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Інформаційно-аналітичні матеріали 

з питань підготовки галузі освіти Тернопільщини 

до 2016/2017 навчального року 

 

 

Дошкільна освіта 

 Планомірно реалізовується державна політика з подальшого оновлення й 

реформування системи дошкільної освіти. У зв’язку з позитивною 

демографічною ситуацією та бажаннями батьків постійно вдосконалюється  

мережа дошкільних навчальних закладів. В області функціонує 581 дошкільний 

навчальний заклад (у т.ч. 109 НВК), у яких виховується та навчається 31,8 тис. 

дітей, що становить охоплення дітей дошкільними навчальними закладами віку: 

 від 1 до 6 років 54 відс. (у 2010 році 45 відс.),  

 від 3 до 6 років – 75,0 відс. 

Різними формами дошкільної освіти охоплені 32,0 тис. дітей від 3 до 6 

років, що становить 80,1 відс. Із загальної кількості дошкільних навчальних 

закладів: 

 559 загального розвитку (96,2 відс.),  

 19 (3,3 відс.) -  комбіновані,  

 2 (0,3 відс.)  спеціальні та 1 (0,2 відс.) – санаторний.  

При трьох дошкільних навчальних закладах функціонують 17 санаторних 

груп, у яких виховуються 518 дітей (1,6 відс. від загальної кількості дітей). У 

ДНЗ функціонують 56 груп спеціального призначення, у яких виховується         

1,4 тис. (4,3 відс.) дітей із порушенням слуху, зору, мови, опорно-рухового 

апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку. Серед вихованців 

дошкільних навчальних закладів 709 – діти, які постраждали внаслідок аварії на 

ЧАЕС, 221 – діти-інваліди, 50 – діти-сироти та позбавлені батьківського 

піклування. 

 Вихованням і навчанням дошкільнят займаються 3465 педагогічних 

працівників.  

 З року в рік мережа дошкільних навчальних закладів в області 

збільшується. У порівнянні з 2014 роком за рахунок відкриття нових закладів у 

2015 році їх кількість збільшилась на 8. У січні-травні 2016 року відкрито 

додатково ще 4 ДНЗ: 2 – у Тернопільському, по 1 – у Заліщицькому і 

Підволочиському районах. З метою забезпечення дошкільної освіти, розвитку 

дошкільних навчальних закладів усіх форм власності у 2016 році заплановано 

реконструювати приміщення у 4 ДНЗ (215 місць), відновити діяльність 4 ДНЗ 

(80 місць), що тривалий час не працювали, відкрити 3 ДНЗ (75 місць) у 

пристосованих приміщеннях, додатково відкрити групу у функціонуючих 

ДНЗ/НВК, відкрити одну групу з короткотривалим перебуванням дітей на          

15 місць, реорганізувати ЗОШ у навчально-виховні комплекси – 8 на 120 місць.  

Хоча мережа дошкільних навчальних закладів щорічно збільшується, проте 

доводиться розміщувати на 100 місцях 117 дітей, у т.ч. у міських поселеннях – 

145.  

Завдання: 
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- відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від  

17.02.2012 року № 102-од «Про заходи щодо розвитку дошкільної освіти в 

області на 2012-2017 роки» з метою забезпечення дошкільної освіти, розвитку 

ринку дошкільних навчальних закладів усіх форм власності у 2016 році 

передбачено реконструювати приміщення у 4 ДНЗ – 215 місць, відновити 

діяльність 4 ДНЗ – 80 місць, що тривалий час не працювали, відкрити 3 ДНЗ – 

75 місць у пристосованих приміщеннях, додатково відкрити групу у 

функціонуючих ДНЗ/НВК, відкрити одну групу з короткотривалим 

перебуванням дітей на 15 місць, реорганізувати ЗОШ І-ІІІ ст., І-ІІ ст. і І ст. у 

навчально-виховні комплекси – 8 на 120 місць.  

 

Загальна середня освіта 

Діяльність галузі освіти області спрямована на гармонійний і всебічний 

розвиток особистості як найвищої цінності суспільства, виховання високих 

моральних якостей, формування громадянина, здатного до свідомого 

суспільного вибору. 

Для задоволення освітніх потреб населення в області у 2015/2016 

навчальному році функціонували 830 денних загальноосвітніх навчальних 

закладів Міністерства освіти і науки України, у яких здобували освіту  105,2 тис. 

учнів. У тому числі: 

- шкіл І ступеня – 191 (4,5 тис. учнів); 

- шкіл І-ІІ ступенів – 334 (21,6 тис. учнів); 

- шкіл І-Ш ступенів – 299 (78,1 тис. учнів); 

- спеціальних шкіл, шкіл-інтернатів – 6 (1,0 тис. учнів). 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р.     

№1391-р затверджено перспективний план формування територій громад 

Тернопільської області. Нині вже створено 26 спроможних (об’єднаних) 

територіальних громад, у складі яких функціонують 212 шкіл (25,5 % від їх 

загальної кількості). В них навчається 21,2 тис. учнів (20,2% від загальної 

кількості учнів області). 

Із загальної кількості шкіл 698 (84,2%) функціонувало у сільській 

місцевості, у них навчалося 50,8 тис. учнів ( 48,3 %). 

У зв’язку з погіршенням демографічної ситуації починаючи з 1998/1999 

навчального року зберігається тенденція щодо зменшення кількості учнів. Якщо 

у 1997/1998 навчальному році у 913 школах навчалося 169,4 тис. учнів то до 

2015/2016навчального року кількість шкіл зменшилася на 83 (9,1 відс.), а 

кількість учнів на 64,2 тис. (37,9 відс). Зменшення учнів становить 61 відс. 

(значно більше половини) від всіх учнів які навчалися у цьому навчальному 

році.  

Особливої гостроти ці процеси набули в сільській місцевості, де помітно 

зменшилася середня наповнюваність класів і шкіл і збільшилася кількість 

загальноосвітніх навчальних закладів з малою чисельністю учнів. Так у 

сільській місцевості 56 (31,5 %) з 178 ЗОШ І ступеня в області мають 

наповнюваність до 10 учнів, 74 (22,3 %) з 332 ЗОШ І-ІІ ступенів мають 
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наповнюваність 40 і менше учнів і 49 (26,2 %) з 187 ЗОШ І-ІІІ ступенів 

працюють з наповнюваністю 100 і менше учнів. 

У 2015/2016 навчальному році у 33 загальноосвітніх школах не 

функціонували перші класи через те, що в них не було учнів. У  Коцюбинецькій 

Гусятинського, Устечківській Заліщицького, Заруддянській, Млинівецькій 

Зборівського, Буданівській Теребовлянського  районів не навчалися учні у 10-х 

класах.  

У сільській місцевості збільшується кількість класів, наповнюваність 

яких складає до 5 школярів. Як наслідок, зростає кількість учнів, що 

навчаються за індивідуальною формою навчання: із 1615 учнів у 2009/2010 

навчальному році, до 2114 у цьому році. Найбільше таких учнів у 

Монастириському 11,1 % (166 учнів), Підгаєцькому 9,0 % (108 учнів), 

Козівському 8,5 % (174), Лановецькому 7,7% (135 учнів) районах. 

Надзвичайно гострою проблемою загальної середньої освіти є 

нераціональне витрачання коштів, що виділяються на функціонування 

навчальних закладів з освітньої субвенції. Кошти розподіляються не з метою 

«вкладення» в освіту учня, а з метою «утримання», необґрунтованого 

збереження, забезпечення існування за будь-яких умов тих малочисельних 

закладів, які не забезпечують надання учням відповідного рівня знань. Саме на 

малокомплектні школи виділяється значно більше коштів з освітньої субвенції 

(утримання приміщень, оплата праці, комунальних платежів), натомість, –

недофінансовуються великі, потужні, результативні навчальні заклади. 

Так, середньорічна вартість утримання 1 учня у 2016 році по області 

складає 12,6 тис. грн., тоді як вартість навчання 1 учня у ЗОШ І ст. з кількістю 

учнів до 10 становить  18,4 тис. грн., а в деяких школах 25 і більше тис.грн 

(Сокілецька ЗОШ І ст. Золотопотіцької ОТГ Бучацького району – 36.4 тис. грн., 

Жуковецька ЗОШ І ст. Лановецького району – 31,1 тис. грн.), у ЗОШ І-ІІ ст. з 

кількістю учнів до 40 – 23,6 тис. грн., у ЗОШ І-ІІІ ст.з кількістю учнів до 100 – 

19,5 тис. грн, в той час коли у міських школах – 8,7 тис.грн.   

Визначена конкретна стратегія зі створення освітніх округів, опорних шкіл 

та оптимізації мережі освітніх установ. За оперативними даними органів влади у 

2016 році передбачається закриття 12 і реорганізація 21 загальноосвітнього 

навчального закладу. На даний час уже прийняті рішення сесій місцевих рад про 

закриття, призупинення діяльності та пониження статусу 8 загальноосвітніх 

шкіл.  

Оптимізація освітньої мережі забезпечить підвищення якості освіти, рівний 

доступ до неї, економічну ефективність функціонування навчальних закладів, 

урізноманітнення наданих освітніх послуг. 

З метою забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти у сільській 

місцевості, створення умов для здобуття загальної середньої освіти, 

впровадження допрофільної підготовки, поглибленого вивчення окремих 

предметів, а також раціонального і ефективного використання наявних 

ресурсів, створюється мережа опорних шкіл. На сьогодні в області органами 

місцевого самоврядування прийняті відповідні рішення про створення               

9 опорних шкіл. Ще один навчальний заклад – Скала-Подільська 
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загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Борщівського району визначена опорною 

Міністерством освіти і науки України.  

Профільне навчання організовано у 126 загальноосвітніх навчальних 

закладах, в т.ч. у 59 сільських для більш як 4,2 тис. учнів (273 профільні класи). 

Найвищий показник вибору учнями області профілю навчання простежувався 

на користь філологічного (38 відс.), технологічного напряму (27 відс.), 

суспільно-гуманітарного (16 відс.), природничо-математичного (16 відс.).  

Одним із шляхів впровадження профільного навчання є організація 

допрофільної підготовки та поглибленого вивчення окремих предметів.              

У 99 навчальних закладах області (з них, 44 - у сільській місцевості) 

запроваджено поглиблене вивчення окремих предметів. Кількість учнів у 

класах з поглибленим вивченням становить більше 11 тис., у тому числі у 

сільській місцевості – 1,2 тис. Найбільш активно школярі поглиблено вивчають 

предмети іноземних мов – 71,3 відс. та українську мову і літературу – 11,9 відс.    

Помітну роль у забезпеченні потреби учнів ЗНЗ у профорієнтаційній, 

профільній та професійній підготовці відіграють 5 міжшкільних навчально-

виробничих комбінатів. 

Завдання: 

- забезпечити функціонування оптимальної мережі загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів в умовах децентралізації влади та створення 

об’єднаних територіальних громад; 

- проводити належну роз’яснювальну роботу серед громадськості,  

батьків та учнів, які навчаються в школах з малою чисельністю стосовно 

оптимізації мережі закладів освіти, з врахуванням  структурних змін та 

адміністративних реформ; 

- забезпечити управлінський і методичний супровід функціонування 

опорних шкіл та сприяти розширенню їх мережі;  

- здійснювати постійний моніторинг прогнозованих демографічних змін 

та умов функціонування загальноосвітніх навчальних закладів області; 

- систематично аналізувати якість освіти та економічну ефективність і 

доцільність функціонування загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів 

з наповнюваністю 40 і менше учнів, І-ІІІ ступенів з наповнюваністю 100 і 

менше учнів та вносити пропозиції органам місцевого самоврядування щодо їх 

діяльності.  

 

Робота з обдарованими дітьми 

Ведеться цілеспрямована робота з пошуку і відбору обдарованих учнів, 

розвитку індивідуальних здібностей і талантів, створення закладів нового типу, 

проведення конкурсів, олімпіад, турнірів і змагань з метою виявлення творчих 

інтелектуальних, мистецьких, спортивних нахилів та обдарувань шкільної 

молоді. 

З метою розвитку і навчання здібних та обдарованих дітей в області 

сформовано мережу навчальних закладів (15 гімназій, 11 ліцеїв, 3 колегіуми,      

15 спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням окремих предметів).  
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Функціонують Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення 

Малої Академії Наук України, в структуру якого входять: міське відділення,       

16 філій, 3 сільські відділення та 16 наукових товариств. 

Усього упродовж навчального року в І етапі олімпіад з навчальних 

предметів взяли участь 115888 учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, 

колегіумів, спеціалізованих шкіл і класів з поглибленим вивченням окремих 

предметів, учнів професійно-технічних навчальних закладів (на 18 відс. більше 

проти 2014/2015 н.р.), з них 19029 переможців виступили в районних/міських 

(збільшення на 20 відс.), 1181 (у 2015 році - 1136) – в обласних, 56 (з них 17 

стали переможцями) – у фінальних етапах олімпіад. Відповідно до наказу 

Міністерства освіти і наук України від 03.06.2016 № 604 за підсумками ІV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 2015/2016 

навчального року претендентами на здобуття стипендій Президента України 

визначено 3-х учнів загальноосвітніх навчальних закладів області. 

Успіхи учнів закладів для обдарованих дітей за результатами їх виступів в 

учнівських олімпіадах і надалі демонструють неоднакове ставлення 

адміністрацій та педагогічних колективів цих закладів до розвитку здібностей і 

талантів школярів: найвищі показники в Тернопільських спеціалізованої школи 

І-ІІІ ст. №3 з поглибленим вивченням іноземних мов, Української гімназії          

ім. І.Франка, технічного ліцею, Кременецького ліцею імені Уласа Самчука, 

гімназій - Чортківської імені Маркіяна Шашкевича, Заліщицької, Підгаєцької 

імені Маркіяна Паславського, Козівської імені В.Герети та спеціалізованої 

школи з поглибленим вивченням іноземних мов смт. Залізці Зборівського 

району. Суттєво зросли результати виступів учасників з Шумського НВК 

«загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ст. - гімназія», НВК «Лановецька 

загальноосвітня школа №1 І-ІІІ ст. – ліцей», Кременецького НВК «Гімназія – 

загальноосвітня школа І ст.», Борщівського НВК «Загальноосвітній навчальний 

заклад І-ІІІ ст. №3 – гімназія імені Романа Андріяшика», Кременецької 

спеціалізованої школи №2. Проте знизились показники Бучацького колегіуму 

імені Св. Йосафата, Шумського ліцею, НВК «Великобірківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ст. – гімназія імені Степана Балея» Тернопільського району, 

Коропецького обласного ліцею - інтернату з посиленою військово - фізичною 

підготовкою Тернопільської обласної ради, а робота з обдарованими школярами 

щодо їх залучення й підготовки  до результативної участі в предметних 

олімпіадах і надалі залишається поза увагою керівництва і педагогічних 

колективів гімназії «Гармонія» - відокремленого структурного підрозділу 

Галицького коледжу імені В. Чорновола (м. Тернопіль), Комунального закладу 

Тернопільської обласної ради «Колегіум-інтернат «Знамення» з поглибленим 

вивченням предметів духовно-просвітницького спрямування у с. Зарваниця 

Теребовлянського району», Тернопільського НВК «Школа-колегіум Патріарха 

Йосифа Сліпого», Доброводівського районного комунального технічного ліцею 

імені Олександра Смакули  Збаразького району. 

У 2015/2016 н.р. у дванадцяти наукових відділеннях обласного відділення 

МАН України функціонувало 29 секцій та 139 груп. На основі звернень 

керівників районних відділів освіти, навчальних закладів та запитів учнів 
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відкрито секції етнології (Зборівська філія), фольклористики (Бережанська 

філія), історії України, української літератури (Збаразька філія). 

У 2015 р. в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт взяли участь 236 учнів, з яких призерами стали 186 (І – 31, 

ІІ – 60, ІІІ – 95 місць). На ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт Тернопільське обласне відділення МАН України 

представляла команда у складі 35 слухачів, з яких переможцями стали 18 (І місце 

– 2, ІІ – 4, ІІІ – 12 учнів). 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.2016 

№ 619 за підсумками ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України претендентами на здобуття 

стипендій Президента України визначено 4-х учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів області. 

Окрім того, учні та вчителі Залужанської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів стали переможцями VI Всеукраїнського конкурсу «Моральний 

вчинок», який провели Асоціація українських правників спільно з Київським 

інститутом музики ім. Р.М.Глієра та Українським фондом культури, отримаши 

третє місце за розробку та реалізацію національно-патріотичного проекту 

«Незламний дух українського народу». Якимчук Юлія, учениця 10 класу 

Кременецького ліцею імені У. Самчука Кременецького району (учитель 

Семенюк Л. І.) здобула перемогу в ХV Всеукраїнському конкурсі учнівської 

творчості у номінації «Історія України і державотворення». Переможцями XVI 

Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика 2 учні 

тернопільських ЗОШ. У VІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка наші учні вибороли 

4 дипломи І ступеня, 1 диплом ІІ ступеня, 7 дипломів ІІІ ступеня.  

Переможцем ІХ Міжнародного екологічного конкурсу валеологічної 

спрямованості «Смачно, корисно, барвисто», що проводився в Республіці 

Польща, в номінації «Кулінарна книга: Мій здоровий другий сніданок» (1-3 

клас) І місце виборола Анастасія Прокопчук, вихованка гуртка «Основи 

кімнатного квітництва» дитячого парку м. Скала-Подільська Борщівського 

району. У номінації «Кулінарна книга: Мій здоровий обід» (4-6 клас) ІІІ 

місце здобула Озерянець Тетяна, учениця 4 класу Тернопільського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня  школа І-ІІІ ступенів – медичний ліцей 

№ 15». 

Заклади освіти для обдарованих школярів забезпечують вищу якість освіти, 

що в черговий раз підтверджує доцільність та необхідність збільшення 

спеціалізованих класів та класів з поглибленим вивченням навчальних предметів 

для пошуку, підтримки і розвитку задатків школярів. У звичайних 

загальноосвітніх школах, незалежно від місця їх розташування (сільських, 

міських) якість освіти, особливо обдарованих дітей, є нижчою, тому ці учні 

стають неконкурентоспроможними порівняно з гімназистами, ліцеїстами і т.д. 

Основна відмінність в організації навчально-виховного процесу між 

загальноосвітніми і закладами освіти для обдарованих школярів полягає не у 

кількості годин, програмах чи підручниках, а в наявності системної роботи з 
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обдарованими школярами, у т.ч. за рахунок діяльності учнівських наукових 

товариств. Саме через роботу в таких товариствах обдарована дитина має змогу 

розвивати свої таланти і здібності. Бо в усьому іншому навчальний процес у 

загальноосвітній школі і спеціалізованому закладі спрямований на учня 

«середнячка».  

В області не функціонують, або відкрито в дуже обмеженій кількості, класи 

і заклади освіти для поглибленого вивчення фізики, хімії, біології, географії, 

економіки та правознавства. 

В області запроваджено систему заохочень і підтримки обдарованої молоді. 

25 травня 2016 року відбувся фестиваль для обдарованої та талановитої 

молоді “Гордість і надія Тернопілля”, на якому іменними преміями та спільними 

грамотами обласної державної адміністрації та обласної ради нагороджено 50 

переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів обласного відділення МАН України та ІV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, всеукраїнських конкурсів фахової 

майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів, а також 

учнівська молодь, яка має високі результати в галузі спорту та позашкільної 

освіти. 

Рівень навчальних досягнень учасників, які проходили державну 

підсумкову атестацію з української мови, математики та історії України у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання 

Тернопільщина, як і вся Україна, складала тести основної сесії протягом 

травня-червня. Участь у тестуванні взяли понад 6,5 тис. осіб, що значно менше, 

ніж у минулому році. Це, у першу чергу, зв’язано з демографічною ситуацією в 

країні та з тим, що випускники попередніх років реально оцінили свої шанси і не 

реєструвалися на ЗНО повторно. У цілому тестування пройшло організовано. 

Мали місце окремі факти видалення учасників із пунктів тестування за 

порушення процедури. Загалом таких осіб було 12. Такі учасники були 

позбавлені права продовжити роботу над тестами. Їхні результати було 

анульовано. Вони не підлягають апеляції. Всі факти оформили відповідним 

чином. У підсумку в атестати випускників за ЗНО було внесено результати 1 

бал. Це фактично позбавило їх можливості цього року поповнити лави 

українських студентів. Багато учасників були здивовані своїми результатами. 

Дехто не задоволений. Навіть звертався з апеляціями. Однак їх відсоток був 

невеликий. 

Під час оцінювання з української мови 13% випускників продемонстрували 

початковий рівень знань. Що стосується достатнього та високого рівня, то таких 

учасників було 60%. У порівнянні з минулим роком це приблизно на 16% 

більше. Збільшився відсоток учасників з високим рівнем навчальних досягнень. 

Торік в області їх було лише 12%, у цьому – 25%. Це є свідченням того, що було 

зроблено правильні висновки з минулорічного, можна сказати, невдалого 

тестування з української мови і літератури. 

Окрім того, якість знань (сума достатнього та високого рівнів) з української 

мови і літератури в області на 3,8% більша ніж в Україні (59,5% проти 55,7%). 



 

8 
 

У зв’язку з певними обставинами, минулого року результатів ЗНО не було 

оприлюднено УЦОЯО, тому проаналізувати динаміку впродовж останніх двох 

років складно. Однак фахівці районних методичних кабінетів та Тернопільського 

ОКІППО провели паралелі зі шкільними досягненнями учасників ЗНО. За 

результатами порівняльного аналізу встановлено, що учнів, які склали 

математику на початковому рівні, – 9%, а саме 129 учнів. Цей предмет як 

державну підсумкову атестацію обрали лише 28% випускників. Це є свідченням 

того, що математику не розцінюють як пріоритетний предмет. Достатній та 

високий рівень з цього предмета підтвердили близько 50% зареєстрованих. 

Якість знань з математики в області на 3,1% більша ніж в Україні (49,6% проти 

46,5%). 

Значна частина осіб обрали історію України. Це 72% від загальної кількості 

всіх випускників. Окремі навчальні заклади стовідсотково обирали історію 

України як державну підсумкову атестацію. 5% учасників отримали початковий 

рівень знань. Якість знань з історії України в області на 11,9% більша ніж в 

Україні (46,9% проти 35%). Але разом з тим, це низький результат для цього 

предмета, адже історія України вивчається широко, всебічно. Деякі школи мають 

додаткові години з цього предмета. Фактично через тестування з історії чимало 

претендентів на золоті та срібні медалі зійшли з дистанції. 

У цьому році на золоті та срібні медалі претендували 777 випускників. Із 

639 претендентів на «золото» його отримали лише 315 осіб, а із 138 на «срібло» 

– 178. Це зумовлено тим, що частина претендентів на медалі (36,8% осіб) не 

підтвердили своїх результатів у зовнішньому незалежному оцінюванні. У 

порівнянні з минулим роком це фактично на 8% більше. 

Незалежне оцінювання показало реальну картину якості підготовки 

школярів. Знизився рівень викладання певних предметів і роботи навчальних 

закладів. В області є 5 учасників, які отримали результати у 200 балів (для 

порівняння у м. Києві – 63 особи, у Львівській області – 36, у Харківській та 

Дніпропетровській областях по 16 осіб). Три наших учасників отримали 200 

балів з української мови і літератури (Паньків Катерина – Бережанська ЗОШ І-

ІІІ ст. №3; Мочульська Вікторія – Тернопільська СШ І-ІІІ ст. №3; Винник 

Галина – випускниця минулих років), Врублевський Станіслав (Тернопільська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №4) – з історії України, а Тарговський Богдан (Тернопільський 

НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. - медичний ліцей №15») – по 200 балів з 

біології і хімії . 

Заліщицька гімназія увійшла до рейтингу найбільш інноваційних закладів 

освіти світу за версією Microsoft — тих, які активно використовують мобільні та 

хмарні технології у навчальному процесі. Таких шкіл на всю Україну — лише 

сім. П’ять — з Києва, одна — з Дніпропетровська. Уже чотири роки в 

Заліщицькій гімназії працює творчий педколектив, який має спільну мету — 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний і 

виховний процеси. Гімназія стала дослідно-експериментальним майданчиком із 

впровадження програм Офісу 365 Microsoft у навчальну програму. У гімназії 

функціонує медіастудія «Думка плюс», де учні можуть створювати фільми, 

презентації та наукові проекти з використанням віртуальних та ІT-технологій, 
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гімназисти ставлять досліди он-лайн, розвиваються і засвоюють новий матеріал, 

граючи на гаджетах, а їхні батьки вчаться не порівнювати дитину з іншими, а 

сприймати тільки результат своєї дитини. 

На виконання програми «Партнерство в навчанні» компанія «Майкрософт 

Україна» спільно з Міністерством освіти і науки України, Інститутом 

модернізації змісту освіти проводить щорічний конкурс «Вчитель – новатор», 

мета якого – опанування освітянами сучасних педагогічних та інформаційно-

комунікаційних технологій, підтримка роботи педагогів у розробці й 

упровадженні мультимедійних програм засобів навчання. У конкурсі взяли 

участь – 652 учителі з усіх областей України. Переможцями конкурсу визнано  

10 кращих вчителів-новаторів України, серед яких і Світлану Попель, учителя-

методиста, учителя математики та інформатики Вишнівчицької ЗОШ І-ІІІ ст. 

Теребовлянського району. Лауреатами конкурсу стали: Лілія Волянюк, вчитель 

історії Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Я.П. Горошка Лановецького р-ну; Лілія 

Лиса, вчитель інформатики Підволочиської гімназії ім. Івана Франка; Валентина 

Ткачук, вчитель інформатики Колодненського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-дошкільний 

навчальний заклад» Збаразького району; Оксана Лещишин, викладач 

математики, інформатики, завідувач навчально-методичного кабінету ВП НУБіП 

України «Бережанський агротехнічний коледж»; Маріанна Михайлишин, 

викладач математики, інформатики, завідувач відділенням обслуговування 

комп’ютерних систем та мереж і електрифікації с/г ВП НУБіП України 

«Бережанський агротехнічний коледж». 

31.03–03.04.2016 р. у Ризі відбувався семінар eTwinning для вчителів 

математики, який зібрав 35 ітвіннерів з Латвії, Литви, Болгарії, України, Чехії, 

Естонії та Польщі. Україну представила вчитель Наталія Грушко (Заліщицька 

державна гімназія). 

Завдання: 

- розширювати можливості рівного доступу до якісної безкоштовної освіти 

представників різних соціальних верств населення;  

- у рамках децентралізованого підходу до організації освіти враховувати 

потреби регіональної специфіки для задоволення освітніх потреб місцевого 

населення. 

 

Інтернатні навчальні заклади 

Відповідно до віку, розвитку та стану здоров’я дітей шкільного віку 

створено оптимальну мережу навчальних закладів для дітей соціально 

незахищеної категорії – 15 інтернатних закладів (навчально-реабілітаційні 

центри, навчально-виховні комплекси, ліцей-інтернат, колегіум-інтернат, 

спеціальні та санаторні школи, дитячий будинок для дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування), де навчалися і виховувалися                             

у 2015/2016 н.р. 2 тис. 919 дітей та учнів. 

Більшість дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 

влаштовано у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, у зв’язку з чим в 

освітніх інтернатних закладах обласного підпорядкування у 2015/2016 н.р. 

перебувало 111 дітей зазначеної категорії, що становило 10,0 % від загальної 
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кількості дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебували на обліку в службах у справах дітей. 

Продовжує функціонувати Тернопільський обласний дитячий будинок для 

дітей шкільного віку – єдиний навчально-виховний заклад, що забезпечує 

виховання, навчання та соціальну адаптацію дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, де в 2015/2016 н.р. перебувало17 дітей. 

Завдання: 

- забезпечити повне дотримання вимог законодавчих, нормативно-

правових актів, навчально-методичних рекомендацій щодо організації та 

впровадження інклюзивного навчання; 

- запроваджувати комплексний підхід щодо визначення перспективи 

запровадження інклюзивного навчання шляхом створення умов для охоплення 

щороку таким навчанням більшої кількості дітей з особливими освітніми 

потребами, в тому числі дітей з інвалідністю; 

- здійснювати фаховий педагогічний супровід учнів з особливими 

освітніми потребами упродовж другої половини дня в спеціальних інтернатних 

закладах області. 

 

Захист прав і законних інтересів неповнолітніх  

Місцевими органами управління освітою усіх рівнів протягом              

2015/2016 н.р. здійснювалася належна організаційно-методична, 

консультативно-роз’яснювальна робота серед керівників навчальних закладів, 

педагогічних працівників, громадськості, батьків з питань забезпечення права 

дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання.  

У 2015/2016 н.р. класи з інклюзивним навчанням організовано у                           

12 загальноосвітніх школах для 32 дітей з особливими освітніми потребами, 

введено 13 посад асистента вчителя.  

Значна увага в навчальних закладах зверталася на розвиток фізичного 

виховання школярів, прищеплення їм навичок здорового способу життя.                   

В області функціонують 500 спортивних майданчиків з нестандартним 

обладнанням, 156 спортивних майданчиків з тренажерним обладнанням,                        

200 футбольних полів, 110 спортивних тирів, 453 дитячі спортивні майданчики. 

У дитячих юнацьких спортивних школах і фізкультурно-спортивних 

товариствах області до занять спортом залучено 10 тис. 315 осіб. 

При ЗНЗ області протягом звітного періоду функціонували 2935 гуртків і 

секцій, у яких навчально-виховною роботою охоплено 46 тис. 216 учнів, що 

становило 44,0 відс. від їх загальної кількості.  

З метою підготовки до самостійного життя дітей-сиріт, які навчаються та 

виховуються в інтернатних закладах області, органи управління освітою різних 

рівнів активно співпрацюють з обласним благодійним фондом «Майбутнє 

сиріт».  

Завдання: 

 - забезпечувати виконання вимог законодавства щодо соціального 

захисту дітей, насамперед, дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, реалізації державної політики щодо права таких дітей на сімейне 
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виховання, вирішення питання щодо забезпечення захисту їх особистих, 

майнових і житлових прав, права дітей на освіту, охорону життя та здоров’я, 

оздоровлення, охоплення дітей з особливими освітніми потребами 

інклюзивною освітою, проведення обов’язкових медичних профілактичних 

оглядів дітей дошкільного та шкільного віку, організації медико-педагогічного 

контролю за фізичним вихованням дітей у навчальних закладах, їх харчуванням 

із додержанням встановлених нормативів, якості та безпечності харчових 

продуктів, формування здорового способу життя; 

 - своєчасно виявляти дітей, які виховуються у повних благополучних 

сім’ях, однак схильні до вчинення протиправних дій, здійснювати раннє 

виявлення сімей, які входять до групи ризику, опинилися у складних життєвих 

обставинах, надавати їм якісні соціальні послуги, при цьому особливу увагу 

звертати на заборону продажу дітям алкогольних напоїв, тютюнових виробів, 

розповсюдження наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості. 

 

Охоплення освітніми послугами внутрішньо переміщених осіб 

У дошкільні навчальні заклади області влаштовано 76 внутрішньо 

переміщених дітей: 15 дітей – із Автономної Республіки Крим, 39 дітей –                      

з Донецької області та 22 дитини – з Луганської області. 

Загалом у загальноосвітніх навчальних закладах області будуть навчатися 

256 внутрішньо переміщених учнів: 46 учнів – із Автономної Республіки Крим, 

148 учнів – з Донецької області та 62 учні – з Луганської області. 

Завдання: 

-  на постійному контролі мають перебувати питання щодо організації 

соціального забезпечення громадян України, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, в тому 

числі  охоплення їх освітніми послугами. 

 

Організація відпочинку 

Протягом літнього періоду 2016 року місцевими органами управління 

освітою, директорами загальноосвітніх навчальних закладів області та Будинку 

творчості школярів міста Бережани організовано роботу 79 дитячих закладів 

відпочинку: 72 таборів з денним перебуванням дітей, 4 дитячих закладів праці та 

відпочинку, 3 наметових містечок. Загалом відпочинковими послугами охоплено 

2 тис. 809 учнів і вихованців. 

Фінансове забезпечення цьогорічної відпочинкової кампанії закладів освіти 

області здійснювалося в основному за рахунок місцевих бюджетів, а саме: у 

Борщівському районі – 23,2 тис. грн., Заліщицькому – 11,2 тис. грн., 

Зборівському – 50,0 тис. грн., Козівському – 47,6 тис. грн., Кременецькому –                

44,6 тис. грн, Тернопільському – 60,0 тис. грн. та Шумському – 48,5 тис. грн. 

Загалом використано 285,1 тис. грн. 

У Гусятинському районі на функціонування 3 наметових містечок зібрано 

батьківські та спонсорські кошти у сумі 67,5 тис. грн.  

Загалом у вищезазначених дитячих закладах відпочинком охоплено                 

2809 дітей і вихованців, що становить 2,4 відс. від загальної кількості дітей 
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шкільного віку за даними держстатзвітності. За категоріями охоплено:                      

95 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 64 дитини-

інваліда, 899 дітей із багатодітних і малозабезпечених сімей, 49 дітей, 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи; 8 дітей, батьки яких 

загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання 

службових обов’язків; 138 дітей, які перебувають на диспансерному обліку;                      

203 талановитих та обдарованих дітей, 153 дітей АПК та соціальної сфери села, 

192 дитини, батьки яких перебувають у зоні антитерористичної операції. 

Завдання: 

- у 2016/2017 навчальному році збільшити кількість дитячих закладів 

відпочинку при загальноосвітніх школах і школах-інтернатах;  

 - Тернопільському обласному комунальному інституту післядипломної 

педагогічної освіти до 10 грудня 2016 року необхідно розробити методичні 

рекомендації з питання щодо можливості збільшення кількості дитячих 

закладів відпочинку для дітей шкільного віку. 

 

Функціонування літніх мовних таборів  

У червні-липні 2016 року в області функціонувало 217 літніх мовних 

таборів (166 – за 1-ою програмою без організації харчування, 51 – за 2-ою 

програмою з організацією харчування за рахунок джерел, не заборонених 

законодавством), у яких охоплено відпочинком 6 тис. 768 учнів і вихованців. 

Мова проведення таборів: англійська, французька, німецька і польська. Основна 

мета діяльності літніх мовних таборів – зацікавити учнів іноземними мовами та 

сприяти самостійній підготовці вдома.  

Завдання: 

- відповідно до Стратегії розбудови мовних таборів продовжувати 

створювати у червні 2017 року літні мовні табори із залученням волонтерів.  

 

Профілактика правопорушень і злочинності неповнолітніх 

Органами управління освітою, керівниками загальноосвітніх і професійно-

технічних навчальних закладів спільно зі службами у справах дітей, відділами 

управління превентивної діяльності Головного управління національної поліції в 

Тернопільській області щорічно організовуються державно-громадські операції 

та рейди щодо профілактики негативних проявів у дитячому середовищі, 

запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності: «Підліток. Зима. 

Канікули», «Діти вулиці. Вокзал», «Канікули», «Діти Тернопільщини проти 

насильства, бездоглядності, за духовність та сімейну злагоду», «Літо», «Урок».  

З метою профілактики правопорушень і злочинності в області                           

у 2015/2016 н.р. використовувалися різні форми роботи: ради з профілактики 

правопорушень, залучення підлітків, які потребують особливого педагогічного 

впливу, до гурткової та позакласної роботи, проведення тижнів, декад, 

місячників правових знань, організація рейдів за участю працівників служб у 

справах дітей та правоохоронних органів. 
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Для сприяння запобіганню адиктивній поведінці учнівської молоді органи 

управління освітою у 2015 році брали активну участь у щорічній Всеукраїнській 

інформаційно-профілактичній акції «Відповідальність починається з мене». 
Загалом у 2015/2016 н. р., за інформаціями місцевих органів управління 

освітою, спостерігалася тенденція до зменшення кількості учнів, які стояли на 

внутрішньошкільному обліку, порівняно з 2014/2015 н. р. Так, у 2015/2016 н. р. 

їх було 228, що на 66 учнів менше, ніж у минулому 2014/2015 н.р. За 

інформаціями інтернатних закладів області, у 2015/2016 н.р. спостерігалася 

тенденція до збільшення кількості вихованців, які стояли на 

внутрішньошкільному обліку. У 2015/2016 н.р. їх було 72, що на 38 вихованців 

більше, ніж у 2014/2015 н. р.  

Завдання: 

- для зменшення рівня злочинності та правопорушень серед школярів та 

учнівської молоді постійно підтримувати зв’язки зі службами, структурами, які 

здійснюють патронаж і супровід дітей, особливо тих, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, віднесених до так званої “групи ризику”; 

- організувати просвітницьку діяльність, спрямовану на формування 

негативного ставлення до протиправних діянь, використання інтерактивних 

педагогічних технологій між усіма учасниками навчально-виховного процесу 

щодо підвищення моральності та правової культури; 

 - обласному комунальному інституту післядипломної педагогічної освіти, 

навчально-методичному центру професійно-технічної освіти у Тернопільській 

області провести моніторингове дослідження рівня правового виховання у 

загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладах області; 

 - продовжувати тренінгове навчання педагогічних працівників закладів 

освіти області за програмою виховної роботи з учнями з питань протидії 

торгівлі “Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція”. 

 

Позашкільна освіта 

Зменшенню правопорушень та злочинів у дитячому середовищі сприяє 

охоплення дітей шкільного віку організованим дозвіллям на базі позашкільних 

навчальних закладів різного підпорядкування, розвиток мережі гуртків, 

спортивних секцій, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також охоплення 

учнівської молоді різними організаційними формами виховної роботи 

безпосередньо в навчальних закладах шляхом максимального залучення 

педагогічної та батьківської громадськості. 

Так, місцеві органи управління освітою сприяють підтримці та поширенню 

шкільного самоврядування, створенню учнівських рад, функціонуванню дитячих 

омбудсменів, у зв’язку з чим учнівське самоврядування організовано для 99 тис. 

719 учнів.  

З метою зайнятості учнів за інтересами в позаурочний час в області діяли  

47 позашкільних навчальних закладів, де навчаються 28 тис. 293 учні, що 

становить 26,9 відс. від загальної кількості учнівського контингенту. У ЗНЗ 

області функціонували 2 тис. 935 гуртків і секцій, у яких навчально-виховною 

роботою охоплено 46 тис. 216 учнів, що становить 44,0 відс. від їх загальної 



 

14 
 

кількості, у 53 художньо-естетичних школах області займаються 9 тис. 165 

учнів. Загальний відсоток охоплення учнів шкільного віку позаурочними видами 

діяльності в області становить 77,4 відс.  

Завдання: 

- виховний процес має стати невід’ємною складовою усього освітнього 

процесу і орієнтуватиметься на загальнолюдські цінності, зокрема морально-

етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до 

себе та інших людей), соціально-політичні (свобода, демократія, культурне 

різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе 

ставлення до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність). 

 

Національне та військово-патріотичне виховання 

Вихованню національно-патріотичних почуттів учнівської молоді сприяє 

їх участь у  проектах, конкурсах, фестивалях, різноманітних освітянських і 

громадсько-політичних заходах, зокрема, обласних фестивалі-конкурсі 

патріотичної пісні, прози і поезії, творів образотворчого мистецтва «Свята 

Покрова», конкурсі хореографічних колективів «Український танець-

увиванець», фестивалі духовної пісні «Молитва за Україну», присвяченому      

25-й річниці незалежності України. 

Активно працює обласна учнівська асоціація «Авангард», де обмінюються 

досвідом виховної роботи не лише куратори та лідери учнівського 

самоврядування, а й велика кількість педагогів із навчальних закладів області. 

Реалізовуються проекти «Твоє життя – твій вибір» (січень-жовтень 2016 року), 

розпочато проект «Вчимося демократії разом» (січень-грудень 2016 року), 

проект «Правовиховний рух «Конституція і я» (травень 2016 р.), проект «Схід-

Захід разом!» у рамках Всеукраїнського форуму «Діти єднають Україну» 

(березень 2016 р.) 

Здійснюється методичний супровід акцій учнівського самоврядування: 

флеш-мобу «Вони тримають небо», присвяченого Героям Небесної Сотні, акцій  
у рамках проекту «Зробимо Україну чистою разом!», флеш-мобу патріотичного 

читання у рамках проекту «Я – громадянин України». 

Представники обласної учнівської асоціації «Авангард» у червні                

2016 року взяли участь у Всеукраїнському форумі «Діти змінюють світ!» за 

участю Президента України. 

 У травні 2016 року проведено Перший обласний конкурс методичних 

розробок з патріотичного виховання для методистів ПНЗ. На конкурс було 

подано 31 роботу, які презентували цільові комплексні програми національно-

патріотичного виховання позашкільних навчальних закладів області. 

Переможцями конкурсу стали 11 учасників.  

Забезпечено методичний супровід Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів 

«Джерело творчості» за напрямками: еколого-натуралістичним у номінаціях: 

«Керівник біологічного гуртка», «Керівник екологічного гуртка»; художньо-

естетичним у номінації «Керівник гуртка декоративно-ужиткового мистецтва»; 

дослідницько-експериментальним наукового відділення літературознавства, 
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фольклористики та мистецтвознавства (секції «Фольклористика», 

«Мистецтвознавство») (січень-лютий 2016 року). На заочний тур було 

представлено 26 матеріалів переможців районних етапів Конкурсу (за еколого-

натуралістичним напрямом - 10 учасників, за художньо - естетичним напрямом 

– 16 учасників. Матеріали 3 переможців обласного етапу представлено на 

Всеукраїнський етап конкурсу.  

Важливу роль в системі виховання майбутнього патріота-націоналіста в 

середовищі дітей дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-

технічних та вищих навчальних закладів належить військово-патріотичному 

вихованню. 

З метою увічнення пам’яті героїв, які загинули за незалежність і 

територіальну цілісність України у загальноосвітніх, професійно-технічних, 

вищих навчальних закладах встановлено меморіальні дошки і проведено 

тематичні заходи із їх відкриття і освячення. Трьом загальноосвітнім 

навчальним закладам Тернопільської області присвоєно почесні імена 

учасників боротьби за незалежність України сьогодення. 

Школярі та студенти активно взяли участь у Всеукраїнській акції "Маки 

пам'яті". Виручені кошти спрямовані на допомогу ветеранам війни, вшанування 

загиблих та догляд за військовими могилами, потреби АТО, допомогу 

колишнім воїнам та їх родинам.  

У меморіальному комплексі-музеї "Табір ВО УПА "Волинь-Південь", 

що в селі Антонівці Шумського району, навесні 2016 року більше 300 осіб 

зібрала найбільша в Україні спортивно-патріотична гра для молоді "Гурби – 

Антонівці 2015 ім. В. Гарматія", а на базі військово-патріотичного клубу 

"Орлятко" Теребовлянського району проведено 12-ту обласну теренову гру 

"Легенди УПА" серед 13 команд – представників учнівської молоді. 

У 2016 році Тернопільським обласним комунальним центром туризму 

проведено обласний етап дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура»), де серед учнів 5-8 класів брали участь 18 роїв (144 учні), 9-10 класів 

19 роїв (190 учнів), представлено 37 команд від навчальних закладів і 16 

районів області, м. Тернополя, м. Бережани, м. Чортків. 

Органами управління освітою, директорами ПТНЗ, інтернатних освітніх 

навчальних закладів була підтримана ініціатива обласних громадських 

організацій Самооборона Майдану Тернопільщини, Молодіжного 

націоналістичного Конгресу, УГКЦ з проведення в навчальних закладах області 

благодійних акцій: "Підтримай дітей Сходу", "Подарунок від Миколая", "Різдво 

у шанцях",  що включали збір адресної допомоги, грошових коштів, дитячих 

іграшок, одягу, шкільного приладдя і канцтоварів, предметів першої 

необхідності, солодощів для дітей біженців та дітей, що проживають в зоні 

АТО.  

Протягом 2015-2016 навчального року у ЗНЗ області були проведені 

конкурси повстанської, стрілецької стройової пісні, заходи до Дня створення 

Збройних Сил України, Соборності України, захисника Вітчизни. Значна увага 

у школах приділялася пошуковій роботі, походам місцями бойової слави.  
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Впродовж навчального року у багатьох навчальних закладах області діяли 

молодіжні патріотичні організації та товариства, військово-патріотичні гуртки 

та гуртки з військово-прикладних видів спорту. Активізувалась 

профорієнтаційна робота серед старшокласників на подальшу службу в 

Збройних Силах України. 

Важливим фактором військово-патріотичного виховання є курс 

викладання предмета «Захист Вітчизни». У 2015-2016 навчальному році в 

загальноосвітніх навчальних закладах області проведено навчально-польові 

збори (заняття у лікувально-оздоровчому закладі) з предмета «Захист 

Вітчизни».  

У рамках всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 2016» в області 

вперше відбулося педагогічне змагання серед учителів навчального предмета 

«Захист Вітчизни». В обласному турі конкурсу взяли участь учителі з                

15 районів і м.Тернополя. Переможцем став учитель Тернопільскої школи 

допризовної підготовки Бондар В.І., який представляв область у ІІІ турі 

конкурсу. 

Проте, викладання предмета «Захист Вітчизни» у багатьох школах 

здійснюється вчителями без вищої спеціальної освіти (викладач допризовної 

підготовки). Частина педагогів не мають відповідних військових звань. 

Посилюється тенденція призначення на посаду вчителя «Захисту Вітчизни» 

учителів, які не служили у збройних силах і не мають досвіду військової служби.  

У навчальних закладах області залишається актуальною проблема 

навчально-матеріального забезпечення викладання предмета «Захист 

Вітчизни». У деяких навчальних закладах області не має навчальних кабінетів 

«Захист Вітчизни», або вони знаходяться у пристосованих приміщеннях та не 

відповідають вимогам Положення про навчальні кабінети ЗНЗ (наказ МОН 

України від 20.07.2004 р. № 601).  

Потребує подальшого розвитку мережа гуртків з військово-патріотичного 

виховання учнів, покращення їх роботи.   

Завдання: 

- з огляду на актуальність і важливість питання військово-патріотичного 

виховання в сучасних реаліях нашої держави важливим є посилення контролю 

за станом викладання предмета «Захист Вітчизни» в загальноосвітніх 

навчальних закладах, відновлення роботи навчальних кабінетів та приведення 

до нормативних вимог їх навчально-матеріальної бази.  

 

Фізичне виховання та спортивна робота 

Навчальний процес з фізичної культури в загальноосвітніх школах 

забезпечують 896 учителів, професійно-технічних училищах – 51, вищих 

навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації – 41 і ІІІ-ІV р.а. - 104 викладачі. У 

дошкільних навчальних закладів налічується 71 інструктор з фізичної культури. 

У навчальних закладах області функціонують 1189 спортивних 

майданчиків, 98 футбольних полів, 120 стрілецьких тирів, 5 плавальних 

басейнів, 355 спортивних залів, 1 стадіон, 268 майданчиків з тренажерним та 



 

17 
 

187 з нестандартним тренажерним обладнанням, 215 приміщень для 

фізкультурно-оздоровчих занять. 

Відвідують заняття з фізичного виховання 142 859 осіб. Створена і діє 

система підготовки спортивного резерву, зокрема, спортсменів високого класу. 

Збережена інфраструктура дитячо-юнацьких спортивних шкіл. На даний час в 

системі області функціонує 18 ДЮСШ. 

 Відповідно до календарного плану спортивно-масових заходів в 2015-

2016 роках проведені ХХ Спортивні ігри учнівської молоді Тернопільщини, які 

для учнів загальноосвітніх шкіл І-Ш ст. проводились з 13-ти видів спорту та з 6 

- для учнів основної школи. На всіх етапах цих  змагань взяло участь понад           

12 тисяч школярів, що сприяло пожвавленню позакласної фізкультурно-

оздоровчої роботи. 

 На Тернопільщині пройшли багатоступеневі змагання «Старти надій», 

якими було охоплено до 4,5 тисяч чоловік. 432 юнацьких команд стали 

учасниками змагань з футболу та гандболу на призи «Шкіряний м’яч». 

  Завдання: 
- забезпечити збільшення рухової активності учнів і студентів;  

- передбачити в місцевих бюджетах кошти на фінансування фізичної 

культури і спорту, зміцнення навчально-матеріальної і спортивної баз.  

 

Організація харчування учнів 

Важливою умовою для надання якісної освіти є добре організоване якісне 

та безпечне харчування. В минулому навчальному році у 815 загальноосвітніх 

навчальних закладах області організованим харчуванням було охоплено майже 

84 тисячі учнів.   

Безкоштовним харчуванням було охоплено 93,7 відсотка 

малозабезпечених учнів 1-4 класів і повністю дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, а також учнів, які навчалися в спеціальних та 

інклюзивних класах. За рішеннями місцевих органів виконавчої влади і 

місцевого самоврядування за бюджетні кошти надавалися послуги з харчування 

для дітей учасників АТО і дітей із сімей, вимушено переселених зі Сходу 

України. 

 Середня вартість одноразового сніданку (обіду) для учнів усіх категорій 

становила від 6,0 до 13 гривень. 

Завдання: 

- прийняти на місцевому рівні необхідні розпорядчі документи щодо 

організації безкоштовного харчування дітей таких категорій (дітей, батьки яких 

загинули при виконанні службових обов’язків; дітей, батьки яких є учасниками 

антитерористичної операції та бойових дій або загинули під час виконання 

службових обов’язків у зоні проведення АТО; дітей із сімей, вимушено 

переселених з тимчасово окупованих територій та районів проведення АТО на 

Сході України).  
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Організація підвозу учнів та вчителів 

 Рівний доступ до якісної освіти здійснюється в області через належні 

умови для безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів та 

педагогічних працівників. У минулому 2015/2016 навчальному році до освітніх 

закладів усіма видами транспорту підвозилося 7619 школярів, або 87,0 відс. від 

тих, що потребують підвезення до місця навчання і додому. 5805 учнів, або  

66,3 відс. підвозилися 107 шкільними автобусами.  

16 грудня 2015 року розпорядженням Кабінету Міністрів України за       

№ 1340 щодо перерозподілу деяких видатків державного бюджету, для 

Тернопільської області передбачені кошти на придбання шкільних автобусів             

(14 млн.171 тис.грн. за рахунок 100 відс. залишку освітньої субвенції та           

36 млн.грн. за рахунок коштів місцевих бюджетів. З цього приводу 

Тернопільська обласна рада 31 травня і 20 липня прийняла рішення з 

урахуванням змін на державному рівні умов співфінансування (70 % х 30 % ).    

9 серпня 2016 р. управління освіти і науки облдержадміністрації  провело 

відкриті торги для придбання 9 шкільних автобусів за державні кошти (100% 

освітня субвенція ). 

Аналогічну процедуру із закупівлі 31 автобуса розпочали відділи освіти 

райдержадміністрацій, об’єднанні територіальні громади. Всього до закінчення 

2016 року планується закупити 40 шкільних автобусів, що дозволить додатково 

охопити підвозом підвозом ще майже 35 відс. школярів. 

Завдання: 

- при завершенні тендерних процедур закупівлі і надходження автобусів 

передбачити кошти в бюджетах на їх реєстрацію, придбання паливно-

мастильних матеріалів, утримання водія, страхування учнів тощо. 

- продовжити роботу зі створення опорних шкіл та оснащення їх 

сучасною матеріально-технічною базою (засобами навчання, навчальними 

комп’ютерними комплексами та мультимедійним обладнанням, впровадження 

енергозберігаючих технологій тощо). 

 

Впровадження ІКТ у навчально-виховний процес 

У 2015/2016 навчальному році в області реалізуються завдання щодо 

забезпечення загальноосвітніх шкіл сучасною комп’ютерною та 

мультимедійною технікою, модернізації застарілої, надання швидкісного 

доступу до Інтернету, вдосконалення системи підготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних кадрів у сфері впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-виховний процес.  

Зокрема, у 299 ЗОШ І-ІІІ ст. встановлено 414 НКК (184 в міських та 230 в 

сільських школах). У 334 ЗОШ І-ІІ ст. використовуються 268 НКК (3 в міських 

та 265 в сільських школах), що становить 80,2 відс. від потреби. У 191 ЗОШ І ст. 

встановлено 8 НКК, що становить 4,2 відс. від потреби. Загальна потреба в НКК 

для загальноосвітніх навчальних закладів області становить 249 НКК (183 НКК 

для ЗОШ І ст. та 66 НКК для ЗОШ І-ІІ ст.). Навантаження на 1 комп’ютер у 

середньому по області становить в ЗОШ І-ІІІ ст. – 17, в ЗОШ І-ІІ ст. – 13 учнів. 
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Станом на 01 липня 2016 року із 830 навчальних закладів за допомогою 

фірм-провайдерів, операторів мобільного зв’язку, а також через лінії 

«Укртелекому» під’єднані до всесвітньої мережі Інтернет 649 шкіл, що 

становить 78,9 відс. від загальної кількості (ЗОШ І-ІІІ ст. – 99 відс., ЗОШ І-ІІ ст. 

– 92,0 відс., ЗОШ І ступеня – 24,0 відс.). Зокрема, із 299 загальноосвітніх шкіл І-

ІІІ ступенів, у зв’язку з технічними умовами, відсутністю мобільного покриття та 

кабельного підведення, не забезпечені доступом до мережі Інтернет 2 заклади: 

Дзвиняцька ЗОШ І-ІІІ ступенів Борщівського та Лідихівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Кременецького районів. Із 334 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів 

не мають доступу до мережі Інтернет 27 закладів. Із 191 ЗОШ І ступеня доступ 

до Інтернету мають лише 45 закладів.  

У 2015 році для оснащення кабінетів природничо-математичного циклу 

загальноосвітніх шкіл області додатково виділено 3 млн. 164,4 тис. грн., на що 

закуплено сучасну мультимедійну техніку. Рішенням сесії Тернопільської 

обласної ради від 3 березня 2016 року №114 виділено 9992,8 тис. грн. на 

оснащення опорних шкіл сучасною матеріально-технічною базою (засобами 

навчання, навчальними комп’ютерними комплексами та мультимедійним 

обладнанням, впровадження енергозберігаючих технологій тощо). 

Згідно з Угодою між  Урядом України та Урядом Китайської Народної 

Республіки і за повідомленням  Міністерства освіти і науки України в середині 

серпня цього року очікується поступлення в загальноосвітні навчальні заклади 

області  747 одиниць комп’ютерної техніки.  Програмне забезпечення на 

отримане обладнання буде здійснене локальним партнером ТОВ «Навігатор 

Корпорейшн», виробничі потужності якого відповідають вимогам ТОВ 

«Майкрософт Україна» для встановлення ліцензійного програмного 

забезпечення. 

Завдання: 

- реалізовувати конкретні практичні заходи щодо забезпечення шкіл 

сучасною комп’ютерною технікою в межах коштів, передбачених у місцевих 

бюджетах, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством; активізувати роботу по залученню позабюджетних коштів, а 

також від участі в міжнародних конкурсах і грантах. 

 

Забезпечення навчальних закладів підручниками  

Станом на 20 серпня 2016 року до закладів освіти області надійшло         

14 назв підручників, довідкової літератури, виданих за державні кошти, в 

кількості 23 тис. 342 примірники на суму 651 тис. 550 грн. 44 коп. з них: 

довідкової – 2 назви, 280 примірників, на суму 22 тис. 976 грн.; 

розпочався завіз підручників для учнів восьмих класів загальноосвітніх 

навчальних закладів – 12 назв 23 тис. 062 примірники, на суму 628 тис. 574 грн. 

44 коп. 

Продовжується закупівля нових підручників для 4 та 7 класів: на 

придбання підручників для учнів 4 класів укладено 190 угод на суму  594,4 тис. 

грн. і 7 класів – 248 угод на суму 1053,0 тис. грн. Виділено 1937 тис. грн. 

освітньої субвенції і 1745 тис. грн. з місцевого бюджету. 
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Враховуючи підручники, що відповідають навчальним програмам, 

забезпеченість ними становить відповідно: 1-3 класи на 94 відс., 5-6 – 99 відс.,       

4 кл. – 70 відс., 7 кл. – 75 відс., 9 кл. – 96 відс., 10 кл. – 99 відс.,                          

11 кл. – 100 відс.  

Забезпеченість підручниками учнів 8 класу з різних предметів сягає            

від 1 до 79 відсотків. 

Завдання: 

 - спільно з органами місцевого самоврядування вживати невідкладних 

організаційних заходів щодо укладення угод з видавництвами на придбання і 

повне забезпечення закладів освіти необхідними новими підручниками і 

посібниками для 4-7 і 8 класів; 

- постійно аналізувати в навчальних закладах учнівський контингент і за 

фактами відсутності в школярів окремих підручників оперативно здійснювати 

їх перерозподіл у межах районів відповідно до встановлених вимог. 
 

Кадрове забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів 

У 2015/2016 навчальному році в загальноосвітніх навчальних закладах 

області в працював 14761 вчитель (разом з директорами та заступниками), тоді 

як у 2005/2006н.р. – 15742. Зменшення чисельності вчителів в області за останні 

десять років становить 6,2 відсотки. Цей спад стосується лише вчителів 

основних предметів та вчителів музики, образотворчого мистецтва, 

фізкультури, захисту Вітчизни, трудового навчання. За десятирічку їх кількість 

зменшилась відповідно на 7,7 та 18,0 відсотків. А кількість вчителів початкових 

класів зросла на 2,8 відсотки у порівнянні з 2005/2006 навчальним роком. При 

цьому динаміка кількості початкових класів та учнів у них за означений період 

показує зменшення класів на 12,1 відс., а учнів - на 8,1 відс.   

Одночасно із зменшенням кількості вчителів, спостерігається стійка 

тенденція до підвищення їх освітнього рівня. Так, частка вчителів з повною 

вищою освітою збільшилась на 5,0відс. і досягла у 2015/2016н.р. в цілому по 

області 92,8відс. проти 87,8відс. у 2005/2006н.р. Найбільше зріс освітній рівень 

вчителів музики, образотворчого мистецтва, фізкультури, захисту Вітчизни, 

трудового навчання (на 9,7 відс.); вчителів початкових класів – на 8,9 відс. Тоді 

як вчителів основних предметів з повною вищою освітою за останні 10 років 

стало менше на 3,2 відс.  

Зростає не лише освітній рівень учителів, а й їх кваліфікація. Якщо у 

2005/2006 н.р. 52,5 відс. учителів були спеціалістами вищої та першої 

кваліфікаційних категорій, то у 2015/2016 н.р. таких було 61,4 відс. Частка 

учителів-методистів за цей час зросла з 3,5 до 5,3 відс, а кількість старших 

вчителів зросла в 2,1 рази і становила на 01 жовтня 2015 року19,1відс. від 

загальної кількості вчителів області. Це значить, що троє з п’яти вчителів є 

спеціалістами вищої чи І категорій; майже кожен п’ятий вчитель має 

педагогічне звання «старший учитель», а кожен 20-й є учителем-методистом.  

У минулому навчальному році дещо зросла плинність педагогічних 

працівників загальноосвітніх навчальних закладів. Якщо протягом 2005-2014 

років вона коливалась в межах 5,1-5,8 відс., то станом на 01.10.2015р. плинність 
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педкадрів становила 7,7 відс. При тому, що частка пенсіонерів практично не 

змінилась, а кількість працевлаштованих випускників вищих навчальних 

закладів на 14,4 відс. менша проти минулорічного. 

У 2016 році не видавались цільові направлення на педагогічні 

спеціальності у вищі навчальні заклади по скільки цільовий прийом до вишів не 

передбачений Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів 

України в 2016 році. Жодного звернення з цього приводу в управління  освіти і 

науки облдержадміністрації не надходило. Та й аналіз видачі цільових 

направлень показує, що пік видачі припав на 2006-2008 роки, коли їх кількість 

становила 232 і 220 відповідно. У минулому 2015 році було видано лише          

28 направлень, з яких реалізовано 10 (35,7 відс.).  

Атестаційна комісія управління освіти і науки облдержадміністрації в 

минулому навчальному році атестувала 412 педагогічних працівників, з них: 

- 66 - присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; 

- 247 - атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст вищої категорії»; 

- 59 – присвоєно педагогічні звання; 

- 149 – атестовано на відповідність раніше присвоєним педагогічним 

званням; 

Комісія прийняла рішення про відповідність займаній посаді 37-ти 

керівників та заступників керівників вищих навчальних закладів (коледжів), 

професійно-технічних навчальних закладів, шкіл-інтернатів, районних 

методичних кабінетів і закладів освіти обласного підпорядкування. З причин 

передбачених Типовим положенням, перенесено чергову атестацію на один рік 

12-ти педагогам; розглянуто апеляцію на рішення атестаційних комісій І і          

ІІ рівнів. 

Завдання: 

- підтримувати надану академічну свободу вчителю, сприяти і 

заохочувати його до підготовки власних авторських навчальних програм, 

доцільності використання ним підручників, методів, стратегії, способів і засобів 

навчання;  

- урізноманітнити моделі підготовки вчителя: курси підвищення 

кваліфікації, семінари, вебінари, он-лайн-курси, конференції, самоосвіта 

(визнання сертифікатів).  

 

Професійна освіта  

Професійна освіта безпосередньо пов’язана з потребами економіки 

держави, тому її якість повинна відповідати сучасним вимогам.  

Нині в області функціонують 23 ПТНЗ, у тому числі, 1 філія, зокрема: 

центр професійно-технічної освіти, професійний коледж, 7 вищих професійних 

училищ, 9 професійних ліцеїв, 3 профтехучилища, 2 навчальні центри при 

установах виконання покарань. 

Навчання проводиться за 13 напрямками економічної діяльності й            

65 професіями для сільського господарства, промисловості, будівництва, 

транспорту, зв’язку, торгівлі, громадського харчування, сфери обслуговування 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15/page#n17
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1351-15/page#n17
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та ін. Враховуючи процеси оновлення структури і змісту освіти та потреб 

роботодавців започатковано підготовку з професій: робітник з комплексного 

обслуговування й ремонту будинків, машиніст крана автомобільного, 

опоряджувальник будівельний та ін.  

У закладах професійної освіти області охоплено навчанням майже 10 тис. 

учнів і слухачів. У 2016 році випущено понад 3,5 тис. кваліфікованих 

робітників, 82,3 % з яких працевлаштовані. Крім того, державні професійно-

технічні навчальні заклади забезпечують професійно-технічне навчання та 

перепідготовку близько 863 безробітних громадян.  

Щорічна негативна демографічна тенденція суттєво позначається на 

кількісному прийомі учнів на перший курс навчання. І, як наслідок, станом на 

15 серпня 2016 р. регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів 

виконано лише на 89 %.  

Попри економічну кризу керівникам закладів вдалося зберегти позитивну 

тенденцію щодо позабюджетних надходжень. У 2015 році порівняно з 

попереднім роком надходження зросли на 1,2 млн грн. (2014 р – 15,4 млн. грн., 

2015 р – 16,6 млн. грн.)   

Обсяги навчально-виробничої діяльності у 2014/2015р. становлять         

2,4 млн. грн., що на 1,1 млн. грн. більше ніж минулого навчального року, 

обсяги доходів від виробничої практики  порівняно із попереднім навчальним 

роком зросли на 0,5 млн. грн. Значна частина цих коштів (понад 2,5 млн. грн.) 

спрямована на проведення поточних ремонтів та облаштування кабінетів, 

майстерень, лабораторій, придбання обладнання, матеріальне забезпечення 

дітей – сиріт та ін.  

В області затверджено регіональний план розвитку професійно-технічної 

освіти на 2016-2018 роки, де визначені заходи, спрямовані на забезпечення 

функціонування ПТНЗ, модернізацію мережі цих закладів, їх укрупнення, 

створення галузевих центрів з вивчення новітніх технологій виробництва, 

підвищення якості професійної освіти й створення безпечних умов навчання та 

виховання учнів. Напрацьований проект обласної програми підготовки 

робітничих кадрів на 2016-2020 роки, який погоджений департаментом 

економічного розвитку і торгівлі. 

Вищезгаданим планом передбачено створення протягом 2016-2018 років 

трьох професійних коледжів, двох регіональних багатопрофільних центрів 

професійної освіти, а також укрупнення двох професійних ліцеїв. Заплановані у 

2016 році реорганізації навчальних закладів згідно з регіональним планом 

виконані на 75 %. 

Відповідно до статті 27 Закону України “Про Державний бюджет України 

на 2016 рік“ та Бюджетного кодексу України фінансування 17 професійно-

технічних навчальних закладів здійснюється з обласного бюджету, 6 – з 

Тернопільського та 1 – Кременецького міських бюджетів.  

Завдання: 

- спрямувати педагогічні колективи на оволодіння сучасними 

інформаційними технологіями, знаннями новітніх досягнень виробництва, а 

також на формування професійно мобільних, креативних випускників, які б 
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швидко адаптувались до змін на виробництві та постійно підвищували свій 

професійний рівень; 

 - модернізовувати матеріально-технічне забезпечення, здійснювати 

оновлення навчальної бази, техніки та обладнання для професійного навчання. 

 

Вища освіта 
Мережа вищих навчальних закладів області різних типів та рівнів 

акредитації налічує 33 навчальні заклади, в яких навчаються 43,13 тис. 

студентів, у тому числі: 12,9 тис. осіб – у коледжах та училищах; 5,2 тис. осіб – 

в інститутах та академії; 25,03 тис. осіб –в університетах.  

У вищих навчальних закладах області навчалося більше 1100 дітей різних 

соціально незахищених категорій (353 дітини-сироти та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 603 дитини - інваліда та 155 дітей, які постраждали 

аварії на Чорнобильській АЕС). Окрім цього, до вищих навчальних закладів 

області було зараховано 30 учасників та 83 дітей учасників антитерористичної 

операції. 

Навчальний процес у вищих навчальних закладах області забезпечують 

1780 осіб штатних педагогічних кадрів та 2828 осіб штатних науково-

педагогічних кадрів. Серед основного персоналу викладачів вищих навчальних 

закладів нараховується 2129 доктори наук, професори та кандидати наук, 

доценти.  

Загальна площа навчально-лабораторних корпусів вищих навчальних 

закладів області становить 572,95 тис. м
2
. На одного студента області припадає 

13,3 м
2
 площі навчально - лабораторних корпусів. Житлова площа гуртожитків 

становить 103,71 тис. м
2
. На балансі навчальних закладів є 67 спортивних 

споруд та 344 комп’ютерних класів та лабораторій. 

На сьогодні в області проводиться системна, ефективна робота щодо 

створення умов для навчання і виховання молоді. Триває оновлення 

матеріально-технічної і навчально-методичної бази вищих навчальних закладів 

комунальної форми власності.  

 Завдання: 

- удосконалити механізм співпраці між керівництвом вищих навчальних 

закладів, обласною державною адміністрацією, управлінням освіти і науки 

обласної державної адміністрації, департаментом економічного розвитку і 

торгівлі обласної державної адміністрації, обласним та районними центрами 

зайнятості з питань вивчення потреби у фахівцях та робітничих кадрах на 

ринку праці області. 

 

Фінансування закладів та установ освіти 
У 2016 році на фінансування закладів та установ освіти області 

виділено  2 млрд. 011 млн. 541,1 тис. грн., в тому числі освітня субвенція 

становить 1 млрд. 328 млн. 426,1 тис. грн. 

Рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 03.03.2016р. № 114 

затверджено розподіл залишку освітньої субвенції в сумі 39901,3 тис. грн., в 

тому числі на придбання шкільних автобусів - 14171,0 тис. грн., видання, 
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придбання, зберігання, доставка підручників – 1937,5 тис. грн., придбання 

шкільних автобусів  для перевезення дітей, що проживають у сільській 

місцевості на умовах співфінансування (70 відс. х 30 відс.) у сумі 35805 тис. 

грн. державних коштів і 15345 тис. грн. з місцевих бюджетів.  

 

Матеріально-технічна база.  
Серед важливих завдань у підготовці навчальних закладів до нового 

навчального року – капітальний ремонт 84 шкільних приміщень, 74 дахів,             

18 систем опалення, 18 і 14 водопровідних та каналізаційних мереж, капітальний 

ремонт 32 котелень/паливних. Останнім часом уже замінено 1858 вікон та           

255 дверей на енергозберігаючі, покращено спортивну базу в 28 навчально-

виховних закладах. У 140 загальноосвітніх навчальних закладах проведено 

повну заміну вікон; 320 – зовнішніх (вхідних) дверей та 42 – утеплення фасадів.  

Проводяться роботи з підготовки навчально-виховних закладів до 

опалювального сезону. З метою економії природного газу та коштів на оплату 

енергоносіїв проводяться роботи з переведення котелень (паливних) у               

21 закладі освіти на альтернативні види палива.  

На ремонти приміщень дошкільних закладів області використано            

5,7 млн. грн бюджетних коштів і 5,6 млн. грн позабюджетних надходжень, а 

загальноосвітніх навчальних закладів відповідно 7, 8 і 3,5 млн. грн.  

У місті Тернополі для покращення матеріально-технічної бази закладів 

освіти використано відповідно 4,2 млн. грн з міського бюджету та понад                 

1,2 млн. грн  позабюджетних надходжень. 

Міністерством регіонального розвитку України у 2016 році за кошти  

Державного фонду регіонального розвитку затверджено 31 інвестиційний 

об’єкт галузі «Освіта» у Тернопільській області на загальну суму 28 874,555 

тис. грн, з місцевого  бюджету – 5 599, 884 тис. грн, а саме: планується 

завершити спорудження плавального басейну для Козівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, 

провести реконструкцію приміщень під дитсадок у с. Стінка Бучацького району 

та реконструкцію приміщень гімназії ім.. Гнатюка м. Бучача, продовжити 

спорудження приміщень Гориглядівської ЗОШ І-ІІст. на 180 уч. місць 

Монастириського району, і провести заходи  з енергозбереження (заміна котлів, 

дахів, санації будівель) у 26 навчально-виховних закладах.  

З Державного фонду регіонального розвитку виділено на сьогоднішній 

день  5, 8 млн. грн, на об’єктах ведуться роботи. 

За кошти освітньої субвенції завершено роботи із реконструкції 

приміщення з надбудовою  (актової та спортивної зали) гімназії м. Заліщики, у 

2016 році  вартість робіт склала 617, 0 тис. гривень. 

За рахунок коштів субвенції з Державного бюджету планується 

покращити умови надання освітніх послуг учасникам навчально-виховного 

процесу 51 освітньому закладі об’єднаних територіальних громад області, 

орієнтовний обсяг фінансування 36 673, 4 тис. гривень. 

Поряд з цим за рахунок субвенцій з Державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів соціально-економічного розвитку окремих 

територій відповідно постанови  Кабінету Міністрів України  від 24.06. 2016 
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року № 395 заплановано покращити матеріально-технічну базу в 71 навчально-

виховному закладі області,  в тому числі об’єднаних територіальних громад на  

загальну суму  17, 83  млн. грн. 

За кошти обласного бюджету на завершенні роботи з будівництва 

очисних споруд у Новосільському обласному спеціальному навчально-

виховному комплексі (864,0 тис. грн), реконструкції будівлі установи обласної 

комунальної психолого-медико-педагогічної консультації (639,917 тис. грн), 

санації приміщення Бережанської обласної комунальної загальноосвітньої 

школи-інтернату І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням трудового навчання        

(340, 0 тис. грн). 

На шляху до європейського і світового освітнього простору наша 

держава постійно вдосконалюватиме національну систему освіти, 

здійснюватиме пошук ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, 

апробацію та впровадження інноваційних педагогічних систем, реально 

забезпечуватиме рівний доступ її громадян до якісної освіти, можливостей і 

свободи вибору в освіті, модернізації змісту освіти відповідно до вимог і 

потреб сучасного ринку праці.  

Над реалізацією цих та інших перспективних завдань працюватимуть 

освітяни області у 2016/2017 навчальному році.   

 


