


“Школа повинна пропонувати різноманітні можливості для розвитку 

особливих талантів у людей, знаходити, в чому вони можуть бути 

успішні, і  підготувати до життя у світі, що постійно змінюється. 

Школа також має пильно слідкувати за глобальними тенденціями і 

змінами, в іншому випадку ми ризикуємо підготувати учнів до світу, 

якого вже не існує” (Л.Гриневич) 

Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 



ОСВІТА, НАУКА, ІННОВАЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЇ – ПРІОРИТЕТИ  

РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ КИЇВЩИНИ  

Освіта, наука, 

 інновації та 

інвестиції – 

пріоритети 

регіональної  

політики Київщини 

Якісна освіта є одним із пріоритетних напрямів 

державної та регіональної політики в Україні. 

У 2016 році в області розпочато реалізацію проекту 

«Освіта, наука, інновації та інвестиції – пріоритети 

регіональної політики Київщини».  

Проект спрямовано  на забезпечення розвитку науково-

освітнього потенціалу області у контексті реалізації 

державної політики в галузі освіти і науки та створення 

умов для якісної освіти, яка відповідає сучасним і 

перспективним запитам особистості, суспільства, 

держави. 

Діяльність департаменту освіти і науки та  місцевих 

органів управління освітою спрямована на вирішення 

стратегічних завдань, необхідних для модернізації та 

розвитку освітньої системи області. 
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Реформування системи освіти області 

Розроблення  сучасної моделі системи  освіти Київщини 

Забезпечення доступності  дошкільної освіти 

Створення  опорних та базових ЗНЗ для 
забезпечення кожній дитині рівного доступу  до 
якісної освіти 

Забезпечення права на освіту дітям з особливими 
освітніми потребами 

Підготовка фахівців відповідно до потреб регіонального 
ринку праці та запитів роботодавців 

Залучення іноземних інвестицій та розвиток міжнародного 
співробітництва у науково-освітній галузі 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ  ТА СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ  

СИСТЕМИ ОСВІТИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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МЕРЕЖА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Дошкільні 

навчальні заклади 

752 

 Загальноосвітні 

навчальні заклади  

720 

 Професійно-технічні 

навчальні заклади  

25 

 Вищі  

навчальні заклади  

29 

 Позашкільні  

навчальні заклади  

68 

 Дитячо-юнацькі 

спортивні школи  

30 

 

1624 
навчальних  

заклади 
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ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 

69806 

71779 

68500

69000

69500

70000

70500

71000

71500

72000

2015 рік 2016 рік 

733 

ДНЗ 

752 

 ДНЗ 

з них 

261 

НВК  

Кількість дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади 

У 2016/2017 н.р.  додатково  

створено  3005 місць у ДНЗ. 
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У 2016 році додатково створено 3005 місць для 

навчання і виховання дітей дошкільного віку за 

рахунок відкриття:  

 новобудов –  2 ДНЗ (240 місць); 

 відновлення роботи – 3 ДНЗ (160 місць);  

 дошкільних відділень у складі НВК – 7 (240 

місць);  

 навчально-реабілітаційного центру – 1 (10 

місць); 

 додаткових груп у функціонуючих ДНЗ та 

НВК – 37  (725 місць); 

 груп з короткотривалим режимом                      

перебування – 33  (605 місць); 

 видачі ліцензій на провадження  діяльності у 

сфері дошкільної освіти – 11 (1025 місць). 

У Київській області функціонують 32 заклади  

приватної форми власності, які проводять 

діяльність у сфері дошкільної освіти: 23  ДНЗ,  

9 дошкільних відділень у складі НВК. 

Видано  ліцензії на провадження діяльності у 

сфері дошкільної освіти 11 навчальним 

закладам з ліцензійним обсягом  1025 місць. 
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Працюють з перевантаженням ДНЗ:   

• м. Борисполі – 178,  

• Вишгородському р-ні – 147,   

• м. Бучі – 139,                       

• м. Ірпені – 137,  

• Києво-Святошинському р-ні – 137.  

 

В деяких районах в окремих селах взагалі відсутні ДНЗ: 

• Баришівський,  

• Васильківський,  

• Вишгородський,  

• Миронівський,  

• Фастівський  

 

Черга на влаштування дітей до ДНЗ (2452 дитини):  

• Броварському, 

• К-Святошинському,  

• м. Бучі,  

• м. Ірпені,  

• м. Василькові,  

• м. Фастові. 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 



Комунальної 

форми власності 

692 

 Приватні 

навчальні заклади  

18 

 Вечірні 

навчальні заклади  

9 Навчальний 

заклад МОЗ  

1 

 Обласної 

комунальної  

власності  

11 

720 
навчальних закладів 

   

МЕРЕЖА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
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ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 
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Навчається дітей 

У містах 

навчається 

 127 991 дитина 

65,6 % 

 

У сільській 

місцевості 

навчається  

65 137 дітей 

34,4 % 
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У навчальних закладах області 

виховується і навчається 5313 дітей  

із сімей вимушено переміщених осіб:  

• ДНЗ – 1133,  

• ЗНЗ – 3644 (в т.ч. 48 – у закладах 

освіти обласної комунальної 

власності),  

• ПТНЗ – 60,  

• ВНЗ – 476. 
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- найбільше дітей навчається 



ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ  

ДЛЯ ЗДІБНИХ І ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ 

72 ЗНЗ 

навчається 

48,4 тис. учнів 

25,4% 

від загальної кількості 

школярів 

2016 рік 

у Києво-Святошинському районі створено  

Боярський колегіум 

Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 
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487 • ЗНЗ І-ІІІ ст. 

318 
• організовано 

профільне 
навчання 

122 
• вивчаються 

поглиблено 
предмети 
природничо-
математичного 
циклу 

ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
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ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Достатню мережу ЗНЗ з вивченням предметів  

природничо-математичного циклу мають:  

• Макарівський район,  

• м. Біла Церква,  

• м. Бровари.   

 

 

Недостатня мережа закладів, у яких вивчаються предмети 

природничо-математичного циклу, в:  

• Києво-Святошинському (89 учнів, 6%),  

• Баришівському (16 учнів, 5%),  

• Богуславському (12 учнів, 6,5%),  

• Згурівському (9 учнів, 5,5 %) районах   

• м. Василькові (10 учнів, 2,5%). 
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ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
  

 

Не вивчається фізика, хімія, біологія, географія  на профільному рівні у: 

• Васильківському районі,  

• м. Березані,  

• м. Бучі, 

• м. Ржищеві.  

 

 

Не вивчається англійська мова на профільному рівні в жодному закладі 13 

районів, 3 міст та Калитянській територіальній громаді: 

• Бориспільського, 

• Броварського, 

• Володарського, 

• Макарівського, 

• Миронівського, 

• Обухівського, 

• П-Хмельницького, 

• Поліського, 

• Рокитнянського, 

• Сквирського, 

• Таращанського, 

• Фастівського, 

• Яготинського, 

• м. Березань. 

• Ржищів, 

• Фастів. 



ОПОРНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 

 

23  

опорних  

навчальних  

заклади 
Навчається  

6298 

учнів 
28  

філій 

Підвезення учнів 

1481 учень 

з них до 

філій 

1128 учнів 
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 - не створено 

 - створено 



ОПТИМІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ  

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

2015 рік 2016 рік 

171 

161 

Навчальні заклади з чисельністю  

до 100 учнів 

ЗОШ І ст. 
ЗОШ І-ІІ ст. 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

4 
46 

111 
учнів 

менше 10 

учнів 

менше 40 

учнів 

менше 100 

Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 



- 243 шкільні 

автобуси 

(94% від  потреби) 

- 18 найманих  

або орендованих та     

246 маршрутних 

транспортних засобів 

ОРГАНІЗОВАНЕ ПІДВЕЗЕННЯ ШКОЛЯРІВ 

Охоплено 17 523 учнів 
(100% від потреби) 

Обслуговують 

688 населених пунктів області 

Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 



У 2016 році закуплено 33 автобуси  

на суму 47 млн 065 тис. грн 

для підвезення учнів  

до опорних та інших  

навчальних закладів 

Розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 04.05.2016 №161 

внесено зміни до обласної програми «Шкільний автобус» на 2015-2017 роки,  

які затверджено рішенням сесії Київської обласної ради  від 07.06.2016 №131-05-VІІ 

ОБЛАСНА ПРОГРАМА «ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС» НА 2015-2017 РОКИ 

Програмою передбачено 90250 тис. грн,  

з них: 

обласний  бюджет – 33550,0 тис. грн; 

державний бюджет – 27500,00 тис. грн; 

районні бюджети – 29200,0 тис. грн. 

Київська обласна державна адміністрація 
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ШКІЛЬНИЙ АВТОБУС 
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У 2016 році закуплено 33 автобуси на суму 47 млн 065 тис. грн 

КИЇВСЬКА 
ОБЛАСТЬ 
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УЧАСТЬ УЧНІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ В IV ЕТАПІ 

ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ОЛІМПІАД З НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ 

29 

35 

2015 рік 2016 рік 

Кількість призових місць 

21%  
від загальної 

кількості 

учасників 

50,7%  
від загальної 

кількості 

учасників 

Бугайко Олександр, учень 11 класу Броварської ЗОШ І-ІІІ ст. №9 Броварської міської 

ради  здобув бронзову нагороду на 47-й Міжнародній учнівській олімпіаді з фізики у 

Цюріху (Швейцарська Конфедерація) 
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ОБДАРОВАНІ ДІТИ КИЇВЩИНИ 

Призначено стипендії: 

Президента 

України 

- 8 учням та 7 студентам,  що стали переможцями та призерами 

Всеукраїнських олімпіад та конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України.   

Кабінету Міністрів 

України 

- 1 учениці, що стала переможцем ІІІ етапу та отримала диплом 

переможця другого ступеня на IV етапі XXX Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з української мови і літератури.  

Верховної Ради 

України  

- 5 студентів 

Голови Київської 

обласної державної 

адміністрації: 

  

- 91 переможець ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних 

предметів та ІІІ етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів – членів Малої академії наук України. 

Стипендію голови Київської обласної державної адміністрації  

отримуватимуть 42 вчителі, які підготували переможців олімпіад та конкурсів. 
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Пріоритетне завдання системи освіти Київщини – інклюзивне навчання та 

виховання  дітей з особливими освітніми потребами  

136 керівників навчальних закладів з  районів та міст  

області пройшли навчання «Інклюзивна освіта – рівень 

самоосвіти нації. Досвід. Перспективи. Результати» в 

рамках соціальної програми Марини Порошенко й 

отримали сертифікати. 

  

Проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар 

«Шляхи запровадження інклюзивного навчання у 

загальноосвітньому просторі».  

  

Українсько-італійський проект «Шкільна інклюзія 

неповнолітніх з обмеженими можливостями».  

  

Відкрито: 

Ресурсний центр корекційно-розвиткової роботи та 

інклюзивного навчання у м. Броварах. 

Комунальний заклад Фастівської міської ради Київської 

області «Фастівський навчально-реабілітаційний центр». 

Київська обласна державна адміністрація 
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ДНЗ ЗНЗ   

28  ДНЗ 157 ЗНЗ 

62 дитини 467 дітей 

24 ставки 

     асистента 

     вихователя 

169,5 ставки   

          асистента 

          вчителя 

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ   

ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ  

185 закладів,  

529 дітей,  

193,5 ставки  

асистента  
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15273 дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами 



- 7 спеціальних загальноосвітніх  шкіл-інтернатів 

(для дітей з вадами слуху, зору, важкими 

порушеннями мови, інтенсивної педагогічної 

корекції) 

 - 1 загальноосвітня школа-інтернат 

 - 1 ліцей-інтернат фізичної культури та спорту 

 - 1 санаторна школа-інтернат (для дітей з 

хронічними  захворюваннями органів дихання) 

- 1 ліцей-інтернат для обдарованих учнів 

ІНТЕРНАТНІ ЗАКЛАДИ ОБЛАСНОЇ КОМУНАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ 

Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 

11 інтернатних закладів 

   

1819 вихованців  



ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА 

Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 
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67100
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66920 

67457 44,5% 

80368 дитини 

800

850

900

950

1000

2015 рік 2016 рік 

878 

969 

Охоплення дітей з особливими 

освітніми потребами 

позашкільною освітою 

Охоплення  дітей гуртковою роботою у 

позашкільних навчальних закладах та 

дитячо-юнацьких спортивних школах 
 

Відкрито Будинок дитячої та юнацької творчості у м.Броварах 



НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ  

ВИХОВАННЯ ЮНОГО ПОКОЛІННЯ 

Створено 2 навчальних заклади військово-патріотичного профілю: 

Білоцерківське НВО «Звитяга» 
КНЗ Броварської районної ради «Центр 

патріотичного виховання учнівської молоді» 

2047  дітей відвідують гуртки 

військово-патріотичного спрямування 

Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 
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військово-патріотичного спрямування 



СПОРТИВНІ ЗДОБУТКИ ДІТЕЙ КИЇВЩИНИ 

359 нагород на Всеукраїнських змаганнях 

69 медалей на Міжнародних змаганнях 

Встановлено один всеукраїнський та три міжнародні рекорди з легкої атлетики 

Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 



Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ  

У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

За рахунок місцевих бюджетів гаряче харчування організовано для 24657 учнів 

пільгових категорій загальноосвітніх навчальних закладів в усіх районах та містах 

області, а саме для: 

• дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 1899; 

• дітей з особливими потребами – 2215; 

• дітей з малозабезпечених сімей – 2260; 

та дітей соціально не захищених верст населення: 

• із сімей учасників АТО – 2698 

• з багатодітних родин – 4723 

• із сімей, які опинились у складних життєвих умовах, – 740 

• із сімей, де дитину виховує один із батьків, – 2296 

• дітей-інвалідів – 1660. 

Всього гаряче харчування у загальноосвітніх навчальних закладах області 

отримують 111028 (60,0%) учнів 1-11 класів: 

- 73032 (84,8% від загальної кількості) учні 1-4 класів  

- 37996 (38,1% від загальної кількості) учнів 5-11 класів. 

За рахунок місцевих бюджетів гаряче харчування отримує 41871 учень 1-4 класів 

у 19 районах та 5 містах. 

Середня вартість продуктового набору становить 12,00 грн. 



ОЗДОРОВЛЕННЯ  ТА ВІДПОЧИНОК  ДІТЕЙ КИЇВЩИНИ 

У 2016 році в області функціонувало 558 таборів з них:  

299 таборів з денним перебуванням дітей;  

259 літніх мовних таборів. 

Функціонування літніх таборів Відпочинок дітей у пришкільних таборах 

Оздоровлено 286 учнів соціально не захищених категорій,  які навчаються  у закладах освіти 

обласної  комунальної власності, професійно-технічних навчальних закладах, за кошти 

обласного бюджету в дитячому закладі санаторного типу «Дельфін» м. Скадовська та 

туристично-оздоровчому комплексі «Синевірське озеро» Закарпатської області. 

Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 



Київська обласна державна адміністрація 

- 5 вищих професійних   училищ 

 - 11 професійних ліцеїв 

 - 2 професійно-технічні училища 

 - Київський обласний  

    навчально-курсовий комбінат 

 - 2 вищих навчальних заклади 

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА  

25 ПТНЗ   

У  2016 році на навчання до професійно-

технічних навчальних закладів прийнято  

5508  учнів та слухачів, 

з них за  кошти бюджету – 3710 осіб 



ПІДГОТОВКА РОБІТНИЧИХ КАДРІВ 

на базі державного професійно-технічного навчального 

закладу «Броварський професійний ліцей»  

• міжрегіональний навчально-практичний центр з підготовки 

монтажників санітарно-технічних систем і устаткування;  
 

• навчально-практичний центр з підготовки робітничих кадрів   за 

професією «монтажник гіпсокартонних конструкцій».  
 

 

 

 

• Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва (SDC)                        

у партнерстві з компанією Геберіт Інтернешнл Сейлз АГ  

(у рамках реалізації українсько-швейцарського проекту «Державно-

приватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в 

Україні»);  
 

• ТДВ «СІНІАТ».  

Відкрито: 

Обладнання та устаткування було поставлено:  

 

Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 

Створюється навчально-практичний центр за професією «Кравець» у м. Богуславі.  



ПІДГОТОВКУ ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

29 
вищих 

навчальних закладів   

у Київській області здійснюють: 

31 тис.  

921 студент 

за денною формою навчання 

24 тис. 159 осіб 

за заочною формою навчання 

7 тис. 762 особи 

Спектр напрямів  

 і спеціальностей 

більше 100  

підготовлено 11тис. 886 
фахівців для різних галузей 

виробництва 

Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 



у Київській області здійснюють підготовку: 

На 9 спеціальностях 

навчається 

1499 студентів 

за денною формою навчання 

1415 осіб 

за заочною формою навчання 

84 особи 

ПЕДАГОГІЧНА  ВИЩА ОСВІТА 

5 вищих навчальних закладів  

комунальної форми власності 

за кошти обласного бюджету 

1181 студент 

за кошти  

фізичних та юридичних осіб 

318 студентів 

Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 



МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ  

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Українсько-швейцарський освітній 

проект «Розвиток громадянських 

компетентностей в Україні» 

Проект "Шкільна академія 

підприємництва"  (координація 

здійснюється в м.Сулейовек,  

Республіка Польща) 

Проект «Освіта для сталого  

розвитку в дії» 

Програма обміну  

майбутніх лідерів (FLEX)» 

Проект Європейського 

 Союзу «E-Twinning Plus»  

Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 

49  
міжнародних  

проектів і програм 



Французько-бельгійська 

компанія «Siniat» 

Швейцарська компанія  

санітарно-технічних технологій 

Європи «Geberit» 

Польська лакофарбова 

компанія «Sniezka» 

Німецько-український проект 

«Професійна освіта  у 

будівельній галузі України» 

Мінський державний  механіко-

технологічний  професійно-технічний 

коледж (Республіка Білорусь) 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ  

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Шяуляйський Центр   

професійної підготовки 

 (Литва) 

Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 



МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ  

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

Започатковано нову сторінку українсько-чеської співпраці,  

мета якої  обмін досвідом щодо управління закладами освіти 

та менеджменту освіти в цілому 

Словаччина Німеччина 

Латвія Чехія 

Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 



Інноваційна 

карта 

Київщини 

Дослідно-

експериментальна 

робота 

Всеукраїнського 

рівня  

 17 

Дослідно-

експериментальна 

робота 

регіонального 

рівня  

20 

Міжнародні 

освітні проекти і 

програми 

49 

Інноваційні 

освітні проекти 

23 

Підписано Меморандум про співробітництво між Національною 

академією педагогічних наук України  та департаментом освіти і 

науки КОДА 

Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Всього 36717  педагогічних працівників, з них: 

21,6% - працюючих пенсіонерів  

потреба у 40 вчителях математики, фізики, інформатики та початкового навчання 

Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 

Єдина тарифна сітка розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 

Учителя 

грудень 2016 січень 2017 

тар.розряд оклад тар.розряд оклад 

8 2189 10 2912 

9 2310 11 3152 

10 2430 12 3392 

11 2630 13 3632 

12 2830 14 3872 

Директори 

тар.розряд оклад тар.розряд оклад 

12 2830 14 3872 

13 3030 15 4128 

14 3231 16 4464 

15 3444 17 4800 

16 3725 18 5136 



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОМ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ 

17 % 

23,5 % 

2015 рік 2016 рік 

78 

осіб 

88 

осіб 

5 квартир 

68 місць у 

гуртожитку 

15 земельних 

ділянок 

Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 

Забезпечували  молодих спеціалістів житлом: Баришівський, 

Броварський, Бориспільський, Васильківський, Вишгородський, 

Макарівський, Миронівський, Обухівський, м. Ірпінь та м. Буча. 



Заходи з енергозбереження  

(утеплення фасадів, заміна вікон) 

Замінено на 

металопластикові  

 6431 вікно  

Утеплено 28 

навчальних закладів  

5362   ЗНЗ 

1069   ДНЗ 

19 332 м2 

Поточні, капітальні ремонти   

Відремонтовано  

543 харчоблоки  

та їдальні 

Придбано 

технологічне 

обладнання для 

харчоблоків 

232   ЗНЗ 

Проведено 

капітальні 

ремонти 

спортивних залів 

10   ЗНЗ 

ПІДГОТОВКА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО НОВОГО 

НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 



Капітально 

відремонтовано  

 56 покрівель  

(60 433 м2)  

Утеплено фасади  

23 навчальних 

закладів  

45  - ЗНЗ 

11  - ДНЗ 

17 025 м2 

Поточні, капітальні ремонти 

покрівель   

Модернізовано 

спортивних 

майданчиків 

7 

6   

Утеплення фасадів 

Реконструкція та будівництво 

спортивних майданчиків 

Побудовано 

спортивних 

майданчиків 

Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 



Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 

Найбільше коштів виділено у:  

• Києво-Святошинському,  

• Бориспільському,  

• Броварському,  

• Бородянському районах  

• містах Бориспіль,  

• Біла Церква,  

• Переяслав-Хмельницький,  

• Васильків,  

• Ірпінь.  

Не виділялися кошти з місцевого бюджету:  

• м. Фастова,  

• Поліського,  

• Таращанського  

• Макарівського районів. 

ПІДГОТОВКА НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО НОВОГО 

НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 



Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 

Станом на 01.02.2017  мають правовстановлюючі документи  

на землекористування 389 (55%) ЗНЗ та 182 (38%) ДНЗ області. 

ПРАВОВСТАНОВЛЮЮЧІ ДОКУМЕНТИ 

НА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ  

Взагалі не мають правовстановлюючих  

документів на земельні ділянки: 

ЗНЗ м. Василькова  

ДНЗ  

• Білоцерківського,  

• Богуславського,  

• Васильківського,  

• Володарського,  

• Згурівського,  

• Переяслав-Хмельницького,  

• Тетіївського,  

• Яготинського районів  

• міст Березані,  

• Василькова,  

• Славутича  

 

 



Схвалено розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 04.05.2016 №160 

Затверджено рішенням сесії  обласної ради від 07.06.2016  №127-05-VIII.  

  

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2016-2018 РОКИ 

:  

Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 

2016 рік 
2017 рік 

(план) 

98246,4 35930,6  

12409  

 

33514,6 +21105,6 

+62315,8 

Обласний 

бюджет 

Всього 

тис.грн 



Схвалено розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації від 04.05.2016 №160 

Затверджено рішенням сесії  обласної ради від 07.06.2016  №127-05-VIII.  

  

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ  

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2016-2018 РОКИ 

:  

Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 

2016 рік 2017 рік 

2688,0 2688,0  

2000  

 

15000 

6940 8200 

100 249,6 

+13000 

+1260 

+149,6 

0 

Комп’ютерна 

техніка 

Меблі 

Стипендії 

Літні профільні 

зміни 

Школа лідерів учнів. 

самоврядування 

Матеріально-технічна 

база ПТНЗ 

Виплати вчителям, які 

підготували переможців 

олімпіад  та конкурсу МАН 

Оздоровлення 

950 600  

-  

 

105 

- 6100 

81 222 

105 

6100 

+141 

+350 

тис.грн 



Упровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» 
на період до 2029 року 

Запровадження принципів децентралізації в освітній системі 
регіону, розширення участі місцевих громад у  створені 
можливостей для розвитку галузі 

Запровадження нового змісту  освіти, який заснований  на 
формуванні компетентностей, необхідних для успішної 
самореалізації в суспільстві 

Забезпечення професійної орієнтації старшокласників, 
розвиток учнівського лідерського руху 

Забезпечення умов  для розвитку  і стимулювання здібних 
та обдарованих учнів 

Забезпечення розвитку професійно-технічної освіти, 
підготовка кадрів відповідно до потреб регіонального ринку 
праці 

Забезпечення громадянського, національно-патріотичного 
виховання молоді 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА 2017 РІК:  

Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 



Київська обласна державна адміністрація 

Департамент освіти і науки 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОБЛАСНОЇ ШКОЛИ ЛІДЕРІВ 

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 



КОНЦЕПЦІЯ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» 
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Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів  України   від 14.12.2016 №988-р. 

Відповідно до Концепції , в області 

проводиться робота за такими напрямами: 

1. Запровадження нового змісту  освіти, який 

заснований  на формуванні компетентностей, 

необхідних для успішної самореалізації в суспільстві. 

 

2. Децентралізація  та ефективне  управління 

навчальними закладами, автономія  школи. 

 

3. Орієнтація  на потреби учня в освітньому процесі. 

 

4. Мотивація педагогічних працівників до творчості та 

професійного саморозвитку. 

 

5. Виховання, яке  формує загальнолюдські цінності, 

зокрема національно-патріотичне виховання.  
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Безпека дітей Сучасний дизайн 

Зони вільного розвитку Кафетерій з WI-FI 
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СУЧАСНИЙ ПРОСТІР 



КОНТЕНТ 

Мультифілологічна 

освіта 

Єдиний  

інформаційний  

простір 

STEАM-навчання Відсутність 

домашнього 

завдання 

Формування 

компетентностей 

Міжпредметні 

зв’язки 
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CУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Хмарні сервіси E-Learning  
Персональне освітнє 

середовище учня, вчителя 

Білінгвальне  

навчання 

Перевернутий  

клас 

Онлайн-навчання Програмування 

та критичне 

мислення                 

Кейсові технології 
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МЕНЕДЖМЕНТ 
 

  

Єдиний 

інформаційний 

простір школи 

WI-FI 

Електронний 

документообіг 

(класний журнал, 

щоденник) 

Стратегічне  

планування  

Педагогічні  

онлайн-наради  

та робочі  

зустрічі 

Ваучер 

(гроші ходять  

за дитиною) 

Благодійний 

фонд 

Учитель-коуч Учитель – 

 фасилітатор 

Учитель –  

тьютор 
Учитель- 

асистент 
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