
У загальноосвітніх навчальних закладах здобувають освіту 26657 учнів. 

На 01.09.2015 мережа загальноосвітніх навчальних закладів збільшилась на один 

навчальний заклад , в районі їх налічується 52, це: 17 середніх загальноосвітніх 

навчальних закладів І-ІІІ ступеня; 11 спеціалізованих шкіл І-ІІІ ступеня; 3 гімназії; 

1 ліцей; 5 шкіл-інтернатів; 2 навчально-виховних комплекси; 2 школи-дитячі 

садки; 3 школи І ступеня; 8 приватних загальноосвітніх навчальних закладів. 

В порівнянні з минулим навчальним роком збільшились наступні 

показники: середня наповнюваність класів у загальноосвітніх начальних 

закладах з 24,6 до 25,3;кількість класів з 996 до 1055; кількість учнів з 25480 

до 26657; кількість першокласників з 3029 до 3198. 

Відповідні показники пов’язані зі змінами в демографічній ситуації країни та 

прибуттям до району учнів з АР Крим і мешканців східних регіонів України. 

У 2015 році загальноосвітні навчальні заклади району закінчили 2144 

випускники дев’ятих класів та 1513 випускників одинадцятих класів. За 

результатами навчання у 2015 медалями «За високі досягнення у навчанні» 

та «За досягнення у навчанні» нагороджено 159 випускників. 

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів району задовольняє 

освітні потреби громадян. 

Учні Оболонського району беруть активну участь у предметних олімпіадах. 

Переможці Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів: 

Рік ІІ(районний) етап ІІІ(міський) етап ІV(Всеукраїнський) 

етап 

2011 – 2012 962 151 2 

2012 – 2013 933 180 4 

2013 – 2014 1032 214 4 

2014 – 2015 1029 228 2 

Результати Всеукраїнського конкурсу Малої академії наук 

Рік ІІ(міський) етап ІІІ(Всеукраїнський) етап 

2011 – 2012 87 2 

2012 – 2013 61 3 

2013 – 2014 74 1 

2014 – 2015 86 1 

Дошкільна освіта 

У 2015 році мережа дошкільних навчальних закладів району складала 

72 одиниці із них 57 дошкільних навчальних закладів комунальної форми 

власності, 3 - відомчі, 8 приватних, 2 школи - дитячі садки комунальної 

форми власності, 1 – приватна,  1 НВК «Перша ластівка».  Зазначені заклади 

відвідувало 12043 дітей дошкільного віку. У 2014 році  дошкільні навчальні 

заклади  району усіх форм власності відвідувало 11899 дітей; у  2013 році 

дошкільні навчальні заклади району відвідувало 11026 дітей. 

З урахуванням фактичного стану здоров’я дітей, збережена та 

удосконалена мережа ДНЗ компенсуючого типу (спеціальні, санаторні), де 

навчалися та отримували необхідну реабілітаційно - корекційну допомогу 



1696 дітей, що становить 15,7%; в 2014 році - 1643 дітей - 15%, від загальної 

кількості дітей.  

З 01.09.2015 в мережу згідно рішення Київської міської ради введений 

дошкільний навчальний заклад комунальної форми власності «Центр 

розвитку дитини«Я + сім’я» на базі ДНЗ №665 для дітей з особливими 

потребами.  

Інклюзивна освіта 

 В Оболонському району створена мережа загальноосвітніх та дошкільних 

навчальних закладів з інклюзивною освітою для дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Динаміка відкриття інклюзивних класів 

ЗНЗ 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

СЗШ№168(ДЦП, порушення 

опорно-рухового апарату) 

13 14 17 19 

СЗШ №231(ЗПР, соціально 

занедбаність) 

5 6 7 8 

СЗШ №233(порушення слуху) 4 5 6 8 

ПШ №268(порушення опорно-

рухового апарату) 

3 4 4 4 

ШДС Ластівка(знижений зір) - - 1 2 

СЗШ № 226(знижений зір) - - - 2 

Динаміка відкриття інклюзивних груп 

ДНЗ 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

ДНЗ № 291(синдром Дауна) 2 1 - 3 

ДНЗ № 662(синдром Дауна) 2 2 2 2 

ДНЗ № 602(вади слуху) 1 2 3 3 

ДНЗ № 291(Аутисти) 2 1 3 3 

Соціальний захист дітей 

В закладах освіти району проводиться робота по захисту прав та 

інтересів дітей, які мають батьків, але потребують допомоги з боку держави, і 

тих дітей, які позбавлені батьківського піклування та дітей-сиріт. 

В районі створено банк даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування для надання їм пільгового харчування, забезпечення 

шкільною формою, організації літнього оздоровлення, залучення їх до 

громадського життя школи, до гурткової роботи в школі та в позашкільних 

закладах. 

На 01.09.2015 35 учнів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, отримали Єдині квитки, які надають їм право 

безплатного проїзду у громадському міському (приміському) транспорті, 

безкоштовне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд.  

         Шкільною та спортивною формами у 2015 році забезпечено118 учнів на 

загальну суму 108870.00грн.  Виплату одноразової допомоги по досягненню 

18-річного віку у 2015 році отримали 28 осіб із числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, в розмірі 1810 грн. кожна.   



Робота з обдарованими дітьми 

У 2015 році реалізовано І етап експериментального педагогічного 

дослідження «Умови розвитку інтелектуально обдарованих дітей в інноваційному 

освітньому просторі Оболонського району». У рамках цього дослідження укладено 

договір про співпрацю з Інститутом обдарованої дитини НАПН України, 

Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, лабораторією 

обдарованості  Інституту психології НАПН України імені  Г.С. Костюка. 

У листопаді працівники управління освіти взяли участь у IV Форумі, що 

відбувся  у Центрі  Науки Копернік (Варшава). Предметом  зустрічі  стала 

домовленість  про співпрацю і успішну реалізацію освітніх завдань в умовах 

європейської інтеграції країни.  

17 грудня відбувся візит-відповідь провідних спеціалістів Центру Науки 

Копернік (Варшава) в управління освіти Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації, де ними було проведено тренінги для педагогічних 

працівників, задіяних в експериментальному педагогічному дослідженні «Умови 

розвитку інтелектуально обдарованих дітей в інноваційному освітньому просторі 

Оболонського району», та обговорено співпрацю педагогів та науковців обох 

сторін.  

Позашкільна освіта та виховна робота 

У системі освіти Оболонського району функціонує 10 позашкільних 

навчальних закладів, що задовольняє потреби мешканців Оболонського 

району.   Концептуальні положення щодо змісту позашкільної освіти, форм її 

організації, стратегії розвитку розкрито в Державній національній програмі 

,,Освіта. Україна. XXI століття”, Концепції позашкільної освіти та виховання, 

які виконуються в процесі діяльності позашкільних установ Оболонського 

району м. Києва. Позашкільні навчальні заклади Оболонського району  відвідує 

11524 дитини (43,6% від загальної кількості школярів району). Центрами 

позашкільної освіти та виховання можна назвати і загальноосвітні навчальні 

заклади.  

Стратегічні завдання позашкільної освіти на 2014-2015 навчальний рік 

виконані у повному обсязі. 

Основним документом у сфері освітньої політики щодо патріотичного 

виховання підростаючого покоління є  Концепція національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді (наказ МОН  від 16.06.2015 № 641). 

Національно-патріотичне виховання в навчальних закладах    

здійснювалось, спираючись на державну політику в галузі освіти і виховання, 

ідейне багатство українського народу, його моральні, національні цінності, 

досягнення вітчизняної і світової педагогіки.  

Педагогічні кадри 

На виконання державної політики у питанні оплати праці управління 

освіти  протягом трьох років у повному обсязі забезпечило всі грошові 

виплати працівникам. У 2015 році отримували стимулюючі надбавки у 

розмірі: 70% посадового окладу керівники навчальних закладів та їх 

заступники (20% - за рахунок держави, 50% - за рахунок міського бюджету); 40%  

посадового окладу педагогічні працівнки закладів (20% - за рахунок держави та 



20% - за рахунок міського бюджету); 20% посадового окладу – інші працівники 

навчальних закладів. 

Підготовка закладів освіти Оболонського району до нового  

навчального року  та  до роботи в осінньо-зимовий період . 

На підставі розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 року № 292 «Про 

відновлення роботи дошкільних навчальних закладів комунальної власності 

територіальної громади міста Києва» виконано капітальний ремонт 

ДНЗ№581, вул. Мате Залки, 5-б, кошторисною вартістю 3870,0 тис. грн.  

Капітальний ремонт 

Капітальний ремонт  в закладах освіти району в 2015 році  виконувався 

на підставі рішень Київської міської ради, розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), де на 

виконання капітального ремонту передбачено 16986,0 тис.грн. а саме: 

Заміна вікон 

Проведено часткову заміну віконних блоків в 12 дошкільних 

навчальних закладах (ДНЗ№№49, 263, 588, 523, 603, 605, 685, 190, 636, 614, 

598, 578) на суму 1901,3 тис.грн. та в 7 загальноосвітніх навчальних закладах 

(ЗНЗ№№8, 29, 14, 194, 256, 211(П), 210, 285) на  суму 2429,2 тис.грн. У 2014 

році – 2120,0 тис.грн., у 2013 році – 3447,8 тис. грн. 

Капітальний ремонт покрівлі 

Виконано частковий ремонт покрівель в 7 дошкільних закладах 

(ДНЗ№№52, 598, 517, 49, 602, 611, 613,) на суму 731,7 тис.грн. та в 4 

загальноосвітніх навчальних закладах (НВК №240 «Соціум», СЗШ№№233, 256, 

ШДС «Турбота») на суму 858,9 тис.грн. У 2014 році – 1272,4 тис.грн., у 2013 році - 

3102,5 тис.грн. 

Капітальний ремонт приміщень 

Виконано ремонт 4 харчоблоків (ДНЗ№№280, 636, 190, 578), пральні 

(ДНЗ№598), групових приміщень в 2 закладах (ДНЗ№№665, 523), санвузла 

(ДНЗ№517), приміщень електрощитових (ДНЗ№49, 635) загальною 

кошторисною  вартістю 1755,9 тис.грн., актової зали ЗНЗ№239, 231, приміщень 

ЗНЗ№№29, 168, ШДС «Ластівка», санвузлів ЗНЗ№№8, 14, 16, 168 на суму 3169,4 

тис.грн. У 2014 році - 612,9 тис.грн., 2013 році - 336,0 тис.грн. 

Капітальний ремонт  внутрішніх інженерних мереж 

Виконано капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж в 7 

дошкільних навчальних закладах (ДНЗ№№523, 589, 603, 605, 609, 668, 49) на 

суму 1150,0 тис.грн. та в 6 загальноосвітніх навчальних закладах 

(ЗНЗ№№211(П), 210, 168, 244, 29, інтернат№25) на суму 1070,8 тис.грн. 

Капітальний ремонт стадіонів, огорож,  фасадів 

Виконано капітальний ремонт стадіонів (ЗНЗ№№216, 256), огорожі 

(ЗНЗ№194, 256, 216) на суму 1150,0 тис.грн. та в 3 дошкільних навчальних 

закладах (ДНЗ№№588, 589, 613) на суму 150,0 тис.грн. Ремонт фасадів з 

утепленням в 2 загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ№170, 298) та в  

дошкільному навчальному закладі (ДНЗ№436)  на суму 845,0 тис.грн.         



В рамках гуманітарної допомоги урядом США згідно міжнародної угоди у 

сфері військової співпраці ТОВ «АСЕ» виконано капітальний ремонт в ЗНЗ № 168, 

вул. Озерна, 2-а, а саме: ремонт фасаду та заміна вікон; ремонт покрівлі; ремонт 

санвузлів старшої школи;- ремонт актової зали; заміна покриття підлоги 2-х та 3-х 

поверхів старшої школи;- проектування та будівництво ліфта. 

Паралельно управлінням освіти виконано капітальний ремонт 

(оздоблювальні роботи) 2-го та 3-го  поверхів, ремонт аварійних 4-х 

санвузлів молодшої школи, центрального входу з влаштування пандусів. 

 

Реконструкція 

Згідно рішення Київської міської ради від 28.01.2015 №59/924 «Про 

Програму  соціально-економічного розвитку міста Києва на 2015 рік» 

передбачено реконструкцію 10-ти  закладів, кошторисною вартістю 5576,2 

тис.грн. 

На 01.01.2016 продовжуються роботи по спеціалізованій школі №211, 

ДНЗ № 585. По ДНЗ №193, 260, 533 роботи призупинені через відсутність  

фінансування. По ДНЗ №№234, 321, 436, гімназії-інтернату №299, 

спеціалізованій  школі  № 16 розроблена проектно-кошторисна документація 

та передана в Київдержекспертизу. 

На виконання заходів з підготовки закладів освіти до опалювального 

сезону передбачено та використано кошти в сумі 2991,3 тис.грн. Усі заклади 

підготовлені до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років. 

 


