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ВСТУПНЕ СЛОВО

Н

апередодні 2018-2019 навчального року ми продовжуємо мріяти про те, щоб
кожна наша дитина була успішною і щасливою у подальшому житті, не втратила свої таланти, самореалізувалася, стала особистістю. А ми, освітяни, маємо не
зупинятися у творчому пошуку, рухатися вперед, постійно працювати над собою,
аналізувати, навчатися і вдосконалювати свої ідеї в пошуках нових підходів для розвитку кожної ДИТИНИ, впроваджувати напрацьоване у життя.
Столиця прагне першості у питанні реформування освіти та запровадження концепції Нової української школи, що передбачає зміну державного стандарту
освіти, й, відповідно, і створення якісно нових умов для навчання.
Кожен із нас має стати джерелом змін. Нашою освітянською родиною вже
зроблено багато. Весь попередній навчальний рік ми спільно з стейкголдерами
освіти вчилися працювати з дітьми в рамках нового проекту. 2018 рік був насичений навчальними курсами, тренінгами, семінарами, конференціями, які максимально доступно втілювали завдання щодо впровадження Нової української школи. Ми відходимо від застарілих рамок та надаємо кожному учаснику освітнього
процесу більше свободи дій та самостійно визначати хід навчального процесу.
2018 рік – рік напруженої роботи, рік змін освітнього простору кожного закладу освіти. Разом з ВАМИ ми пройшли шляхами благоустрою, облаштуванням
ділянок, фасадів, інтер’єрів закладів освіти; створювали стильні та креативні приміщення не тільки для навчання, а й для активного відпочинку учнів. Ми змінювали
шкільні стадіони та спортивні зали, ігрові майданчики, їдальні; забезпечували заклади освіти побутовими товарами, господарським інвентарем та інструментами,
посудом, канцелярським приладдям, іншим дріб’язком тощо.
Ми вчимося бачити і концентрувати увагу на успіхах кожного учасника
освітнього процесу! Вчимося аналізувати сильні та слабкі сторони нашої роботи!
Певні, що разом зможемо досягнути всіх цілей, поставлених на новий навчальний
рік! Сподіваємось, що все заплановане нам вдасться! Ми впевнено крокуємо далі…
Попереду ще дуже багато роботи, спрямованої на нові освітні стандарти, цифрові
підходи надання освітніх послуг, формування нового освітнього простору, де у центрі уваги – учень та його безумовна індивідуальна траєкторія розвитку!
Спасибі, що були із нами, далі буде!
Олена Фіданян
Директор Департаменту освіти і науки
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МЕРЕЖА

569
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Д
4

закладів
дошкільної
освіти

+54

429

дитячо-юнацькі
спортивні школи

закладів загальної
середньої освіти

12 тисяч студентів
68 тисяч працівників
(40 тисяч педагогів)
500 тисяч учнів та вихованців
1,5 мільйона членів родин

41

заклад позашкільної
освіти

+13

ВНЗ І-ІІ рівня
акредитації

1

заклад вищої
освіти

ОСВІТА КИЄВА

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

24

заклади
професійно-технічної
освіти
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Бюджет галузі «Освіта» у 2017 році
Освоєно у повному обсязі у сумі

10 354,3

на 3 353,9 млн.грн. (48,0%) більше,
ніж було використано у 2016 році.
Виконано усі заплановані програми.
На забезпечення навчальних закладів побутовими товарами,

господарським інвентарем та
інструментами, посудом, канцелярським приладдям, іншим
дріб’язком виділено

104,9
млн.грн

що на 29,9 млн.грн.
більше у порівнянні
з 2016 роком

Доплата за перевищення наповнюваності груп у ЗДО

Загальний обсяг доплати по місту за
рік становив

4,2 млн.грн.

середній
розмір
доплати
6

700

+

7 453,2 млн.грн.

млн.грн., що

гривень

оплата праці
та нарахування

83%

видатки
на
захищені
статті

826,7млн.грн.

оплата комунальних
послуг та енергоносіїв

403,5 млн.грн.

забезпечення
продуктами харчування
У 2017 році в першу чергу забезпечувалось фінансування видатків захищених статей бюджету.
Окрім обов’язкових виплат всім працівникам закладів освіти міста, які фінансуються з
бюджету Києва, було збережено та виплачено
муніципальну надбавку за складність та напруженість у роботі.

20%

посадового
окладу

педагогічним
та іншим
не педагогічним
працівникам

50%
керівникам та
заступникам
керівників

К

Заробітна плата +премії (тис.грн)

ЗЗСО
10,3

+31,0

директор/завідувач

3,5-6,8
+10,0

ЗДО
7,2

+18,0
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У

2017 році не в повному обсязі виділено освітню субвенцію для оплати праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти. Тому для
забезпечення виплати заробітної плати у повному обсязі з бюджету міста Києва додатково
виділено 587,8 млн.грн.
иїв один з трьох регіонів України, який з 1 січня забезпечив підвищення заробітної плати
педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної та професійної освіти, на що
було виділено додатково 175,2 млн.грн. У середньому заробітна плата педагогічних працівників закладів освіти у 2017 році зросла на 50%. Також завдяки оптимізації витрат по галузі
«Освіта» всі працівники комунальних закладів освіти міста Києва отримали премію (середній
розмір 14,5 тис.грн.) наприкінці 2017 року.

3,5-5,3
вчитель/вихователь
(по категорії)

2,7

+9,0

2,7
технічний
працівник

7
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МІСЬКІ

О

крім захищених статей видатків у
бюджеті передбачено кошти на утримання установ та закладів освіти у сумі
1 670,9 млн.грн. (загальноміські освітні
програми, капітальні та поточні ремонти,
придбання обладнання, поточне утримання установ та закладів освіти).
Для забезпечення інклюзивного
навчання у 2017 році в навчальних закладах міста Києва передбачено освітню субвенцію у сумі 22,5 млн.грн.
Видатки бюджету розвитку (капітальні
видатки) у 2017 році використано у сумі
969,8 млн.грн., що майже у 2 рази більше в порівнянні з 2016 роком. У загальному
обсязі бюджету 2017 року ці видатки склали 9,4%, у 2016 році 8,5%.

Програма економічного і соціального розвитку м. Києва

У 2017 році відповідно до Програми економічного і соціального розвитку м. Києва
за рахунок коштів бюджету розвитку здійснювалось будівництво, реконструкція та капітальний ремонт закладів
освіти на загальну суму 1,6 млрд.грн.
м. Київ займає І місце серед регіонів
України щодо середнього показника виділених коштів на проведення капітального ремонту.

*

1 ЗЗСО

= млн.грн.
0,5

освітні

Департаментом освіти і науки у 2017 році
виконано 7 міських освітніх програм

млн. грн.

Для створенням профільних STEM
та STEAM – центрів були придбано
Сучасне обладнання для кабінетів природничих дисциплін

15,9

Обладнання для спортзалів

9,7
млн. грн.

Електронні книги для 5-х класів,
6-х класів

19,5

млн. грн.

4,0

млн. грн.

2,8
млн. грн.
1,4

млн. грн.

0,3

млн. грн.

Підручники для учнів 1-4 класів
Підручники для учнів
4-х та 7-х класів
Новорічні та різдвяні свята для
дітей пільгових категорій
Доставка підручників

У тому числі,
придбано шахи
у кількості 260
комплектів на
суму 3,7 млн.грн.

/

ЗАГАЛЬНОМІСЬКІ

програми

Районними в місті Києві державними
адміністраціями у повному обсязі виконано 9 загальноміських освітніх програм

406,8

Підготовка до нового
2017-2018 навчального року млн. грн.

176,8

Підготовка до роботи в
осінньо-зимовий період млн. грн.

104,9

Дріб’язок на побутові потреби млн. грн.
Придбання меблів
Заміна вікон

89,7
млн. грн.

83,8
млн. грн.

72,2

Заміна ламп на
енергозберігаючі Led млн. грн.

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

/

19,2

Відновлення закладів
дошкільної освіти млн. грн.
Придбання комп’ютерної
техніки

11,9
млн. грн.

У 2017 році у бюджеті м. Києва були
млн.
грн.
передбачені видатки у сумі
на оформлення права користування
земельною ділянкою у навчальних
закладах. За результатами проведених
конкурсних торгів обсяг видатків склав
- 65,2 млн.грн. Сума економії коштів
склала 34,8 млн.грн.

100,0

9
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Основні показники бюджету 2018 року по галузі «Освіта»

Б

юджет міста Києва по
галузі “Освіта” затверджено у

сумі
12 738,5 млн.грн., що на 23% більше
ніж було використано у 2017 році
(10 354,3 млн.грн.), у т.ч.:
• 8 607,2 млн.грн. - оплата праці з
нарахуваннями
• 498,3 млн.грн. - харчування
• 1 321,1 млн.грн. - комунальні послуги та енергоносії
• 798,0 млн.грн. - капітальні видатки
• 1 513,9 млн.грн. -інші видатки (оплата послуг, закупівля дріб’язку та інше)

П

ідвищення заробітної плати у 2018 році

З 1 січня 2018 року відповідно до постанови Уряду передбачено збільшення розміру надбавки за престижність праці до 30% посадового окладу (ставки заробітної плати) керівникам
закладів загальної середньої освіти, їх заступникам та учителям (у 2017 році виплачувалась
у розмірі 20%). Всім іншим категоріям педагогічних працівників така надбавка може бути
встановлена з 1 вересня 2018 року.

У 2018 році з Державного бюджету України виділено освітню субвенцію для оплати праці педагогічним
працівникам закладів загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації у
сумі 2 805,5 млн.грн. При цьому, державою не забезпечено потребу в коштах на виплату заробітної плати
на суму 865,0 млн.грн. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 № 929-р
«Про розподіл нерозподілених видатків освітньої субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, у 2017 році» у 2018 році для навчальних закладів міста Києва
передбачений розподіл коштів освітньої субвенції для придбання засобів навчання та
навчального обладнання за напрямами, визначеними зазначеною постановою, у сумі
47 685,6 тис.грн. Для забезпечення інклюзивного навчання у 2018 році в навчальних закладах міста Києва передбачена освітня субвенція у сумі 29,8 млн.грн.

П

ередача
державних
вищих
навчальних закладів І—ІІ рівня
акредитації ц

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

О

світня субвенція

Департаменту освіти і науки передані 13 державних вищих навчальних закладів без передачі відповідних ресурсів державного бюджету
на утримання цих закладів. Навантаження на
бюджет м. Києва складає 192,0 млн.грн.

Д

ріб’язок

продовжується забезпечення навчальних закладів побутовими товарами, господарським інвентарем та інструментами, посудом, канцелярським приладдям, іншим
дріб’язком. На зазначені цілі передбачено
видатки у сумі 160,1 млн.грн., що на 34,5%
(55,2 млн.грн.) більше ніж використано у
2017 році (104,9 млн.грн.)

млн.грн.
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З

агальноміські освітні програми

Департаментом освіти і науки у 2018 році передбачено виконання наступних програм на
загальну суму 18,1 млн.грн.

• 2,0 млн. грн. - «Новорічні та різдвяні свята для дітей пільгових категорій»
• 0,7 млн. грн. - «Доставка підручників»
• 15,4 млн.грн. - «Новий освітній простір» (придбання обладнання для реалізації проекту
«Нова українська школа»)

Районними в місті Києві державними адміністраціями передбачено видатки у сумі
513,4 млн.грн. на виконання 11 загальноміських освітніх програм, а саме:

Вперше!
•
•
•
•

61,2 млн.грн. - Капітальний ремонт ігрових майданчиків у ЗДО
4,0 млн.грн. - Придбання ігрових майданчиків у ЗДО
44,6 млн.грн. - Забезпечення архітектурної доступності до навчальних закладів м. Києва
36,0 млн.грн. - Новий освітній простір

Продовжуються
•
•
•
•
•
•
•

64,0 млн.грн. - Заміна вікон
72,8 млн.грн. - Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період
153,9 млн.грн. - Підготовка до нового 2017-2018 навчального року
16,6 млн.грн. - Відновлення груп у ЗДО
17,4 млн.грн. - Придбання оргтехніки, комп’ютерної техніки
29,6 млн.грн. - Капітальний ремонт спортивних залів з допоміжними приміщеннями
13,3 млн.грн. - Створення профільних STEM та STEAM – центрів при спеціалізованих школах, ліцеях, гімназіях, закладів позашкільної освіти

У 2018 році буде відновлено 66 шкільних футбольних полів на загальну суму 100,0 млн.
грн. (за рахунок співфінансування з міського
бюджету 50,0 млн.грн. та з державного бюджету 50,0 млн.грн.). Замовником виконання
робіт визначено КП «Житло-сервіс».
У 2018 році продовжується виконання капітального ремонту 80 закладів дошкільної
освіти, замовник виконання робіт КП «ЖИ
ТЛОІНВЕСТБУД-УКБ»

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

Б

удівництво футбольних полів зі
штучним покриттям

13
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У 2017 році побудовано, реконструйовано
та введено в дію 9 закладів освіти, з
них:
• будівництво ЗДО №370 (вул. С.Русової,
1-в) на 120 місць у Дарницькому районі.
• будівництво ЗДО №106 (просп. Науки, 63а) на 110 місць у Голосіївському районі;
• будівництво ЗДО №362 (вул. Закревського, 99-а) на 280 місць у Деснянському
районі.

Відновлено роботу закладів дошкільної освіти

• реконструкція ЗДО №585 (вул. Малиновського, 1-г) на 220 місць у Оболонському районі;
• реконструкція ЗДО №266 (вул. Вітрука,
3-а) на 95 місць у Святошинському районі.
• реконструкція НВК «ОРТ» (дошкільний
підрозділ) на 110 місць на вул. Тампере, 7-а
у Дніпровському районі.

Введено в дію заклади загальної
середньої освіти

• будівництво НВК «Ерудит» (на перетині
вул. Лебедєва-Кумача та вул. Землячки
(вул. Яблонської) на 720 місць у Солом’янському районі;
• будівництво ПШ «Київська Русь» (вул.
Гмирі, 2-в) на 660 місць у Дарницькому
районі;
• будівництво ПШ № 333 (вул. Чавдар, 16) у
Дарницькому районі на 360 місць.

У
освіти

2018 році планується здійснити будівництво та реконструкцію 11 закладів
, з них: 3 заклади загальної середньої
освіти (будівництво - 1 об’єкт, реконструкція
– 2 об’єкти) та 8 закладів дошкільної освіти
(будівництво - 1 об’єкт, реконструкція – 7
об’єктів).
Станом на 25.06.2018 завершено будівництво та реконструкція 4 об’єктів:
• будівництво ДНЗ №315 (вул. Княжий Затон,
12-б) у Дарницькому районі. Замовник будівництва – КП «Житлоінвестбуд - УКБ»;
• реконструкція ЗДО №48 (вул. Анрі Барбюса, 5-а) у Печерському районі. Замовник будівництва – Печерська РДА;
• реконструкція ЗДО №486 (вул. Маршала
Гречка, 20-д) у Подільському районі. Замовник будівництва – Подільська РДА;
• реконструкція ЗДО № 179 (вул. Якуба Коласа, 19-а) у Святошинському районі. Замовник будівництва – Святошинська РДА.

Т

ермомодернізація

З метою підвищення енергетичної ефективності будівель та зменшення споживання енергоресурсів у 2017 році завершено
термомодернізацію будівель у 4 закладах
дошкільної освіти (ЗДО №8 «Плай» та ЗДО
№ 96 Подільський район), ЗДО № 565 Святошинський район, частково відкрито ЗДО
№598 (вул. Автозаводська, 47) Оболонський
район.
Станом на 25.06.2018 завершено термомодернізацію будівель ЗДО № 221 Голосіївського району та ЗДО №431 Шевченківського
району.

ЗДО № 96

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 22.06.2016
№ 458 «Про капітальний ремонт спортивних
залів у загальноосвітніх навчальних закладах» (зі змінами від 15.11.2016 № 1138) заплановано виконати ремонт спортивних залів у
67 закладах освіти.
У 2017 році проведено капітальний ремонт
спортивних залів у 28 закладах загальної середньої освіти. Станом на 25.06.2018
завершено ремонтні роботи у 8 закладах
загальної середньої освіти. Під час підготовки закладів освіти до нового 2017-2018
навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період відремонтовано 98 дахів,
40 фасадів та замінено вікна у 150 навчальних закладах.

ЗДО № 565
НВК «ЕРУДИТ»

БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Капітальні ремонти спортивних залів
у закладах загальної середньої освіти
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ЗДО № 370

ЗДО № 106

ПШ «Київська Русь»

16

ЗДО № 362

ПШ № 333

ЗДО № 179

ЗДО № 315

НВК «Ерудит»
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Найважливіші події в дошкільній освіті Києва

569
14

закладів дошкільної освіти та навчально-виховних
комплексів комунальної форми власності

державних дитячих садків
(відомчого підпорядкування)

11

тисяч дітей від 0 до 6 років
потребує влаштування у дитячі садки

Уведено в дію нові заклади
дошкільної освіти
Протягом навчального року в місті Києві
відкрито 3 дошкільні заклади-новобудови:
№ 106 на 110 місць, № 315 на 260 місць та
№362 на 280 місць. Введення цих закладів
розширило мережу
дитячих садків

+ 650

місць

113

тисяч
дітей дошкільного віку

3,3

44

приватних
дошкільних
закладів та
навчально-виховних
комплексів

тисячі дітей тимчасово переміщених
осіб із зони проведення АТО

Відновлено роботу ЗДО, що тривалий
час не працювали
Наприкінці 2017 календарного року відновлено роботу державного закладу освіти
№ 266 (власник – ДП «Антонов») на 95 місць
у Святошинському районі. У І півріччі 2018
року завершено реконструкцію та відновлено роботу ЗДО №48 на 40 місць у Печерському районі та ЗДО № 179 на 220 місць у
Святошинському районі.

Розвиток альтернативної дошкільної освіти
Упродовж останніх років було ухвалено низку нормативних актів, які розширили права й
можливості приватних закладів дошкільної освіти. Запроваджені зміни та попит батьків позитивно вплинули на розвиток мережі приватних закладів освіти та розширили можливості
дітей отримувати освітні послуги у закладах різних типів і форм власності.
Частка приватних закладів дошкільної освіти у загальній кількості дитячих садків міста Києва
є індикатором результативності розвитку дошкільної освіти і до 2025 року має становити
25%. Станом на 01.05.2018 року цей показник становить 7% від загальної кількості.
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100 місцях
122 дитини
на

Відновлено роботу вивільнених груп у
працюючих закладах дошкільної освіти
До початку 2017-2018 навчального року за
бюджетні кошти проведено ремонти та обладнано 31 вільну групу у працюючих дитячих
садках на 620 місць – це майже 3 дошкільних
заклади потужністю 220 місць кожний.
У 2018 році вже відновлено роботу
5 груп у працюючих закладах Голосіївського
та Подільського районів, додатково відкрито
2 групи для дітей дошкільного віку у навчально-реабілітаційному центрі № 6 на Подолі.
У ході реалізації інвестиційного Проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури УФСІ» за підтримки Німецького
банку KFW у 2017 році було відновлено роботу 53 групових приміщень (1060 місць).
Це дорівнює відновленню роботи 5 дитячих
садків по

12 груп кожен.

виховується

Доплати педагогічним працівникам

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Результатом проведеної роботи є зменшення наповнюваності груп у дошкільних
навчальних закладах та показника укомплектованості. Робота по створенню, відновленню та реконструкції місць для дітей дошкільного віку триває.

Зважаючи на факт укомплектованості груп
закладів дошкільної освіти понад норму
протягом навчального року вихователі комунальних дитячих садків в усіх районах
міста отримують доплату за перевищення планових нормативів наповнюваності
груп.

Продовжено фінансування комунальних закладів дошкільної освіти для
придбання малоцінних товарів
Дошкільні заклади міста у листопаді
2016 року отримали по 40 тисяч на придбання дрібного обладнання та господарчих товарів. У 2017 році для закладів дошкільної освіти придбано різних товарів на
загальну суму 81 219,9 тис.грн. Найбільше
коштів було виділено на придбання меблів,
постільної білизни та м’якого інвентарю.
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Забезпечено доступність дошкільної
освіти для дітей з особливими освітніми потребами

Розширено досвід використання інформаційних ресурсів та технологій у
системі дошкільної освіти

У 2017-2018 навчальному році у 39 закладах дошкільної освіти столиці функціонує
70 груп інклюзивного навчання, у яких виховується 128 дітей з особливими освітніми
потребами ( у 2016-2017 році таких груп було
39, у них - 101 дитина). Усі інклюзивні групи
забезпечені асистентами вихователя.
З метою поширення знань про роботу з дітьми з особливими освітніми потребами проведено засідання 2 секцій для
працівників дошкільних навчальних закладів у рамках міської науково-практичної конференції «Інклюзія в системі освіти
міста Києва: кращі практики, перспективи
розвитку, історії успіху». У межах реалізації
проекту «Педагогічні кадри для дошкілля»
проведено фокус-групи інклюзивної освіти
для різних категорій працівників дошкільних закладів та батьків вихованців дитячих
садків, які мають особливості розвитку.

Протягом 2017 року оновлено функціонал системи електронного запису дітей до
закладів дошкільної освіти комунальної
власності «СЕЗ-ДНЗ». Проведено навчання
модераторів системи, перевірено дані про
фактичних користувачів системи, видалено
помилкові аккаунти.
З урахуванням функціоналу електронної системи впроваджується програма
оплати за харчування дитини по факту отриманої послуги.
Розроблено новий механізм фінансування закладів дошкільної освіти за базовим фінансовим нормативом «Гроші ходять
за дитиною», у якому враховуються дані
про дітей із системи електронного запису.
Також запроваджено використання інтернет-ресурсів для розміщення щорічного
звітування керівників закладів дошкільної
освіти перед громадою.

Проведено конкурс на отримання
грантів Київського міського голови по
галузі «Освіта»

У квітні-травні 2017 року вивчалися
12 проектів закладів дошкільної освіти у
3 напрямах на отримання грантів. Заклад
дошкільної освіти № 777 Подільського району та вихователь-методист закладу дошкільної освіти № 12 Деснянського району переможці за напрямом «Здорова дитина»;
директор закладу дошкільної освіти № 726
Голосіївського району – переможець за напрямом «Чуйне серце».
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Інноваційні напрями роботи закладів
дошкільної освіти

34 комунальних дошкільних навчальних заклади працюють над реалізацією програми ЛЕГО-технології для дошкільнят: протягом 2017-2018 навчального року проведено
24 тренінги, семінари, інформаційні зустрічі
з педагогічними працівниками закладів
дошкільної освіти з питань впровадження
ЛЕГО-технологій; 19 дитячих садків взяли
участь у щорічному Всеукраїнському дитячому архітектурному фестивалі ЛЕГО-технологій «Водний світ» та у проведенні

виїзний семінар для спеціалістів районних
управлінь освіти з питань дошкільної освіти
на тему: «Оновлене освітнє середовище у
оновленому садку»; працівники закладів
дошкільної освіти були слухачами вебінару
за темою: «Забезпечення наступності змісту
дошкільної і початкової освіти: впровадження освітньої програми «Впевнений старт»
у практику роботи з дітьми старшого дошкільного віку».
Протягом навчального року проведено міські заходи:
• вернісаж «Музична скарбничка» та конкурсу дитячих костюмів;
• ярмарок педагогічних ідей «Сучасне нетрадиційне обладнання для організації
фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах дошкільної освіти»;
• фестивалі дитячої творчості «Ми - таланти твої, Україно!»
• спортивні змагання до Дня захисту дітей.
У рамках прийому делегації освітян із міста
Фукушіма (Японія) свій досвід роботи з питань дошкільного виховання презентував
заклад дошкільної освіти №362 Деснянського району.

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

другого Всеукраїнського фестивалю «ROBOfirst».
9 закладів дошкільної освіти продовжили
впровадження в освітній процес Нідерландської програми соціальної і фінансової освіти
дітей дошкільного віку «Афлотот». Протягом
навчального року було проведено 1 семінартренінг для педагогів та створено інформаційний інтернет-ресурс про етапи впровадження програми.
Протягом навчального року 7 закладів
дошкільної освіти продовжували апробацію
регіональної програми навчання і виховання
дітей дошкільного віку «Маленький Киянин».
Апробована програма буде подана у Міністерство освіти і науки України на грифування.
У 2018 році заклади дошкільної освіти
Києва приймали представників Всеукраїнської громадської організації «Асоціація
працівників дошкільної освіти» та ділились
досвідом організації роботи з музичного виховання, медичного супроводу та методичної роботи у дитячих садках.
У рамках підготовки до переходу до
навчання за Концепцією «Нова українська
школа» проведено моніторингове дослідження реалізації принципів наступності та
послідовності у закладах дошкільної освіти і
школах І ступеня; робочу зустріч із спеціалістами ІППО КУ ім. Б. Грінченка та круглий стіл
для методистів РНМЦ «Реалізація наскрізного освітнього процесу в дошкільній і початковій ланках освіти»; підготовлено та проведено Міжнародний семінар щодо управління
муніципальними дошкільними навчальними
закладами та майстер-класи для спеціалістів
РУО і керівників закладів дошкільної освіти;
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493

Загальна середня освіта Києва

закладів різного
типу та форм власності

429

комунальних
закладів загальної середньої
освіти

21 школа-інтернат

12 шкіл дитячих-садків

29 ліцеїв

9 вечірніх (змінних) шкіл

42 гімназії

3 спеціальні школи

43 НВК

навчально-реабілітаційний центр № 6

129 шкіл І-ІІІ ступенів
140 спеціалізованих шкіл

До мережі ЗЗСО комунальної власності територіальної громади міста Києва введено
новобудову - комунальний заклад «Школа І ступеня № 333 Дарницького району м.
Києва» за адресою: вулиця Єлизавети Чавдар, 16 та початкову школу гімназії «Київська Русь».
У 2017-2018 навчальному році на 8%
збільшилась кількість приватних закладів,
зросла на 7,5% кількість навчально-виховних комплексів, зменшилась кількість
шкіл-дитячих садків, у зв’язку з їх реорганізацією у заклади дошкільної освіти.
Здійснено заходи щодо оптимізації мережі
ЗЗСО. Реорганізовано гімназію «Ерудит» у
навчально-виховний комплекс «Ерудит»
дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) – школа І ступеня – гімназія Солом’янського району м. Києва; школу І-ІІІ ступенів
№ 278 на навчально-виховний комплекс
«Дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) – школа І-ІІ ступенів № 278»
Деснянського району міста Києва.

дитячий будинок
«Малятко»

Введено до мережі закладів освіти приватні, які отримали ліцензії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) на право здійснення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.
Зміни в мережі ЗЗСО міста Києва всіх типів
та форм власності за останні 5 років:

Навчальний рік
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018

Кількість
508
510
500
494

493

Мережа загальноосвітніх навчальних
закладів міста Києва в цілому задовольняє
освітні потреби мешканців столиці. Разом з
тим, існує проблема щодо забезпечення територіальної доступності до ЗЗСО в місцях
інтенсивної забудови житлового сектору.

Контингент
Вже 7-ий рік поспіль відбувається збільшення кількості учнів у ЗЗСО.
Так, у 2017-2018 навчальному році кількість
учнів становила 286780, що у порівнянні з
минулим навчальним роком на 9,9 тисячі
більше (на 4 %), та у порівнянні з 2013-2014
навчальним роком на 55,3 тисячі більше (на
24%).
Найбільше учнів у Дарницькому (40,9 тис.),
Деснянському (35,2 тис.) та Дніпровському
(34,3 тис.) районах.
Найменша кількість учнів в Печерському
(18,7 тис.), Подільському (19,3 тис.) та Голосіївському (22,4 тис.) районах.
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Наповнені понад проектну потужність
ЗЗСО в місцях інтенсивної «точечної» забудови житлового сектору в Голосіївському, Оболонському та Солом’янському районах, що
вже призвело до переходу на ІІ зміну школи
№ 9 Оболонського району та наповнюваності окремих класів ЗЗСО Дарницького, Голосіївського, Святошинського та Солом’янського районів понад чинні нормативи.
Зокрема, перевантажені понад нормативи (понад 30 учнів) класи в Дарницькому
районі (мікрорайони ЗЗСО «Київська Русь»,
«№ 329 «Логос», Слов’янської та Скандинавської гімназії тощо). Велика наповнюваність
ЗЗСО Святошинського (28,4), Дніпровського (27,9) районів. Наповнені понад проектну
потужність ЗЗСО в місцях інтенсивної «точечної» забудови житлового сектору в Голосіївському, Оболонському та Солом’янському районах, що вже призвело до переходу
на ІІ зміну школи № 9 Оболонського району
та наповнюваності окремих класів ЗЗСО Дарницького, Голосіївського, Святошинського та
Солом’янського районів понад чинні нормативи.
Середня наповнюваність класів продовжує поступово збільшуватися. У 20172018 навчальному році середня наповнюваність становила 27,8 що майже на 4 %
більше у порівнянні з 2014-2015 навчальним роком. Зросла середня наповненість
класів у порівнянні з минулим навчальним
роком у всіх районах, окрім Печерського.

Прийом до 1-х класів

Щорічно збільшується кількість учнів 1-х
класів. За останні 3 роки кількість першокласників зросла майже на 2 тисячі (7 % ),
що рівнозначно 2-м новим школам по 1тис.
учнів у кожній.

У 2017-2018 навчальному році
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Прогнозовані показники щодо прийму до
1-х класів становили 1134 класів, орієнтовно
34 тис. місць. Станом на 31.05.2018 було подано 39,8 тис. заяв (батьки мали можливість
подавати заяви до декількох шкіл).
Станом на 18.06.2018 зараховано 32,6 тис.
дітей у 1 125 класів.
Збільшено кількість класів відносно запланованого показника у
Дарницькому + 14
Святошинському + 6
Голосіївському + 2
Деснянському + 1
Печерському + 1
Прийнято учнів понад заплановані
показники у Дарницькому + 879
Святошинському + 348
Деснянському + 52
Серед учнів, яких зараховано 28 334
(87% від зарахованих) скористувались правом на першочергове зарахування. З них

учнів

32 311
30 248

всього

1 147
1 050
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раховано 5435 (17%) учнів.

без жеребкування
4620 учнів
85%

за жеребкуванням
815 учнів
15%

Жеребкування відбулося в 52 ЗЗСО. Конкурс становив 2271 заяв на 815 місць.

майже 3 дитини на 1 місце

28 334

Серед учнів, яких зараховано
(87% від зарахованих) скористувались
правом на першочергове зарахування.
829 817

в комунальних
закладах

1 клас ≈ 29 учнів
перших класів

На вільні місця (за вибором батьків) за-

5 221

всього
в комунальних
закладах

реєстр – 13947
інші документи – 7972

21 919

Відбувається модернізація системи шкіл-інтернатів. Працівники Департаменту увійшли
до робочої групи щодо впровадження проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України».
Вже реорганізовано у комунальний загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів «Навчально-реабілітаційний центр
№ 6 м. Києва»; спеціальні школи-інтернати
№№ 10, 12 Дарницького району у спеціальні
загальноосвітні школи; спеціальну загальноосвітню школу-інтернату № 2 шляхом приєднання її до спеціальної загальноосвітньої
школи «Надія». Розроблено етапи трансформації інших інтернатних закладів.

Інклюзивна та спеціальна освіта
Для забезпечення прав дітей з особливими
освітніми потребами у 2017-2018 навчальному році у місті Києві розширено мережу
інклюзивних класів. У порівнянні з 2016/2017
навчальним роком кількість загальноосвітніх навчальних закладів (далі ЗНЗ) з інклюзивним навчанням збільшилася на 80%,
кількість інклюзивних класів збільшилася
майже на 67 %.

232
класи
537
учнів

64
заклади

Мережа закладів загальної середньої
освіти з інклюзивною формою навчання
закладів класів учнів
Голосіївський
Дарницький
Деснянський
Дніпровський
Оболонський
Печерський
Подільський
Святошинський
Солом’янський
Шевченківський

6
3
6
12
4
3
8
8
7
7

17
21
19
59
53
4
21
14
9
15

34
81
47
100
175
6
29
20
15
30

Розширення мережі класів з інклюзивною та спеціальною формою навчання
інклюзивних
класів
67

78

2013

спеціальних
класів
40

95

111

рік
47

53

232
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Трансформація шкіл-інтернатів

2018
71

67

У 21 закладі загальної середньої освіти
функціонує 67
спеціальних класів
для 668 дітей з особливими освітніми
потребами
25
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Для роботи інклюзивних класів до штатних
розписів ЗНЗ введено

135 ставок аси-

стентів вчителів,

що на 47% більше,
у порівнянні з І кварталом 2017 року. Для
кожного учня з інвалідністю групою фахівців з числа педагогів, психологів, за участі
батьків дитини розроблена Індивідуальна
програма розвитку, здійснюється психолого-педагогічний супровід учнів.
З метою надання методичної підтримки освітянам Києва щодо впровадження інклюзивного навчання розроблено
та введено до програми курсів підвищення
кваліфікації педагогів міста Києва окремі
модулі з питань інтегрованого та інклюзивного навчання . А саме:
• «Особливості інклюзивного навчання в
початковій школі».
• «Вступ до інклюзивної освіти. Основні
завдання асистента педагога» (Дятленко Н.М.).
• «Роль і місце асистента педагога в організації навчально-виховного процесу
в інклюзивному класі» (Дятленко Н.М.).
• «Організаційно-методичний
супровід
педагогічного процесу в дошкільній
освіті» (Гончаренко А.М.).
• «До садочка - з радістю» (Пазюк С.А.).
• «Дошкільний заклад – простір освітніх
можливостей» (Меленець Л.І.).
• «Актуальнів питання інклюзивної освіти»
(Заєркова Н. В.).
• «Інвалідність та суспільство» (Заєркова
Н. В.).

У місті Києві працює «Школа інклюзивної освіти». У рамках роботи «Школи
інклюзивної освіти» проведено ряд навчально-практичних семінарів: «Розроблення індивідуальної програми розвитку для дітей
з особливими освітніми потребами» для
заступників директорів з навчально-виховної роботи, вчителів початкових класів,
асистентів вчителів, корекційних педагогів,
представників районних у місті Києві Психолого-медико-педагогічних консультацій
(березень- квітень 2017) та для методистів
і вихователів дошкільних навальних закладів , представників районних у м. Києві
Психолого-медико-педагогічних консультацій, практичних психологів, корекційних
педагогів, асистентів вихователів навчально-практичний семінар 29.03. 2017.
Для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, які розпочали працювати в інклюзивних класах з
2016/2017 навчального року у рамках «Школи інклюзивної освіти» організовано та проведено:
- навчально-практичний семінар «Розроблення індивідуальної програми розвитку:
адаптації та модифікації». Захід був спрямований на ознайомлення педагогів з однією
зі складових індивідуальної програми розвитку дитини, а саме: здійснення адаптацій
і модифікацій (січень 2017);
- навчально-практичний семінар «Впровадження індивідуальної програми розвитку
для дітей з особливими освітніми потребами: етап оцінювання» (березень 2017).

У закладах загальної середньої освіти
№ 168 Оболонського та № 275 Деснянського
районів для школярів з інвалідністю, які користуються кріслами колісними організовано перевезення автобусами, обладнаними
підйомниками.
При проектуванні, будівництві та реконструкції навчальних закладів замовниками будівництва враховуються заходи для забезпечення безперешкодного
доступу до загальноосвітніх, дошкільних
та позашкільних навчальних закладів, відповідно до Державних будівельних норм
(ДБН В.2.2.-17:2006 Будинки і споруди. Доступність споруд для маломобільних груп
населення). Так, у 2017 році введено в дію
новобудови навчально-виховного комплексу «Ерудит» та школи І ступеня № 333, в
яких створено умови для безперешкодного
доступу осіб з особливими потребами.
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У рамках проведення серпневого педагогічного форуму для працівників загальноосвітніх навчальних закладів м.Києва
(вчителів-предметників) «Нова українська
школа: старт чи продовження поступу?»
проведено майстер-класи та тренінги з питань інклюзивного навчання (21.08.2017).
Надано методичну допомогу СЗШ № 233 Оболонського району, ДНЗ № 138 Дарницького
району щодо розробки індивідуальної програми розвитку для дитини з особливими
освітніми потребами (січень-березень 2017).
Розроблено дистанційні курси: «Асистент
вчителя в інклюзивному класі» «Розробка індивідуальної програми розвитку для дитини
з особливими освітніми потребами».
При районних науково-методичних
центрах організовані консультативні пункти
для батьків, у яких надаються консультації
практичним психологом, соціальним педагогом, логопедом. В Інклюзивному ресурсному
центрі ІППО надаються консультації батькам,
є науково-методична література , інші наочні
та дидактичні матеріали.

У 108 закладах дошкільної та загальної середньої освіти забезпечено безперешкодний доступ
до приміщень, з них у 7 спеціальних школах. У 8 закладах освіти
обладнано санітарно-гігієнічні
кімнати для людей з інвалідністю,
у 8- встановлено ліфт
27
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Харчування

Харчування учнів в ЗЗСО у 2017-2018 навчальному році організовано відповідно розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 03.03.2017 №
237 «Про організацію у 2017 році харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах м. Києва, заснованих на
комунальній власності територіальної
громади міста Києва» та від 26.02.2018
№ 305 «Про організацію у 2018 році
харчування учнів у закладах загальної
середньої освіти, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва».
Забезпечені
безкоштовним
харчуванням
з
одноразовим
режимом
117641 учнів 1-4 класів та 6094 учнів 5-11
класів із числа дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування; дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах;
учнів із числа дітей-інвалідів; учнів із сімей,
які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; учнів із
числа дітей із сімей учасників антитерористичної операції, дітей із сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та учнів із числа дітей із сімей киян, які
загинули або померли внаслідок поранень,
каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції
Гідності.За принципом мультипрофільного
харчування («шведський стіл») організовано у гімназії «Консул» №86 Печерського

району. У всіх закладах організатори харчування забезпечують роботу шкільних буфетів. У Дарницькому районі (21 ЗНЗ) окрім
традиційної буфетної продукції. ТОВ «Дорога здоров’я» встановлено снекоавтомати, як
альтернатива шкільному буфету.
Самостійно організовують харчування 5 ЗНЗ у Дніпровському та Солом’янському
районах. Найбільше організацій, що забезпечують пільгове харчування, в Солом’янському (5підприємств) та Оболонському
(4 підприємства) районах.
У 23 % загальноосвітніх навчальних закладах столиці (Дарницький район – всі ЗНЗ, Деснянський район – 4 ЗНЗ,
Дніпровський район – всі ЗНЗ, окрім 2-х)
організовує безкоштовне харчування учнів ТОВ «ПОНТЕМ.УА».Середня вартість
пільгового харчування по місту у вересні
2017 року становила у 1-4 класах -12,00 грн.,
у 5-11 класах – 14,09 грн. Найменша вартість
харчування в Дарницькому районі 9,30 грн.

навчальних закладів міста Києва» комісіями
у складі: працівників Департаменту освіти і

науки, молоді та спорту; Головного Управління Держпродспоживслужби в м. Києві; управлінь освіти районних в місті Києві державних
адміністрацій; закладів загальної середньої
освіти міста Києва; КНП «Освітня агенція м.
Києва» у період з 24.10.2017 по 03.11.2017 здійснено перевірку організації харчування в
34 закладах загальної середньої освіти.
За результатами складено довідку,
проведено нараду начальників районних
управлінь освіти 06.11.2017 та їх заступників
09.11.2017. Результати перевірки обговорені
на виїзній нараді голів РДА 30.11.2017.
На виконання протоколу № 1 розширеного засідання Колегії виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) та згідно з наказом Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту від 16.03.2018 № 222 «Про проведення моніторингу якості та безпечності
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– для учнів 1-4 класів та 10,75 грн. – для учнів 5-11 класів. Середня вартість пільгового
харчування по місту у травні 2018 року становила у 1-4 класах -12,00 грн., у 5-11 класах
– 14,09 грн. Найменша вартість харчування
в Дарницькому районі 9,30 грн. – для учнів
1-4 класів та 10,75 грн. – для учнів 5-11 класів.
Найбільша вартість харчування для учнів
1-4 класів в Шевченківському районі–
16,50 грн., для учнів 5-11 класів у Печерському районі – 22,12 грн. Найменша вартість
харчування в Дарницькому районі 9,30 грн.
– для учнів 1-4 класів та 10,75 грн. – для учнів
5-11 класів. Аналіз вартості пільгового харчування, що встановлена за результатами
тендерних процедур, проведених районними управліннями освіти, свідчить, що у 9-ти
районах вона менша за вартість продуктового набору. Зокрема, у Дарницькому районі вартість харчування для учнів 1-4 класів
менша за вартість продуктового набору на
31%, у Голосіївському, Дніпровському, Оболонському, Святошинському та Солом’янському районах – менша на 11 %. У той же час
вартість харчування, наприклад, для учнів
5-11 класів, більша за вартість продуктового
набору на 40% у Печерському районі, для учнів 1-4 класів - на 3% у Подільському районі.
На виконання пунктів 8, 9 протоколу доручень № 005-35, напрацьованого під час наради 12.10.2017 з питань організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних
закладів у 2017 році та відповідно до наказу
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту від 20.10.2017 № 988 «Про перевірку організації харчування учнів загальноосвітніх
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харчування в закладах загальної середньої
освіти міста Києва» з 21 по 23 березня 2018
року проведено моніторинг якості харчування за участі працівників Департаменту
освіти і науки, молоді та спорту, Головного
управління Держпродспоживслужби в м.
Києві, Державної установи «Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України».
Моніторинг проведено в усіх районах
м. Києва, перевірено 21 заклад загальної
середньої освіти, в яких організовує харчування 10 підприємств (9 комунальних підприємств та ТОВ «ПОНТЕМ.УА»). Результати
моніторингу доведено до відома районних
в місті Києві державних адміністрації та
Київського міського голови. РДА розроблено заходи щодо їх усунення.

Вивчення мов

УЗЗСО міста Києва, окрім української мови,
діти вивчаються 24 іноземні мови та мови
національних меншин, зокрема польську,
грецьку, іврит, корейську, китайську, росій-

ську, німецьку, англійську, французьку,
іспанську, італійську, норвезьку, фінську,
шведську, данську тощо. Найбільшою популярністю користується англійська мова, яку
вивчають 252,7 тисяч школярів, німецька –
59 тисяч, російська – 35 тисяч, французька
– 19 тисяч учнів.

Дослідно-експериментальна
діяльність

Станом на 01.06.2018 року проводиться 34
наукових експерименти, до яких залучено
125 закладів загальної середньої освіти. Наукове керівництво здійснюють 31 науковий
працівник, з яких 14 є працівниками Київського університету імені Бориса Грінченка.
У репозиторії університету розміщено 48
наукових публікацій, які висвітлюють результати експериментальної діяльності. За
поточний 2018 рік розміщено 5 наукових публікацій.
У 2017-2018 навчальному році педагогічні
колективи 4-х загальноосвітніх навчальних
закладів (школи І-ІІІ ступенів № 5 Печерського району, спеціалізованої школи І-ІІІ
ступенів № 106 з поглибленим вивченням
англійської мови Шевченківського району, середньої загальноосвітньої школи №
35 Святошинського району та школи І-ІІІ
ступенів № 309 Дарницького району взяли участь у проведені дослідно-експериментальної роботи Всеукраїнського рівня
за темою «Реалізація інтегрованого підходу в початковій освіті в контексті Концепції
Нової української школи». Ще 44 заклади
освіти взяли участь у дослідно-експери-

Цього року київські школярі здобули

116 призових місць

ментальній роботі Всеукраїнського рівня за
темою «Змістовно-методичне забезпечення
ціннісно-орієнтованого
інтегрованого
навчання за програмою «Початкова школа:
освіта для життя», яка буде здійснюватися у
2017-2022 н.р.

у ІV (фінальному) етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад з 22 навчальних предметів, що становить 73,4 % від загальної
кількості учасників. Серед предметів, найбільше призових місць з математики (14,
що становить 100% від кількості учасників),
фізики (12, 75%), хімії (11, 85%), біології
(10, 85%).
У ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів взяли
участь понад 10 тис. учнів, призові місця отримали 4057 школярів.
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Досягнення
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Я ніколи
НЕ ПРОГРАЮ!
Або ПЕРЕМАГАЮ
або ВЧУСЬ
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У системі освіти міста Києва функціонує

41

заклад позашкільної освіти

комунальної форми власності: із них
5 закладів міського; 36 – районного підпорядкування. Один із закладів позашкільної освіти - Центр позашкільної освіти
Дарницького району відкрито у І кварталі
2018 року, відповідно до рішення Київської
міської ради від 21.11.2017 № 495/3502. Із
загальної кількості закладів позашкільної
освіти 32 заклади є профільними, 9 комплексними.
Заклади
позашкільної
освіти
організовують роботу з вихованцями, учнями і слухачами за різними напрямами
позашкільної освіти:
• художньо-естетичним
• туристсько-краєзнавчим
• еколого-натуралістичним
• науково-технічним
• дослідницько-експериментальним
• фізкультурно-спортивним
• військово-патріотичним
• бібліотечно-бібліографічним
• соціально-реабілітаційним
• оздоровчим
• гуманітарним
• мистецьким
Водночас заклади загальної середньої освіти Києва також забезпечують розвиток здібностей та зайнятість учнів у
позаурочний час шляхом функціонування
розширеної мережі шкільних гуртків, спортивних секцій та інших творчих об’єднань.
Основні завдання позашкільної освіти спрямовані на виховання громадянина України;

вільний розвиток особистості та формування соціально-громадського досвіду; задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів
у професійному самовизначенні і творчій
самореалізації; пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих дітей; створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку
вихованців, учнів і слухачів, тощо.

Національно-патріотичне
виховання

Відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 року
№ 580/2015, в основу системи національно-патріотичного виховання покладено
ідеї зміцнення української державності як

76 493

вихованців

4
939
гуртків
1 900

педагогічних
працівників

•
•
•

конкурсно-спортивний захід «Ми - сини
твої, Україно!» до Дня Збройних Сил України (09.12.2017)
міський етап Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти
«Край, в якому я живу» (25.01)

820 шкільних гуртків / 97 860 учнів,
1 818 спортивних секцій / 47 856 школярів
1 509 шкільних творчих об’єднань / 204 888 учнів
75 % від загальної кількості учнів

Протягом 2017-2018 навчального року проведено:
• ІV Конгрес юних посланців миру «Усім
світом – за мир» (21.09.2017)
• національно-патріотичний проект «Славетні епохи України» до Дня захисника
України (28.09.2017)
• національно-патріотичний фестиваль учнівської молоді міста Києва «Патріотичний Non-Stop»
• загальноміський патріотичний захід «Відповідь нескореного народу» до Дня захисника України та Дня українського козацтва (12.10.2017)
• загальноміський
національно-патріотичний відеопроект «Яке прекрасне рідне слово! Воно не світ, а всі світи!» до
Дня української писемності та мови (0809.11.2017)
•
урочистості до Дня працівників позашкільної освіти «З Україною в серці!»
(05.12.2017)

•
•

•
•
•
•
•
•

XVII Міський конкурс читців, присвячений
творчості Тараса Шевченка (14.03)
міські військово-спортивні змагання серед учнівської молоді міста Києва «Честь
і звитяга», присвячені 100-річчю бою під
Крутами (02.02)
заходи до Дня Соборності України (1622.01)
заходи до Дня пам’яті Героїв Крут (2729.01)
загальноміський урок «Героїзм юних
українців в обороні Батьківщини. 1918.
Крути» (29.01)
участь в акції «Ангели пам’яті» до Дня Героїв Небесної сотні (20.02)
проект до Дня українського добровольця
«Сила патріотизму» (14.03)
проект «Ми – разом!», відкритий дитячо-юнацький фестиваль народного танцю «Київське дивоколо», арт-фестиваль
«Веремія» (24-25.03)
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консолідуючого чинника розвитку суспільства, формування патріотизму у дітей та
молоді. Основними складовими національно-патріотичного виховання є громадянсько-патріотичне, військово-патріотичне, духовно-моральне виховання.
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•

міський етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України «Козацький гарт 2018» (07-08.05)
У рамках реалізації Національно-патріотичного
проекту учнівської молоді столиці «Нам Україна
вище над усе!» проведено акцію «Дружня Україна», акції «Діти Києва - воїнам АТО», «Діти Києва
– дітям зі Сходу України», «Листи та обереги – захисникам України».
Провідну роль в системі національно-патріотичного виховання відіграють музеї та музейні кімнати. У системі освіти Києва діє 183 музеїв, з них
85 музеїв військово-історичного та широкого
історичного профілю. Експозиції музеїв, музейні кімнати, кімнати Бойової Слави та шкільні куточки Слави оновлені та поповнені матеріалами
про героїв Революції Гідності, антитерористичної операції, волонтерів, громадян, які зробили
значний внесок у зміцнення обороноздатності
України, події на сході України. Важливими формами роботи з учнями на козацько-лицарських
традиціях є дитячий та молодіжний туризм, козацьке краєзнавство, дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»).
У квітні-травні 2018 року проведено
І (районні) етапи гри; з 31 травня по 04 червня
2018 року на базі Позаміського дитячого закладу
оздоровлення та відпочинку «Зміна» проведено
ІІ (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у
формі 5-ти денного таборування. До участі у ІІ
етапі запрошено переможців та призерів (ІІ, ІІІ
місце) районного етапу. У заході взяли участь 28
роїв (280 учасників - 224 дитини, 56 керівників).
Перемогу вибороли: І місце - рій «Меч Арея», ліцей № 208, ІІ місце - рій «Патріоти», спеціалізова-
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на школа № 307, ІІІ місце - рій «Дніпро», Технічний
ліцей. З 02 до 15 липня усі три рої беруть участь
у ІІІ (Всеукраїнському) етапі Всеукраїнської дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл»
(«Джура») «Джура 2018: Наддніпрянська Січ».
На фасадах закладів освіти за участю учнівської, педагогічної та батьківської громадськості відкрито меморіальні дошки героям випускникам, які навчалися в закладах освіти
столиці: 9 меморіальних дошок героям Небесної
сотні та 60 меморіальних дошок героям АТО.
Визначальним фактором патріотичного виховання є українська мова. Саме мова, якою спілкується молодь в повсякденному житті, музика,
яку слухає, книги, які читає, дають можливість
формувати патріотизм і любов до Батьківщини у
підростаючого покоління. Протягом навчального
року проведено міські творчі заходи: конкурс читців творчості Тараса Шевченка, конкурс юних поетів, фестиваль-конкурс авторської пісні та співаної поезії. У рамках відзначення днів рідної мови
традиційно організовуються зустрічі учнівської
молоді Києва з громадськими діячами, визначними особами держави, учасниками бойових дій,
під час яких обговорюються питання сучасного
мовного середовища, його проблематики, пошуку шляхів популяризації української мови.
Так, 21 лютого 2018 у Міжнародний день
рідної мови у Національному музеї Тараса Шевченка відбулася екскурсія та зустріч лідерів учнівського самоврядування Києва з Галиною
Яблонською, народною артисткою України,
В’ячеславом Васильченком, українським письменником та Мар’яною Ангеловою, завідувачем
науково-методичного центру тележурналістики
Київського університету імені Бориса Грінченка.
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Правове виховання

На виконання Указу Президента України від 14 листопада 2017 року
№ 361/2017
«Про оголошення в Україні 2018 року Роком
реалізації правопросвітницького проекту
«Я маю право!», відповідно до плану заходів
з реалізації правопросвітницького проекту
«Я маю право» у місті Києві у 2018-2019 роках, у закладах загальної середньої освіти
міста Києва проводяться: освітньо-інформаційні заняття щодо прав дітей; науково-практичні конференції, семінари, майстер-класи за участі провідних юристів,
присвячені проблематиці прав людини
тощо; тематичні заходи інформаційного,
освітнього та виховного характеру (лекції,
бесіди, зустрічі за круглим столом, правові
конкурси, ігри), направлені на запобігання випадків насильства над особистістю,
безвідповідальної поведінки по відношенню до особистості, торгівлі людьми, протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної
дискримінації в українському суспільстві;
книжкові виставки, презентації видань про
права людини та іншої літератури правового змісту, культурно-мистецькі та оздоровчі
акції.
За період 2017-2018 навчального року
проведено:
1. стратегічну сесію щодо попередження
небезпечних залежностей у підлітковому середовищі, під час якої обговорено
основні питання: синергія: школа – поліція – наука – родина – медицина; безпечне підліткове середовище; фактори
ризику; формування навичок безпечної
поведінки підлітків.; школа – територія

2.

3.

4.

5.

безпеки; алгоритм психолого-педагогічної діяльності з профілактики негативних явищ у підлітковому середовищі;
круглий стіл з питань правового виховання в закладах освіти міста Києва за
участі фахівців управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій
з питань позашкільної освіти та виховання, представників Департаменту культури, Головного управління Національної
поліції України в місті Києві, Головного
територіального управління юстиції у
місті Києві, Київського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Інституту післядипломної
педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, Академії
Адвокатури;
семінар-практикум «Держава, освіта,
громада: простір порозуміння та співпраці» для фахівців відділів позашкільної освіти та виховної роботи управлінь
освіти районних в місті Києві державних
адміністрацій за участі представників
Прокуратури міста Києві, ГУ НП України
в місті Києві, Патрульної поліції, Центру
правової допомоги киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах;
правоосвітній хакатон, в рамках реалізації правопросвітницького проекту
«Я маю право!» за участі лідерів учнівського самоврядування м. Києва;
зустріч з мотиваційним тренером, директором неприбуткової організації «Life
Without Limbs» («Життя без кінцівок»)
Ніком Вуйчичем. Тема зустрічі: «Насильство у школі: як навчити підлітків дру-

Художньо-естетичне виховання

Заклади позашкільної освіти є осередками
всієї організаційно-масової роботи з дітьми
та учнівською молоддю, закладами, що забезпечують їх змістовне дозвілля, організаторами творчих конкурсів, фестивалів,
виставок, концертів, змагань тощо, тобто заходів, де діти можуть проявити свої здібності
і таланти. Візитною карткою Києва є дитячі

творчі колективи закладів освіти столиці,
яким присвоєно почесні звання «Народний
художній колектив», «Зразковий художній
колектив». Станом на 01 червня 2018 року
194 дитячих художніх колективів мають
звання «Зразковий художній колектив» та
«Народний художній колектив». Це злагоджені, творчі команди, які очолюють віддані
своїй справі та креативні керівники.
•
2017-2018 навчальний рік запам’ятався проведенням яскравих міських
заходів (конкурсів, фестивалів, змагань,
виставок, творчих проектів):
• міський патріотичний проект «Відповідь
нескореного народу» до Дня захисника
України на базі Київського Палацу дітей
та юнацтва (12.10);
• урочистості до Дня працівників позашкільної освіти «З Україною в серці» (05.12);
• конкурсно-спортивний захід «Ми – сини
твої, Україно!», присвячений Дню Збройних Сил України (09.12);
• ХVІІ Міський конкурс читців, присвячений творчості Тараса Шевченка (14.03);
• проект до Дня українського добровольця
«Сила патріотизму» (14.03);
• патріотичний проект «Ми – разом!», відкритий дитячо-юнацький фестиваль
народного танцю «Київське дивоколо»;
Арт-Фестиваль «Веремія» (24-25.03);
• ХV Міський конкурс юних поетів «Поетична весна» (17.04);
• VІІ Міську профорієнтаційну гру «Мистецька фортеця» (протягом квітня 2018
року);
• ХІІ Міський фестиваль-конкурс авторської пісні та співаної поезії молодих ав-
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жити». У заході взяли участь педагогічні
працівники, спеціалісти управлінь освіти
районних в місті Києві державних адміністрацій, практичні психологи, учні;
6. правопросвітницький захід «Права дитини, ти маєш право!» за участі спеціалістів
Головного територіального управління
юстиції в місті Києві, лідерів учнівського
самоврядування. ГО «Шоста влада» презентувала проект «Правовий театр»;
7. конференцію «Психологічна служба системи освіти міста Києва в умовах реформування освіти» за участі директора
Першого київського місцевого центру з
надання безоплатної вторинної правової
допомоги Л. Бурчак;
8. правовий Брейн-ринг для учнівської молоді за участі спеціалістів ІІ міського центру безоплатної правової допомоги.
Також організовано та проведено огляди-конкурси на кращу організацію правової
освіти та виховання у закладах освіти міста
Києва; ІІ (міські) етапи Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук України; ІІ та
ІІІ етапи Всеукраїнської учнівської олімпіади
з основ правознавства.
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•
•

•
•

торів та виконавців (24.04);
міський конкурс серед випускників 11-х
класів закладів загальної середньої
освіти «Київський вальс-2018» (12.05);
дитячий зліт-фестивалі «Київ єднає
друзів», присвячений 60-річчю Київського центру дитячо-юнацького туризму,
краєзнавства та військово-патріотичного виховання (18-20.05);
ХІІ Міський конкурс «Київ – моє місто,
мені в ньому жити, мені його створювати» (23.05);
міський фестиваль дитячої творчості «Як
тебе не любити, Києве мій!» (26.05).

Науково-технічний напрям

Протягом навчального року забезпечено
організацію та проведення заходів з науково-технічної творчості:
• міські змагання з авіамодельного спорту
(вільнолітаючі моделі) (04.10.2017);
• Київський фестиваль технічної творчості
«Creative Park» (18.11.2017);
• відкритий Чемпіонат міста Києва з автомодельного спорту (трасові моделі)
(19.11.2017);
• міські відкриті змагання з вільнолітаючих, кордових та радіокерованих авіамоделей у приміщенні серед учнівської
молоді (лютий 2018);
• чемпіонат міста Києва з судномодельного спорту у приміщені серед учнівської
молоді (березень 2018);
• міський конкурс з початкового технічного моделювання (березень 2018);
• Київський міський відкритий конкурс учнівської молоді х інформаційних технологій «SMART-IT» (березень 2018);

•
•
•

•

чемпіонат міста Києва з автомодельного
спорту в класі трасових моделей серед
учнівської молоді (квітень 2018);
чемпіонат міста Києва з судномодельного спорту на відкритій водоймі (травень
2018);
чемпіонат міста Києва з авіамодельного спорту серед учнівської молоді (вільнолітаючі та радіокеровані моделі) (
травень 2018);
Київський відкритий фестиваль повітряних зміїв «Змієрія – 2018» (травень 2018).

Спортивний напрям

З метою формування в учнів навичок здорового способу життя, збільшення рухової
активності учнів, активізації спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи в
2017-2018 навчальному році проведено:
• міський етап чемпіонату України з баскетболу 3х3 (Шкільна Баскетбольна Ліга
3х3) (22.03, 12.04);
• міський етап чемпіонату України з волейболу (17-20.04);
• міський етап Всеукраїнської спартакіади
допризовної молоді з військово-спортивного семиборства (18-20.04);
• міські змагання на призи Всеукраїнського клубу «Шкіряний м’яч» (18-25.04);
• міський етап Всеукраїнського фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України «Козацький гарт 2018»
(07.05);
• міський етап Всеукраїнських дитячих
спортивних ігор школярів «Старти надій»
(16-17.05);
• змагання «Шкільної футбольної ліги

•

міський етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя» (24.05);
ІІІ Кубок Київського міського голови з
шахів «Кришталева тура» (15-16.05, 27.06).

Забезпечено: участь збірної команди школи № 163 ім. М. Кирпоноса у фіналі Чемпіонату України з баскетболу 3Х3 (І місце);
участь команд спеціалізованої школи № 301
імені Ярослава Мудрого та гімназії № 237 у
фінальному етапі Всеукраїнських змагань з
футболу «Шкіряний м’яч – Кубок Соса-Соlа»
(відповідно 2 та 3 місце);
участь команди м. Києва у фінальному етапі Всеукраїнської спартакіади допризовної
молоді з військово-спортивного семиборства (3 загальнокомандне місце).

Громадянська активність учнівської
молоді

Розвиток дитячого лідерського руху та організація діяльності органів учнівського самоврядування Києва здійснюються на засадах активного партнерства з органами
виконавчої влади. У 2017-2018 навчальному
році в закладах загальної середньої освіти
міста Києва активно діяли учнівські ради,
комітети, парламенти, клуби та інші структури учнівського самоврядування.
Протягом навчального року за участі лідерів
учнівського самоврядування проведено:
• Національно-патріотичний проект «Славетні епохи України» до Дня захисника
України. (28.09.2017);
• Київський дитячо-юнацький форум «М18.
Менші 18! Ми можемо більше!» (12.11.2017);

•

•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

національно-патріотичний форум лідерів учнівського самоврядування закладів освіти міста Києва «Україна – це
ми!» (26-28.12.2017);
правоосвітній хакатон «Я маю право!»
(12.01);
«Зустріч у музеї» (музей історії міста
Києва), екскурсія «Українське коло: до
сторіччя визвольних змагань (1917-1921
рр.) (25.01);
«Зустріч у музеї» (Національний музей
Тараса Шевченка) до Міжнародного
дня рідної мови (21.02);
зустріч із Ніком Вуйчічем, мотиваційним тренером: публічна бесіда із школярами на тему: «Як знайти друзів та як
їх втримати» та з учителями, методистами й батьками на тему: «Безпечна
школа: як навчити підлітків дружити»
(29.03);
«Зустріч у музеї» (Національний музей
«Чорнобиль») до 32-х роковин чорнобильської трагедії (26.04.2018);
Забезпечено участь лідерів учнівського
самоврядування у:
засіданні круглого столу «Діти – провідники змін» в Адміністрації Президента
України (18.08.2017);
-Всеукраїнському
форумі
лідерів
учнівського самоврядування «Відповідальне лідерство - шлях до успіху»
(05-07.12.2017);
Всеукраїнському уроці місцевого самоврядування (19.12.2017);
просвітницьких заходах в рамках Всесвітнього тижня грошей «Global Money
Week - 2018» (12-17.03);
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Саміті проактивних «Б.У.М. – Бажай.
Удосконалюй. Мотивуй» (Міжнародний
дитячий центр «Артек», Пуща-Водиця)
(02-04.05.2018);
засіданні Кабінету Міністрів України
(30.05.2018).

Організація відпочинку дітей у таборах відпочинку з денним перебуванням на базі закладів загальної
середньої освіти міста Києва
У період із 01 по 25 червня 2018 року в місті
Києві функціонувало

67 таборів відпочинку 6168 дітей

Із них 516 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та піклування отримали відпочинок на безоплатній основі.
Вартість путівки: 923,76 грн. (18 днів);
51,32 грн. (на один день), з них на харчування – 44,32 грн. Вартість харчування розрахована за цінами на продукти, що склались
на 01.03.2017, наданих Головним управлінням статистики у м. Києві.
При організації роботи таборів відпочинку з денним перебуванням дітей враховано потреби батьків у відпочинку дітей
у пришкільних таборах. Забезпечено контроль за дотриманням таборами відпочинку з денним перебуванням дітей вимог
законодавства України щодо безпеки життєдіяльності: санітарних, протипожежних
правил, купання у водоймах, правил порядку проведення екскурсій, походів, правил

Києва працювали

139 мовних

таборів, в яких поглиблювали свої

знання з іноземних мов 10487 учнів. До роботи у мовних таборах залучені вчителі іноземної мови, волонтери - носії мови та студентів
педагогічних вузів за напрямом підготовки
викладачів іноземних мов.
У 10-ти закладах загальної середньої освіти
міста Києва працювали мовні табори за
проектом «GoCamp-2018» за участі волонтерів-носіїв мови.

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

перевезення дітей автомобільними та іншими видами транспорту. Організовано змістовне дозвілля учнів, роботу гуртків, клубів,
студій, об’єднань за інтересами; відзначення
державних свят та пам’ятних дат, проведення заходів з національно-патріотичного виховання, заходів з навчання правилам безпеки життєдіяльності та правилам дорожнього
руху.
Разом з тим, у червні 2018 року при
закладах загальної середньої освіти міста
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Напрями розвитку професійної
освіти міста Києва у
2018-2020 роках
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Першочерговими завданнями є:
• упровадження процедури регіонального замовлення на підготовку робітничих
кадрів та молодших спеціалістів;
• початок процесу передачі на регіональний рівень майнових цілісних комплексів
закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
• оптимізація професій, за якими здійснюється здобуття професійної освіти і
навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та оптимізації
закладів освіти з врахуванням потреб
ринку праці міста Києва;
• радикальна модернізація матеріально-технічного забезпечення закладів
професійної
(професійно-технічної)
освіти з врахуванням новітніх технологій;
• формування механізму співпраці між закладами професійної (професійно-технічної) освіти та підприємствами, установами, організаціями – замовниками
робітничих кадрів для забезпечення учнів робочими місцями для проходження
виробничого навчання (практики) з подальшим їх працевлаштуванням тощо.

13 Вищі професійні
14
училища

4

24
26

2 Коледжі

Ліцеї

65

Центри
професійнотехнічної освіти

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

Мережа професійно-технічних
навчальних закладів

2166 договорів
1920 підприємств
233 професій
45
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Оновлення змісту освіти

8

професійно-технічних
навчальних закладів

Державних стандартів
професійно-технічної освіти

ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне
училище автомобільного транспорту та
будівельної механізації»

«Кухар»

КВПУ будівництва і архітектури
Київське вище професійне училище деревообробки
КПЛ будівництва і комунального господарства
Вище професійне училище № 25 м. Києва
Вище професійне училище № 33 м. Києва
Державний навчальний заклад «Київський професійний коледж з посиленою
військовою та фізичною підготовкою»
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9

«Майстер з діагностики та налагодження
електронного устаткування автомобільних
засобів»
«Лицювальник-плиточник»
«Верстатник деревообробних верстатів»
«Деревообробник будівельний»
«Опоряджувальник будівельний»
«Монтажник гіпсокартонних конструкцій»
«Офіціант»
«Оператор з розробки інформації та програмного забезпечення»

•
•
•
•
•
•
•

Професії, що користуються
популярністю в учнівської
молоді

продавець продовольчих та непродовольчих товарів
оператор поштового зв’язку
водій автотранспортних засобів
токар, фрезерувальник
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
монтажник санітарно-технічних систем і
устаткування
електрозварник ручного зварювання

12,1

5 669
студентів

•
•
•
•
•
•
•

оператор з обробки інформації та
програмного забезпечення
слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
перукар (перукар-модельєр)
адміністратор, агент з постачання
агент з організації туризму
касир (в банку), касир торговельного
залу
кухар

План регіонального
замовлення на 2018 рік

тис. осіб
Середньостроковий контингент учнів
закладів професійно-технічної освіти

2,1

3,7

тис. осіб
забезпечують діяльність та організацію навчально-виробничого процесу у
закладах професійно-технічної освіти

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

Професії, що затребувані на
ринку праці м. Києва

тис. осіб
педагогічних працівників
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Організація роботи відділу управління
персоналом та кадрового
забезпечення навчальних закладів
Діяльність відділу здійснюється відповідно до річного, квартального та тижневого
планів роботи. Основним завданням відділу
є реалізація державної політики у сфері державної служби з питань управління персоналом та кадрової політики в галузі освіти.
Питання добору і розстановки педагогічних та керівних кадрів, розвитку ініціативи і творчої активності державних службовців слухаються на нарадах при директорові
Департаменту освіти і науки, нарадах керівників закладів освіти міста, семінарах на
базі районних управлінь освіти для працівників кадрових служб.
У Департаменті освіти і науки згідно

штатного розпису працює 93 державних
службовців, з них 80 – жінки (що складає 86,9% від загальної кількості апарату), в
тому числі 1 - директор, 1 – перший заступник директора, 1 – заступник директора,
13 - начальників структурних підрозділів. Всі
державні службовці Департаменту мають
повну вищу освіту.
Середній вік державних службовців Департаменту становить – 45 років.
Спостерігається тенденція на збільшення молодих працівників. Так 12 державних
службовців мають вік 28-35 років (13%), 14
державних службовці Департаменту віком
до 45 років (15,2%), 18 осіб – від 46 до 50
(19,6%), 20 осіб – від 51 до 55 років (21,7%),
14 осіб – від 56 до 60 років (15,2%).
Серед державних службовців Департаменту освіти і науки 1 державний службовець має науковий ступінь - кандидат педагогічних наук, 1 державний службовець має
почесне звання “Заслужений юрист України», 2 мають почесне звання «Заслужений
працівник фізичної культури і спорту України».
Згідно штатного розпису у Департаменті
працюють державні службовці: категорії
«Б» - 32 особи, категорії «В» - 61 особа.

Практика формування складу
державних службовців

Відповідно до статті 22 Закону України «Про державну службу» з метою добору
осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки, у Департаменті проводиться
конкурс на зайняття вакантної посади дер48

Підвищення кваліфікації державних
службовців

Відповідно до статті 48 Закону України
«Про державну службу» державним службовцям Департаменту створюються умови
для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання,
яке проводиться постійно.
У Департаменті освіти і науки, молоді
та спорту проводиться системна робота з
вивчення потреб у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації державних
службовців Департаменту. Тобто, комплекс-

но вирішується питання забезпечення Департаменту фахівцями, які мають належну
професійну підготовку, спроможні ефективно реалізовувати поставлені перед ними
завдання.
Підвищення кваліфікації державних
службовців Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту здійснюється у Київському
міському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і
організацій згідно плану-графіка.
Протягом вересня 2017 року – червня 2018 року 48 працівників Департаменту (52,2%) (у тому числі працівники відділу
управління персоналу та кадрового забезпечення) підвищили кваліфікацію, а саме:
• за професійними програмами – 4 державних службовців;
• за
програмами
короткотермінових
семінарів – 28 державних службовців, з
них: 20 – з техніки планування і постановки цілей;
• з мовної підготовки з питань європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва – 2 державних службовці;
• участь у вебінарі «Впровадження електронного декларування доходів державних службовців» - 10 осіб;
• участь у ІІІ етапі щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний
службовець» - 1 державний службовець
(І місце у ІІ етапі);
• участь у постійно-діючому семінарі «Організація роботи служб управління персоналом» - 2 державних службовці;

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

жавної служби відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, що затверджується Кабінетом
Міністрів України.
Проведення конкурсу здійснюється з
урахуванням рівня професійної компетентності, особистих якостей і досягнень кандидатів на зайняття вакантної посади.
За період з 01 вересня 2017 року по
01 червня 2018 року у Департаменті проведено 2 конкурси на зайняття вакантних посад
державної служби. За результатами конкурсу у Департаменті призначено 3 державних
службовці.
Щодо 2 переможців конкурсу на посаду державної служби було організовано
проведення перевірки згідно із Порядком
проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті
1 Закону України «Про очищення влади», затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 16.10.2014 № 563, з них на посади
державної служби категорії «В» - 2 особи.
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•

навчання у сфері цивільного захисту
Успішно впроваджуються заходи з
мовної підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців Департаменту у
сфері європейської інтеграції і євроатлантичного співробітництва України. У 20172018 навчальному році забезпечено підвищення кваліфікації з питань європейської
інтеграції і євроатлантичного співробітництва України та мовної підготовки (2 державних службовці).
На виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 19 вересня 2007 року №
1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», методичних рекомендацій щодо
проведення щорічного Всеукраїнського
конкурсу «Кращий державний службовець»,
затверджених наказом Нацдержслужби від
15 лютого 2012 року № 29, відповідно до наказу Департаменту від 28 лютого 2018 року
№ 92к та з метою зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності
державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи
кращих державних службовців протягом
березня-квітня 2018 року у Департаменті
освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) проведено
І тур щорічного Всеукраїнського конкурсу
«Кращий державний службовець».
У номінації «Кращий спеціаліст» у І
турі брали участь 2 державних службовці Департаменту освіти і науки, молоді та
спорту.
Рішенням оргкомітету за підсумками кон-

курсу в номінації «Кращий спеціаліст» переможцем визнано Булаш Світлану Василівну,
головного спеціаліста відділу правового забезпечення управління персоналу та правового забезпечення Департаменту.
Булаш С.В. направлено для участі у ІІІ турі
щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».
Серед різних форм і напрямів роботи, що сприяють підвищенню професійної
компетентності, особливе місце посідають
освітня діяльність і самоосвіта. Під постійною увагою Департаменту знаходиться питання навчання державних службовців за
спеціальністю «Магістр державного управління». Так у Департаменті працює 20 магістрів державного управління.

Робота з керівниками підприємств,
установ і організацій, що належать
до комунальної власності територіальної громади міста Києва

Станом на 01 червня 2018 року в освітній галузі міста Києва працюють 40152 педагогічних працівники, з них:
у ЗЗСО (всіх типів) – 23410
у ЗДО – 10364
у ПЗО – 1898
у ПТО – 2004
у ЗВО (коледжах) – 840
у ДЮСШ – 406
у РНМЦ – 1230

Плинність педагогічних кадрів у
місті Києві складає 11 %

У 2017-2018 навчальному році найбільше керівників закладів загальної середньої
освіти міста Києва, які мають звання учитель-методист, у Шевченківському районі. У
Деснянському та Солом’янському районах
директорів, що мають таке звання, немає.
Найбільша кількість керівників закладів загальної середньої освіти міста
Києва, які мають звання старший учитель, – у
Голосіївському, немає – у Печерському, Святошинському, Солом’янському районах.
У Шевченківському район один керівник
ЗЗСО має – звання вихователь-методист.
З кожним роком підвищується професіоналізм керівних кадрів. Мають науковий ступінь 23 керівника, вчене звання –

2 керівника загальноосвітніх навчальних
закладів. Слід відзначити, що більше 60 відсотків керівників навчальних закладів мають післядипломну управлінську освіту.
Найбільше керівників ЗЗСО

мають стаж роботи
від 10 до 20 років (33,3%)

Найбільша кількість керівників ЗДО

мають стаж роботи
від 10 до 20 років (31,6%)

Відповідно до наказу Департаменту освіти і
науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) від 09 жовтня 2017
№ 697к «Про проведення конкурсного відбору керівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва
у жовтні-грудні 2017 року» проведено конкурс на 6 вакантних посад керівників загальноосвітніх навчальних закладів на
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У серпні-вересні 2017 року здійснено
моніторинг забезпечення закладів освіти
міста педагогічними кадрами. На початок
2017-2018 н.р. у закладах освіти міста були
наявними понад 600 вакансій педагогічних
працівників. Частково вакансії вдалося закрити за рахунок студентів старших курсів
Київського університету імені Бориса Грінченка, які переведені на індивідуальну форму навчання.
У закладах дошкільної та загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста
Києва працюють 1043 керівників - освітніх
менеджерів, з них: у закладах дошкільної
освіти – 528, у закладах загальної середньої
освіти – 430, закладів позашкільної освіти –
61, закладів професійної освіти державної
форми власності, які фінансуються з бюджету міста Києва - 24.
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8 посад керівників дошкільних навчальних
закладів . За результатами конкурсного відбору у жовтні-листопаді 2017 року призначено 13 керівників закладів освіти.
У 2018 році із 156 керівниками закладів дошкільної та загальної середньої освіти планується переукладення контрактів.
У 2018 році проведено атестацію
керівників закладів дошкільної та загальної середньої освіти, викладачів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.
Департаментом освіти і науки, молоді та
спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у 2017-2018 навчальному році
атестовано на відповідність займаній посаді:
• 48 керівників закладів дошкільної освіти;
• 26 керівників закладів загальної середньої навчальних;
на присвоєння/підтвердження кваліфікаційних категорій та педагогічних звань:
• 322 педагогічних працівники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації;
• 191 педагогічний працівник закладів професійної (професійно-технічної) освіти;
• 21 педагогічний працівник закладів
освіти, підпорядкованих Департаменту;
• 30 методистів районних науково-методичних центрів управлінь освіти
районних в місті Києві державних
адміністрацій.
Зокрема, атестація керівників закладів
освіти міста Києва проводилась у новому форматі. У рамках освітнього фестивалю управлінської майстерності «Kyiev
EdFest», який проходив з 26 по 30 березня

2018 року, керівники закладів освіти мали
змогу відвідати майстер-класи «Переговори як ефективний спосіб уникнення конфліктів у професійній комунікації керівника
закладу освіти», «Як навчати дітей з урахуванням їх провідної модальності та запобігти шкільному стресу», тренінг «Тайм
менеджмент та стратегічне планування»,
«Альтернативна (не) атестація: альтернативні джерела фінансування; альтернативні
батьківські збори; альтернативні форми педагогічних компетентностей», «Академічна доброчесність: від теорії до практики».
Також керівники закладів освіти відвідали
семінари «10 трендів в освіті» та «Лідерство
як чинник ефективного управління персоналом». 28 березня 2018 року керівники
брали участь у публічній бесіді «Насильство
у школі: як навчити підлітків дружити» за
участі Ніка Вуйчича, мотиваційного тренера, директора неприбуткової організації Life
Without Limbs (Життя без кінцівок).

Підготовка педагогічних працівників до роботи в новій українській
школі 2018
Інститут післядипломної педагогічної освіти
розпочав підвищення кваліфікації вчителів,
які навчатимуть учнів перших класів з 1
вересня 2018 року. Наказом Міністерства
освіти і науки України затверджено типову
програму підвищення кваліфікації вчителів
початкових класів, що складається з дистанційного онлайн-курсу на порталі “EdEra”
та трьох очних сесій в Інституті післядипломної педагогічної освіти, в межах яких

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

спеціально підготовлені тренери закріплюють знання педагогів на практиці.
Протягом січня-травня 2018 року здійснено підготовку 56 тренерів, які навчають учителів початкових класів.
Зараз навчання на очній сесії пройшли 1171
педагог, які навчатимуть учнів перших класів
у 2018/2019 н.р.
Протягом червня 2018 р. проведено 1 сесію
навчання 385 заступників керівників ЗНЗ з
початкової освіти (друга сесія запланована
на вересень 2018 р.). Протягом травня-вересня 2018 р. триває навчання близько 1,5
тис. учителів іноземних мов початкової школи. Протягом червня 2018 року відбулося навчання асистентів вчителів інклюзивних

класів та педагогів, що працюватимуть в
інклюзивних класах. Проведено навчання
для 102 педагогів.
На квартирній черзі перебуває 1498 родин
педагогічних працівників. Першими в контрольних списках стоять педагогічні працівники, які перебувають на черзі з 1982 року.
Протягом останніх п’яти років педагогічним
працівникам міста Києва було виділено
21 квартиру, а саме: у 2013 році – 5, у 2014
році – не виділялися квартири, у 2015 році –
1 квартира поточного звільнення, у 2016 році
– 5 квартир, у 2017 році – 10 квартир.
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Фестиваль стартапів «Class ідея»

ПРОЕКТИ

«Class ідея» — це фестиваль шкільних стартапів, що традиційно проходить у Київському Палаці дітей та юнацтва.

Стартапи, що будуть представлені, мають
бути абсолютно новими проектами, розробленими учнями з 1 по 11 клас або педагогами. Проект може бути представлений
як робочим макетом, так у вигляді презентації.«Class ідея» — відкритий Фестиваль.
У ньому може взяти участь кожен бажаючий учень та педагог.
З березня по квітень юні стартапівці зможуть пройти навчання у досвідчених та
успішних підприємців, які починали свій бізнес із стартапу.
За результатами конкурсу робіт учасники
можуть бути відзначени особливими нагородами:
• отримати нагороду за кращу роботу від
досвідченого журі;
• отримати нагороду за результатами
електронного голосування;
• отримати нагороду від партнерів Фестивалю;
• претендувати нам участь у літньому «STEM-інкубаторі».
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У кожній категорії передбачається п’ять
номінацій:

Стартап  у Побуті;
Стартап у Природі;
Стартап для Людини;
Стартап і Мистецтво;
Стартап і Освіта.

ПРОЕКТИ

Метою Фестивалю є виявлення кращих стартап-проектів, стартап-ідей, стартап-рішень
осіб, що розв’язують конкретні проблеми, відповідають на актуальний запит суспільства
і спрямовані на покращення громадського
життя.
Основними завданнями Фестивалю є:
• виявлення, розвиток та стимулювання
творчого самовдосконалення здобувачів
освіти та педагогів;
• виявлення лідерів підприємницької активності в інноваційній сфері;
• формування творчого покоління молодих
науковців, підприємців, практиків для різних галузей суспільного життя;
• пропаганда досягнень науки, техніки та інноваційних технологій;
• формування компетенції в галузі управління проектами;
• формування інноваційного іміджу столиці.
Відповідно до умов проведення Фестивалю
переможців визначали у два етапи:
Перший етап - очний. Бліц-презентація стратапів (у чотирьох категоріях: початкова школа; основна школа; старша школа; педагогічні
працівники). Переможців визначало громадське журі. Другий етап - електронне голосування.
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Освітній фестиваль управлінської майстерності «Kyiv EdFest»

Коли школярі столиці відпочивали на весняних канікулах, тим часом освітяни мали
трохи вільного часу дізнатись щось нове, цікаве та неординарне. З 26 березня по 30 березня відбувся освітній фестиваль управлінської майстерності, на якому освітяни мали змогу
підвищити власну кваліфікацію як у професійному, так і повсякденному житті.
Неофіційне гасло фестивалю: «Хочеш навчити інших, не забувай вчитися сам!». Вчитель 21
століття повинен бути завжди «у темі», постійно підтримувати на рівні потрібний об’єм інформації, щоб бути на «гребні хвилі» разом з сучасною молоддю. Саме для того, щоб мати
смогу знайти спільну мову, зацікавити, навчити, допомогти, а й іноді уберегти.
Програма фестивалю складалася з питань, що найбільше хвилюють освітян, та тем, які
б були цікаві та корисні їм сьогодні.
Цього року до команди Kyiv EdFest долучилось ще більше професіоналів у різних сферах суспільного життя.
Програмою фестивалю було передбачено проведення: майстер-класів, тренінгів, навчально-практичних семінарів, практикумів, публічних бесід тощо.
В рамках проведення освітнього фестивалю управлінської майстерності «Kyiv EdFest» 29 березня 2018 року у Київському Палаці дітей та юнацтва відбулася зустріч учнів, вчителів, вихователів, психологів з Ніком Вуйчичем – мотиваційним тренером, директором неприбуткової організації Life Without Limbs (Життя без кінцівок), який провів мотиваційно-навчальний
захід: «Насильство у школі: як навчити підлітків дружити».

Сподіваємося, що питання та теми, які розглядалися під час фестивалю управлінської майстерності «Kyiv EdFest» були цікавими та корисними для наших освітян. Отримана інформація
розширить науковий багаж, спілкування з цікавими людьми та ученими допоможе зорієнтуватись у нових методах й формах організації навчання, які мають бути пріоритетними в Новій
українській школі.

ПРОЕКТИ
57

ПРОЕКТИ

«Kyiv EdSpace»
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У серпні 2017 року Департамент освіти і науки з урахуванням Концепції «Нова українська школа» та з метою розроблення і реалізації дизайн-проектів, що мають освітній,
соціально-культурний характер, створюють
інтер’єр навчальних закладів привабливим,
комфортним для навчання започаткував
проведення конкурсу дизайн-проектів серед загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів
«Kyiv EdSpace».
Учасники конкурсу-розробники дизайн-проектів: педагоги, учні, професійні
дизайнери, студенти-дизайнери, батьки учнів. Це проект, який об’єднав усіх, проект,
який дав зрозуміти, що всі ми робимо одну
справу – відроджуємо нашу школу.
Номінації:
«Комфортний клас» – дизайн-проект
класу/лабораторії (клас початкової школи,
кабінет (лабораторія) фізики, хімії, інформатики, біології, географії, технологій, профільного навчання тощо);
«Простір навколо» – дизайн-проект
освітнього простору/території (сходи, вестибюлі, вхідні групи, коридори, внутрішні
дворики тощо);
«Простір для всіх» – дизайн-проект рівноправного освітнього середовища.
Основні завдання конкурсу це:
• створення кейсу дизайн-проектів для
навчальних закладів та їх презентація;
• виявлення та промоція найкращих розробників з числа конкурсантів;

•

•

налагодження ділових контактів між Департаментом та представниками дизайнерських кіл та зацікавлених сторін з метою розвитку освітньої інфраструктури
столиці;
залучення інвестицій у галузь освіти.

З 22 серпня по 01 вересня 2017 року проведено онлайн-голосування за кращий дизайн-проект.
Згідно з результатами онлайн-голосування
переможцями визначено:

категорія: ЗНЗ, номінація: «Простір навколо» - дизайн-проект «Enjoy», Гімназія № 257
«Синьоозерна» Подільського району;

ПРОЕКТИ

категорія: ЗНЗ, номінація: «Комфортний клас»
- дизайн-проект «Світ дитячих мрій», СШ І-ІІІ
ступенів № 23 (з поглибленим вивченням англійської мови) Деснянського району;

категорія: ЗНЗ, номінація: «Простір для всіх»,
категорія: ПНЗ, номінація: «Комфортний
клас» - дизайн-проект «Актова зала-трансформер», Гімназія № 315 Дарницького району.
І якщо ми сьогодні говоримо про Реформу у
галузі «Освіта», то це явно кроки у правильному напрямі. Ми можемо побачити і партнерство в освіті, орієнтацію на учня, і нового
вчителя як агента змін, а найголовніше що
з’являється впевненість – школа буде в авангарді суспільних змін.
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Конкурс на
отримання грантів
Київського міського
голови у
галузі освіти

ПРОЕКТИ

Г

ранти Київського міського голови – це цільові кошти, що надаються на конкурсній
основі навчальному закладу, педагогічному
працівникові навчального закладу для реалізації заявленого проекту у галузі освіти.
Гранти Київського міського голови надаються на впровадження нових освітніх проектів.
З метою стимулювання та заохочення
суб’єктів освітньої діяльності до використання інноваційних підходів розвитку освіти
в місті Києві у 2016 році вперше запроваджено щорічний загальноміський конкурс на
отримання грантів Київського міського голови у галузі освіти за напрямами: «Здорова дитина», «Перспектива освіти», «Заклад
з ідеєю», «Чуйне серце».

Здорова дитина

призначається дошкільному навчальному
закладу міста Києва та педагогічному працівнику дошкільного навчального закладу
за оздоровчо-фізкультурну роботу.

Чуйне серце
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призначається навчальному закладу (серед
дошкільних та загальноосвітніх навчальних

закладів міста Києва) та педагогічному працівнику дошкільного та загальноосвітнього
навчального закладу за інноваційний підхід
до організації роботи з дітьми з особливими
потребами та втілення ідей рівноправності,
толерантності, індивідуальності при задоволенні індивідуальних запитів кожної дитини.

Заклад з ідеєю

призначається дошкільному, загальноосвітньому, позашкільному та професійно-технічному навчальним закладам міста Києва
комунальної форми власності на підтримку творчої активності педагогічних колективів за інноваційний підхід до управлінської діяльності, розробки та впровадження
цілісної інноваційної концепції розвитку навчального закладу.

Перспектива освіти

Призначається вчителям та вихователям за
інноваційний підхід до освітніх напрямів у
навчальних закладах міста Києва.
З 01 березня по 06 квітня 2018 року – проведення щорічного загальноміського конкурсу проектів на отримання грантів Київського міського голови за напрямами «Здорова
дитина», «Чуйне серце», «Заклад з ідеєю»,
«Перспектива освіти».
04 квітня 2018 року у Київському
Палаці дітей та юнацтва (вул. Мазепи, 13)
відбулося засідання конкурсної комісії з
визначення переможців щорічного загальноміського конкурсу на отримання грантів
Київського міського голови у галузі освіти із
заслуховуванням публічного захисту – презентації проекту.

ПРОЕКТИ

На отримання грантів Київського міського голови подано 38 заявок за такими напрямами: «Здорова дитина» - 7 заявок; «Перспектива освіти» - 9 заявок;
«Заклад з ідеєю» - 13 заявок; «Чуйне серце» - 9 заявок.
Відповідно до розпорядження Київського міського голови від 03.05.2018
№ 293 «Про присудження грантів Київського міського голови у галузі освіти у 2018 році»,
враховуючи протокол конкурсної комісії з визначення переможців щорічного загальноміського конкурсу на отримання грантів Київського міського голови у галузі освіти у
2018 році від 04 квітня 2018 році.
Переможці щорічного загальноміського конкурсу на отримання грантів Київського
міського голови у галузі освіти:
• дошкільний навчальному заклад №777 Подільського району м. Києва;
• вихователь-методист дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №12 Деснянського району міста Києва - Поліщук Ірина Володимирівна.
• середня загальноосвітня школа №281 Святошинського району м. Києва;
• директор дошкільного навчального закладу №726 - Калько Наталії Анатоліївні.
• загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів «Гімназія № 34 «Либідь» ім. Віктора
Максименка» Подільського району м. Києва;
• позашкільний навчальний заклад «Центр технічної і художньо-естетичної творчості для
дітей та юнацтва «Зміна» м. Києва.
• вчитель фізичної культури спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 265 м. Києва з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу - Балась Максим.
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НУШ

У наших школах
не повинно бути нещасливих дiтей, 
душу яких гнiтить думка, що вони
Успiх у навчаннi – джерело внутрiшнiх

НУШ

нi на що не здiбнi.
сил дитини, якi породжують енергiю
для переборення труднощiв,
бажання вчитися.
Василь Сухомлинський
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