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Стратегія розвитку 

освітньої системи територіального відділу освіти Олександрівського 

району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради   

на 2021-2028 роки 

І. Загальні положення 

Освіта – особлива галузь суспільного життя, найважливіша передумова вирішення 

нагальних соціальних завдань держави.  

Упродовж тривалого періоду в освітньому середовищі країни накопичувалися проблеми 

системного характеру, основними з яких є занепад матеріально-технічної бази, погіршення 

соціального статусу педагогічних працівників, зниження якості освіти, моральна застарілість 

методів і методик навчання та виховання тощо. 

Сьогодні докорінне реформування освіти - це один з основних важелів цивілізаційного 

поступу та економічного розвитку України. 

Стратегія розвитку освіти Олександрівського району направлена на реалізацію 

концептуальних ідей та поглядів розвитку освіти України, визначених Національною 

доктриною розвитку освіти до 2029 року та Стратегічного плану діяльності МОН України до 

2024 року. Стратегія ґрунтується на SWOT-аналізі ситуації, вимог законодавчих актів, програм 

і планів щодо розвитку освіти територіальної громади міста Запоріжжя. 

Стратегія розвитку освіти району  на період з 2021 - 2028 роки  визначає мету, стратегічні 

напрямки, основні завдання, на виконання яких  спрямовується подальша робота 

територіального відділу освіти та підпорядкованих освітніх закладів з метою  реалізації 

державної політики у сфері освіти. 

II. Стан розвитку освіти району 

2.1. Аналіз сучасного стану освітньої системи району 

2.1.1. Приміщення і територія територіального відділу освіти та підпорядкованих 

закладів освіти є безпечними та комфортними для навчання та праці. 

У підпорядкуванні територіального відділу освіти Олександрівського району 

департаменту освіти і науки Запорізької міської ради знаходяться 15 закладів дошкільної 

освіти, 12 закладів загальної середньої освіти, міжшкільний ресурсний центр, позашкільний 

навчальний заклад та інклюзивно ресурсний центр. 

Заклади дошкільної освіти 

№ Назва закладу 
 

Кіль- ть 
груп 

Кіл-ть 
дітей 

1 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  № 1 «Дивосвіт» 

Запорізької міської ради Запорізької області  

( заклад на 

капремонті) 

2 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  № 3 «Райдуга» 

Запорізької міської ради Запорізької області 
4 85 

3 Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 9 «Фіалка» Запорізької міської ради Запорізької області 
6 117 
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4 Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 19 «Вогник» Запорізької міської ради Запорізької 

області 

5 100 

5 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 25 

«Горобинка» Запорізької міської ради Запорізької області 
4 80 

6 Спеціальний дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) 

№ 36 «Дзвіночок» Запорізької міської ради Запорізької області 
6 84 

7 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 55 «Калиновий 

цвіт» Запорізької міської ради Запорізької області 
14 312 

8 Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 

66 «Карамелька» Запорізької міської ради Запорізької області 
11 219 

9 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 75 «Сонечко» 

Запорізької міської ради Запорізької області 
5 97 

10 Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) комбінованого 

типу № 81 «Бірюсинка» Запорізької міської ради Запорізької 

області 

7 117 

11 Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 98 

«Жайворонок» Запорізької міської ради Запорізької області 
2 44 

12 Дошкільний  навчальний заклад (ясла-садок) № 130 «Казка» 

Запорізької міської ради Запорізької області 
8 181 

13 Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок)№ 164 «Золотий 

ключик» Запорізької міської ради Запорізької області 
8 158 

14 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)   

комбінованого типу № 182 «Щасливе дитинство» Запорізької 

міської ради Запорізької області 

7 145 

15 Дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) № 108 

«Теремок» 

Запорізької міської ради Запорізької області 

3 61 

Заклади загальної середньої освіти 

№ Назва закладу 

 

Кіль- ть 

класів 

Кіл-ть 

учнів 

1 Запорізька гімназія № 1 імені Т.Г. Шевченка Запорізької 

міської ради 
18 387 

2 Запорізька гімназія № 2 ім. Лесі Українки Запорізької міської 

ради Запорізької області 
26 738 

3 Запорізька гімназія № 3  Запорізької міської ради Запоріфзької 

області  
14 287 

4 Запорізька загальноосвітня школа I-Ш ступенів № 5 

Запорізької міської ради Запорізької області 
19 398 

5 Запорізькагімназія№11 Запорізької міської ради Запорізької 

області 
31 905 

6 Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 15 

Запорізької міської ради Запорізької області 
37 1060 

7 Запорізький Академічний ліцей Запорізької міської ради 

Запорізької області 
16 475 
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8 Загальносвітня школа І-ІІІ ступенів № 76 Запорізької міської 

ради Запорізької області 
10 259 

9 Запорізькій колегіум № 98 Запорізької міської ради Запорізької 

області 
30 858 

10 Запорізький ліцей № 105 Запорізької міської ради Запорізької 

області 
8 169 

11 Запорізький технічний ліцей Запорізької міської ради 

Запорізької області 
6 170 

12 Запорізький ліцей «Альтернатива» Запорізької міської  ради 

Запорізької області 
17 205 

 

№ Назва закладу   

1 Позашкільний навчальний заклад «Центр творчості дітей та 

юнацтва Олександрівського району» Запорізької міської ради 

Запорізької області 

115 1676 

2 Інклюзивно ресурсний центр Олександрівського району Запорізької міської ради 

Запорізької області 

3 Міжшкільний ресурсний центр Олександрівського району м.Запоріжжя 

 

Необхідною умовою для здійснення якісного освітнього процесу є наявність у 

підпорядкованих ТВО закладах необхідних приміщень та засобів навчання. Оптимальна 

кількість приміщень та їх площі визначаються проектною потужністю кожного освітнього 

закладу. 

Ліцей № 105, Технічний ліцей, ЗДО № 98, ЗДО № 3 розташовані у пристосованих 

приміщеннях, інші розміщуються у будівлях масового типового будівництва радянських 

часів, що проєктувались у свій час на основі інших вимог. Створення нового освітнього 

простору в таких будівлях можливе за умови цілісного підходу до реконструкції на основі 

єдиної концепції. За останні роки капітальних ремонтних робіт у закладах освіти району не 

проводилось. Розроблено проєкти на проведення капітальних ремонтів будівель ЗДО №3, № 

108.  

Заклад позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського 

району» Запорізької міської ради Запорізької області не має окремого приміщення. Роботу 

гуртків організовано у пристосованих приміщеннях (5 філій), закладах загальної середньої 

освіти району та у орендованому приміщенні КЗ «Запорізького академічного обласного театру 

лялек».  

У 2017 році у зв’язку із аварійним станом будівлі гімназії № 3 за адресою вул. Фортечна, 

55 учнів закладу переведено до будівлі гімназії №1. Всі заклади освіти району працюють з 

перевантаженням. Чотири заклади  ЗГ №1, 3, 11, ЗЗСО №15  організовують навчання у дві 

зміни.  
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                    Аналіз використання проєктної потужності приміщень закладів загальної середньої освіти 

Олександрівського району станом на 01.09.2020 
 

                          

№ 

п/п 

к
іл

ьк
іс

ть
 

Повне найменування  
закладу згідно  
затвердженого 

статуту 

Адреса 
будинку чи 

споруди 

Кількість 
будинків та 

споруд 
(шт) 

Проектна 
потужність, 

чол. 

Мінімальна 

площа на 1-го 
учня (додаток 9 

ДБН В 2.2.-3-97), 
м2 

Розрахун
кова 

потужніс
ть, чол. 

% 
розрахункової 
потужності до 

проектної 

Кіл-сть 
учнів 

за 
мереже

ю на 
2020-

2021 
н.р. 

% 
фактичної 
наповнюва

ності до 
проектної 

потужності 

% фактичної 

наповнювано
сті до 

розрахунково
ї потужності 

Загальна 
площа 

приміщень, 
м2 

1 2 3 3 4 5 6 7 =12/6 8=7/5*100 9 10=9/5*100 11=9/7*100 12 

  11 
Олександрівський 

район 
  30 3 578 12,1 3817 106,67 5 911 165,19 154,9 46 137,00 

    школи І ступеню                     

    школи І-ІІ ступенів                     

  5 
школи І-ІІI 

ступенів 
  14 1 585 11 1771 111,71 2 391 150,81 135,0 19 485,30 

  0 
вечірні школи IІ-ІІI 

ступенів 
  0 62 15 115   205     1 719,00 

  2 гімназії   5 728 13 728 99,97 1 643 225,62 225,7 9 466,60 

  4 ліцеї   9 578 14 578 100,09 814 140,95 140,8 7 343,40 

    колегіуми   2 625 13 625 100,03 858 137,32 137,3 8122,7 

1 

1 

Запорізька гімназія 

№ 1імені 

Т.Г.Шевченка 

Запорізької міської 

ради 

вул.Шкільн

а, 11, 

м.Запоріжж

я, 69065 

5 315,4 11 501 158,85 387 122,70 77,2 5 515,50 

2 

1 

Запорізька гімназія 

№ 2  ім. Лесі 

Українки 

Запорізької міської 
ради Запорізької 

області 

вул. 

Шкільна, 

36, 
м.Запоріжж

я, 69002 

3 381 13 381 100,00 738 193,70 193,7 4 952,50 

3 

1 

Запорізька гімназія 

№ 3 Запорізької 

міської ради  

69002;вул.

Шкільна 

,11,м.Запорі

жжя 69065 

2 186 11 186 100,00 287 154,30 154,3 2 045,20 
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4 

1 

Запорізька 

загальноосвітня 

школа I-III ступенів 

№ 5 Запорізької 

міської ради 

Запорізької області  

вул. 

Тургенєва, 

33, 

м.Запоріжж

я, 69063 

4 358,5 11 359,00 100,14 398 111,02 110,9 3 943,70 

5 

1 

Запорізька гімназія 

№ 11 Запорізької 
міської ради 

Запорізької області 

вул.Поштов

а , 4, 
м.Запоріжж

я, 69063 

2 347,2 13 347,00 99,94 905 260,66 260,8 4 514,10 

6 

1 

Запорізька 

загальноосвітня 

школа I-III ступенів 

№ 15 Запорізької 

міської ради 

Запорізької області 

69002, 

вул.Фортеч

на, 68 
2 455,5 11 455,00 99,89 1 060 232,71 233,0 5 010,20 

7 1 

Запорізький 

Академічний ліцей 

Запорізької міської 

ради Запорізької 
області 

вул. Гоголя, 

155, 

м.Запоріжж

я 

2 329,7 11 330,00 100,09 475 144,07 143,9 3 626,50 

8 1 

Запорізька 

загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів 

№ 76 Запорізької 

міської ради 

Запорізької області 

пр-т 

Соборний, 

154-г, 

м.Запоріжж

я, 69095 

1 270,0 11 270 100,00 259 95,93 95,9 2 970,70 

9 1 

Запорізькій 

колегіум № 98 
Запорізької міської 

ради Запорізької 

області  

вул.Шкільн

а, 11, 
м.Запоріжж

я, 69095 

2 624,8 13 625 100,03 858 137,32 137,3 8 122,70 
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Показники перевантаженості приміщень 

закладів освіти 

Кількісні показники  навчання у різні  зміни 

10 1 

Запорізький ліцей 

№ 105 Запорізької 

міської ради 

Запорізької області 

вул. 

Запорізька, 

13-а, 

м.Запоріжж

я, 69002 

2 133,2 15 133 99,85 169 126,88 127,1 1 997,90 

11 1 

Запорізький 

технічний ліцей 

Запорізької міської 
ради Запорізької 

області 

вул. 

Залізнична, 

11, 
м.Запоріжж

я, 69002 

3 114,6 15 115 100,35 170 148,34 147,8 1 719,00 

В   

Запорізький ліцей 

"Альтернатива" 

Запорізької міської 

ради 

Вул.Шкільн

а,11.м.Запо

ріжжя69095 

(Пр.Соборн

ий 154-

г,м.Запоріж

жя 69095 

  62,4 15 115 184,29 205 328,53 178,3 1 719,00 
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Проблеми:  

1. Район обмежений приміщеннями для здійснення освітнього процесу у повному 

обсязі. 

2.Приміщення та будівлі ЗЗСО та ЗДО району використовуються з перевищенням 

показників навантаження у відповідності до вимог чинних правових актів та Санітарного 

регламенту. 

3.Наявні умови погіршення безпечного, комфортного середовища закладів освіти: 

будівель, приміщень, покрівлі, інженерних споруд, спортивних та ігрових майданчиків, 

огорож, які є застарілими та потребують проведення поточних, капітальних ремонтів, 

реконструкції: 

3.1 капітальний ремонт приміщень ЗДО № 1, 3, 108; 

3.2 термомодернізація будівель ЗДО № 9,19,25,66, ЗГ №1, ЗЛ №105, ЗЗСО№76; 

3.3 проведення капітальних та поточних ремонтних робіт:  

- покрівлі ЗГ№1,2, ЗЗСО№5,15,76, ЗЛ№105, ЗАЛ, ЗТЛ, ЗДО№3,9,19,25,36,55, 66,75, 81, 

98,108,130; 

- туалетних кімнат ЗГ№1,2, ЗЗСО№5,15,76, ЗК№98, ЗЛ №105, ЗТЛ; ЗДО №3,9,19,25, 

55,66,75,81,98,108,130,182,ЦДЮТ; 

- інженерних мереж ЗГ №1,2,11, ЗЗСО № 5,15,76,98,ЗАЛ,ЗТЛ, ЗДО № 3, 9, 19 , 25, 36, 55, 

66,8 1,108,130,164,182, ЦДЮТ; 

- заміна вікон та дверних блоків ЗГ № 1,2, ЗЗСО№ 5,15,76,98,ЗАЛ,ЗТЛ, «Альтернатива», 

ЦДЮТ, ЗДО № 19,25,36,55,66,81,108,164,182. 

- ремонт спортивних та актових залів ЗГ № 2,11,ЗЗСО № 15,76,98,ЗАЛ,ЗТЛ, ЗЛ № 105, 

ЗДО № 25, 108; 

- ремонт харчоблоків та їдалень ЗГ № 1,2,11, ЗЗСО № 5,15,76,98, ЗЛ № 105, ЗАЛ, ЗТЛ, 

ЗДО № 3,19,25,55,66,75,81,98,108,130,182.  

3.4. реконструкція та будівництво спортивних та ігрових майданчиків ЗГ№ 1,2,11, ЗЗСО 

№ 5, 76, ЗЛ № 105, ЗТЛ, ЗДО № 3,19,25,36,66,81,108,130,182; 

3.5. благоустрій територій закладів освіти ЗГ № 1,2,11, ЗЗСО № 5,15,76,98,ЗЛ№ 105, ЗАЛ, 

ЗТЛ, ЗДО № 3,9,19,25,36,55,66,75,81,98,108,130,164,182. 

 

2.1.2. Забезпечення закладів освіти навчальними та іншими приміщеннями з 

відповідним обладнанням, що необхідне для реалізації освітньої програми 

Більшість закладів освіти району (%) здійснюють освітню діяльність в пристосованих 

приміщеннях ( ліцей № 105, ЗТЛ, ліцей «Альтернатива», ЗДО №98) або у приміщеннях, що не 

відповідають сучасним вимогам. Проблеми в організації освітнього процесу створює 

відсутність або недостатня кількість функціональних груп приміщень: 

- навчальних (навчальні кабінети (лабораторії) з лаборантськими, майстерні, 

комп’ютерних класів, лінгафонних кабінетів);  

- фізкультурно-спортивних;  

- актових залів ( ЗГ № 1,3, ліцей № 105, ЗТЛ, ліцей «Альтернатива», ЗДО №3,108,98) 

- бібліотек (ЗГ № 3, ліцей № 105, ЗТЛ, ліцей «Альтернатива») 

- приміщень для харчування: ліцеї (№ 105, «Альтернатива»);  

- медичних кабінетів та ізоляторів; 
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- спеціалізованих (медіатека, ресурсна кімната, кабінети психолога, соціального 

педагога, логопеда, методичні кабінети тощо);  

- допоміжних та підсобних (гардероби, санвузли). 

 

Проблеми:  

 1. Невідповідність приміщень освітніх закладів вимогам НОП та ДБН В.2.2-3:2018 

Будинки і споруди. Заклади освіти. 

 

2.1.3. Здобувачі освіти та працівники закладів освіти обізнані з вимогами охорони 

праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах 

надзвичайних ситуацій і дотримуються їх. 

 В закладах освіти Олександрівського району здійснюється планова робота по 

забезпеченню протипожежного захисту об'єктів. Відповідно до наказу територіального відділу 

освіти Олександрівського району від 01.09.2020 р. № 203р «Про затвердження Плану заходів 

щодо  забезпечення пожежної безпеки в 2020/2021 навчальному році» закладами освіти 

розроблені та затверджені відповідні заходи. З боку територіального відділу освіти посилено 

контроль за відпрацюванням планів евакуації навчальними закладами, проведення 

інструктажів з пожежної безпеки, охорони праці та безпеки життєдіяльності з усіма 

учасниками освітнього процесу. В кожному закладі розроблені та затверджені «Інструкції з 

пожежної безпеки». На виконання змін в «Правилах пожежної безпеки в Україні» відділом 

освіти було надано рекомендації щодо розробки відповідних інструкцій.  

Всі відповідальні особи за пожежну безпеку пройшли навчання та перевірку знань з 

пожежної безпеки,  отримали відповідні посвідчення.  

Питання щодо дотримання чинного законодавства з пожежної безпеки є пріоритетним 

та знаходиться на постійному контролі відділу освіти. Відповідно до Приписів ГУ ДСНС 

України у Запорізькій області в закладах освіти району було усунуто ряд недоліків з питання 

пожежної безпеки, а саме: 

1. Впродовж 2019/2020 р.р. всі приміщення ЗТЛ, ЗДО № 55, ЗДО № 66  обладнано 

системою автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління 

евакуюванням людей відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 з  подальшим технічним 

обслуговуванням. В 2020 році всі заклади освіти в повному обсязі були забезпечені 

засобами пожежогасіння (в наявності 1056 вогнегасників). Технічне обслуговування 

наявних вогнегасників проводиться відповідно планування та фінансового 

забезпечення. 

2. В електрощитових кімнатах закладів освіти району  встановлено протипожежні двері 

2-го типу з межею вогнестійкості не менше ЕІ 30. 

3. В ЗЗСО № 5, ЗГ № 11,ЗТЛ, ЗДО № 19, ЗДО № 25, ЗДО № 98 проведено обробку 

дерев'яних конструкцій горищ вогнезахисною сумішшю. 

4. В усіх закладах освіти району є пожежні щити але відповідно до змін в «Правилах 

пожежної безпеки в Україні» є потреба в доукомплектуванні кожного пожежного щита.  

5. В усіх закладах демонтовано глухі грати на вікнах. 

6. В ЗГ № 11, ЗЗСО № 15,  ЗЗСО № 76, ЗДО № 9, ЗДО № 55, ЗДО № 66, ЗДО № 81, ЗДО 

№ 164, ЗДО № 182 демонтовано зі стін та стелі облицювання горючим матеріалом 

(пластик, ДСП)  
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Керівники закладів створюють умови для навчання та забезпечення належного рівня 

пожежної безпеки та дотримання вимог щодо охорони праці. Працівники обізнані з правилами 

поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та працівниками закладу освіти.  

Закладами освіти проводиться робота, спрямована на запобігання всім видам дитячого 

травматизму як під час освітнього процесу, так і у побуті. За 2020 рік відбулося 30 нещасних 

випадків під час освітнього процесу; у побуті – 91. У закладах дошкільної освіти за 2020 рік 

нещасних випадків не зареєстровано. 

Переважна кількість нещасних випадків під час освітнього процесу у закладах освіти 

сталася: 

- на уроках фізичної культури: 11 н/в; 

- на перервах між уроками, до та після закінчення уроків: 19 н/в. 

Травмовані 18 учні 5-9 класів, 9 учнів 1-4 класів, 3 учні 10-11 класів. 

Основними причинами травматизму здобувачів освіти під час перерви у коридорі, на 

сходах та у класних кімнатах є порушення учнями правил поведінки, неуважність та 

необережність. 

 

Проблеми: 

1.Автоматична пожежна сигналізація в усіх закладах освіти району (окрім ЗТЛ, ЗДО  

№ 55, 66) відсутня.  

2. В ЗЗСО № 15, 76, ЗДО № 3, ЗДО № 75 дерев'яні конструкцій, горища не  оброблені 

вогнезахисною сумішшю. 

3.Засобами індивідуального захисту (протигазами) працівники закладів освіти не 

забезпечені в повному обсязі. 

4. В ЗАЛ, ЗТЛ, ЗДО № 25 та ЗДО № 75 не проведено демонтажних робіт (в повному 

обсязі) стін та стелі, що облицьовані горючим матеріалом (пластик, ДСП).  

 

2.1.4. Безпечне та здоров’язберігаюче освітнє середовище 

 

Медичне обслуговування та оздоровча робота в закладах освіти проводиться 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 № 31 «Порядок 

здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти» та 

Постанови кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 826 «Порядок медичного 

обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі»  

Заклади освіти району обладнані медичними кабінети, які забезпечені необхідним 

обладнанням на 75 % та медикаментами на 100 %. Переважна більшість будівель мають термін 

експлуатації понад 40 років, наявність функціональних груп приміщень (площ в них) не 

відповідає вимогам чинного законодавства, в частині набору необхідної кількості приміщень 

медичного призначення, зокрема наявності  ізолятору. Ізолятори обладнані в пристосованих 

приміщеннях або медичні кабінети обладнані ліжками на випадок негайної ізоляції при 

перших ознаках хвороби. 

В районі нагальним є питання ліцензування медичних кабінетів закладів освіти 

врегульоване постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285 «Про 

затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики».  

Станом на 01.01.2021 року ліцензію на вид господарської діяльності: «Медична 

практика» отримали не всі заклади освіти району: 
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Заклади освіти району, які 

отримали ліцензію 11 

ЗЗСО № 2,15,98,105; 

ЗДО № 9,36,55,66,164,182,75 

Триває процедура одержання 

ліцензії 6 

ЗЗСО № 1,5,ЗТЛ; 

ЗДО № 19,81,108 

Повернені документи  на 

доопрацювання 7 

ЗЗСО № 11,76,ЗАЛ; 

ЗДО № 3,25,98,130 

 

Всі працівники обов’язково проходять медичний огляд один раз на рік з дотриманням 

визначених термінів, що неухильно контролюється адміністрацією навчального закладу. На 

всіх працівників заведено медичні книжки, які ведуть відповідно до норм чинного 

законодавства. 

 

Проблеми: 

1.Наявність функціональних груп приміщень (площ в них) не відповідає  вимогам 

чинного законодавства. 

2. Отримання ліцензії на вид господарської діяльності: «Медична практика» закладами 

ЗЗСО № 1,5,ЗТЛ, № 11,76,ЗАЛ, ЗДО № 19,81,108, № 3,25,98,130 

 

2.1.5. Система здорового харчування, формування культури харчування та 

правильних харчових звичок 

 

Якісне і здорове харчування дітей – одна із умов здоров’я, розвитку та успішного 

навчання дітей, вихованців. Заклад, в якому дитина проводить більшу частину свого часу, дбає 

про забезпечення умов для якісного і здорового харчування, а також формує в учнів, 

вихованців стійкі навички здорового харчування. 

В освітніх закладах району проведено експертизу існуючих виробничих потужностей, 

обладнання й робочої спроможності кожного харчоблоку, складено «Паспорт харчоблоку» 

кожного закладу. Приведено оснащення малих виробничих потужностей закладів дошкільної 

освіти у відповідність до вимог НАССР вимірювальними приладами, посудом; розроблено 

необхідну документацію, складено блок-схеми виробничого процесу, здійснено опис 

сировини та продуктів харчування готових страв. Встановлено критичні контрольні точки 

виробничого процесу відповідно до програм-передумов.  

В закладах освіти проводиться системна робота з організації харчування учнів різних 

категорій. Пільгами на харчування в дошкільних закладах користуються  497 вихованців, які 

належать до наступних категорій, а саме: 

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (3 дитини); 

- діти з інвалідністю (7); 

- діти з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (24); 



16 
 

- діти у санаторних дошкільних навчальних закладах (групах) для дітей з латентною 

формою туберкульозу та вилікуваних від туберкульозу, у спеціальних дошкільних навчальних 

закладах (групах, у т.ч. інклюзивних)для дітей з особливими освітніми потребами (287); 

- діти із сімей учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції) та діти із 

сімей загиблих учасників бойових дій (учасників антитерористичної операції), які мають 

відповідні документи (62); 

- діти із сімей, які мають трьох і більше дітей, (за рішенням органів місцевого 

самоврядування) (79); 

- діти внутрішньо переміщених .осіб (35). 

Значна увага приділялася організації харчування в закладах загальної середньої освіти:  

- дітей із малозабезпечених сімей (34 учнів);  

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (50 учнів); 

- дітей, сім’ї яких опинилися в складних життєвих обставинах (288 учні, з них діти, 

зареєстровані, як внутрішньо переміщені особи з Луганської та Донецької областей – 

44 особи, діти з інвалідністю – 30 осіб); 

- дітей, осіб визнаних учасниками бойових дій (АТО, ООС)- 111 учнів та дітей, з сімей 

загиблих учасників бойових дій (АТО, ООС) -1 учениця; 

- учнів з особливими освітніми потребами в спеціальних та інклюзивних класах (186 учні).  

Харчування здійснюється як за кошти міського бюджету, так і за кошти батьків. 

Впродовж  2019-2020 навчального року  охоплено усіма видами харчування 5331 учень 

(94%), з них гарячим харчуванням 3842 (72%) (1-4 класи -1944  учні (82%), 5-9 класи – 1498 

учнів (57%), 10-11 класи – 400 учнів (60%). 

Харчування учнів забезпечується ТОВ «ЛЮКС –СНАБ » відповідно до Договору про 

закупівлю послуг. Організатором харчування погоджено двотижневе примірне меню з 

Запорізьким міським управлінням Головного управління Держпродспоживслужби в 

Запорізькій області.  

Учнів та вихованців освітніх закладів Олександрівського району забезпечено якісним 

різноманітним меню з м’ясними, рибними стравами, овочами, фруктами, молочними 

продуктами, компотами з сухофруктів, чаєм з лимоном, хлібобулочними виробами. 

 З метою підтримки належного матеріально – технічного стану їдалень в закладах 

освіти, по можливості, щороку проводяться поточні ремонтні роботи, заміна морально – 

застарілого обладнання. 

Технологічне обладнання харчоблоків знаходиться в робочому стані. Харчоблоки 

забезпечені у необхідній кількості посудом, мийними та дезінфекційними засобами, наявні 

журнали бракеражу сировини, готової продукції, асортименту випічки. Забезпечується 

зберігання добових проб продуктів. 

Медичні працівники щоденно проводять нагляд за приготуванням їжі з оцінкою 

смакових якостей приготованих страв, їх зовнішнього вигляду, дотримання вимог щодо 

готової продукції. Проводиться контрольне зважування обсягу порцій. Контролюються 

кінцеві терміни вживання продуктів, відповідність сертифікатів якості продуктів.  

До раціону додаються продукти, що містять вітамін С. Серед найменувань буфетної 

продукції чай з лимоном, сік, пиріжки з фруктами (яблука, свіжоморожені ягоди). З метою 

профілактики йодозалежних захворювань проводиться йодування страв (вживання йодованої 
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солі, яку додають під час приготування страв). У зв’язку з обмеженістю фінансування діючі 

норми основних продуктів для учнів виконуються не в повному обсязі (на 80 %). 

З 01.01.2021р. заклади загальної середньої освіти району під час організації харчування 

дотримуються вимог Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020 № 2205. 

Здійснюється контроль за недопущенням використання та реалізації у буфетах їдальнь 

заборонених продуктів харчування.  

Забезпечено харчування учнів та вихованців дієтичним харчуванням. У всіх закладах 

освіти виконується питний режим. 

З 13.01.2020 р. організацію харчування учнів навчальних закладів відповідно до 

Договору № 5551-О від 13.01.2020 р. затверджених показників харчування учнів у розмірі: 

 30 грн. 80 коп. – харчування учнів 1-4 класів, які користуються пільгами; 

36 грн. 40 коп. – харчування учнів 5-11 класів, які користуються пільгами.  

У зв’язку з обмеженістю фінансування діючі норми основних продуктів для учнів 

виконуються 80 %. 

З метою підтримки належного матеріально – технічного стану їдалень в закладах освіти, 

по можливості, щороку проводиться поточні ремонтні роботи. Проводиться заміна морально 

– застарілого обладнання. Разом з тим  приміщення шкільних харчоблоків та їдалень 

потребують проведення ремонтних робіт. Технологічне обладнання шкільних їдалень 

знаходиться в робочому стані але потребує оновлення. Харчоблоки забезпечені у необхідній 

кількості посудом, мийними та дезінфекційними засобами.  

 

Проблеми: 

1. Недостатнє фінансування для забезпечення виконання діючих норм основних 

продуктів для учнів. (Виконуються на 80 %). 

2.  Забезпечення безкоштовним гарячим харчуванням учнів 1-4 класів; 

3. Оновлення обладнання в шкільних їдальнях енергозберігаючими, технологічними та 

холодильними обладнанням;  

4. Забезпечення харчоблоків новими меблями, інвентарем, посудом для приготування 

їжі та харчування дітей,; 

5. Проведення ремонту харчоблоків, водогонів, каналізації, заміна вентиляційних 

систем; 

 

2.1.6. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання 

освітнього простору  

З метою реалізації державної політики, задоволення освітніх потреб дітей і підлітків з 

особливими освітніми потребами (далі-ООП) та їх подальшої адаптації у суспільстві, у 

закладах освіти району сформовано мережу інклюзивних та спеціальних класів. 

Назва 

ЗЗСО 

Інклюзивні класи Спеціальні класи Всього 

класи учні 
З них з 

ООП 
класи учні класи учні 

ЗГ № 1 10 265 23 4 35 14 380 

ЗГ № 3 14 287 44   14 287 

ЗЗСО № 5 1 33 1 9 91 10 124 

ЗЗСО №76 6 152 8   6 152 
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«Альтернат

ива» 
6 46 46   6 46 

Всього 37 783 122 13 126 50 989 

 

Потреба в класах даного типу в районі, місті, області та, в цілому, по Україні значно 

більша ніж їх функціонує на даний час. Виходячи із запиту соціуму на базі закладів загальної 

середньої освіти щороку відкриваються додатково класи з інклюзивної формою навчання та 

спеціальні класи для дітей з вадами. 

Територіальним відділом освіти здійснюється моніторинг та погодження освітніх 

програм в частині реалізації індивідуальних робочих навчальних планів корекційно-

розвиткових занять.  

Моніторинг індивідуальних робочих навчальних планів (КРЗ) здійснюється з питань 

дотримання нормативних вимог стосовно змісту, рівня, обсягів освіти, санітарно-гігієнічних 

норм та умов фінансування закладів освіти за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам. 

Приміщення та територія закладу освіти району облаштовуються з урахуванням 

принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування 

З метою забезпечення архітектурної доступності приміщень закладів освіти для 

маломобільних груп населення відповідно до вимог державних будівельних норм і стандартів, 

Санітарного регламенту  облаштовано пандусом та придбано вертикальний підйомник для 

гімназії № 1.  

 

Проблеми: 

1. Не реалізовані в повній мірі можливості  та резерви педагогічних колективів освітніх 

закладів, спеціалістів ІРЦ щодо створення комфортних умов під час освітнього процесу та 

поза ним для дітей з ООП. 

2. Осучаснення матеріально-технічної бази закладів у відповідності до переліку та 

потреб корекційного процесу.   

3. Не  забезпечено архітектурну доступність до приміщень закладів освіти  для 

маломобільних груп населення відповідно до вимог державних будівельних норм і стандартів  

 

25.01.2018 року створений інклюзивно-ресурсний центр по Олександрівському району 

міста Запоріжжя департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Головною метою 

інклюзивно-ресурсного центру є реалізація прав дітей з особливими освітніми потребами 

віком від 2 до 18 років на території обслуговування. 

За період 2020 року проведено 284 комплексні психолого-педагогічні оцінки дітей з 

метою оформлення висновку дитині для спеціальних груп та класів; інклюзивних груп та 

класів закладів освіти. 

За результатами комплексної оцінки виявлено 2152 дитини з порушеннями мовлення 

2152, із яких отримують корекційно-розвиткові послуги в умовах спеціальних груп для дітей 

з порушеннями мовлення – 410 дітей, на логопедичних пунктах -152 дитини, в класах з 

інклюзивною формою навчання - 5 дітей та в інклюзивно-ресурсному центрі – 45 дітей.  
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ІРЦ Олександрівського району надає психолого-педагогічні, корекційно-

розвиткові послуги. За 2020 рік проведено 1085 корекційно-розвиткових занять для дітей з 

особливими освітніми потребами. В умовах карантину фахівці надавали послуги у 

відповідності до  рекомендацій «Дистанційна робота фахівців ІРЦ з дітьми, які мають ООП» 

та проведели 42 корекційно-розвиткових заняття в онлайн режимі. Надано 1235 консультацій 

для батьків, асистентів вчителів, вчителів дефектологів, практичних психологів, вихователів 

та вчителів логопедів. Показники у розрізі категорій:  

 

Консультацій Батькам Асистентам 

вчителям 

Вчителям 

дефектологам 

Практичним 

психологам, 

вихователям 

Вчителям 

логопедам 

1235 458 254 168 183 125 

 

З метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 у 2020 році 

за запитом керівників організована робота таким чином, що фахівці ІРЦ надають корекційно-

розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами безпосередньо в закладах освіти 

(ЗДО № 19, 130, 55, ЗЗСО № 1,3,5).  

 

Проблеми: 

 1.Недостатнє забезпечення матеріально-технічної бази ІРЦ сучасним обладнанням для 

якісного надання корекційно - розвиткових послуг.  

2.Відсутність сучасної комп’ютерної техніки для роботи в АС ІРЦ порталі, оперативної 

та якісної обробки висновків комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини. 

3.Розташування ІРЦ у пристосованому приміщенні та відсутність архітектурній 

доступності. 

4. Недостатня поінформованість батьків дітей з особливими освітніми потребами про 

альтернативні можливості отримання освіти їх дітьми. 

 

2.1.7 Інформатизація освіти 

 

Забезпечення закладів освіти сучасними технічними засобами навчання для реалізації 

здоров’язбережувального компонента навчання (мультимедійне, демонстраційне обладнання, 
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імітаційні майданчики, навчальні тренажери тощо) є одним із перспективних напрямків 

розвитку освітньої системи в районі. 

Відділ освіти, підпорядковані заклади освіти району активно використовують створені 

на центральному рівні освітні інформаційні системи, за допомогою яких збирається, 

обробляється, зберігається різноманітна статистична та адміністративна інформація, така як: 

Комп'ютерна програма «КУРС: Школа» для загальноосвітніх навчальних закладів та її 

складова - «КУРС: Школа +» дозволяє автоматизувати і якісно керувати навчальними 

процесами. Генерує обов'язкові форми звітності ЗНЗ-1 і 83-РВК, встановлює навантаження 

вчителям, складає розклад занять. Має модуль електронних класних журналів.  

Портал ІСУО - інформаційна система управління освітою приймає і консолідує дані із 

загальноосвітніх навчальних закладів, генерує обов'язкові форми звітності 76-РВК і 83-РВК, 

77-РВК, форми звітності Д-4, Д-5, Д-6, Д-7-8, Д-9,  дозволяє здійснювати пошук інформації, 

полегшує вибірку необхідних даних і складання користувацьких звітів.  

Портал «Нові знання» - електронні щоденники в Інтернеті. Публічний сайт для вчителів, 

дітей і батьків дозволяє вчителям виставляти оцінки і вести облік відвідуваності в класних 

журналах та учнівських щоденниках, публікувати домашні завдання. Батьки обізнані з 

успішністю навчання, змістом домашніх завдань. Існує можливість архівувати дані, 

аналізувати відвідуваність і успішність як вчителям, так і батькам.  

Комп'ютерна програма «КУРС: Дошкілля» призначена для ведення єдиної бази даних 

дитячої дошкільної установи, управління процесами, обліку дітей дошкільного віку і 

автоматичного складання обов'язкового статистичного звіту за формою 85-к. Програма 

«КУРС: Дошкілля» враховує відомості про педагогічний склад, вихованців, їх батьків або 

опікунів, , покращує ефективність роботи дитячої дошкільної установи, створює комфортніші 

умови для плідної роботи персоналу. 

Єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДБО) представляє собою інтегровану 

інформаційно-телекомунікаційну систему, технічні засоби якої перебувають в межах території 

України. 

Дистанційна платформа «SchooL-Z», створення якої ініціювала Запорізька міська рада 

та департаменту освіти і науки Запорізької міської ради. Платформою можна користуватися 

як за дистанційною, так і за очною формою навчання. Вона покликана забезпечити додаткову 

підтримку учнів 5-9 класів, батьків та вчителів закладів загальної середньої освіти міста 

Запоріжжя. На платформі розміщено навчальні відео, презентації, інтерактивні вправи, 

матеріали для самостійної роботи, які систематизовані за класами з 14 предметів (українська 

мова, українська література, зарубіжна література, англійська мова, алгебра, геометрія, 

інформатика, всесвітня історія, історія України, фізика, хімія, географія, біологія).  

Відповідно до вимог ст.30 Закону України «Про освіту» територіальний відділ освіти та 

підпорядковані заклади освіти оприлюднюють інформацію про свою діяльність на Веб-сайтах, 

відкритих загальнодоступних ресурсах, проводять актуальне наповнення їх інформацією. 

Відділ освіти оснащений типовим програмним забезпеченням з діловодства та контролю 

виконання директивних документів, кадрового діловодства, бухгалтерського обліку.  

Усі заклади, підпорядковані відділу освіти мають доступ до мережі Інтернет. 

Забезпечується електронний документообіг між закладами освіти та відділом освіти. 

За цільовою державною програмою та допомогою депутатського корпусу за останні роки 

проведено облаштування комп’ютерними класами та комп’ютерною технікою шкіл району. 

 



21 
 

Стан забезпечення програмно-технічними засобами закладів дошкільних освіти  

загальні відомості 

 

Всього закладів дошкільної освіти (ЗДО)  15 

Всього комп'ютерів 83 

Середня кількість комп'ютерів на ЗДО 6 

Кількість робочих місць з комп'ютером 83 

Кількість робочих місць забезпечених доступом до Інтернету 36% 

Кількість ліцензій на MS Office 8 

Кількість інтерактивних дошок з мультимедійними проекторами 14 

Всього педагогічних працівників в ЗДО 230 

Кількість педагогів з високим рівнем володіння ІКТ 13% 

Кількість педагогів з достатнім рівнем володіння ІКТ 43% 

Кількість педагогів з середнім рівнем володіння ІКТ 32% 

Кількість педагогів з низьким рівнем володіння ІКТ 12% 

 

Стан забезпечення програмно-технічними засобами закладів загальної середньої освіти  

Загальні відомості 

 

Всього закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) 12 

Всього комп’ютерів 656 

Середня кількість комп'ютерів на школу 55 

Кількість робочих місць з комп'ютером 454 

Робочих місць забезпечених доступом до Інтернету 78% 

Кількість ліцензій на MS Office 516 

Кількість інтерактивних дошок з мультимедійними проекторами 73 

Всього учнів в ЗЗСО 5613 

Середня кількість школярів на один комп'ютер 9 

Середня кількість комп'ютерних класів на школу 1,7 

Всього педагогічних працівників в ЗЗСО 581 

Кількість педагогів з високим рівнем володіння ІКТ 63% 

Кількість педагогів з достатнім рівнем володіння ІКТ 27% 

Кількість педагогів з середнім рівнем володіння ІКТ 8% 

Кількість педагогів з низьким рівнем володіння ІКТ 2% 

 

Проблеми: 

1.Значна питома вага морально застарілої комп’ютерної техніки.  

2.Забезпечення захисту персональних даних учасників освітнього процесу в 

електронному освітньому середовищі. 

3.Недостатне фінансування для проведення профілактичних робіт, придбання 

ліцензійного програмного забезпечення.  

 

2.2. Якісна та доступна дошкільна, загальна середня та позашкільна 

освіта 

2.2.1. Дошкільна освіта  

Метою якісної та доступної дошкільної освіти є надання кожній дитині  доступ до 

якісної дошкільної освіти, спрямованої на розвиток первинного соціального досвіду та 
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позитивних особистісних якостей як передумови формування наскрізних умінь та ключових 

компетентностей, визначених в державному стандарті дошкільної освіти Базовому компоненті 

2021.  Показниками ефективності є  зростання частки 5-6 (7)-річних дітей, які здобувають 

дошкільну освіту в закладах дошкільної освіти району,  дотримання нормативної 

наповнюваності груп у закладах дошкільної освіти у розрахунку на 100 місць, створення умов  

без бар’єрного доступу  та умови для інклюзивного навчання,  і як наслідок,  задоволення  

потреб дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах закладів дошкільної 

освіти.   

Освітнє середовище дошкільного закладу повинно відповідати потребам кожного 

учасника освітнього процесу. Створити  сучасне освітнє середовище без бар’єрів, насильства 

та дискримінації покликана внутрішня система забезпечення якості дошкільної освіти. 

Наказом ДСЯО від 30.11. 2020 №01-11/71 затверджено Методичні рекомендації   питань 

формування внутрішньої системи забезпечення якості дошкільної освіти в закладах 

дошкільної освіти. Маючи сформовану внутрішню систему, заклад освіти зможе щорічно 

простежувати так звану додану освітню вартість – надбання, досягнення, успішність в освітній 

діяльності, ставати більш конкурентоспроможним. Розбудова внутрішньої системи якості 

освіти є одним із пріоритетів управлінської діяльності.   

Оновлення змісту дошкільної освіти БКДО потребує переорієнтування та осмислення 

нових підходів та стратегій педагогічними працівниками закладів освіти. Важливим напрямом 

є розробка освітніх програм з урахуванням вимог інваріантної та варіативної складової 

оновленого БКДО, ступеню підготовленості педагогів до їх реалізації.  

2.2.2. Початкова освіта, загальна середня освіта. 

Реформування української системи освіти є надзвичайно важливим завданням 

суспільства і держави. Головною метою освітньої реформи як системної трансформації є 

забезпечення доступності громадян України до якісної освіти на всіх її рівнях упродовж життя. 

Концепцією Нової української школи було визначено оновлення змісту й методик 

навчання молодших учнів та перехід закладів загальної середньої освіти до реалізації 

компетентнісного підходу в освітньому процесі, що передбачає його переорієнтацію на 

результат освіти в діяльнісному вимірі, зміщення акценту з накопичування знань, умінь і 

навичок на формування й розвиток в учнів здатності практично діяти, застосовувати досвід 

навчальної діяльності для вирішення конкретних проблем. 

Задекларований принцип Нової української школи – забезпечення всім учням рівного 

доступу до якісної освіти, незалежно від їхнього місця проживання, – визначає необхідність 

підвищення ефективності мережі закладів загальної середньої освіти. 

У початковій школі послідовно вирішувалося завдання забезпечення для населення 

району державних гарантій доступності та рівних можливостей отримання повноцінної освіти 

незалежно від місця проживання і матеріального статку. У рамках виконання  вимог ст. 13 

Закону України «Про освіту», наказу МОН України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження 

Порядку зарахування, відрахування та переводу учнів до державних та комунальних закладів 

освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» діяльність міської ради, виконавчого 

комітету, відділу освіти, педагогічних колективів спрямована на забезпечення територіальної 

доступності кожного учня до школи;  створення належної варіативності мережі закладів 

загальної середньої освіти за змістом і формами освіти для реалізації права здобувачів освіти 

та їх батьків обирати школу та форму навчання відповідно до особливостей освітніх запитів та 
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потреб дитини; матеріально-технічного, кадрового, навчально-методичного забезпечення 

закладів.  

Матеріально технічне забезпечення здійснюється за кошти державної субвенції та 

міського бюджету. Приміщення кабінетів класів НУШ відремонтовані, облаштовані за 

відповідними зонами та вимогами НУШ.   

Комплектація кабінетів обладнанням здійснюється відповідно до «Типового переліку 

засобів навчання для навчальних кабінетів початкової школи», наказ МОН України №143 від 

07.02.2020.  

За кошти субвенції з державного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2018-2020 р.р. придбано дидактичні 

матеріали, сучасні меблі, комп’ютерне обладнання, відповідний мультимедійний контент для 

початкових класів. Придбано обладнання для облаштування інтерактивного робочого місця 

вчителя для початкової школи у необхідній кількості комплектів (короткофокусний 

широкоформатний інтерактивний проектор з комплектом кріплень, дошка-екран з матовою 

поверхнею, ноутбук для вчителя (з ліцензійним програмним забезпеченням)  

Організація освітнього процесу у підпорядкованих ЗЗСО району здійснюється 

відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» на період до 2029 року», Державного стандарту базової середньої 

освіти, затверджених Кабінетом Міністрів 30 вересня 2020 року. 

 Державний стандарт базової середньої освіти створив умови для продовження 

реформування «Нової української школи» у 5-9 класах з 2022 року. Відповідно до визначених 

вище чинних нормативних актів у підпорядкованих закладах освіти району розроблені освітні 

програми, створені творчі групи з реалізації пріоритетних підходів з даного питання, 

здійснюється перепідготовка педагогічних кадрів, проводиться осучаснення матеріально-

технічної бази. 

Для забезпечення реалізації змісту освіти на всіх рівнях незалежно від введення 

карантинних обмежень, інших заходів по створенню комфортного, безпечного освітнього 

середовища в районі організовано освітній процес з використанням технологій дистанційного 

навчання для здобувачів загальної середньої, позашкільної освіти. Створено умови для 

дистанційного навчання учнів з ООП, визначено особливості організації роботи закладів 

дошкільної освіти та інклюзивно-ресурсного центру, надання (проведення) психолого-

педагогічних. та. корекційно-розвиткових послуг (занять). Здобувачі освіти під час карантину 

отримували доступ до надання освітніх послуг з використанням ресурсів дистанційного 

навчання.  

З 6 квітня 2020 року учні 5-11 класів навчалися у Всеукраїнській школі онлайн (проєкт 

створений спільно з Офісом Президента України та Комітетом Верховної Ради України з 

питань освіти, науки та інновацій, громадською спілкою «Освіторія» –. уроки з 11 предметів 

за чітким розкладом транслювали українські телеканали та You Tube - канал МОН). З 28 квітня 

2020 року до проєкту було долучено школярів 1-4 класів. (навчання відбувалось з чотирьох 

предметів: українська мова, математика, наука та мистецтво). Зусиллями творчих колективів 

освітніх закладів ЗТЛ, ЗАЛ, ліцей № 105, ЗГ 11,2 розміщено актуальну інформацію про 

завершення навчального року в школах, особливості проведення  ЗНО та вступну кампанію на 

їх платформах.  Створено робочі онлайн групи директорів закладів для оперативної 

координації зусиль та обміну. досвідом,. матеріалами (у. т.ч. фрагментами. уроків), вирішення 
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нагальних проблем. Розроблено рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів під 

час проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Створено максимально безпечні 

умови для здобувачів освіти та працівників закладів освіти в період відновлення 

функціонування закладів освіти протягом дії адаптивного карантину. У 2020 році в освітніх 

закладах № 5, ЗТЛ забезпечено реалізацію STEM- освіти впровадження якої збільшує 

вмотивованість учнів у навчанні, підвищує математичну компетентність, освіти. 

Профільне навчання запроваджено в усіх ЗЗСО району за напрямками: історичний, 

історико-правовий, українська філологія, іноземна філологія, фізико-математичний, 

інформаційно-технологічний, екологічний. Починаючи з 2022 року, на виконання ст. 32, 35 

Закону України «Про повну загальну середню освіту» мережа освітніх закладів зазнає змін, а 

саме: приведення закладів освіти району за типами та рівнями освіти відповідно до 

законодавства. Передбачено розширення профілів та предметів, що вивчаються на 

поглибленому рівні з метою забезпечення запиту та потреб соціуму. 

 

Проблеми: 

1. Часткова забезпеченість наочними та навчально-дидактичними матеріалами класів 

НУШ ( 80%). 

2. Не виконуються вимоги Санітарного регламенту стосовно площі класної кімнати (2,4 

м2) на одного учня. 

3. Перевищення показника наповнюваності у класах НУШ освітніх закладів  №1,5,11.  

 

2.2.3.Позашкільна освіта  

Заклад позашкільної освіти «Центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського 

району» Запорізької міської ради Запорізької області (далі-ЦТДтаЮ ) - комплексний 

позашкільний заклад, який надає дітям та юнацтву освіту, забезпечує потреби особистості у 

творчій самореалізації, створює умови для соціального захисту та організації змістовного 

дозвілля. 

Враховуючи потреби здобувачів освіти, побажання батьків, фахову підготовку 

педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, у закладі в 2019-2020 навчальному році 

мережа творчих об’єднань складає 35, в них 115 гуртків(груп) та студій (здобувачів освіти 

1676) за такими напрямами діяльності:  

- художньо-естетичний напрям об’єднує гуртки: декоративно-прикладного та 

образотворчого мистецтва, циркову студію, хореографічні та музичні колективи; 

-  фізкультурно-спортивний напрям, до якого входять: гуртки східних єдиноборств «Карате 

JKS»,  «Спортивна акробатика», «Кікбоксінг-формс»; 

- оздоровчий напрям – об’єднує гуртки: «Загальна фізична підготовка», «Оздоровча 

гімнастика», «Фіткросики»; 

- соціально-реабілітаційний напрям об’єднує гурток «Лідерство-запорука успіху», студію 

раннього розвитку дитини «SMARTik»; 

- дослідницько-експериментальний напрям – гуртки «Економіка»,  «Англійська мова». 

Резервами у роботі позашкільного закладу є розширення мережі гуртківої роботи  за 

наступними напрямами: туристсько-краєзнавчий, еколого-натуралістичний, науково-

технічний, дослідницько-експериментальний, військово-патріотичний. 

Гуртки розташовані у структурних підрозділах за такими адресами: 

вул. Поштова, 57а – 7 об’єднань, 17 груп, в них 226 вихованців; 
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вул. Фортечна, 1а – 3 об’єднання, 7 груп, в них 85 вихованців; 

вул. Запорізька, 4а – 2 об’єднання, 5 груп, в них 66 вихованців; 

вул. Фортечна, 45 – 3 об’єднання, 6 груп, в них 90 вихованців; 

вул. Гоголя, 155 – 8 об’єднань,  40 груп, в них 520 вихованців; 

вул. Гоголя, 60 – 3 об’єднання, 14 груп, 276 вихованців. 

14 гуртків (413 вихованців) працюють на базі загальноосвітніх закладів 

Олександрівського району, а саме: гімназії № 2,  ЗЗОШ №76, №15, №1, №3, №5; та ЗЗОШ №17 

Комунарського району, багатопрофільного ліцею № 62 Дніпровського району. 

№ 

п/п 

Загальноосвітній 

заклад 

Назва колективу Кількість 

груп 

Кількість     

здобувачів 

освіти                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1.  Гімназія №2 

ім. Л. Українки 

Гурток «Карате JKS» 3 50 

Гурток «Економіка» 2 30 

Гурток «Англійська мова» 3 35 

2.   

ЗЗОШ 

I-III ступенів №1 

Студія вокальної майстерності 

«Дзвінкі голоси» 

4 50 

Гурток «Сольний спів» 2 13 

Гурток «Гончарики» 1 15 

3.  ЗЗОШ 

I-III ступенів №3 

Гурток «Паперопластика» 1 15 

4.  ЗЗОШ 

I-III ступенів №5 

Циркова студія «Феєрія» 3 45 

Гурток «Спортивна акробатика» 2 30 

5.  ЗЗОШ 

I-III ступенів №76 

Ансамбль грузинського танцю 

«Імеді» 

3 40 

6.  Технічний ліцей Ансамбль бального танцю 

«Гармонія» 

1 24 

7.  ЗЗОШ 

I-III ступенів №17 

Циркова студія «Феєрія» 1 15 

Гурток «Спортивна акробатика» 1 15 

8. ЗЗОШ 

I-III ступенів №15 

Ансамбль акробатичного рок-н-

ролу «Діксі» 

2 35 

9. Багатопрофільний 

ліцей №62 

Гурток «Економіка» 1 15 

 Всього  30 427 

 

Показником високого рівня діяльності ЦТДтаЮ є наявність дитячих колективів, які 

мають звання «Народний художній колектив», «Зразковий художній колектив». На 

сьогоднішній день почесні звання мають 6 творчих колективів. 

Основною умовою ефективності освітнього процесу у закладі є наявність 

висококваліфікованих педагогічних кадрів. 

У складі педагогічного колективу працюють як досвідчені працівники, так і 

перспективна, творча молодь, з них мають: вищу освіту – 33 особи, молодшого спеціаліста – 

11 осіб, 4 педагогічних працівника здобувають вищу освіту. 

Мають педагогічне звання «керівник гуртка - методист» - 8 осіб; 

Нагороджено Почесною грамотою Міністерства освіти України – 5 осіб ; 

Відзначено премією міського голови – 8 осіб. 

 

Проблеми: 

1. Недостатній рівень фінансування.  



26 
 

2. Відсутність окремої будівлі з прилеглою безпечною територією. В закладі освіти 70% 

приміщень не відповідають санітарним нормам та правилам.  

3. Потребують капітального ремонту туалетні кімнати, роздягальні приміщення  за 

адресою вул. Поштова, 57а, вул. Гоголя, 155, вул. Запорізька, 4а.  

4. Потребують заміни аварійні вікна приміщення  за адресою вул. Поштова, 57а, вул. 

Гоголя, 155, вул. Запорізька, 4а. Заміна електродротів на структурному підрозділі у приміщені 

за адресою вул. Гоголя, 155.  

5. Потребують заміни старі дверні блоки у структурних підрозділах вул. Поштова, 57а, 

вул. Гоголя, 155, вул. Фортечна, 1а. 

6. Відсутність інклюзивного освітнього середовища та універсального дизайну 

(ресурсної кімнати, облаштування пандусами структурних підрозділів приміщень за адресами: 

вул. Поштова, 57а, вул. Гоголя, 155, вул. Запорізька, 4а, вул. Фортечна, 1а). 

 

2.2.4. Розвиток та супровід дитячої обдарованості 

 

Одним із інструментів стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді є 

підготовка та участь у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних предметів, конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт здобувачів освіти – членів Малої академії наук України. 

В закладах освіти району впроваджуються сучасні методики виявлення, навчання та 

виховання обдарованої та талановитої учнівської молоді і надається соціально-педагогічна 

підтримка. Обдарована молодь залучається до науково-дослідницької, експериментальної, 

творчої діяльності із організацією факультативів, гуртків, зокрема філії Малої академії наук. 

Обдаровані учні беруть участь у предметних олімпіадах, конкурсах, конкурсах-захистах, 

турнірах і фестивалях. Здобутки обдарованої молоді популяризуються, поширюється досвід 

роботи педагогічних працівників-наставників. Проводиться підготовка і підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів, які працюють з обдарованою молоддю. 

У 2020 році в обласних олімпіадах взяли участь 118 учнів району (2019 р. – 147, 2018 р. 

– 143, 2017 р. – 112), з яких визнані переможцями 72 школяра – 61% (2019 р. – 92 (63%), 2018р. 

– 89 (62%), 2017 р. – 76 (68%). За підсумками ІІІ (обласного) етапу олімпіад шкільні команди 

здобули найкращих результатів з наступних предметів: ЗГ№11 – з англійської, німецької мови, 

з історії, правознавства; ЗЛ№105 – з фізики, математики, хімії, інформатики; ЗТЛ – з фізики; 

ЗГ№2 – з іспанської мови. 

Предметні олімпіади виявляють рівень знань інтелектуально здібних, обдарованих і 

талановитих учнів, та вказують на результативність управлінської, методичної, психологічної, 

педагогічної діяльності закладів освіти, щодо розвитку здібностей та обдаровань учнів. 

Результативнішими серед шкіл району виявилися учні гімназії №2, 11, ліцею №105. ЗТЛ.  

 

Проблеми:  

1.Існуюча  матеріально-технічна, науково-дослідницька та експериментальна база 

закладів освіти не задовольняє в повній мірі потреби закладів для розвитку дитячої 

обдарованості. 

2.Відсутність цільового фінансування для забезпечення роботи з обдарованими учнями, 

стимулювання обдарованої учнівської молоді та її наставників. 
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2.3. Аналіз кадрового потенціалу педагогічних працівників району 

 

2.3.1. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для 

професійного розвитку педагогічних працівників  

 В 2020 році. в закладах загальної середньої освіти району працевлаштовано 459 

основних педагогічних працівників та 28 сумісників. Впродовж року прийнято на роботу 59 

педагогічних працівників, звільнилось 66  (із них 5 молодих спеціалістів).  

Аналіз освітньо-кваліфікаційного рівня визначив, що 90% педагогічних працівників 

шкіл району мають вищу педагогічну освіту (рівень спеціаліст або магістр), 3% - освітньо-

кваліфікаційний рівень бакалавра; 6 % - освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста. Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» мають 51,4%; «спеціалісти 

першої категорії» - 8,7%, «спеціалісти другої категорії » - 9%, - «спеціалісти»- 12,6%. 

В 14 закладах дошкільної освіти району в 2020 році працювало 240 педагогічних 

працівників. Впродовж навчального року призначено 19 педагогічних працівників (із низ 2 

молодих спеціалісти), звільнилось 22 педагоги. 72% педагогічних працівників ЗДО району 

мають вищу педагогічну освіту (рівень - бакалавр, спеціаліст, магістр), 28% - освітньо-

кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. Кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії» мають 30% педагогів ЗДО; «спеціалісти І категорії» - 9%; «спеціалісти ІІ категорії» 

- 14%, «спеціаліст»- 22%, тарифний розряд – 25% педагогічних працівників. Слід зазначити, 

що значна частина працівників не можуть претендувати під час атестації на присвоєння вищих 

кваліфікаційних категорій тому, що не мають вищої освіти.  

Аналіз освітнього рівня працівників показав, що не всі педагогічні кадри мають вищу 

освіту. Виконуючи розділ VII Закону України «Про освіту» в закладі освіти можуть працювати 

особи, які здобули вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту за 

іншою спеціальністю та яким не було присвоєно професійну кваліфікацію педагогічного 

працівника. Такі педагоги можуть бути призначені на посаду педагогічного працівника 

строком на один рік. 

В закладах загальної середньої освіти працює 58% педагогів, які мають стаж педагогічної 

діяльності більше 20 років; від 10 до 20 років – 14%, 15% - стаж роботи від 3 до 10 років і 13% 

- стаж роботи до 3 років. В порівнянні з минулим роком на 2% зменшилася кількість молодих 

спеціалістів зі стажем роботи до трьох років. 

Аналіз вікового складу педагогічних працівників визначив, що в закладах загальної 

середньої освіти працює 15% працівників віком до 30 років, 31 – 40 років – 15%, 41-50 років – 

23%, 51-60 років – 23%. Найбільша кількість працівників, що складає 24% - це працівники, 

яким більше 60 років. Загальний відсоток працівників-пенсіонерів складає більше 20%. 

  В закладах дошкільної освіти району 56 % педагогів мають стаж педагогічної діяльності 

більше 20 років; 38 % - стаж роботи від 3 до 20 років і лише 6 % - стаж роботи до 3 років. 

Аналіз вікового цензу показав, що в ЗДО переважну більшість складають педагогічні 

працівники віком від 41 до 60 – 50%, від 31 до 40 років (31%), до 30 років – 15%, старше 60 

років – 8%. Кількість педагогів пенсійного віку становить 8%. 

В районі існує проблема вікового складу педагогічних працівників. Є потреба в 

омолоджені педагогічно складу. Відповідно до ст.22 Закону України «Про повну загальну 

середню освіту» з педагогічними працівниками, які досягли пенсійного віку та яким 
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виплачується пенсія за віком, укладаються трудові договори строком від одного до трьох 

років.  

В закладах дошкільної освіти працює 1 вихователь чоловічої статі  (0,4%.), у закладах 

загальної середньої освіти 29 чоловіків, що складає 6,3% від загальної кількості педагогічних 

працівників. У закладі позашкільної освіти чоловіків працює - 8, що складає 22% від загальної 

кількості педагогічних працівників. Гендерний аналіз співвідношення педагогічного складу 

показує, що кількість чоловіків-педагогів в закладах освіти значно менша, ніж жінок. 

Проблема  має як соціальний, так і економічний характер. 

 

Проблеми: 

1. Наявність вакансій педагогічних працівників. 

2. Віковий склад педагогічних працівників критичний, потребує омолодження. 

3. Гендерна нерівність співвідношення педагогічного складу працівників. 

 

2.3.2. Професійне зростання 

Впродовж 2020 року курси підвищення кваліфікації на базі КЗ «ЗОІППО» ЗОР пройшли 

185 педагогічних працівника закладів освіти, що складає 26% від загальної кількості 

педагогічних працівників району.  

За підсумками атестації у 2019-2020 н.р. атестаційними комісіями І та ІІ рівнів 

атестовано 158 педагогічних працівників закладів освіти району (19,5% від загальної кількості 

всіх педагогів району): 95 педагогів закладів загальної середньої освіти, 51 педагог закладів 

дошкільної освіти, 4 педагоги ПНЗ «ЦТДтаЮ», 2 працівника ЦДПЮ; 3 працівника ІРЦ та 3 

працівника КЗ «ЗОКДЛ» ЗОР.  

За підсумками атестації підвищено кваліфікаційну категорію і тарифний розряд – 64 

педагогам, присвоєно педагогічні звання 31 педагогічному працівнику. Атестовані на 

відповідність раніше встановленим тарифним розрядам – 7 педагогів, раніше присвоєним 

кваліфікаційним категоріям – 90 педагогів, раніше присвоєним педагогічним званням – 59 

педагогів.  
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Відповідно до ст. 22 Закону України «Про повну загальну середню освіту» педагогічні 

працівники зобов’язані постійно підвищувати свою педагогічну майстерність. Це може бути 

забезпечено шляхом проходження курсів підвищення кваліфікації, тренінгів, шляхом 

самоосвіти тощо. На даний час, нажаль, чинні нормативні документи допускають протиріччя 

та не дають чітких визначень та регламентації процесів. 

Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників, після затвердження кошторису на рік керівники закладів освіти оприлюднюють 

загальний обсяг коштів, передбачений у цьому році на підвищення кваліфікації. В кошторисах 

закладів освіти такої статті досі немає. 

 

Проблеми: 

1.Невідповідність фінансування (механізмів, регламенту) напрямку підвищення 

кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників чинним нормативно правовим 

актам.  

2.Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників потребує приведення у відповідність 

до вимог чинних законодавчих актів. 

 

2.4. Управлінські процеси  

2.4.1. Якісна та доступна дошкільна освіта 

Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти, спрямованої на розвиток 

первинного соціального досвіду та позитивних особистісних якостей як передумови 

формування наскрізних умінь та ключових компетентностей. 

Пріоритетним напрямом роботи у сфері дошкільної освіти на сучасному етапі є 

формування оптимальної мережі закладів дошкільної освіти (далі - ЗДО). Це завдання 

реалізується відповідно до освітніх запитів населення, забезпечення умов для упровадження 

різних форм освіти, створення умов для різнобічного розвитку особистості дитини; визнання 

цінності співпраці з родиною; забезпечення безболісного переходу дитини з домашнього 

середовища в дошкільну освіту; розширення доступу до ЗДО дітей із родин соціально 

вразливих груп, дітей з особливими освітніми потребами; залучення дітей п’ятирічного віку 

до систематичного навчання. 

В районі функціонують 14 комунальних закладів дошкільної освіти (далі-ЗДО) в т. ч.: 

ясла-садки загального розвитку – 7; ясла-садки комбінованого типу – 4, дитячі садки 

загального розвитку – 2, спеціальний дитячий садок – 1 
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У 2020-2021 навчальному році на 100 місцях в середньому здобувають дошкільну освіту 

117 дітей.   

Вищий за середній показник наповнюваності:  

у групах раннього віку – 132%, це пояснюється повним задоволенням потреб населення у 

місцях та ліквідування черги; 

у спеціальних групах – 148%, зокрема у групах для дітей з порушеннями: 

- опорно-рухового апарату – 200% 

- мови – 142% 

 Ці показники свідчать про високий попит в розширенні мережі груп компенсуючого 

типу і напрямків корекційної допомоги серед батьків, що мають дітей з вадами здоров’я.  

 У поточному навчальному році перепрофільовано тип ЗДО № 66 на комбінований і 

відкрито групу для дітей з порушенням психічного розвитку; збільшилася кількість 

інклюзивних груп з 3-х до 4-х, в яких 95 вихованців, в т.ч. – 9 дітей з особливими освітніми 

потребами. 

 З 01.09.2021 освітній процес у всіх комунальних дошкільних закладах здійснюється 

державною мовою, таким чином забезпечено важливу складову наступності між дошкільною 

та початковою освітою в умовах Нової української школи. 

Територіальний відділ освіти веде роботу з питань моніторингу стану здоров’я 

вихованців закладів за видами захворювань, аналізує показники щоденного відвідування, 

причини пропусків, у т.ч. через хворобу. 

 

Проблеми. 

 1.Розгалужена мережа груп компенсуючого типу функціонує із значним перевищенням 

показника граничної наповнюваності груп, особливо у групах для дітей з порушенням мови та 

опорно-рухового апарату, що знижує ефективність та показники якості корекційно-

відновлювального процесу. 

 2.Задоволення потреб соціуму за рахунок підвищення наповнюваності груп призводить 

до порушення нормативів наповнюваності груп ЗДО, погіршує умови праці вихователів, 

знижує показники якості освіти. 

 

2.4.2.Якісна та доступна загальна середня освіта.  

У непростих демографічних і соціально-економічних умовах здійснюється модернізація 

мережі навчальних закладів району з метою більш ефективного використання їх матеріально-

технічних, кадрових, фінансових, управлінських ресурсів для забезпечення доступності та 

якості освіти. Освітня мережа закладів  району у 2020/2021 н.р. складається з 12 денних 

освітніх закладів; міжшкільного ресурсного центру Олександрівського району 

(правонаступник районного центру допризовної підготовки юнаків); закладу позашкільної 

освіти «Центр творчості дітей та юнацтва Олександрівського району» Запорізької міської ради 

Запорізької області. 

Загальна мережа навчальних закладів району складає 219 класів з денною формою 

навчання, в яких навчається 5812 учнів, та 13 класів (99 учнів) з вечірньою, заочною формами 

навчання, в яких навчається 106 учнів.(ліцей «Альтернатива»). Всього здобувають освіту у 

освітніх закладах району за різними формами навчання 5918 учнів (232 класи) 
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На виконання вимог ст. 9 Закону України «Про освіту» та ст. ст. 4, 12 Закону України 

«Про повну загальну середню освіту», з метою забезпечення навчання учнів, які не можуть за 

будь-яких обставин навчатися за денною формою, в районі відкрито класи з вечірньою, 

заочною формами навчання.  

У складі ліцею  навчаються та отримують комплекс корекційно-реабілітаційних заходів 

учні з особливими освітніми потребами: глухі та слабо чуючи - 6 кл. 46 учнів.  

У ліцеї  в 2020/2021 н.р. для молоді, яка порушила закон, функціонує 7 класів при СІЗО, 

де продовжують здобувати освіту 53 учня.  

 

Проблема: 

1.Потребує оновлення програмового, навчально-методичного оснащення, матеріально- 

технічної бази для створення якісних умов по функціонуванню класів з вечірньою, 

заочною формами навчання. 

 

З 2018 року. територіальним відділом освіти складено та реалізується план дій щодо 

приведення мережі закладів освіти у відповідність до вимог Законів України «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», національного складу населення. 

На виконання чинних законодавчих актів у районі проведено перепрофілювання: 

- Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 імені Т.Г. Шевченка Запорізької 

міської ради Запорізької області на «Запорізька гімназія № 1 імені Т.Г. Шевченка Запорізької 

міської ради» та тип закладу освіти на «гімназія»; 

- Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Запорізької міської ради 

Запорізької області на «Запорізька гімназія № 3 Запорізької міської ради» та тип закладу освіти 

на «гімназія»; 

- Запорізької вечірньої школи ІІ-ІІІ ступенів № 12 Запорізької міської ради Запорізької 

області  на «Запорізький ліцей «Альтернатива» Запорізької міської ради» та тип закладу освіти 

на «ліцей»; 

- Районного навчального центру з допризовної підготовки юнаків на «Міжшкільний 

ресурсний центр Олександрівського району м. Запоріжжя Запорізької міської ради» та тип 

закладу освіти на «Міжшкільний ресурсний центр».  

У вересні 2020 року проведено реєстрацію визначених вище освітніх закладів, у грудні 

проведено ліцензування на відповідність здійснення освітньої діяльності.  

 

Проблеми: 

1. Перепрофілювання освітніх закладів № 2, 5, 11, 15, ЗАЛ, 76, 98 та приведення їх типу,  

у відповідність до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту». 

2. Приведення у відповідність статутних документів Запорізького технічного ліцею 

та ліцею № 105 

 

Мережа ЗЗСО району за типом і рівнем освіти є розгалуженою та, в цілому, задовольняє 

потреби та конституційне право громадян на освіту, одержання освітніх послуг.  

В районі функціонують класи із середньою наповнюваністю не відповідають вимогам 

ст.4, ст.12 Закону України «Про повну загальну середню освіту». С порушенням вимог 

законодавства про освіту, Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти, 
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затвердженого наказом МОЗ №2205 від 25.09.2020, у освітніх закладах району функціонують 

67 класів з низькою середньою наповнюваністю та 30 класів з наповнюваністю, що перевищує 

встановлені нормативи. Загальна кількість класів, що не відповідає вимогам щодо середньої 

наповнюваності складає 97 (42%).  

В законодавчих актах визначено пріоритети, щодо подальшого розвитку освітньої 

системи та забезпечення виконання вимог державної політики у даній галузі: перехід всіх 

навчальних закладів у однозмінний режим роботи. 

Навчання  у  другу  зміну  (полу зміну)  відбувається  у ЗГ № 11 (6 кл., уч.181 -19,7%)  та  

ЗЗСО № 15 (13 кл. -168 уч. -16%).  

Гімназії № 1,3, у зв’язку з закриттям будівлі, в якої була розташована ЗГ № 3, 

здійснюють освітню діяльність з порушенням вимог чинних законодавчих актів. В другу 

зміну в ЗГ № 1, 3 здобувають освіту в 7 класах 162 учні ( 4- 5 класів). Таким чином 

порушуються Санітарний регламент , вимоги Закону України «Про освіту». 

У другу зміну (напів зміну) у 2020/2021 н.р. навчається 511 учнів (9 % від загальної 

кількості учнів району).  Даний показник має тенденцію до збільшення, а не знижується. 

 

Проблеми: 

1.Відбувається порушення прав здобувачів освіти на одержання якісних 

послуг.(наявність ІІ зміни, напів зміни). 

2.Перевищення показника середньої наповнюваності класів у відповідності до вимог 

Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту».  

 

2.4.3. Впровадження української мови 

  

На виконання ст.7 Закону України «Про освіту», ст.5 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту» одним із пріоритетних питань - є задоволення потреб населення в 

здобутті освіти рідною мовою.  

У 8 навчальних закладах державною мовою навчається 3340 учнів, що складає 57% від 

загальної кількості учнів району. Заклади загально  середньої  освіти № 3, 11, 15, 98 розпочали 

поступовий перехід на здійснення освітнього процесу державною мовою.  

Відсоток учнів, що навчаються українською мовою (57%) є стабільним, відслідковується 

поступове зростання. 

Задовольняючи освітні потреби національних меншин, в районі функціонують 90 класів, 

в яких освітній процес здійснюється  російською мовою (ЗЗСО № 3,11,15,98), в них навчається 

2472 учня, що складає 43%. 

Співвідношення мережі україномовних та російськомовних класів, контингенту учнів в 

освітніх закладах району стрімко зростає, що відповідає вимогам чинних нормативних актів.  

З 01.09.2021 освітній процес у всіх комунальних дошкільних закладах здійснюється 

державною мовою, таким чином забезпечено важливу складову наступності між дошкільною 

та початковою освітою в умовах Нової української школи. 

План поетапного розвитку освітніх закладів за мовою навчання виконається в повному 

обсязі. 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про забезпечення функціонування української 

мови як державної» робочою мовою діяльності закладів освіти району, мовою засідань, 

заходів, зустрічей, робочого спілкування є державна мова, що виявляється за результатами 
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моніторингу дотримання мовного режиму. Керівники закладів загальної середньої освіти 

району забезпечують та контролюють виконання законодавства працівниками закладу, 

зокрема в частині організації освітнього процесу державною мовою. Питання моніторингу 

дотримання мовного режиму в освітньому процесі щорічно включається в перелік завдань 

внутрішньошкільного контролю. 

Викладання базових дисциплін державною мовою здійснюється у повній відповідності 

до вимог чинних нормативних актів. 

З педагогічними працівниками проводиться робота щодо дотримання мовного режиму 

в закладі освіти відповідно до роз’яснень, викладених у листі Міністерства освіти і наукою 

України від 07.10.2017 № 1/9-542 «Щодо застосування державної мови». Під час проходження 

атестації педагогічними працівниками при встановленні кожної кваліфікаційної категорії 

(розряду) враховується обов’язкове володіння державною мовою в обсязі, необхідному для 

виконання професійних обов’язків. 

В усіх закладах дошкільної освіти району інформація для загального ознайомлення 

(оголошення, покажчики, вказівники, вивіски, повідомлення, написи та інша публічно 

розміщена текстова, візуальна і звукова інформація, що використовується) подається 

державною мовою. Україномовне середовище в закладах дошкільної освіти забезпечується 

шляхом організації освітнього процесу, проведенням педагогічних, виробничих, методичних 

нарад виключно українською мовою. Питання дотримання мовного режиму в освітньому 

процесі ЗДО є пріоритетним.  

Українською мовою проводяться засідання педагогічної ради, ради закладу, семінари, 

наради, збори колективу, друкуються тексти оголошень і повідомлень, плакатів та шкільних 

газет. Шкільна документація ведеться відповідно до Інструкції з діловодства у закладах 

загальної середньої освіти.  

Дотримання мовного режиму під час освітнього процесу, проведення виховних заходів 

та культурно-масових заходів на постійному контролі в ЗЗСО та ЗДО. Мовою проведення 

культурно-мистецьких, розважальних та видовищних заходів в закладах освіти району є 

державна. В закладах освіти району проведені українською мовою усі спортивні та культурно-

масові заходи, що приурочені до Дня подяки, акції «16 днів проти насильства», Дня Гідності 

та Свободи, Всесвітнього дня дитини, Дня захисника України та Дня козацтва, вшанування 

пам’яті жертв Голодомору, до Всесвітнього дня тварин, до Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом. Здібні та обдаровані учні залучалися до предметних олімпіад та конкурсів у  форматі 

онлайн, на платформа "На урок", конкурсів ім. П. Яцика та Т. Шевченка, "Об’єднаймося, брати 

мої".  

Інформація про проведені заходи, прийняті рішення, важливі для життя школи 

розміщується на сайті. Періодично здійснюється висвітлення роботи щодо забезпечення 

виконання вимог мовного законодавства, зміцнення статусу української мови як державної, 

підвищення якості мовної освіти учнів. Контент сайтів закладів освіти району наповнюється 

інформацією українською мовою. 

Учителі української мови та літератури підвищують кваліфікацію на курсах у 

Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти; підвищують свій 

фаховий рівень, відвідуючи тренінги та семінари, міські методичні навчання («Міські 

методичні навчання», «Лінгвостудія»;), засідання  шкільних методичних об’єднань (ШМО), 

районного методичного центру (РМЦ), Міської школи філологічних наук при ЗНУ.  
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Вчителі-предметники користуються навчальними відео-роликами з базових предметів 

українською мовою сайту «Нова школа», використовують матеріали сайту доцента Київського 

університету імені Бориса Грінченка, завідувача кафедри гуманітарних дисциплін Технічного 

ліцею НТУУ "КПІ" Олександра Авраменка. В рамках самоосвіти вчителі користуються 

україномовними освітніми платформами «Освіторія», «Всеосвіта»,  «На урок», «EdEra», 

«Prometheus», «Учительський журнал он-лайн», «Нова українська школа». Керівники шкіл 

використовують у своїй діяльності інформацію україномовного електронного журналу 

«Практика управління», «Зарплата&Кадри».  

З педагогічними працівниками закладів освіти району проводиться робота щодо 

популяризації української мови, забезпечується підвищення рівня володіння державною 

мовою.  

З метою надання допомоги педагогам у розвитку мовленнєвої культури за останній 

період було проведено низку  заходів, а саме: 

- семінари-практикуми для вчителів шкіл з тем «Народна педагогіка в навчально-

виховному процесі. Плекаємо українські народні традиції», «Сучасна українська літературна 

мова», «Сучасні ділова українська мова», «Говори та пиши українською правильно»; 

- тренінг «Вивчаємо зміни в українському правописі»;  

- п’ятихвилинки на методичних заходах за темами: «Як наголошувати слова», 

«Вимовляємо  правильно»; 

- словнички труднощів українського слововживання;  

- засідання предметних методичних об’єднань з розглядом шляхів забезпечення 

високого професійного рівня володіння педагогічними працівниками українською мовою; 

- практичні заняття та майстер-класи у формі інтерактивних вправ «Уникаймо 

помилок!»; 

- інформаційні стенди з рубрикою «Говоримо українською правильно»; 

- консультпункт «Викладаємо державною мовою» для надання оперативної допомоги;  

- методичні рекомендації «Термінологія з предметів українською мовою». 

        Під час організації освітнього процесу використовуються навчальні матеріали, 

виготовлені державною мовою. 

        На виконання ст. 10. Конституції України, законів України «Про освіту» (ст. 1, 6, 7), «Про 

загальну середню освіту» (ст. 1, 5, 7), «Про засади державної мовної політики» (ст. 1, 20), з 

метою створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування 

української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму 

закладами освіти району здійснюється відповідна організаційна робота. 

У навчальних кабінетах шкіл обладнано куточки державної символіки, завдяки яким 

виховується шанобливе ставлення до державних символів України, формуються почуття 

поваги до них, стійкі навички свідомого дотримання правил поведінки щодо державних 

символів у повсякденному житті, під час урочистих і офіційних заходів, присвячених 

національним святам. У класах оформлені куточки державної символіки та патріотичні 

стенди. Українські народні мотиви присутні в оформленні кабінетів.  

Шкільна бібліотека є осередком, навколо якого здійснюється робота щодо дотримання 

мовного законодавства: забезпечення літературою вчителів, різноманітними довідниками 

учнів школи. На базі шкільних бібліотек проводяться позакласні заходи, виставки дитячої 

творчості за тематикою, пов'язаною з народознавством. Бібліотеки повністю забезпечують 
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підручниками української мови та літератури, хрестоматіями та художніми текстами учнів 

шкіл. 

2.5. Соціальний захист учасників освітнього процесу в ЗЗСО району. 

Організація оздоровлення та відпочинку. 

Одним із пріоритетних питань відділу освіти є питання охорони дитинства. В районі на 

обліку знаходитися 2384 учнів з числа дітей, які потребуюсь особливої соціальної уваги. У 

відділі освіти та закладах загальної середньої освіти району сформовано банк учнів пільгових 

категорій який щорічно поновлюються. 

Станом на 01.01.2020 року кількість дітей пільгових категорій у закладах загальної 

середньої освіти району становить: 

 

1 діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування  53 

2 діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»  

121 

3 діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій 

чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи 

каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також 

внаслідок захворювання, одержаного у період участі в 

антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях  

1 

4 діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського 

протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час масових акцій громадянського протесту  

- 

5 діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи  124 

6 діти, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії 

зіткнення 

- 

7 рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають 

в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї 

1 

8 діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають 

у складних життєвих обставинах 

39 

9 діти з інвалідністю 91 

10 діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 7 

11 діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, 

катастроф  

- 

12 діти з багатодітних сімей 309 

13 діти з малозабезпечених сімей 47 

14 діти, батьки яких загинули від нещасного випадку на виробництві або 

під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, 

які загинули під час виконання службових обов’язків 

1 
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15 діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи 8 

16 діти, які перебувають на диспансерному обліку  207 

17 талановиті та обдаровані діти – переможці міжнародних, всеукраїнських, 

обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, 

спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських 

організацій  

778 

18 діти – учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд 516 

19 діти працівників агропромислового комплексу  та соціальної сфери села  - 

 

Постійно здійснюється соціальна підтримка дітей пільгових категорій: 3 дітям-сиротам 

та 3 дітям, позбавленим батьківського піклування по досягненню повноліття в повному обсязі 

надана одноразова допомога, в зв’язку з досягненням 18-річного віку; 100% дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування,  учнів закладів загальної середньої освіти, 

забезпечені підручниками, Єдиними квитками, безкоштовним харчуванням; 91 учень з числа 

дітей, які потребуюсь особливої соціальної уваги та підтримки забезпечений послугами 

оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів обласного та міського бюджетів. 

На первинному обліку у закладах загальної середньої освіти перебуває 53 дитини, із 

них дітей-сиріт –13, дітей позбавлених батьківського піклування - 40, що складає 1% від 

загального контингенту учнів ЗЗСО Олександрівського району. 

На початок 2020 року в закладах освіти району навчалося 124 учні з числа внутрішньо 

перемішених осіб зі Сходу України з них з Донецької області - 104 учні, з Луганської області 

- 18 учнів та з АРК Крим – 2 учні. Ведеться персональний облік дітей зареєстрованих як 

внутрішньо перемішених осіб, їм надається соціальна та психологічна підтримка (за потреби). 

Влітку 2020 року 9 дітей даної категорії були направлені до дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку за рахунок коштів обласного та міського бюджетів. 

Закладами загальної середньої освіти Олександрівського району та територіальним 

відділом освіти у 2020 році було організовано літню оздоровчу кампанію щодо направлення 

дітей до позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів міського 

та обласного бюджетів на період від 18 до 21 днів у Дитячі заклади оздоровлення та 

відпочинку: «Аіст», «Меотіда», «Северянін», «Лазурна райдуга». Відповідно до Положення та 

Порядку про направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок 

коштів міського та обласного бюджетів, затверджених розпорядженнями Запорізького 

міського голови (від 06.08.2020 №175р) та голови Запорізької облдержадміністрації (від 

07.05.2019 р. №246) враховувався першочерговий порядок направлення до дитячих закладів 

оздоровлення дітей пільгових категорій: 

Загалом, за рахунок міського та обласного бюджетів відпочили та оздоровилися 91 

детина: з низ 90 учні ЗЗСО Олександрівського району, 1 студент ІІІ курсу Запорізького 

металургійного коледжу ЗНУ.  

Отже, виходячи з даних показників, влітку 2020 року послугами оздоровлення та 

відпочинку було забезпечено 4 % від загальної кількості учнів з числа дітей, які потребуюсь 

особливої соціальної уваги. Такі низькі показники є об’єктивними, так як оздоровча компанія 

відбувалась з серпня місяця по вересень 2020 року в зв’язку з встановленням карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CОV-2. Проте, 

влітку 2019 року послугами оздоровлення та відпочинку було забезпечено 183 учні з числа 

дітей, які потребуюсь особливої соціальної уваги від загальної кількості, що становить 8,1 % 

та позитивна динаміка склала 4,1%. 

 

Проблеми: 

1. Збільшити кількість дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та 

відпочинку, у тому числі дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
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Використання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

"Аіст" (м. Бердянськ), "Меотида" (м. Приморськ) 

Олександрівського району м. Запоріжжя 

на І, ІІ зміни за рахунок коштів бюджету міста 
 

№ 

з/п 

Інформація про використання путівок І зміна ІІ зміна Всього: % від 

загальної 

кількості 

"Аіст" 

10.08.-

30.08.2020 

"Меотіда" 

09.08-

26.08.2020 

"Меотіда" 

27.08.-

13.09.2020 

  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Одержано путівок за звітний період 18 15 15 48 100 

2 Видано путівок за звітний період 18 15 15 48 100 

3 Із загальної кількості путівок видано:      

 
дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування 5 2 - 7 13,2 

 
дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 
6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 

3 2 5 10 8,3 

 

дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення 

антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи 
збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в 

антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях 

- - - - - 

 

дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер 

внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського 

протесту 

- - - - - 

 дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи 1 4 2 7 5,6 

 дітям, які проживають у населених пунктах, розташованих на лінії зіткнення - - - - - 

 
рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають в одному дитячому 

будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї 

- - - - - 
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дітям, взятих на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних 
життєвих обставинах 

1 - - 1 2,5 

 дітям з інвалідністю - - 2 2 2,2 

 дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи - - - - - 

 дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф - - - - - 

 дітям із багатодітних сімей 7 7 2 16 5,1 

 дітям із малозабезпечених сімей - - 2 2 4,2 

 

дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання 

службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час виконання 

службових обов’язків 

- - - -  

 дітям, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи - - - - - 

 дітям, які перебувають на диспансерному обліку 1 - 2 3 1,4 

 
талановитим та обдарованим дітям - переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних, 

міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, -спартакіад 

- - - -  

 дітям, які є відмінниками навчання - - - - - 

 дітям, які є лідерами дитячих громадських організацій - - - - - 

 
дітям- учасникім дитячих творчим колективів та спортивним командам, вихованцям дитячо-

юнацьких спортивних шкіл 

- - - - - 

 дітям працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села - - - - - 
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Використання путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

"Северянін" (Якимівський р-н.), "Лазурна райдуга" (Якимівський р-н.), "Меотида" (м. Приморськ) 

Олександрівського району м. Запоріжжя 

на І, ІІ зміни за рахунок коштів обласного бюджету 

№ 

з/п 

Інформація про використання путівок І зміна ІІ зміна ІІ зміна ІІ зміна Всього % від 

загальної 

кількості "Северянін" 

08.08.-

25.08.2020 

"Северянін" 

26.08.-

12.09.2020 

"Меотіда" 

27.08.-

13.09.2020 

"Лазурна 

райдуга" 

26.08.-

12.09.2020 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Одержано путівок за звітний період 15 6 7 15 43 100 

2. Видано путівок за звітний період 15 6 7 15 43 100 

3. Із загальної кількості путівок видано:       

 дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування 2 1 1 - 4 7,5 

 дітям осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до 

пункту 19 частини першої статті 6 Закону України „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 

3 2 1 4 10 8,2 

 дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі 

проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або 

помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у 

районі проведення антитерористичних операцій, здійснення 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а 
також внаслідок захворювання, одержаного у період участі в 

антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях 

- - - - - - 

 дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій 

громадянського протесту або помер внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій 
громадянського протесту 

- - - - - - 

 дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи 1 - 1 - 2 1,6 



40 
 

 дітям, які проживають у населених пунктах, розташованих на 

лінії зіткнення 

- - - - - - 

 рідних дітей батьків-вихователів або прийомних батьків, які 
проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в 

одній прийомній сім’ї 

- - - - - - 

 дітям, взятих на облік службами у справах дітей як такі, що 
перебувають у складних життєвих обставинах 

2 - - - 2 5,1 

 дітям з інвалідністю - 1 - 1 2 2,2 

 дітей, потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи - - - - - - 

 дітям, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних 
аварій, катастроф 

- - - - - - 

 дітям із багатодітних сімей 7 2 4 8 21 6,8 

 дітям із малозабезпечених сімей - - - 2 2 4,2 

 дітям, батьки яких загинули від нещасних випадків на 

виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому 
числі діти журналістів, які загинули під час виконання 

службових обов’язків 

- - - - - - 

 дітям, одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II 
групи 

- - - - - - 

 дітям, які перебувають на диспансерному обліку - - - - - - 

 талановитим та обдарованим дітям - переможцям міжнародних, 

всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, 
конкурсів, фестивалів, змагань, -спартакіад 

- - - - - - 

 дітям, які є відмінниками навчання - - - - - - 

 дітям, які є лідерами дитячих громадських організацій - - - - - - 

 дітям- учасникім дитячих творчим колективів та спортивним 

командам, вихованцям дитячо-юнацьких спортивних шкіл 

- - - - - - 

 дітям працівників агропромислового комплексу та соціальної 

сфери села 

- - - - - - 
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2.6. Фінансування 
 

За 2019 рік виконання кошторису в порівнянні з плановими показниками склало 99,0%.  

Економія витрат по заробітній платі по КЕКВ 2110 у сумі 905561грн та КЕКВ 2120 

(нарахування на заробітну плату ЕСВ) у сумі 236902 грн виникла за рахунок запланованих 

корекційно-розвиткових занять та інклюзії, заробітна плата яких нараховується за фактично 

надані послуги з навчання.  

У 2019 році по КЕКВ 2210 (придбання предметів та матеріалів) та КЕКВ 2240 (інші 

витрати) були заплановані та оплачені наступні видатки: придбання господарчих товарів на 

суму 12493 грн, миючі засоби- 49676грн, канцтовари-84299 грн, телефонний зв’язок-

125120грн, повірка лічильників тепла, води, електролічильники- 36845 грн, оплачені послуги 

з заміру опору струму – 32991 грн, вивіз опалого листя- 69382грн, депутатські кошти ( на 

придбання матеріалів, обладнання)- 566692грн, доставка підручників -97514грн, програмне 

забезпечення -76200грн, придбання меблів- 140675грн, спил та кронування дерев-217844грн, 

НУШ ( придбання меблів та дидактичних матеріалів)- 823467грн. За 2019 рік були проведені 

поточні ремонти на суму 3616939грн грн за рахунок коштів місцевого бюджету та 

депутатського фонду по закладам освіти Олександрівського району:  

ЗЗСО №1 – сантехнічні, електричні, загально будівельні роботи на суму 148646,72грн, 

ЗГ №2 –загально будівельні, ремонт інженерних мереж на суму 501082,13грн, 

ЗЗСО №3 –загальнобудівельні роботи на суму 169755,91грн, 

ЗЗСО №5 –загальнобудівельні роботи на суму 107568,41грн, 

ЗГ №11 –отримання експертизи, коригування ПКД на суму 9700 грн, 

ЗЗСО №15- загальнобудівельні роботи, ремонт протипожежного водогону на суму 

161476,54грн, 

ЗАЛ –загальнобудівельні роботи на суму 40327грн, 

ЗЗСО №76- загальнобудівельні роботи на суму 297917,15грн, 

ЗК №98- загальнобудівельні роботи на суму 271538,66грн, 

ЗЛ №105- загальнобудівельні роботи на суму 60128,72грн, 

ЗТЛ – закупівля лічильника на суму 51949,99 грн, 

ЗВШ №12 –ремонт електромережі на суму 5985,20грн, 

ЗДО №3- загальнобудівельні роботи на суму -77667,87грн, 

ЗДО №9- заміна засувок, дверей на протипожежні, ремонт покрівлі на суму 72559,09грн, 

ЗДО №19- заміна засувок, дверей на протипожежні, вогнезахисна обробка на суму 

26370,32грн, 

ЗДО №25- технічний огляд будівлі, ремонт підлоги на суму 95047,19грн 

ЗДО №36- заміна двірного блоку на суму 16500грн, 

ЗДО №55- протипожежні роботи, ремонт інженерних мереж, загальнобудівельні роботи на 

суму 351487,13 грн, 

ЗДО №66- проект системи пожежної сигналізації, протипожежні двері- 175250,89грн 

ЗДО №75- заміна засувок, заміна дверного блоку на суму 22390,21грн, 

ЗДО  №81- загальнобудівельні роботи, заміна засувок, протипожежні заходи на суму 

213218,22 грн, 

ЗДО №98 – облаштування та ремонт майданчику, вогнезахисна обробка на суму 

253050,64грн, 

ЗДО №108 – вогнезахисна обробка на суму 5400грн 

ЗДО №130- загальнобудівельні роботи, ремонт інженерних робіт, протипожежні заходи на 

суму 243678,78грн, 

ЗДО №164- загальнобудівельні роботи, протипожежні заходи на суму 135797,08грн, 
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ЗДО №182 – протипожежні заходи на суму 102832 грн. 

Також у 2019 році були виконані інші роботи та послуги на суму 250145 грн. 

За 2020 рік виконання кошторису в порівнянні з плановими показниками склало 99,1%.  

Економія витрат по заробітній платі по КЕКВ 2110 у сумі 967597грн та КЕКВ 2120 

(нарахування на заробітну плату ЕСВ) у сумі 250002 грн виникла за рахунок запланованих 

занять корекційно-розвиткових та інклюзії, заробітна плата яких нараховується за фактично 

надані послуги з навчання.  

У 2019 році по КЕКВ 2210 (придбання предметів та матеріалів) та КЕКВ 2240 (інші 

витрати) були заплановані та оплачені наступні видатки: придбання антисептиків на суму 

347864грн,господарчих товарів на суму 344019 грн,  миючі засоби- 155619грн, канцтовари-

107317грн, телефонний зв’язок-79664грн, повірка лічильників тепла, води, електролічильник- 

89513грн, оплачені послуги з   заміру опору струму – 29502 грн, депутатські кошти ( на 

придбання матеріалів, обладнання)- 220547грн, доставка підручників -31999грн, вивіз опалого 

листя- 69382грн, санепідемічна експертиза -9853грн, програмне забезпечення -92000грн, 

придбання меблів- 120094грн. 

За 2019 рік були проведені поточні ремонти на суму 4467206грн грн за рахунок коштів 

місцевого бюджету та депутатського фонду по закладам освіти Олександрівського району:  

ЗЗСО №1 – сантехнічні, ремонт інженерних мереж, загально будівельні роботи на суму 

366041,51грн, 

ЗГ №2 –загально будівельні, ремонт інженерних мереж ,ремонт системи опалення на суму 

658245,55грн, 

ЗЗСО №3 –загальнобудівельні роботи, ремонт системи опалення на суму 309727,50грн, 

ЗЗСО №5 –ремонт інженерних мереж, вогнезахисна обробка, загальнобудівельні роботи на 

суму 309401,53грн, 

ЗГ №11 –вогнезахисна обробка, ремонт трубопроводної системи пожежного водопостачання  

на суму 215506,23 грн, 

ЗАЛ –улаштування зовнішнього освітлення, загальнобудівельні роботи на суму 342365,38грн, 

ЗЗСО №76- загальнобудівельні роботи на суму 50000 грн, 

ЗК №98- ремонт інженерних мереж, ремонт та обслуговування спортивного майданчику, 

загальнобудівельні роботи на суму 148832,10грн, 

Ліцей №105- загальнобудівельні роботи на суму 60128,72грн, 

ЗТЛ – поточний ремонт приміщення на суму 23676,79 грн, 

ЗВШ №12 –ремонт інженерних систем водопостачання, ремонт стелі на суму 46819,93грн, 

ЗДО №3-ремонт сходів, підлоги, інженерних систем опалення на суму -273753,28грн, 

ЗДО №9- ремонт труб системи пожежного водопостачання на суму 7519,00грн, 

ЗДО №25- вогнезахисна обробка, ремонт покрівлі на суму 139323,27грн, 

ЗДО №55- улаштування пожежної сигналізації, ремонт інженерних мереж водопостачання, 

загальнобудівельні роботи на суму 1227211 грн, 

ЗДО №66- улаштування пожежної сигналізації, авторський нагляд- 1103195,65грн 

ЗДО №75- ремонт стелі, заміна світильників на суму 30000 грн, 

ЗДО  №81- ремонт інженерних мереж системи опалення на суму 20000 грн, 

ЗДО №98 – загальнобудівельні роботи, ремонт системи опалення, заміна асфальтного 

покриття на суму 144100,56грн, 

ЗДО №108 – ремонт інженерних мереж водопостачання на суму  27497,43 грн 

ЗДО №130- ремонт інженерних мереж на суму 9961,84 грн, 

ЗДО №164- загальнобудівельні роботи (стеля музичного залу) на суму 42045,98 грн, 

ЗДО №182 – проект по улаштуванню блискавко захисних мереж на суму 29700 грн. 

Виконані інші роботи та послуги на суму 720495 грн. 
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Аналіз виконання кошторису  на 2019 рік    

        

Видатки КЕКВ Заплановано Виконано Відхилення 

Виконання у 

%   

Заробітна плата   2110 125845317 124939756 905561 99,3   

Нарахування на з/пл 2120 27802615 27565713 236902 99,1   

Придбання предметів,матеріалів,інвентарю,обладнання 2210 1932569 1912690 19879 99,0   

Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів 2220     0 
100,0   

Продукти харчування 2230 160513 160513 0   

Оплата послуг(телефоний зв'язок, інтернет,поточні ремонти, 

2240 4266783 4251372 15411 99,6 

  

Доставка підручників,промивка системи теплопостачання, 

повірка лічильників води та тепла,протипожежні заходи, 

програмне забезпечення поточні ремонти, тощо 

  

  

Комунальні послуги (теплопостачання, водопостачання, 

2271, 

2272, 
17457244 17069601 387643 97,8   

електроенергія, вивіз сміття) 

2273, 

2275   
Окремі заходи по реалізації державних(регіональних 

програм), 2280 26374 19996 6378 75,8   

не віднесені до заходів розвитку   
Соціальне забезпечення (стипендія мера, матеріальна 

допомога  2700 49310 47500 1810 96,3   

дитям-сиротам)   

Придбання обладнання довгострокового користування  3110 1186215 930230 255985 78,4   

Капітальний ремонт 3130 36220 36220 0 100,0   

Всього за 2019 рік:   178763160 176933591 1829569 99,0   
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Аналіз виконання кошторису  на 2020 рік  

      

Видатки КЕКВ Заплановано Виконано Відхилення 

Виконання у 

% 

Заробітна плата   2110 144990981 144023384 967597 99,3 

Нарахування на з/пл 2120 31943249 31693247 250002 99,2 

Придбання предметів,матеріалів,інвентарю,обладнання 2210 2348949 2340228 8721 99,6 

Придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів 2220 1750 1710 40 97,7 

Продукти харчування 2230 147009 146995 14 100,0 

Оплата послуг(телефоний зв'язок, інтернет,поточні ремонти, 

2240 3454188 3398684 55504 98,4 Доставка підручників,промивка системи теплопостачання, 

повірка лічильників води та тепла,протипожежні заходи, 

програмне забезпечення поточні ремонти, тощо 

Комунальні послуги (теплопостачання, водопостачання, 

2271, 

2272, 
12791682 12332438 459244 96,4 

електроенергія, вивіз сміття) 

2273, 

2275 

Окремі заходи по реалізації державних(регіональних 

програм), 2280 7311 6986 325 95,6 

не віднесені до заходів розвитку 

Соціальне забезпечення (стипендія мера, матеріальна 

допомога  2700 51120 51120 0 100,0 

дитям-сиротам) 

Придбання обладнання довгострокового користування  3110 2681926 2677551 4375 99,8 

Капітальне будівництво 3120 1148826 1144452 4374 99,6 

Всього:   199566991 197816795 1750196 99,1 
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Розрахунок вартості учня в навчальному закладі за 2019 рік 

    

Планова сума видатків по захищеним законам статтям, тис.грн Контингенти 

Умовна вартість на 

утримання одного 

учня, тис.грн на рік 

№ 

п/п 

Назва 

навчального 

закладу 

Заробітна 

плата  

 2111 міс 

2120 міс 2111 суб 2120 суб зпр 2111 зпр 2120 
інклюз 

2111 

інклюз 

2120 
2210+2240 2270 Ітого 

Учні  

всього 
 

1 2 3                 4 6 10 11 

                              

1 ЗОШ №1 1760537 369863,13 4206580,79 918545,86 904282,5 197636,2 112395,32 24726,97 306096 1073923 9874586,68 413 23909,411 

2 Гімназія №2 1556422,85 283800,84 6299357,17 1516433,06         616269 1014151 11286433,9 709 15918,807 

3 ЗОШ №3 780713,03 174829,62 4592218 1025356,5     401657,88 81668,39 398513 522595 7977551,42 306 26070,429 

4 ЗОШ №5 1097986,6 255830,28 3189519,75 697150,87 2107758 477032,3     151573 681683 8658533,95 424 20421,071 

5 Гімназія №11 2389253,86 384501,07 8504593,46 2072678,57         96272 580293 14027592 901 15568,914 

6 ЗОШ №15 2637280,99 523991,91 8303642,88 1833372,71         367849 1259557 14925694,5 1055 14147,578 

7 

Технічний 

ліцей 
877993,99 216631,98 1848476,32 383853,88         98732 311695 3737383,17 179 20879,236 

8 

Академічний 

ліцей 
1058729,92 313306,71 4031376,9 749534,96         132216 700876 6986040,49 459 15220,132 

9 ЗОШ №76 1266769,52 297922,25 2775145,62 558253,35     45302,92 9966,64 445872 698764 6097996,3 269 22669,131 

10 Колегіум №98 1856731,08 492060,14 7341908,14 1595241,78         378481 1586148 13250570,1 825 16061,297 

11 Ліцей №105 884004,95 261878,65 2607925,24 497779,32         200375 405068 4857031,16 185 26254,222 

12 дпю 199544,63 44922,59 634818,49 131241,14         1102   1011628,85 0   

  

Ітого по 

школам 
16365968,42 3619539,17 54335562,76 11979442           8834753 102691043 5725 17937,300 
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2.7. Партнерство 
 

         Районна освітня система, стратегією якої представлена даним документом, є 

багатогранною соціальною підструктурою, що входить в постійний контакт та взаємодію з 

іншими владними, правоохоронними, освітніми, громадськими та культурними інституціями. 

Стратегія визначає напрямки партнерства районної освітньої системи для досягнення 

поставленої мети та повної реалізації, визначених завдань. 

 

1. Державне управління, місцеве самоврядування: 

- депутати Рад всіх рівнів (міських, обласних, Верховної); 

- районна адміністрація по Олександрівському району; 

- Служба у справах дітей; 

- Управління соціального захисту населення; 

- Пенсійний фонд України; 

 

2. Галузь «Освіта»: 

- Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; 

- Запорізький Національний Університет; 

- Запорізький Національний Технічний Університет; 

- Запорізький Державний Медичний Університет; 

- Класичний Приватний Університет; 

- Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій; 

- Хортицька Національна Академія; 

- професійні ліцеї та коледжі м. Запоріжжя. 

 

3. Силові структури 

- Національна поліція України; 

- Запорізька місцева прокуратура №2; 

- Ювенальна превенція; 

- Служба безпеки України. 

 

4.Галузь «Культура» 

- Національний заповідник «Хортиця»; 

- Музей історії м.Запоріжжя; 

- Музей історії Запорізького козацтва; 

- Театр Молоді; 

-Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр імені   

В.Г.Магара; 

- Муніципальний театр «Vie»; 

- Міська школа мистецтв №1. 

 

5. Галузь «Медицина»: 

- КНП «Обласна дитяча лікарня ; 

- КНП «Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №1»; 

- Пологовий будинок №1 ЗМР; 

-Жіноча консультація по Олександрівському району. 

 

6. Громадські організації та об’єднання: 
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- Союз жінок України; 

- Союз чорнобильців; 

- Об’єднання ветеранів АТО; 

- Громадське об’єднання воїнів-афганців; 

- Районна рада ветеранів війни та праці; 

- Професійна спілка працівників освіти і науки. 

         Партнерство базується на підписанні угод, договорів, меморандумів, протоколів, планів 

спільних дій та інших документів, які урегульовують взаємовигідні умови співпраці.  

 

2.8. Основні проблеми, виклики та ризики 

 

Переваги

1.Географічне розташування;

2.Високий суспільний рейтинг та 
позитивний імідж освітніх закладів 
району;

3. Потужний кадровий потенціал;

4. Створення умов для дітей з ООП

Недоліки

1.Площа приміщень (будівель) ОЗ 
району не забезпечує в повній мірі 
потреб суб'єктів освітнього процесу.

2. Нереалізовані можливості 
грантової діяльності. Фандрайзинг.

3.Недостатній рівень фінансово -
економічного, матеріально-
техніного, навчально-методичного 
забезпечення освітнього процесу в 
закладах району

Можливості

1. Створення оновленої моделі освітнього 
простору району;

2. Створення єдиного інформаційного 
простору району;

3.Оптимізація структури управління на 
основі партнерської взаємодії

4.Психолого-педагогічна просвіта батьків 

Ризики

1.Слабка мотивація суспільства та бізнесу 
до інвестування в освіту;

2. Критичний віковий склад педагогічних 
працівників

3.Негативний вплив ЗМІ на формування  
ціннісних пріоритетів;

4. Послаблення інституту сім'ї, 
відповідальності за розвиток та навчання 

SWOT-
аналіз
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III. Мета, стратегічні напрями та основні завдання стратегії 

3.1. Мета стратегії 

Стратегію розвитку освітньої системи територіального відділу освіти Олександрівського 

району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради на 2021-2028 роки (далі - 

Стратегія) розроблено з метою забезпечення умов для інноваційного розвитку системи освіти 

району відповідно до вимог законодавства України, нормативно-інструктивних документів 

Міністерства освіти і науки України, державних, регіональних та міських програм. 

Розробка Стратегії зумовлена процесами докорінного реформування національної 

системи освіти в Україні, процесами децентралізації, підвищенням ролі територіальної 

громади. Стратегічний вектор модернізації освіти полягає у необхідності наближення її до 

європейських стандартів, потреб сучасного життя, цілеспрямованого орієнтування на 

задоволення запитів жителів району щодо якісної та доступної освіти. 

Стратегія – це комплекс заходів за пріоритетними напрямками із визначенням шляхів їх 

реалізації та індикаторами виконання. У ній максимально враховано суспільні потреби 

населення району, ресурсні можливості, сучасні світові тенденції, досягнення у галузі 

педагогічних новацій, а саме: 

 

- Розвиток системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

Олександрівського району м. Запоріжжя відповідно до потреб та запитів громади щодо 

доступної якісної освіти в умовах реформування освітньої галузі України, яка забезпечує 

повноцінний розвиток кожної дитини і її успішну інтеграцію в українське  суспільство та 

європейську спільноту, ефективне і раціональне використання бюджетних коштів;  

 

- Розвиток простору нових можливостей Нової української школи; 

 

- Реалізація права дітей на доступність і безоплатність дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти у межах державних вимог до їх змісту, рівня й обсягу, надання їм якісної 

освіти;  

 

- Забезпечення функціонування та розвитку відповідного освітнього середовища для дітей 

з особливими потребами шляхом подальшого впровадження інклюзивного та інтегрованого 

навчання в закладах дошкільної, загальної середньої освіти. 

 

 Побудова якісного освітнього процесу 

 Надання якісної освіти шляхом впровадження інноваційних навчально-виховних 

методів 

 Організація освітнього процесу на засадах формування компетентності учасників 

навчально-виховного процесу 

 Забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою 

 Створення навчально-методичної бази для реалізації освітніх завдань 

 

3.2. Цілі та завдання 
 

- Підвищення рівня мотивації надання та отримання освітніх послуг 
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 Надання освітніх послуг, що ґрунтуються на співпраці та побажаннях всіх учасників 

навчально-виховного процесу 

 Залучення дітей, учнівської молоді та батьків до прийняття рішень 

 Розробка та запровадження системи заохочення обдарованої молоді 

 Розробка та запровадження системи мотивації педагогічних працівників 

 

- Формування висококваліфікованого та конкурентоспроможного педагогічного 

колективу 

 

 Підготовка педагогічних працівників до надання освітніх послуг по-новому 

 Підвищення кваліфікаційного рівня педагогічних працівників 

 Заохочення педагогічних працівників до впровадження власних/авторських навчально-

виховних програм 

 Створення умов для саморозвитку та самовдосконалення педагогічних працівників  

 

- Розбудова та розвиток освітнього середовища району 

 

Підвищення ефективності управління освітою в районі 
 Створення спроможної освітньої мережі, що відповідає демографічним потребам 

 Підвищення рівня управлінської компетентності керівників всіх рівнів  

 Формування кваліфікованого колективу освітніх закладів 

 Забезпечення розвитку закладів освіти з урахуванням потреб та суспільних запитів 

споживачів 

 Популяризація та інформаційна підтримка надання освітніх послуг 

 

Забезпечення доступності отримання якісних освітніх послуг 

 Розвиток інфраструктури закладів освіти 

 Покращення й модернізація приміщень та будівель закладів освіти 

 Оновлення й осучаснення матеріально-технічного забезпечення і навчального 

обладнання (пристроїв, пристосувань, апаратури) закладів освіти 

 Організація інклюзивного навчання та виховання в закладах освіти 

 Забезпечення рівного доступу учасників навчально-виховного процесу до навчальних 

закладів  

 Охоплення дошкільною освітою всіх дітей району 

 Охоплення більшої кількості дітей та учнівської молоді позашкільною освітою 

 Створення умов для безперешкодного доступу осіб та дітей з інвалідністю до освітніх 

закладів громади 

 

Формування безпечного освітнього середовища  району 

 Забезпечення якісними санітарно-гігієнічними умовами та медичними послугами 

учасників навчально-виховного процесу 

 Покращення організації харчування учасників навчально-виховного процесу 

 Підвищення рівня безпеки перебування учасників навчально-виховного процесу в 

закладах освіти та поряд з ними 

 Створення соціально-психологічних умов для всіх учасників навчально-виховного 

процесу 
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- Формування системи високих життєвих цінностей у дітей та учнівської молоді 

району 

 

Організація національного та міжнародного співробітництва 

 Організація різних форм заходів з налагодження обміну досвідом на регіональному та 

міжнародному рівнях 

 Розробка та впровадження освітніх та розвиткових грантових проєктів 

 Співробітництво з національними та міжнародними громадськими й освітніми 

організаціями і фондами 

 

Створення умов для формування ціннісних орієнтирів 

 Організація різних форм позашкільної освіти, що сприяють збереженню та зміцненню 

здоров’я, формуванню екологічної свідомості, вихованню толерантності та навчанню 

засадам демократії 

 Організація та проведення заходів щодо самоорганізації розвитку особистості, 

покращення комунікаційних навичок та формування активної громадянської позиції 

 Організація та проведення заходів з національно-патріотичного виховання 

 Організація та проведення заходів щодо розвитку історичних, культурних, морально-

етичних та духовних цінностей 

 

Побудова єдиного навчально-виховного простору в районі 

 Забезпечення взаємодії між закладами освіти, культури, спорту та сучасними 

бібліотеками (медіатеками) 

 Організація та проведення заходів щодо залучення батьків до освітнього процесу 

 

Виконання поставлених цілей та завдань і є шлях до отримання якісного продукту у 

вигляді ефективної освітньої мережі, компетентних, кваліфікованих вчителів та вихователів, 

достатнього матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів, розвинутих шкіл та 

закладів дошкільної освіти, що разом дає синергетичний ефект для розвитку дитини. Власне у 

цьому і полягає розпочата реформа освіти, яка ставить дитину у центр уваги, дбає про її 

розвиток, змушує думати про те, як мотивувати дитину до якісного навчання, до натхненної 

праці, як закласти міцні підвалини та високі життєві цінності для подальшого розвитку 

особистості.  

 

3.3. Стратегічні напрямки розвитку освітньої системи району 

1. Забезпечення умов щодо створення комфортного безпечного (вт.ч. інклюзивного) 

освітнього середовища. 

2. Забезпечення доступності отримання якісних освітніх послуг. 

3. Кадровий потенціал. 

4.Управління та координація процесів .  
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№ 

п. 

Виявлена проблема Заходи  (зміст) Термін 

виконання 

Відповідальна 

особа 

Очікувані результати 

 

3.3.1. Забезпечення умов щодо створення комфортного, безпечного (в т. ч. і інклюзивного) освітнього середовища  
1. 

 

1.Район обмежений приміщеннями для 

здійснення освітнього процесу у 

повному обсязі. 

 

2.Приміщення та будівлі ЗЗСО, ЗДО 

використовуються  з перевищенням 

навантаження  у відповідності  до вимог  

чинних правових актів та Санітарного 

регламенту. 

 

3.Наявні умови  погіршення безпечного, 

комфортного середовища  закладів 

освіти:  будівель, приміщень, покрівлі, 

інженерних споруд, спортивних та 

ігрових майданчиків, огорож, які є 

застарілими та потребують проведення 

поточних, капітальних ремонтів, 

реконструкції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Привести структуру ЗЗСО району у 

відповідність до вимог чинних 

нормативних актів. 

 

 

2.Будівля приміщення нового освітнього 

закладу. 

 

 

 

3.Проведення робіт: 

1. Капітальний ремонт приміщень ЗДО № 

1, 3, 108; 

4.Термомодернізація будівель ЗДО № 

9,19,25,66, ЗГ №1, ЗЛ №105, ЗЗСО№76;3 

5.Проведення капітальних та поточних 

ремонтних робіт:  

-покрівлі ЗГ№1,2, ЗЗСО№5,15,76, 

ЗЛ№105,ЗАЛ, ЗТЛ, ЗДО№3,9,19,25,36,55, 

66,75, 81, 98,108,130; 

-туалетних кімнат ЗГ№1,2, 

ЗЗСО№5,15,76, ЗК№98, ЗЛ №105, ЗТЛ; 

ЗДО№3,9,19,25, 

55,66,75,81,98,108,130,182,ЦДЮТ; 

-інженерних мереж ЗГ №1,2,11, ЗЗСО № 

5,15,76,98,ЗАЛ,ЗТЛ, ЗДО № 3, 9, 19 , 25, 

36, 55, 66,8 1,108,130,164,182, ЦДЮТ; 

2021 

 

 

 

 

 

2028 

 

 

 

За 

графіком 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ТВО 

Даневська В.О. 

Директори ЗЗСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ТВО 

Даневська В.О. 

Кущ Л.І. 

Директори ЗЗСО 

Директори ЗДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якісних 

показників освітньої 

діяльності учасників 

процесу педагогічної 

взаємодіє. 

 

 

 

 

Зменшення розміру 

комунальних платежів 

за 

Робота в 

оптимальному режимі 

опалювальної системи 

 

Безпека експлуатації 

будівель та 

приміщень, 

забезпечення їх 

надійності створіння 

умови для одержання 

якісної освіти, 

підвищення 

комфортності 

перебування 

здобувачів освіти, всіх 

учасників процесу 

педагогічної взаємодії 

у ЗЗСО,ЗДО, ПНЗ. 
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4. Невідповідність приміщень освітніх 

закладів вимогам НОП та ДБН В.2.2-

3:2018 Будинки і споруди. Заклади 

освіти. 

5.Автоматична пожежна сигналізація в 

усіх закладах освіти району (окрім ЗТЛ, 

ЗДО,№ 55, 66) відсутня.  

6.Відсутня обробка дерев'яних 

конструкцій, горищ вогнезахисною 

-заміна вікон та дверних блоків ЗГ № 1,2, 

ЗЗСО№5,15,76,98,ЗАЛ,ЗТЛ,«Альтернати

ва»,ЦДЮТ,ЗДО№19,25,36,55,66,81,108,1

64,182. 

-ремонт спортивних та актових залів ЗГ № 

2,11,ЗЗСО № 15,76,98,ЗАЛ,ЗТЛ, ЗЛ № 

105, ЗДО № 25, 108; 

-ремонт харчоблоків та їдалень ЗГ № 

1,2,11, ЗЗСО № 5,15,76,98, ЗЛ № 105, ЗАЛ, 

ЗТЛ, ЗДО № 

3,19,25,55,66,75,81,98,108,130,182.  

- реконструкція та будівництво 

спортивних та ігрових майданчиків ЗГ№ 

1,2,11, ЗЗСО № 5, 76, ЗЛ № 105, ЗТЛ, ЗДО 

№ 3,19,25,36,66,81,108,130,182; 

-благоустрій територій закладів освіти ЗГ 

№ 1,2,11, ЗЗСО № 5,15,76,98,ЗЛ№ 105, 

ЗАЛ, ЗТЛ, ЗДО № 3, 9, 19, 25, 36, 55, 66, 

75, 81, 98, 108, 130, 164, 182. 

 

4.Встановлення автоматичної пожежної 

сигналізації з подальшим технічним 

обслуговуванням; 

ЗЗСО № 1, 2,5,11, 

ЗЗСО № 15, ЗАЛ, 76 

ЗЗСО № 98, 105 

ЗДО № 3, 9, 19, 

ЗДО № 25,36,75 

ЗДО № 81,98,108 

ЗДО № 130,164,182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ТВО 

Баканова К.Є. 

Кущ Л.І. 

Директори ЗЗСО 

Директори ЗДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості 

надання освітніх 

послуг 

 

 

 

Робота в 

оптимальному режимі 

опалювальної системи 
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сумішшю в ЗЗСО № 15, 76, ЗДО № 3, 

ЗДО № 75. 

7.Не забезпечені в повному обсязі 

засобами індивідуального захисту 

(протигазами) працівники закладів 

освіти. 

8.Не проведено демонтажних робіт (в 

повному обсязі) стін та стелі що 

облицьовані горючим матеріалом 

(пластик, ДСП) в ЗАЛ, ЗТЛ, ЗДО № 25 

та ЗДО № 75. 

 

9.Наявність функціональних груп 

приміщень (площ в них) не відповідає  

вимогам чинного законодавства. 

10. Отримання ліцензії на вид 

господарської діяльності: «Медична 

практика» усіма закладами освіти 

Олександрівського району; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Проведення: 

- обробки дерев'яних конструкцій горищ 

вогнезахисною сумішшю 

ЗЗСО № 15, 76, ЗДО № 3,75; 

- демонтування  зі стін та стелі 

облицювання горючим матеріалом 

(пластик, ДСП) ЗЗСО № 15, ЗАЛ, ЗТЛ 

ЗДО № 19,25,75 

 

 

 

 

 

 

1.Приведення у відповідність до вимог 

Санітарного регламенту  

документи на ліцензування: 

ЗЗСО № 1,2,5,11,ЗАЛ,76,ЗТЛ 

ЗДО № 3,19,25,81,98,108,130 

2. Привести у відповідність до вимог  

Постанови Кабінету Міністрів України 

від 20.01.2021 № 31 «Порядок здійснення 

медичного обслуговування учнів закладів 

загальної середньої освіти» та 

Постанови кабінету Міністрів України від  

14.06.2002 № 826 «Порядок медичного 

обслуговування дітей у дошкільному 

навчальному закладі»  

ЗЗСО № 1,2,3,№ 5, 11, 15, 105, ЗАЛ ,ЗТЛ  

ліцей «Альтернатива», ;№76, 98 

ЗДО  № 3,9,19,25,№36,55,66,№75,81,98, 

№108,130,164,182 

 

 

 

 

2021-2025 

 

 

 

2021-2025 

 

До 2025 

 

 

 

 

 

2021 

 

2022 

2023 

 

 

 

 

 

 

2024 

 

 

2025 

2026 

2027 

2028 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ТВО 

Баканова К.Є. 

Кущ Л.І. 

Директори ЗЗСО 

Директори ЗДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості 

наданих освітніх 

послуг 

 

 

 

Забезпечення умов 

безпечного 

перебування в ЗЗСО, 

ЗДО, які сприятимуть 

створенню більш 

продуктивному 

освітньому процесу 

для всіх учасників 

педагогічної взаємодії 

 

 

Створення безпечних, 

комфортних  

умов для учасників 

освітнього процесу 

 

 

 

 

Підвищення якості 

медичного 

обслуговування 

учасників освітнього 

процесу 
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11.Недостатнє фінансування для 

забезпечення виконання діючих норм 

основних продуктів для учнів. 

(Виконуються на 80 %). 

12.Забезпечення безкоштовним 

харчуванням здобувачів освіти 1-4 

класів. 

13.Застаріле обладнання. Необхідність в 

осучаснені їдалень та харчоблоків 

закладів освіти.   

 

14.Недостатній рівень управлінські дії 

та використання резервів педагогічних 

колективів освітніх закладів, 

спеціалістів ІРЦ для створення 

комфортних умов під час освітнього 

процесу та поза ним для дітей з ООП. 

15. Наявна матеріально-технічна база 

закладів та ІРЦ з питань інклюзивної 

освіти, проведення  корекційно-

розвиткових занять потребує 

осучаснення. 

16. Не  забезпечено архітектурну 

доступність до приміщень закладів 

1..Приведення у відповідність до вимог 

Санiтарного регламенту для закладів 

загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства 

охорони здоров'я України вiд 25.09.2020 

№ 2205 обладнання. Та приміщення. 

2.Оновлення в харчоблоках  

технологічного та холодильного 

обладнання, інвентарю, посуду для 

приготування їжі та харчування дітей, 

меблями. 

3.Проведення ремонту харчоблоків, 

їдалень, водогонів, каналізацій, заміни 

вентиляційних систем. 

 

 

 

 

1.Забезпечення виконання заходів з 

питань організації освітнього процесу 

для дітей з ООП в ЗЗСО  району № 1, 3, 

5, 76 та ІРЦ ЗДО № 130,182. 

 

 

 

2.Складання та реалізація плану- 

графіку поетапного приведення 

матеріально-технічного забезпечення 

ЗЗСО, ЗДО. ІРЦ до вимог чинних 

нормативних актів з даного питання. 

3.Придбання вертикального підйомника 

для ЗЗСО №1,76,5 та облаштування 

інших будівель ЗЗСО, ЗДО 

 

 

 

 

 

 

 

За 

графіком 

2021-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Згідно 

графіку 

 

 

 

 

 

 2021-2023 

 

 

 

 

2021-2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ТВО 

Нечет А.О. 

Кущ Л.І. 

Директори ЗЗСО 

Директори ЗДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ТВО 

Кущ Л.І. 

Директори ЗЗСО 

Директори ЗДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формування культури 

здорового харчування 

здобувачів освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забезпечення 

комфортних, 

безпечних умов, що 

сприятимуть високому 

рівню продуктивності 

освітнього процесу для 

дітей з ООП 
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освіти  для маломобільних груп 

населення відповідно до вимог 

державних будівельних норм і 

стандартів 

17.Відсутність сучасної комп’ютерної 

техніки для роботи в АС ІРЦ порталі, 

оперативної та якісної обробки 

висновків комплексної психолого-

педагогічної оцінки розвитку дитини. 

18. Розташування ІРЦ у пристосованому 

приміщенні та відсутність архітектурній 

доступності; 

19.Недостатня поінформованість 

батьків дітей з особливими освітніми 

потребами про альтернативні 

можливості отримання освіти їх дітьми. 

 

 

20.Велика питома вага морально 

застарілої комп’ютерної техніки.  

21.Забезпечення захисту персональних 

даних учасників освітнього процесу в 

електронному освітньому середовищі. 

22.Недостатне фінансування для 

проведення профілактичних робіт, 

придбання ліцензійного програмного 

забезпечення.  

пандусами(за рахунок бюджету та 

спонсорських коштів). 

 

  

 

 

 

 

1.Скласти план-графік потреб 

 

 

2. Приведення у відповідність до вимог 

Санітарного регламенту, НОП, 

пристосованого приміщення  ІРЦ. 

 

3. Ремонт ганку, приміщення центру з 

облаштуванням пандусом.  

 

 

 

4. Забезпечити роботу постійно діючого 

лекторію для батьків. 

 

5.Здійснити  інформування всіх 

учасників процесу педагогічної 

взаємодії про надання освітніх послуг 

для дітей з ООП через ЗМІ, Веб-сайти 

ЗЗСО, ТВО інші джерела. 

 

1.Проведення  інвентаризації 
інформаційних та програмно-технічних 
ресурсів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 

25.03.2021 

 

 

2022-2023 

 

 

2023 

 

 

 

 

Постійно, 

за планом 

 

 

 

 

Квітень 

2021 

 

За 

графіком 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ТВО 

Кущ Л.І. 

Директори ЗЗСО 

Директори ЗДО 

 

 

Начальник ТВО 

Кущ Л.І. 

Директори ЗЗСО 

Директори ЗДО 

 

Очеретнюк Т.Л. 

 

 

 

Очеретнюк Т.Л. 

 

 

 

 

 

 

Начальник ТВО 

Бірзул С.А. 

Кущ Л.І. 

Директори ЗЗСО 

Директори ЗДО 

 

Доступ до АС ІРЦ 

батьків для роботи в 

онлайн режимі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Збільшення кількості 

ЗЗСО,  що 

комп’юторізовані та 

укомплектовані 

мультімедійними 

пристроями 

Підвищення якості 

наданих освітніх 

послуг 

Захищеність 

персональних даних 
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2.Проведення ( за графіком) 

профілактичних робіт засобів 

інформатизації. 
3.Оновлення застарілої комп’ютерної 

техніки. 
4.Придбання ліцензійного програмного 

забезпечення. 
 

Карта 

потреб  

 

2021-2025 

 

 

2022-2027 

 

 

 

3.3.2. Забезпечення доступності отримання якісних освітніх послуг 
 1.Недостатня забезпеченість наочними 

та навчально-дидактичними 

матеріалами класів НУШ ( 80%). 

 

2.Не виконуються вимоги Санітарного 

регламенту стосовно площі класної 

кімнати (2,4 м2) на одного учня. 

3.Перевищення показника 

наповнюваності у класах НУШ освітніх 

закладів  № 1,15,11.  

4.Недостатня матеріально-технічна, 

науково-дослідницька та 

експериментальна база закладів освіти 

для роботи з обдарованими;  

5.Відсутність цільового фінансування 

для забезпечення роботи з 

обдарованими учнями, стимулювання 

обдарованої учнівської молоді та її 

наставників. 

 

1.Скласти карту потреб( додатково) 

забезпечення наочними та навчально-

дидактичними матеріалами класів НУШ. 

2. Поступове перетворення шкільних 

бібліотек на медіатеки,  коворкінг -

центри, місця розвитку і виховання:  

- організація  діалогів, дискусій і дебатів; 

- читання книг і обговорення; 

- індивідуальна пізнавальна діяльність 

учнів; -організація дозвілля.     

3.Створення мультимедійного простору в 

школах району. 
3.Приведення у відповідність до вимог  

Законів України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту», 

Санітарного регламенту, наповнюваність 

класів НУШ. 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень 

2021 

 

 

 

 

 

2023-2026 

 

 

 

 

 

 

2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ТВО 

Бірзул С.А. 

Кущ Л.І. 

Директори ЗЗСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ТВО 

Бірзул С.А. 

Кущ Л.І. 

Директори ЗЗСО 

 

 

 

 

 

 

Підвищення якості 

наданих освітніх 

послуг 

 

 

 

 

 

Здатність здобувачів 

освіти 

використовувати 

інформаційно-

комунікаційні 

технології та 

відповідні засоби для 

виконання 

особистісних і 

суспільно значущих 

завдань надбання ними 

навичок спілкування , 

способів взаємодії з 

людьми, культурної 

організації дозвілля. 
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6. Недостатній рівень фінансування 

закладів позашкільної освіти.  

7. Відсутність окремої будівлі з 

прилеглою безпечною територією у 

ПНЗ. В закладі освіти 70% приміщень не 

відповідають санітарним нормам та 

правилам.  

8. Перевантаження груп ПНЗ 

вихованцями.  

9.Відсутність інклюзивного освітнього 

середовища (ресурсної кімнати, 

облаштування пандусами структурних 

підрозділів за адресою вул. Поштова, 

57а, вул. Гоголя, 155, вул. Запорізька, 4а, 

вул. Фортечна, 1а). 

1.Приведення у відповідність до вимог 

Санітарного регламенту, НОП, 

пристосованого приміщення ПНЗ. 

 

2..Облаштувати приміщення пандусом. 

 

3.Скласти карту потреб. 

 

4.Приведення наповнюваності груп ПНЗ 

у відповідність до вимог Закону України 

«Про освіту». 

 

 

 

 

 

 

2022-2024 

 

 

 

2023 

 

2023 

 

2022-2023 

 

 

 

 

Начальник ТВО 

Бірзул С.А. 

Кущ Л.І. 

Директори 

ЗЗСО,ПНЗ 

 

 

 

 

 

 

Підвищення рівня 

надання якісних 

освітніх послуг. 

 

 

 

Створення 

комфортних, 

безпечних умов для 

надання додаткових 

освітніх послуг 

3.3.3. Кадрове забезпечення 
 1.Наявність вакансій педагогічних 

працівників. 

2.Віковий склад педагогічних 

працівників критичний, потребує 

омолодження. 

3. Гендерна нерівність співвідношення 

педагогічного складу працівників. 

4.Невідповідність фінансування 

(механізмів, регламенту) напрямку 

підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників 

чинним нормативно правовим актам.  

1.Забезпечити інформування 

педагогічних кадрів щодо можливості 

продовжити навчання в закладах вищої 

освіти заочно або дистанційно з 

можливістю одночасного проходження 

практики на робочому місці; стосовно  

проведення тренінгів, семінарів, 

вебінарів, майстер-класів у суб’єктів 

підвищення кваліфікації, що провадять 

освітню діяльність 

2.Розробити заходи щодо підвищення 

освітнього рівня, педагогічної 

майстерності за рахунок самоосвіти або 

дистанційного навчання; інформування та 

супроводу педагогів в частині 

 Начальник ТВО 

Борисенко О.І. 

Директори 

ЗЗСО,ПНЗ 

Директори ЗДО 

 

 

 

 

 

 

Борисенко О.І. 

Директори 

ЗЗСО,ПНЗ 

Директори ЗДО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підвищення загально 

культурного рівня 

педагогів та 

вихователів, 

підвищення рівня 
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5.Кваліфікаційний рівень педагогічних 

працівників потребує приведення у 

відповідність до вимог чинних 

законодавчих актів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

удосконалення знань та вмінь роботи з 

учнями з ООП; 

3.Проведення нарад, семінарів, 

роз’яснювальної роботи щодо змін в 

законодавчій базі. 

4. Розробити заходи щодо співпраці з 

закладами вищої освіти 

5.Забезпечення супроводу проходження 

молодими спеціалістами педагогічної 

інтернатури. 

6.Забезпечення педагогічного супроводу 

та підтримка педагогом-наставником 

молодих кадрів; 

7.Забезпечення супроводу укладання 

трудових договорів з педагогічними 

працівниками, які досягли пенсійного віку 

та яким виплачується пенсія за віком, 

строком від одного до трьох років 

 

 

Борисенко О.І. 

 

 

Борисенко О.І. 

 

Борисенко 

Директори 

ЗЗСО,ЗДО,ПНЗ 

Директори 

ЗЗСО,ЗДО,ПНЗ 

 

Борисенко 

Директори 

ЗЗСО,ЗДО,ПНЗ 

 

надання освітніх 

послуг 

 

Спонукання 

вихователів та 

педагогічних 

працівників 

запроваджувати власні 

навчальні 

(альтернативні) 

програми 

 

 3.3.4.. Управління та координація процесів освітньої системи району 

 1.Мережа груп компенсуючого типу 

функціонує із значним перевищенням 

показника граничної наповнюваності 

груп, особливо у групах для дітей з 

порушенням мови та опорно-рухового 

апарату, що знижує ефективність та 

показники якості корекційно-

відновлювального процесу. 

2 Погіршення  умови праці вихователів, 

зниження показників якості освіти за 

рахунок підвищення наповнюваності 

груп та  порушення нормативів. 

1.Розробка та впровадження заходів 

системних змін МОН України «Якісна 

дошкільна освіта». 

2.Капітальний ремонт будівлі ЗДО № 1. 

3. Розширення мережі груп 

компенсуючого типу 

 

4.Перепрофілювання ЗДО № 66 

 

 

 

 

 

 

2021 
 
 

2022 
 
2022-2023 

 
2021 

 
 
 
 
 
 

Начальник ТВО 

Ткач Н.О. 

Директори ЗДО 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник ТВО 

Ткач Н.О. 

Директори ЗДО 

 

Розгалуження мережі 

ЗДО різних типів та 

форм власності, 

поступове зменшення 

черги в ЗДО. 

 

Створення додаткових 

місць в групах ЗДО 

Забезпечення 

доступності освіти для 

дітей з ООП 
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3. Необхідність  перепрофілювання 

освітніх закладів № 2, 5, 11, 15, ЗАЛ, 76, 

98 та приведення їх типу,  у 

відповідність до вимог Закону України 

«Про повну загальну середню освіту». 

4. Необхідність приведення у 

відповідність статутних документів 

Запорізького технічного ліцею та 

ліцею № 105 

5.Порушення прав здобувачів освіти на 

одержання якісних послуг.(наявність ІІ 

зміни, полу зміни). 

6.Порушення середньої наповнюваності 

класів у відповідності до вимог Законів 

України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту».  

 

1.Приведення у відповідність до ст.32,35 

Законів України «Про освіту», «Про 

повну загальну середню освіту»: тип 

«Гімназія»-ЗЗСО № 5, 

№76,ЗАЛ,2, 15,98 

- тип «ліцей» - № 11 

2.Розробити заходи щодо виведення 10 

класів в ЗЗСО 

№ 2, 15, 98, 76, ЗАЛ. 

3.Разробити план-графік щодо 

поступового виведення 1 класів в ЗГ № 11 

4. Скласти мапу освітнього середовища 

Олександрівського району. 

 

5.Провести співбесіди з директорами 

освітніх закладів щодо 100% виконання 

вимог ст. 4,.5,8, 9,32,35 Закону України 

«Про повну загальну середню освіту. 

6.Провести переоформлення установчих 

документів ЗЗСО № 5 

№ 2, 11, 15,  76, 98, ЗАЛ, ЗТЛ, 105, 11. 

7.Розробити заходи на всіх рівнях 

управління  щодо усунення недоліків з 

питань наповнюваності класів, здійснення 

освітніх послуг у ІІ зміну, полузміну. 

8. Провести співбесіди з керівниками 

ЗЗСО з даного питання.  

Внести зміни в попередню мережу на 

2021/2022 н.р. 

9.Привести структуру ЗЗСО району у 

відповідність до вимог чинних 

нормативних актів. 

 
2021 

 

2022 

 

Квітень 

2021 

 

 

Квітень 

2021 

 

Березень 

2021 

 

За 

графіком 

 

 

2021 

2022 

 

Квітень 

2021 

Травень 

2021 

 

 

2021-2022 

 

Начальник ТВО 

Даневська В.О. 

Директори ЗЗСО  

 

 

 

Даневська В.О. 

Директори ЗЗСО 

 

Даневська В.О. 

Директори ЗЗСО 

 

Начальник ТВО 

Даневська В.О. 

 

Начальник ТВО 

Даневська В.О. 

 

 

 

Даневська В.О. 

Директори ЗЗСО 

Даневська В.О. 

Директори ЗЗСО 

 

Начальник ТВО 

Даневська В.О. 

Директори ЗЗСО 

 

Створення 

спроможної освітньої 

мережі, що відповідає 

вимогам чинного 

законодавства та 

запиту соціуму 

 

 

 

Підвищення якості 

надання освітніх 

послуг 
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IV. Моніторинг  реалізації Стратегії 

З початку роботи зі стратегічного планування було наголошено на важливості 

впровадження та моніторингу Стратегії розвитку освітньої системи територіального відділу 

освіти Олександрівського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради до 2028 

року. 

У роботі над розробкою Стратегії брали участь представники від місцевого 

самоврядування, керівники закладів освіти, громадських та інших організацій, що забезпечує 

реалістичність її виконання та довіру. 

Реалізація Стратегії здійснюватиметься на основі партнерства, координації та 

узгодження діяльності всіх основних учасників цього процесу. 

Стратегія розвитку освіти Олександрівського району впроваджуватиметься через 

виконання комплексу організаційних, фінансових та інформаційних заходів відповідно до 

Національної Стратегії та інших регіональних програм. 

Забезпечення реалізації – це управлінське завдання, що передбачає контроль за 

діяльністю закладів освіти, які задіяні у процесі впровадження Стратегії. 

 Стратегія має статус головного планувального документа освітньої системи 

Олександрівського району. 

Методика реалізації Стратегії передбачає визначення пріоритетів впровадження. 

Важливим є здійснення Стратегії в рамках трьох послідовних та взаємопов’язаних програмних 

циклів: 

Перший – 2021-2022 роки. 

Другий  – 2022-2024 роки. 

Третій   –  2024-2028 роки. 

Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюватиметься за рахунок: 

- Державного бюджету; 

- коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм 

центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної 

сфери у регіонах; 

- субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; 

- коштів місцевих бюджетів; 

- коштів міжнародної технічної допомоги, міжнародних фінансових організацій; 

- коштів інвесторів.  

Система моніторингу та індикаторів виконання Стратегії 

 

Індикатори потрібно розділяти на індикатори досягнення: Бачення, напрямів розвитку; 

Стратегічних цілей, Операційних цілей. Можна обмежитись розробкою індикаторів 

досягнення Стратегічних цілей, як результату виконання Плану дій з реалізації Стратегії.  

Підсумки моніторингу підводяться один раз на рік у вигляді річних звітів. Результати звітів 

з моніторингу реалізації стратегії повинні обов'язково публікуватись на офіційному сайті 

територіального відділу освіти Олександрівського району. 

Фіксуються та аналізуються: а) ступінь виконання кожної задачі; б) невиконані завдання, 

причини відхилення, пропозиції; г) дані за індикаторами, що відображають результат 

реалізації; г) оцінка потреб у фінансуванні; д) пропозиції щодо вдосконалення діючої системи 

моніторингу. 

Стратегія - це живий документ, що потребує постійного оновлення у зв'язку зі зміною 

обставин та відповідно до висновків і рекомендацій звіту щодо процесу реалізації. Тому кожні 
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півроку на основі моніторингу Стратегії слід здійснювати оцінку необхідності уточнення чи 

перегляду окремих елементів Стратегії у світлі нових тенденцій і обставин, що можуть 

виникати, та впливу зовнішніх і внутрішніх факторів. 

Для всіх можливих форм організації процесу моніторингу головним є проведення 

ретельного відслідковування виконання завдань, іх коригування, актуалізації Стратегії при 

необхідності, з огляду на зміну ситуації, оскільки одні  завдання  будуть завершені, другі 

будуть замінені на інші, а деякі будуть додані до переліку. 

Територіальний відділ освіти, дорадчі органи відстежуватимуть реалізацію та виконання  

стратегічних й операційних цілей, завдань Стратегії.  

 

V. Очікувані результати реалізації Стратегії розвитку освітньої 

системи. 

7.1 Формування оптимальної мережі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти району; 

7.2. Задоволення потреб мешканців району у отриманні дітьми якісної дошкільної освіти;  

7.3. Покращення якості провадження освітньої діяльності;  

7.4. Створення умов для безпечного перебування дітей в закладах освіти району. 
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