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На утримання галузі «Освіта» з місцевого бюджету на 2014 рік передбачено 
285,1 млн. грн, що на 7,0 % більше показників 2013 року. Більша частина з них 
вже освоєна. 
 Жоден заклад не закритий, жоден працівник не скорочений. Система освіти 
м. Кіровограда відповідає викликам сьогодення, вона ефективна і якісна. 
 У 2013/2014 навчальному році в м. Кіровограді функціонувало 89 
навчальних закладів: 39 дошкільних, 43 загальноосвітніх, 5 позашкільних 
навчальних закладів та 1 заклад І-ІІ рівня акредитації. 
 Дошкільну освіту надають 39 ДНЗ, 2 НВК та 8 НВО усіх типів і форм 
власності. Кіровоград входить до числа лідерів з охоплення дошкільною освітою, 
яке становить 90 % від загальної кількості дітей віком до 6-ти років, від 3-х до            
6-ти років – 96 %. Різними формами дошкільної освіти охоплено 100 % дітей 
п’ятирічного віку. 
 Контингент вихованців ДНЗ з 2009 по 2014 рік зріс на 1 тис. 461 дитину, що 
становить 16 груп. 
 У спеціальних та санаторних групах 29-ти дитячих садків виховувалася               
1 тис. 891 дитина з особливими потребами, що становить 90 груп. 

Загальну середню освіту м. Кіровограда забезпечують 43 загальноосвітніх 
навчальних заклади усіх типів і форм власності. З них заклади нового типу 
складають 60 % від загальної кількості. 
 В 2014/2015 навчальному році за парти сіло 22687 школярів, що на 675 
дітей більше, ніж в минулому навчальному році. 
 У перший клас набрано 2535 першокласника, це на 28 осіб більше 
минулорічного показника. 
 Забезпечується право національних меншин на вивчення рідної мови. 
Велика увага в місті приділяється розвитку мережі спеціальних, інклюзивних 
класів. Питання інтеграції дітей з особливими потребами в освітній простір є 
надзвичайно актуальним, особливо в контексті тих змін, які на сьогодні 
відбуваються в суспільстві. 
 В місті відкрито 7 інклюзивних класів на базі ЗОШ № 29, 35, 4,                     
НВО «Школа-інтернат» та 15 спеціальних класів на базі НВО № 15, 20, НВО 
«Школа-інтернат», НВК № 26. 
 Також в місті Кіровограді третій рік успішно функціонують кадетські класи. 
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Проводиться системна робота з обдарованими учнями, і як результат маємо 
переможців. 
 У 2013-2014 навчальному році кількість призерів міських олімпіад різних 
рівнів склала 433 учня, що на 10 учнів більше ніж у2012-2013 навчальному році. 
 У порівнянні з минулим роком на 13 чоловік збільшилась кількість 
переможців обласних олімпіад, але зменшилась кількість переможців 
Всеукраїнських олімпіад на 2 учні і становить 8 осіб. 

Фізичне здоров’я юного покоління є одним із найважливіших напрямків 
сучасної освіти. З огляду на це, діяльність навчальних закладів спрямовувалась на 
збереження, зміцнення і відновлення здоров’я та  реабілітацію дітей. 
 Добрі результати учні шкіл міста показали в спортивних змаганнях з таких 
видів спорту, як гандбол, волейбол, баскетбол, футбол тощо. 

Ми створюємо умови для професійного росту вчителя, забезпечуємо його 
соціальний захист. 
 У закладах освіти працює понад 6 тис. працівників, з них педпрацівників –        
3 тис. 538 осіб. Педагогічними кадрами забезпечені всі загальноосвітні навчальні 
заклади. 
 Якісний склад педагогів загальноосвітніх навчальних закладів залишається 
на стабільно високому рівні. 

Якісний склад учителів вищої кваліфікаційної категорії складає               
1078 осіб, з них: учителів методистів – 222, старших учителів – 471. 
 Місто має потужний кадровий потенціал, який вирішує найамбітніші 
освітянські проекти, такі як «Вчитель року – 2014», «Вчитель-новатор», 
«Champions», конкурси навчальних програм з позашкільної освіти та інші. 
 Для підвищення ефективності уроку, здійснення компетентнішого підходу 
вчителі міста використовують понад 50 інноваційних навчальних технологій, які 
інтегрують передовий вітчизняний і зарубіжний педагогічний досвід. 
 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 позашкільних навчальних заклади системи освіти;           
2 позашкільних заклади Новенської селищної ради та 20 центрів при ЗНЗ. 
 Всього різними формами та напрямами позашкільної освіти охоплено 
більше 12 494 дітей віком від 6-ти до 18-ти років (57 % від загальної кількості). 
 У 2013/2014 навчальному році в місті функціонувало 794 гуртка за 6 
напрямками, що на 14 гуртків більше у порівнянні з минулим роком. 

2014 рік запам’ятався проведенням яскравих міських заходів (конкурсів, 
фестивалів, змагань, виставок), у яких взяли участь 11920 дітей. 

З 01 вересня 2013 року для учнів 3-х класів запроваджено обов’язковий 
урок плавання в обласній спортивній школі. 
 В місті Кіровограді впроваджено проект «Майбутній Захисник Вітчизни», 
який передбачає перехід до викладання предмету «Захист Вітчизни» у базових 
навчальних закладах (НВО № 16, НВО «Школа-інтернат», НВК № 26). Поповнено 
навчально-матеріальну  базу   кабінету  «Захист Вітчизни»,  для  якого  придбаний  
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мультимедійний комплекс та інтерактивний лазерний тир (перший в Україні в 
ЗНЗ), що дає можливість педагогам проводити практичні заняття з вогневої, 
прикладної фізичної, тактичної підготовки. З метою забезпечення високого рівня 
підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста знаннями та 
навичками з основ надання домедичної допомоги, забезпечення власної безпеки 
та безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях на базі Кіровоградської 
льотної академії Національного авіаційного університету для учнів 11-х класів 
проходять заняття гуртка «Я можу врятувати життя». 
 У загальній середній освіті: 
 245 підлітків та 53 дитини дошкільного віку, які тимчасово переселені з 
зони АТО, залучені до навчання; 
 8464 дитини було охоплено відпочинком в 40 дитячих закладах відпочинку 
з денним перебуванням при загальноосвітніх навчальних закладах; 
 330 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечені 
безкоштовним харчуванням, підручниками, спортивною формою; 
 забезпечується обов’язкове здобуття всіма дітьми повної загальної 
середньої освіти в обсягах, визначених державними стандартами загальної 
середньої освіти; 
 підвищено ефективність навчально-виховного процесу на основі 
впровадження досягнень психолого-педагогічної науки, педагогічних інновацій, 
інформаційно-комунікаційних технологій; 
 збережено мережу навчальних закладів відповідно до реальних умов і 
актуальних потреб мешканців міста; 
 створено оптимальні умови для навчання, виховання, фізичного розвитку 
дітей, збереження та зміцнення здоров’я. 
 
 
Начальник управління освіти       Л. Костенко  


