
ЗВІТ ПРО РОБОТУ  

Управління освіти  

Чернівецької міської ради  

за 2019 рік 



Мережа закладів загальної середньої, дошкільної   
та позашкільної  освіти 

Заклади 
освіти 
міста 

 ЗЗСО - 43 

ліцеї 5 

гімназії 7 

ЗОШ І-ІІІ ст. 22 

ЗОШ І-ІІ ст. 3 

СЗОШ І-ІІІ ст. 3 

НВК 3 

ЗДО - 54 

комбінованого типу 30 

загального розвитку 11 

спеціального призначення 4 

санаторного типу 2 

центр розвитку дитини 7 
ЗПО - 9 



Чисельність педагогічних працівників 

У 2019 році у системі освіти міста Чернівців працювало 3441 педагогічних працівників (без 
сумісників): 
• ЗЗСО – 2105 ( 61,2%); 
• ЗДО – 1122 ( 32,6%); 
• ЗПО – 113 ( 3,3%); 
• ДЮСШ – 38 ( 1,1%); 
• приватні заклади – 63 ( 1,8%) 
Місто має потужний склад педагогічних працівників, адже в навчальних закладах працює 
23 педагоги, які мають звання Заслужений, а саме: 
15 – «Заслужений вчитель України»; 
4 – «Заслужений працівник освіти України»; 
1 – «Заслужений діяч мистецтв України»; 
1 – «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України»; 
1 – «Заслужений майстер народної творчості України»; 
1 – «Заслужений тренер України» 
Серед педагогів-позашкільників – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік 
Академії наук України; кандидат фізико-математичних наук; кандидат в майстри 
судномодельного спорту; майстер з авіамодельного спорту; 9 –  майстрів спорту України; 
член Національної Всеукраїнської музичної спілки; Член Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України 



Субвенція на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти  
«Нова українська школа» у 2019 році 

  

Напрямок використання Субвенція Співфінансування 
Всього, 
тис. грн. 

Дидактичні матеріали 925,1 431,5 1356,6 

Сучасні меблі (парти) 2179,7 2800,2 4979,9 

Комп’ютерне та мультимедійне 
обладнання 

706,3 3050,7 3757,0 

ВСЬОГО 3811,1 6282,4 10093,5 



Розвиток інклюзивної освіти у 2019 році 

27 ЗЗСО, 105 

класів, 119 учнів 

з ООП 

31 ЗДО, 71 група 

81 вихованець з ООП 

Кількість осіб з ООП, які навчаються в 

інклюзивних класах/групах  

Забезпеченість асистентами вчителя 

та вихователя 

 
105  асистентів 
вчителя у ЗЗСО 

 (105 ставок) 

71  асистент 
вихователя у ЗДО 

(71 ставка) 

 

Забезпечення придбання  

спеціальних засобів корекції, 

дидактичного наповнення та 

оснащення  

у ЗЗСО з інклюзією у 2019 

році на суму 602 918.2 тис. 

грн.  

 

Організація надання  

корекційно-

розвиткових послуг 

 у ЗЗСО з інклюзією 

у 2019 році у 

кількості 515 годин 

Використання субвенції з державного бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами у 2019 році 

Створення та 

розширення мережі ІРЦ 

01.02.2019 р. 

відкрито КУ 

ЧМІРЦ №1 

31.01.2020 р. 

відкрито КУ 

ЧМІРЦ №2 

07.02.2020 р.  

рішенням 77 сесії ЧМР 

створено та затверджено 

Статут КУ ЧМІРЦ №3 

Облаштовано сенсорні кімнати 

 у  ЗОШ № 24, 27, на облаштування яких у 2019 

році виділено відповідно 100 000 та 113 900 тис. 

грн.  



Нові форми освіти (ст. 9 Закону України “Про освіту”) 

Форми загальної 
середньої освіти 

Інституційна Індивідуальна 

Екстернат 
Сімейна 

(домашня) 

Педагогічний 
патронаж 

16 закладів 
36 учнів 

4 заклади 
6 учнів 



 
Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України  

у 2019 році з державного бюджету  
для закладів загальної середньої освіти м. Чернівців  

виділено 800,0 тис. грн. на реалізацію заходів,  

спрямованих на підвищення якості освіти.  
 

В усіх навчальних закладах створено локальні мережі  
для надання послуг Інтернету та  

збільшено швидкість Інтернет-з’єднання до 100 Мбіт/с 
 

У 2019 році закуплено 97 комп'ютерів та 119 проекторів.  
Станом на 01.01.2020 в закладах освіти використовуються  

28 мультибордів 

Діджиталізація освіти  



Досягнення учнів ЗЗСО 

І місце ( 5 учнів, 18%) 

ІІ місце (5 учнів, 18%) 

ІІІ місце (18 учнів, 64%) 

IV етап Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів 

Німецька, румунська 
мови, інформатика, 

екологія, астрономія, 
історія, правознавство 

–    1 переможець 

Французька мова 
–    3 переможці 

Українська, 
англійська мови, 
математика, ІТ, 

фізика, хімія, 
біологія, 

географія, 
трудове навчання 

–  
2 переможці 

Ліцей №1 

6 переможців 
Гімназія №1 

4 переможці 
Гімназії №2,3 

по 3 переможці 

На ІІІ етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України переможцями стали 18 учнів, з них два – 
перших місця,  п`ять – других  місць та  одинадцять третіх  місць 

У 2019 році 7 учнів ЗЗСО склали тести ЗНО на 200 балів,  
70 учнів  – 195-200 балів. 
До «ТОП-50 закладів освіти України» цього року  
потрапила гімназія № 4 (45 місце) 



 Сертифікація педагогічних працівників  у 2019 році 

№з/п ПІБ вчителя Назва закладу 

1. Косар Оксана В’ячеславівна 
Чернівецька спеціалізована школа І – ІІІ ступенів фізико-

математичного профілю №6   

2. Кушнір Станіслава Тадеушівна 
Чернівецька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №24 

ім. О. Кобилянської   

3. Олієвська Наталія Дмитрівна  

Чернівецька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №27 

  4. Циганеско Альона Михайлівна 

5. Євдощак  Тетяна Миколаївна  

 

Чернівецька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №38 

  

Сертифікація – оцінювання професійних компетентностей вчителя. Вона допомогла  
виявити кращих вчителів-професіоналів та агентів змін у освіті, які готові поширювати  
свій досвід. Сертифікація відбувалася у три етапи: 
• незалежне тестування; 
• самооцінювання; 
• спостереження експерта. 
5 учителів з 4-х ЗЗСО міста Чернівців успішно пройшли сертифікацію у 2019 році та 
отримали про це сертифікати і можливість зарахувати сертифікат як чергову (позачергову) 
атестацію. 
 
 



 Обсяг видатків на здійснення протипожежних заходів 
в закладах освіти у 2019 році 

Заходи та типи закладів Тис. грн. 
Обробка дерев'яних конструкцій (ЗДО) 340,5 

Заміна протипожежних дверей (ЗДО) 195,8 

Проходження навчання (ЗДО) 16,3 

Встановлення пожежної сигналізації (ЗДО) 4004,8 

Заклади дошкільної освіти (ЗДО), всього 4557,4 

Обробка дерев'яних конструкцій (ЗЗСО) 113,9 

Встановлення пожежної сигналізації (ЗЗСО) 4860,0 

Заміна протипожежних дверей (ЗЗСО) 703,8 

Проходження навчання (ЗЗСО) 21,9 

Заклади загальної середньої освіти (ЗЗСО), всього 5699,6 

Обробка дерев'яних конструкцій (ЗПО) 22,6 

Проходження навчання (ЗПО) 6,6 

Заміна  протипожежних дверей (ЗПО) 10,0 

Заклади позашкільної освіти (ЗПО), всього 39,2 

Всього 10296,2 



Розширення  мережі  
закладів  дошкільної  освіти 

 

ЗДО №51 «Лелеченя»  
(8 груп) 
ЗДО №54 «Зернятко»  
(4 групи) 
2 групи в ДНЗ №28 
 



Охоплення  дошкільною  освітою 

Найвищі показники перевантаження в ЗДО: 
  

 центральна частина  міста 
 мікрорайон «Гравітон»  
 вулиця  Руська 
              
На 100 місць - 148 дітей 



Організація  харчування  в  ЗДО 

 
Заклади  

 
Ранній вік 

Передшкільний вік 
(молодші, середні, 

старші групи) 

 
Групи загального типу 

 
26,00 грн. 

 
 38,00 грн. 

Групи з цілодобовим 
перебуванням  дітей,   
заклади компенсуючого  типу 

 
35,00 грн. 

 
47,00 грн. 

Батьки сплачують 60% від загальної вартості 
харчування в день,  а 40% - міський бюджет 



Позашкільна освіта 

9 закладів  
позашкільної освіти  

5663 вихованці 

7                  
закладів 

439 гуртків, 
груп, секцій, 

творчих 
об’єднань 

2 спортивних 
школи 

11  

видів спорту 



Вихованці закладів позашкільної освіти міста здобули 
більше 2 000 перемог у різних конкурсах, змаганнях, 

фестивалях, олімпіадах міського, обласного, 
всеукраїнського та міжнародного  рівнів 


