитерористичній операції у східних 

областях України, є учасниками АТО на час їх перебування в зоні АТО 

або батьки яких загинули, зникли безвісти, потрапили в полон чи 

отримали інвалідність під час участі в АТО; 

- 2 дитини працівників правоохоронних органів, військовослужбовців, 

які загинули під час виконання службових обов’язків; 

- 61 дитина, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС; 

- 2 дітей воїнів-афганців; 

- 34 дитини внутрішньо переміщених осіб. 

З міського бюджету виділено кошти у сумі 78 тис. грн. для придбання 

путівок на оздоровлення дітей комунального закладу «Навчально-виховне 

об’єднання «Загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів з утриманням дітей-

сиріт та класами для дітей зі зниженим зором – центр позашкільного виховання 

Кіровоградської міської ради Кіровоградської області». З 10 червня по 26 серпня 

2017 року чотири вихованця з вищезазначеного закладу відпочили в дитячому 

оздоровчому таборі «Колос» (Миколаївська область, Березанський район,              

с. Рибаківка). 

Одним із основних факторів впливу на здоров’я дітей є забезпечення їх 

повноцінним і раціональним харчуванням. При цьому правильно розроблене й 

професійно організоване харчування дитини забезпечує її нормальний фізичний 

та розумовий розвиток, запобігає багатьом хронічним захворюванням. 

Усіма видами харчування у 2016/2017 навчальному році охоплено          

18743 учні (82 % від загальної кількості учнів) закладів  освіти  м. 

Кропивницького.  

Безкоштовно забезпечені гарячим харчуванням учні: 

- 1- 4 класів – 10351; 

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 282; 

- діти з малозабезпечених сімей – 359; 

- діти з особливими потребами – 368. 

У дошкільних закладах освіти звільнені від оплати за харчування на 50% 

390 дітей з багатодітних родин, на 100% - 1190 дітей (з них 263 - вихованці 

санаторного дошкільного навчального закладу № 65 «Лукомор'є»). 

За рахунок міського бюджету безкоштовним харчуванням у закладах освіти 

міста охоплено 152 дитини, які потерпіли від наслідків аварії на Чорнобильський 

АЕС та 13 дітей воїнів-афганців. 
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Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування 100% забезпечені 

підручниками, спортивною формою, безкоштовним харчуванням. Два рази на рік 

вони проходять медичне обстеження в поліклінічних відділеннях міських 

лікарень.  

Рішенням  Кіровоградської міської ради від  23 лютого 2016 року № 90 було 

затверджено Програму розвитку освіти міста  на  2016-2020 роки, основна мета 

якої: розвиток системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

міста відповідно до потреб та запитів громади щодо доступної якісної освіти, яка 

забезпечує повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в 

українське суспільство та європейську спільноту. 

В рамках реалізації Програми велику увагу міська влада приділяє 

покращенню матеріально-технічної бази навчальних закладів. У 2016-2017 роках 

відремонтовано  7  сучасних спортивних залів (НВО № 8, 6, 17, ЗОШ № 4 , 23, 

«Мрія», гімназії   ім. Т.Шевченка) на суму 6736,0 тис. грн. У 2017 році планується 

завершити ремонт 5 спортивних залів: у НВО № 1, 31, ЗОШ № 3, 30,  НВК № 26. 

Для зберігання теплової енергії в навчальних закладах частково замінено 

дерев’яні вікна на пластикові в кількості 2654 штук (ДНЗ № 22, 27, 31, 35, 46, 69, 

71,  СЗОШ № 1, 3 СЮТ, НВО № 16, 24, 25, «Мрія», ЗОШ № 2, 30, СЗОШ № 14, 

ГНТН). 

 Виконано капітальний ремонт теплотраси  та  системи опалення в           

НВО    № 19, 25,32,  НВО «Школа – інтернат»,  гімназії  ім. Т.Шевченка на  суму 

4266,0 тис. грн., пральні  в ДНЗ № 37 на суму 246,6 тис. грн., актового залу на 

суму 121,4 тис. грн. в  ДНЗ № 63, покрівель на суму 4194,6 тис. грн., харчоблоків 

ДНЗ № 14 та 43 на суму 853,0 тис. грн. Встановлено огорожі в ДНЗ № 47 на суму 

380,0 тис. грн. та ЗОШ № 3 на суму 180,0 тис. грн. 
В закладах освіти виконано поточні ремонтні роботи учбових класів, 

кабінетів, майстерень, спортивних залів, харчоблоків, їдалень, санвузлів, ремонт 
та ревізія запірної арматури на мережах водопостачання, водовідведення, 
теплопостачання. Для загальноосвітніх навчальних закладів придбано шкільні 
парти в комплекті в кількості  476 шт. на суму 829,0 тис. грн. ( ЗОШ № 2, 3, 4, 10, 
12, НВО «Мрія», 16, 24, 31, 35, інтернат, гімназія № 9).  

Придбано меблі ( НВО № 15, інтернат, НВО «Барвінок», НВО «Мрія») на 

суму 117,1 тис. грн; технологічне обладнання для пралень та їдалень на суму           

560,0 тис. грн. Встановлено  лічильники обліку теплової енергії  у ДНЗ № 3, 43,47, 

52, 60, 61, 67, 68, ЗОШ № 7, НВО СЗОШ № 1, 3 на суму 363,0 тис. грн. 

Придбано комп’ютерну техніку та обладнання на загальну суму майже 

5000,0 тис. грн. (193 комплекти комп’ютерного обладнання, 34 інтерактивні 

дошки з проекторами, 56 ноутбуків, 115 планшетів). Поставлено 105 одиниць 

комп’ютерної техніки (КНР).  

Встановлено пристрої оптимізації споживання тепла в будівлях ЗОШ № 4 та 

НВО № 16 на суму 560, тис. грн. 

Введено в дію газову котельню, яка опалює 4 заклади освіти: НВО № 17, 

ДНЗ № 22, 48, 65. 

 

Начальник управління освіти       Л. Костенко  


