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Аналіз розвитку галузі «Освіта» у 2012 році 
 

 В дитячому будинку «Барвінок» та загальноосвітній школі-інтернаті, які 
відносяться до комунальної власності міста Кіровограда, та підпорядковуються 
управлінню освіти Кіровоградської міської ради, виховуються 88 дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою цих 
навчальних закладів. Вихованці дитячого будинку навчаються в загальноосвтніх 
закладах міста, а вихованці школи-інтернату – в навчальному закладі. По 
закінченні школи ці діти вступають у більшості випадків до професійно-
технічних закладів системи освіти області, у зв»язку з чим можливості 
прослідкувати їхнє подальше навчання та працевлаштування зменшуються. 
Надання допомоги для отримання професійної та вищої освіти, 
працевлаштування і соціальна адаптація дітей даної категорії є пріоритетним 
завданням органів опіки та освіти, що визначено державною програмою 
підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  
 Водночас, до мережі комунальних закладів міста входить Кібернетико-
технічний коледж, який функціонує у складі комунального закладу «Навчально-
науковий педагогічний комплекс Кіровоградської міської ради Кіровоградської 
області». Заклад готує спеціалістів за напрямками  «Основи пограмування» та 
«Бухгалтерський облік». В даному закладі навчаються діти за контрактною 
формою навчання після отримання базової чи повної загальної середньої освіти, 
у тому числі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.  
 На підставі аналізу можливостей дітей з повних сімей та дітей пільгових 
категорій для навчання  в коледжі встановлено, що «соціальні студенти» 
потребують зовнішньої підтримки, також в них є проблеми з подальшим 
працевлаштуванням.  
 Але у зв»язку із стрімким впровадженням новітніх інформаційних 
технологій до навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних 
закладах до штатних розкладів шкіл вводяться додаткові ставки лаборантів, 
інженерів-програмувальників тощо. На сьогоднішній день загальноосвітні 
заклади та комунальні заклади міста відчувають дефіцит цих фахівців. Оскільки 
Кіровоградські державні педагогічний та технічний університети готують 
спеціалістів-викладачів та промислових інженерів-програмувальників, 
випускники Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу становлять 
реальну конкуренцію на ринку праці нашого міста і можуть задовольнити 
потреби комунальних закладів.    
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                Мета Програми 

 

 Надати можливість дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 
піклування, отримати професійну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«Молодший спеціаліст» та «Бакалавр» на базі Кіровоградського кібернетико-
технічного коледжу з подальшим працевлаштуванням до комунальних закладів 
міста Кіровограда під патронатом Кіровоградської міської ради та управління 
освіти Кіровоградської міської ради, підготувати їх до самостійного життя 
шляхом поступової адаптації у комунальних закладах міста.  
 

Головні проблеми 
 

 Недостатність контролю за здобуттям професійної освіти та подальшим 
працевлаштуванням випускників дитячого будинку «Барвінок» та 
Кіровоградської загальноосвітньої школи-інтернату у зв»язку з їх подальшим 
навчанням в закладах освіти, які не підпорядковані міській раді. 
 Відсутність «державного замовлення» на підготовку спеціалістів в 
Кіровоградському кібернетико-технічному коледжі. 
 

Пріоритети та основні завдання 
 

 Забезпечення умов навчання в Кіровоградському кібернетико-технічному 
коледжі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.  
 Працевлаштування випускників даної категорії після закінчення коледжу 
до комунальних  закладів міста Кіровограда.  
 

Шляхи вирішення основних завдань Програми 
 
 1. Забезпечення «бюджетного замовлення» на підготовку спеціалістів 
Кіровоградським кібернетико-технічним коледжем дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, на конкурсних засадах  
  
       Управління освіти Кіровоградської  
       міської ради  
 
         протягом дії Програми 
 
 2. Забезпечення вступу до Кіровоградського кібернетико-технічного 
коледжу випускників дитячого будинку «Барвінок» та школи-інтернату з 
укладанням договору на підготовку спеціалістів з їх подальшим 
працевлаштуванням до комунальних закладів міста 
 
       Управління освіти Кіровоградської  
                 міської ради, дитячий будинок  
       «Барвінок», загальноосвітня  
           школа-інтернат 
 
         протягом дії Програми 
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 3. Фінансування з міського бюджету Кіровоградського 
кібернетико-технічного коледжу для забезпечення навчання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування 
 
       Кіровоградська міська рада,  
       управління  освіти міської ради 
 
         протягом дії Програми 
 
 4. Забезпечення тимчасового проживання студентів Кіровоградського 
кібернетико-технічного коледжу під час навчання 
 
       Управління освіти Кіровоградської 
       міської ради, Кіровоградський  
       міський центр соціальних служб  
       для сім`ї, дітей та молоді 
 
         протягом дії Програми 
 
 5. Працевлаштування випускників Кіровоградського кібернетико-
технічного коледжу до комунальних  закладів міста  
 
 
       Управління освіти Кіроворадської  
       міської ради 
 
         протягом дії Програми 
 

Джерела фінансування Програми 
 
 Видатки на утримання управління освіти Кіровоградської міської ради, 
Кіровоградського кібернетико-технічного коледжу здійснюються за рахунок 
міського бюджету та коштів спеціального фонду бюджету згідно з обсягами 
фінансування на відповідні роки  (додаються).  
 
 
 
Начальник управління освіти      Л. Костенко 
 
 

 
 


