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Програма «Освіта Києва. 2011–2015 рр.»

Мета Програми «Освіта Києва. 2011–2015 рр.» 

Концептуальні засади Програми 

Забезпечення рівного доступу до якісної освіти, яка 
задовольняє потреби суспільства і відповідає запитам 

кожної особистості

Освіта – пріоритетна сфера соціально-
економічного, духовного і культурного розвитку 
суспільства

Перехід до моделі випереджального розвитку 
системи навчальних закладів на засадах 
стратегічного планування, проектно-цільового 
менеджменту та лідерства

Забезпечення інноваційного розвитку освіти столиці 
України 



Програма складається з 
12 підпрограм та 

45 напрямів, які будуть 
реалізовані за програмно-

цільовим методом



Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.» ґрунтується на 
засадничих принципах:

 відповідності законодавству та 

нормативної коректності;

 системності та наступності;

 аналітичності та достовірності;

 інтегративності та диференційності;

 ініціативності та відповідальності;

 доцільності та ефективності;

 структурності та прогностичності.



Програма «Освіта Києва 2011-2015 рр.» визначає 
пріоритети розвитку освітньої сфери столиці:

 зорієнтованість освіти на потреби особистості;

 забезпечення підготовки та професійний розвиток
педагогічних кадрів;

 підвищення вмотивованості та якості педагогічної діяльності;

 оптимізація функціонування системи освіти та її подальший
розвиток;

 створення умов для розширення фінансової самостійності та
економічної автономії навчальних закладів;

 забезпечення інноваційного розвитку та інформаційно-
технологічної актуальності системи освіти;

 здійснення переходу до стратегічного планування та
програмно-цільового управління освітою;

 зниження ресурсо- та енергозатратності системи освіти.



Програма «Освіта Києва. 2011-2015 рр.» буде 
впроваджена через реалізацію дванадцяти підпрограм

Здоров’я через освіту
Дошкільна освіта
Загальна середня освіта
Виховання та позашкільна освіта
Професійно-технічна освіта
Вища освіта і наука
Київський університет імені Бориса Грінченка
Розвиток педагогічних кадрів
Управління освітою
Моніторинг освітнього процесу й ефективності управління 
освітою
Інформаційно-освітнє середовище навчальних закладів столиці
Економіка освіти



Здоров’я через освіту

- збереження та 
зміцнення 
фізичного, психічного 
і духовного здоров’я 
підростаючого 
покоління в закладах 
освіти

Дошкільна освіта 

- максимальне 
охоплення малюків 
різними формами 
дошкільної освіти, у 
тому числі дітей з 
особливими 
потребами

Очікувані результати від виконання підпрограм



Виховання та 
позашкільна освіта

- стовідсоткове 
охоплення дітей 
позашкільною 
освітою, створення 
умов для розвитку 
природної 
обдарованості й 
талантів юних киян

Загальна середня 
освіта 

- забезпечення 
інтелектуального, соціальног
о і фізичного розвитку 
особистості для 
максимального задоволення 
освітніх і культурних потреб 
шляхом оптимізації мережі 
загальноосвітніх навчальних 
закладів столиці

Очікувані результати від виконання підпрограм



Професійно-технічна освіта

- створення 
збалансованої 
системи професійно-
технічної освіти, що 
задовольняє 
потреби міста у 
висококваліфікован
их робітничих 
кадрах

Вища освіта і наука

- створення системи вищої 
освіти як визначального 
чинника інноваційного 
розвитку столиці

- залучення 
інтелектуального 
потенціалу студентської 
молоді до реалізації 
суспільно вагомих проектів 
розвитку м. Києва

- розвиток муніципальних 
закладів вищої освіти

Очікувані результати від виконання підпрограм



Управління 
освітою

- створення 
ефективної системи 
управління освітою 
міста

- перехід до 
програмно-
цільового та 
прогностичного 
управління освітою 
столиці

Моніторинг освітнього 
процесу й ефективності 

управління освітою

- становлення системи 
незалежного 
оцінювання 
навчальних досягнень 
учнів і досліджень 
ефективності 
інноваційних освітніх 
процесів у столиці
- відстеження стану 
реалізації програми 
«Освіта Києва. 

2011–2015 рр.»

Очікувані результати від виконання підпрограм



Інформаційно-освітнє 
середовище навчальних 

закладів столиці

- реалізація 
Програми «Сто 
відсотків»

- упровадження 
в навчально-
виховний 
процес 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій

Розвиток педагогічних 
кадрів

- створення 
потужного 
інтелектуального 
потенціалу 
педагогічної 
спільноти Києва
- підвищення 
соціального статусу 
педагогічних 
працівників столиці

Очікувані результати від виконання 
підпрограм



Економіка 
освіти

- зниження ресурсо- та 
енергозатратності системи 
освіти за рахунок 
упровадження 
енергозберігаючих технологій
- створення комфортних умов 
для навчання та виховання 
підростаючого покоління 
шляхом зміцнення 
матеріально-технічної бази 
закладів освіти столиці

Очікувані результати від виконання підпрограми



ПІДПРОГРАМА І. 
ЗДОРОВ’Я ЧЕРЕЗ ОСВІТУ

Напрями:

 «До здоров’я через 
дошкілля»

 «Виховання свідомого 
здоров’я»

 «Школа здоров'я»



Для збереження здоров’я дітей у дошкільних 
навчальних закладах планується запроваджувати:

44% дітей у дошкільних навчальних закладах мають І групу здоров’я 

(практично здорові),

26% дошкільнят перебувають на диспансерному обліку

методичні 
рекомендації  
“Один вдома”

проведення 
конференцій 
для батьків

інноваційні 
оздоровчі 
технології

комп’ютерну 
програму щодо 

організації 
харчування 

дітей



Всього за 
даними ГУОЗ 

дієтичного 
харчування 
потребують 

понад 200 тис. 
школярів

Хвороби органів травлення 
– майже 19 тис. учнів

Хвороби ока –

8,5 тис. учнів

Хвороби органів дихання –

6,3 тис. учнів та інші

Хвороби 
нервової 
системи –

понад  

6 тис. учнів



ОНОВЛЕННЯ МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ У 
МЕДИЧНИХ КАБІНЕТАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

У загальноосвітніх навчальних 
закладах міста функціонують:

 341 кабінет лікаря з 
приймальнею;

 242 процедурні кабінети для 
проведення щеплень;

 51 фізіотерапевтичний кабінет;
 133 стоматологічні кабінети.

5 % медичних кабінетів 
забезпечені сучасним 
обладнанням.

50 % обладнання  медичних 
кабінетів не підлягають 
експлуатації та потребують 
заміни.



ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Дошкільнята:
 Забезпечити 50 

відсоткову знижку 
для сімей, які мають 
троє і більше дітей, за 
харчування дітей у 
дошкільних 
навчальних закладах;

 Забезпечити 
безкоштовне 
харчування дітей-
інвалідів

Школярі: 
 Забезпечення 

безоплатним 
харчуванням учнів 
пільгових категорій 
(дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування; дітей з 
малозабезпечених 
сімей; учнів, які 
потребують 
дієтичного 
харчування та учнів 1-
4-х класів)



Виховання свідомого здоров’я

Реалізація молодіжних 
програм і проектів:

o “Рівний-рівному”

o “Молодь на роздоріжжі”

o “Діалог”

o “Європейська мережа шкіл”

o “Школа проти СНІДу”

o “Школярі Києва за здоровий 
спосіб життя”



ПІДПРОГРАМА ІІ. 
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Напрями:

 «Потенціал 

дошкільної освіти»;

 «Успішний старт»;

 «Особлива дитина»



Для забезпечення дітей місцями у ДНЗ та 100% 
охоплення дітей дошкільною освітою планується:

відновлення 
роботи 

43 
дошкільних 
навчальних 

закладів

реорганізаці
я 13 шкіл-
дитячих 

садків

будівництво 
нових 

дошкільних 
навчальних 

закладів

відновлення  
роботи

339  вільних 
груп

збільшення 
груп з 

короткотрив
алим 

перебування
м дітей

85 тисяч дошкільнят міста Києва  здобувають дошкільну освіту  в 

566 дошкільних навчальних закладах



Для підвищення якості дошкільної освіти планується:

видання  
збірки порад 
для батьків 

створення 
інформаційної 

сторінки 
«Батьківська 

лоція»
на сайті ГУОН

введення 
нових 

регіональних 
варіативних 

програм

відкриття 
експериментал

ьних 
майданчиків

проведення 
міських 

науково-
практичних 

конференцій

331 дошкільний навчальний заклад працює за пріоритетними

напрямками розвитку дитини

4 ДНЗ проводять апробацію програми розвитку дитини старшого

дошкільного віку “Впевнений старт”

26 дошкільних навчальних закладів задіяні в науково-

експериментальних програмах



Для поліпшення якості корекційної допомоги дітям з 
особливими потребами планується:

відкриття 
логопедичн
их пунктів 

при ДНЗ

спеціальні 
навчальні 

комп’ютерні 
програми

збільшення 
груп з 

інклюзивною 
освітою

13 тисяч дітей отримують необхідну реабілітаційно-

корекційну допомогу в 135 дошкільних закладах столиці.



ПІДПРОГРАМА ІІІ. 
ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

Напрями:

«Початкова школа»

«Основна школа»

«Профільна школа»

«Особлива школа»

«Приватна школа»

«Християнська етика в українській культурі»

«Київський підручник»

«Шкільна бібліотека»

«Столична освіта у світовому просторі»



Освіту здобувають 
понад

222 тис. учнів

Їх навчають

34 тис. 
педагогічних 
працівників

У місті 
функціонує

519 
загальноосвітніх 

навчальних 
закладів

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК МЕРЕЖІ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ



Оновлення матеріально-технічної та 
навчально-методичної бази ЗНЗ

•Програмою передбачено:
•поповнення бібліотечних фондів навчально-
методичною літературою;
•оснащення кабінетів природничо-
метематичного циклу;
•модернізація шкільних
майстерень, спортивних майданчиків;
•установка корекційно-реабілітаційного
обладнання;
•установка лінгафонних студій;
•обладнання навчально-ігрових майданчиків
для учнів початкових класів.



ПІЛОТНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ

“Успішна школа – щаслива дитина”.
Оцінка результативності та ефективності роботи навчальних 

закладів щодо навчання та гармонійного розвитку дитини

“Столичний компас!”
Створення системи навігації у сфері освіти: база даних 
навчальних закладів із показниками річного прогресу 

навчального закладу

Упровадити на муніципальних телеканалах 

телеуроки, постійнодіючу програму «Час освіти», 

інші проекти



ПРОФІЛЬНЕ 
НАВЧАННЯ

Розробка 
“Освітньої

карти”

Оновлення 
матеріально-

технічної 
бази

Створення бази 
електронних 
підручників

Підготовка 
кадрів



СОЦІАЛІЗАЦІЯ ДІТЕЙ З 
ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Розвиток мережі:

 інтегрованих класів 
(дошкільних груп);

 інклюзивних 
навчальних закладів;

 логопедичних пунктів;

 спеціальних 
навчальних закладів.

http://freemail.ukr.net/q/image?id=12947510710000002973;0;4


МЕРЕЖА ЛОГОПЕДИЧНИХ 
ПУНКТІВ

Кількість логопедичних пунктів
у 2010-2011 навчальному році

87

Необхідна кількість логопедичних
пунктів у ЗНЗ 

167

Мережа логопедичних пунктів задовольняє
потребу в забезпеченні корекційної

логопедичної роботи з учнями початкових
класів лише на 52 %. 



ДУХОВНЕ ЗРОСТАННЯ ШКОЛЯРІВ

У місті 20 тис. учнів 
початкових класів 

вивчають курс 
“Християнська етика в 
українській культурі”.

Даний проект потребує 
розширення, курс буде 

введений 

для учнів 5-9-х класів та 
п'ятирічних дітей -

«Сонячна стежинка». 



КИЇВСЬКИЙ ПІДРУЧНИК

Проектом вперше передбачається видрук: 

- навчальних посібників для дітей 
дошкільного віку;

- регіональних навчальних підручників для 
поглибленого вивчення предметів та 
посібників з предметів варіативної складової 
навчальних планів; 

- літератури для батьків, методичної 
літератури для вчителів, психолого-
педагогічного спрямування.



Столична 
освіта 

у світовому 
просторі

Пріоритетні завдання:
•розширення співпраці
із зарубіжними
навчальними закладами;
•організація мовної 
практики учнів;
•забезпечення 
стажування педагогічних 
працівників;
•участь у міжнародних
програмах і проектах;
•створення міжнародних 
шкіл;

•проведення міжнародних
конференцій та конкурсів;
•розширення співпраці
з українською діаспорою.

Очікувані результати:
•вивчення та поширення
зарубіжного досвіду
у сфері освіти;
•збільшення мобільності
учнів у світовому
освітньому просторі;
•забезпечення 
конкурентноспроможності
молоді на світовому 
ринку праці.



Міжнародне 

співробітництво

94 угоди з

українською 

діаспорою

314

міжнародних

угод

співпраця з 68 
міжнародними 
громадськими 
організаціями

участь у 72 
міжнародних 
програмах і 

проектах 
діяльність 

66 
шкільних 
осередків  

дружби

функціонуван
ня 37 

єврозалів і 
музеїв

діяльність 
3-х 

міжнарод-
них

556 
навчальних 

обмінів



314 загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва підтримують 
міжнародні стосунки з навчальними закладами 36 країн світу

Найбільш плідні стосунки встановлено з Російською Федерацією (171 угода), 
Республікою Туреччина (168 угод), ФРН (41 угода), 

Республікою Польща (38 угод).

Додаток 1

Карта-схема співпраці загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва

із школами за кордоном



Регіональне партнерство

З вересня 2010 року ГУОН 
уклало угоди з:

 Павлишською школою 
Кіровоградської обл.;

 ГУОН Київської обл.;

 Студентською радою 
м.Києва;

 відділом освіти 
м.Комсомольська
Полтавської області.

Поновлено угоду з відділом
освіти м.Севастополя.

Районні управління освіти мають угоди 

про партнерство з різними 

регіонами України.

Мета напряму: досягнення якісного рівня взаємодії у сфері 
освіти, обмін інноваційним досвідом
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Співпраця загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва
з школами-партнерами регіонів України

Київська обл.

Чернігівська обл.

Полтавська обл.

Волинська обл.

Черкаська обл.

Івано-Франківська обл.

Закарпатська обл.

Житомирська

Хмельницька

Рівненська

Львівська

Сумська

Одеська

Кіровоградська

м.Комсомольськ

Кримська

Дніпропетровська

Вінницька

Донецька

Тернопільська

Миколаївська



ПІДПРОГРАМА ІV. 
ВИХОВАННЯ ТА ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

Напрями:

«Позашкілля»;

«Обдарованість»;

«Школа 
виховання»



У системі освіти м. Києва функціонує 63 позашкільні 

навчальні заклади, з яких 17 комплексних і 46 

профільних 

27%

73%

Комплексіні Профільні



ПОЗАШКІЛЛЯ

 У  позашкільних 
закладах 
займається 
85,1 тисячі дітей 
(37,4 % від 
загальної кількості 
школярів міста).

 98,6 % дітей 
відвідують гуртки у 
позашкільних 
закладах міста 
безкоштовно.

У вересні 2010 року відкрито новий позашкільний 
заклад –

Київську Малу академію наук учнівської молоді, 
яка об’єднує 10 наукових відділень, у них навчається 

6,5 тис. дітей.



ПІДТРИМКА ДИТЯЧИХ ТВОРЧИХ 
КОЛЕКТИВІВ

Київ займає перше місце в 
Україні за кількістю дитячих 
колективів, яким присвоєні 
почесні звання:

 63 дитячі художні колективи 
носять почесне звання 
«Народний художній 
колектив»;

 112 колективів - почесне 
звання «Зразковий художній 
колектив».



Створення умов 
для розвитку науково-технічної творчості 

учнівської молоді

Лише 7,3% від 
загальної кількості 

школярів
займаються технічною 

творчістю 
в навчальних закладах 

міста



Основні завдання напряму “Обдарованість” :

Розширення  мережі  позашкільних навчальних  
закладів

Модернізація матеріально-технічної та навчально-
методичної бази існуючих позашкільних навчальних 

закладів 

Розвиток Київської Малої академії наук учнівської 
молоді

Стимулювання обдарованої учнівської молоді

Гуртки Секції
Наукові 

товариства Відділення
Творчі 

об’єднання



Забезпечення 
участі 

обдарованої 
учнівської 
молоді у:

ІІ (міському) етапі 
Всеукраїнського конкурсу-

захисту 

науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів 

Малої академії наук 
України Міжнародних та 

всеукраїнських 
предметних 

олімпіадах, інтелектуальн
о-творчих 

конкурсах, конференціях, 
фестивалях, змаганнях, пр

оектах

Спеціальних олімпіадах та 
інтелектуальних творчих 

конкурсах для учнів 
молодшого та середнього 

віку

Міському етапі 
Міжнародного конкурсу 

науково-технічної 
творчості школярів “Intel-

Техно-Україна”

Міському фестивалі науки

Залучення обдарованої учнівської молоді 
до інтелектуально-творчої діяльності 



Київська Мала академія наук учнівської молоді

Структура Київської Малої 
академії наук учнівської 

молоді

10 наукових 
відділень

65 наукових 
секцій та 
підсекцій

5 університетів 
юних науковців

12 наукових 
лекторіїв

6440 учнів

10 районних філій 
Київської МАН 

учнівської молоді

37 колективних 
членів Київської 
МАН учнівської 

молоді

239 шкільних 
наукових 

товариств учнів

985 
дійсних 
членів 
МАН

1925 
кандидатів у 
дійсні члени

3530 
слухачів

2 освітньо-
розвивальних 

центри

Фінансування
Київської Малої

академії наук
учнівської молоді

2010 2011

Рішенням сесії Київської міської ради від 29.04.2010 
№ 577/4015 у м. Києві створено комунальний позашкільний 

навчальний заклад «Київська Мала академія наук учнівської молоді».

3,0 млн. грн 6,0 млн. грн.



Стимулювання обдарованої учнівської 
молоді

Передбачено започаткування премій голови 
Київської міської державної адміністрації

Учням загальноосвітніх 
навчальних закладів м. Києва –

переможцям ІІІ (міського) етапу 
Всеукраїнських учнівських

олімпіад з базових навчальних 
предметів і ІІ (міського) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-
захисту науково-дослідницьких

робіт учнів-членів Малої 
академії наук України

Педагогічним керівникам 
загальноосвітніх навчальних 
закладів м. Києва, які досягли
найкращих успіхів у роботі з

обдарованою учнівською
молоддю

Загальноосвітнім навчальним 
закладам  м. Києва, які виховали

найбільшу кількість обдарованої 
учнівської молоді 

Конкурс 
МАН України

ІІ (міський) етап –
1085 осіб

ІІІ (всеукраїнський) 
етап – 30 осіб

Переможці міських, 
всеукраїнських та  

міжнародних
олімпад

та інтелектуально-
творчих 

конкурсів

Олімпіади
ІІІ (міський) етап –

1786 осіб 

ІV (всеукраїнський) 
етап – 91 особа

Міжнародний етап –
7 осіб



Гордість і надія столиці

Математика

1. Веклич Богдан, Києво-Печерський ліцей 
№ 171 «Лідер», золото, м. Астана (Казахстан).

2. Чорний Максим, Києво-Печерський ліцей 
№ 171 «Лідер», золото, м. Астана (Казахстан).

Фізика
1. Рибалко Денис, Києво-Печерський ліцей № 171 

«Лідер», срібло, м. Загреб (Хорватія).
2.  Степанов Микола, Український фізико-

математичний ліцей КНУ ім. Т.Шевченка, срібло, 
м. Загреб (Хорватія).

3. Тузенко Микола, Український фізико-
математичний  ліцей КНУ ім. Т.Шевченка, срібло, 

м. Загреб (Хорватія).
4. Тузенко Микола, Український фізико-

математичний ліцей КНУ ім. Т.Шевченка, 
срібло, м. Загреб.

Хімія

1. Архипов Антон, ліцей № 100 «Поділ», бронза, м. 
Баку (Азербайджан)

2. Медюх Назар, Природничо-науковий ліцей 
№145, бронза, м. Баку (Азербайджан) 

Східні мови
1. Астахова Дар’я, гімназія східних мов №1, 

турецька мова, срібло, м. Стамбул (Туреччина)
2. Ткачинський Олександр, гімназія східних мов 

№1, китайська мова, срібло, м. Пекін (КНР)
3. Чжан Сяолан, гімназія східних мов №1, 

китайська мова, срібло, м. Москва (Росія).

Переможці міжнародних олімпіад та конкурсів

Вчителю Києво-Печерського ліцею № 171 “Лідер” Якіру Михайлу Семеновичу присвоєно почесне звання 
“Народний вчитель України” за підготовку переможців міжнародних предметних олімпіад

ХХХ юнацький міжнародний конкурс наукової технічної творчості 
(м. Пекін, Китайська Народна Республіка)

Даховнік Олександр – золото, студент ІІ курсу КНУ ім. Шевченка;
Сорокін Олександр – золото, гімназія № 117;

Кукоба Вадим – золото, СШ № 211.



ПІДПРОГРАМА V. 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

Напрями:

 «Оптимізація 
мережі ПТНЗ»;

 «ПТНЗ -
виробництво»;

 «Актуальна 
технологія»;

 «Турбота»;

 «Центр професійно-
технічної освіти»



9

15

3
2

МЕРЕЖА  ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ М.КИЄВА 

професійні ліцеї

вищі професійні училища

міжрегіональні центри 
професійно-технічної освіти

міжрегіональні вищі 
професійні училища

Всього 29 ПТНЗ



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 
ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ 

ОСВІТИ

29 ПТНЗ

Освіту 
здобувають
19000 учнів

У навчальному 
процесі 

використовуєтьс
я 

2877 комп’ютерів

Навчання 
здійснюють 

3500  
працівників 

Навчання 
здійснюється в 

умовах
272 майстерень

699 кабінетів
78 лабораторій



ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА СТРАТЕГІЧНОГО 
РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

“КИЇВСЬКИЙ РОБІТНИК” НА2011-2015рр.

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЕКТИ:

- Створення ефективної системи соціального 
партнерства роботодавців і ПТНЗ;

- Модернізація матеріально-технічної бази ПТНЗ;
- Програма соціального захисту учнівської молоді;
- Педагогічні кадри;
- До вершин професійної майстерності – через 

здоровий спосіб життя, художню  та технічну 
творчість;

- Інформаційно-комунікативні технології в ПТНЗ



НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

ПТНЗ-
ВИРОБНИЦТВО

СУЧАСНИЙ 
РОБІТНИК

АКТУАЛЬНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ

ЦЕНТРИ    ПТО

- Оновлення 
матеріально-
технічної бази;
- Впровадження 
програмного 
забезпечення

- Залучення учнів 
до 
просвітницьких 
виховних заходів;
- Проведення 
конкурсів 
професійної 
майстерності;
- Соціальний 
захист учнів

-Забезпечення 
новітніми 
технічними 
засобами 
навчання;
- Впровадження 
ІКТ;
- Підвищення 
рівня професійних 
компетенцій 
педагогічних 
працівників

-Машинобудівна 
галузь;
- Легка 
промисловість;
- Транспортна 
галузь;
- Будівельна 
галузь



ПІДПРОГРАМА VI 
ВИЩА ОСВІТА І НАУКА

напрями:

«Вища освіта і наука: регіональний аспект»

«Вищі заклади освіти комунальної форми 
власності»



 узгодження ринку праці та 
ринку освітніх послуг у 
м.Києві;

 забезпечення рівного доступу 
киян до здобуття якісної 
вищої освіти;

 створення у місті науково-
освітнього інноваційного 
середовища; 

 всебічна підтримка та 
розвиток обдарованої і 
талановитої студентської 
молоді столиці;

 забезпечення соціального 
захисту студентів.

Пріоритетні завдання підпрограми 
“Вища освіта і наука”



Використання інтелектуального потенціалу ВНЗ 
– важливий чинник соціально-економічного 
розвитку столиці

116 ВНЗ м.Києва –
554 386 студентів

Державних - 56  (396 203 студенти)    

Приватних - 49 ( 142 052 студенти)

Комунальних – 11 (16 131 студент )  



Програма наукового забезпечення
розвитку міської інфраструктури

У 2008-2010 рр.

призупинено

виконання 25 

науково-дослідних

робіт.

Борг складає 

1521,2  тис.грн.

У  бюджеті 2011 року

необхідно передбачити 

3 000,0 тис.грн.

Потребують наукової
розробки:
•Книга пам’яті 
репресованих м. Києва;
•історичний довідник 
“Київ за 20 років 
незалежності України”;
• альманах “Оборона

Києва: шляхами 
подвигу”;

•навчальні посібники 
з підготовки волонтерів
до ЄВРО 2012



Реалізація

творчого

потенціалу

студентів

Фестиваль 
української 

студентської пісні 
“Київський

гаудеамус третього 
тисячоліття”

Конкурс наукових 
проектів  “Інтелект 

молодих – на 
службу столиці”

Науково-
практична 

конференція 
“Крок молоді у 

майбутнє”

Огляд – конкурс 
студентських 

гуртожитків ВНЗ

Фестиваль “Клуб 
веселих і 

кмітливих” на 
приз голови 

КМДА

Конкурс “Студент 
року”

Конкурс “Київ 
очима молодих”  
(до Дня Києва)



ПІДПРОГРАМА VІІ. 

Київський університет імені Бориса 

Грінченка»

 «Елітний 
університет»; 

 «Медична 
освіта»; 

 «Безперервна 
педагогічна 
освіта»

Оптимізація мережі ВНЗ
Розвиток Елітного університету



ПІДПРОГРАМА VІІІ. 
РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

Напрями:

«Педагог 
столиці»;

«Професійний 
стимул»;

«Молодий 
освітянин»



Соціальний захист педагогічних працівників:

 муніципальна надбавка педагогічним 
працівникам у розмірі  40 % посадового 
окладу;

 муніципальна надбавка для керівників 
навчальних закладів 50 % посадового окладу;

 муніципальна надбавка для науково-
педагогічних працівників Київського 
університету імені Бориса Грінченка 50 %
посадового окладу;

 муніципальна надбавка для працівників 
галузі “Освіта” (непедагогічних) 20 %
посадового окладу.



Забезпечення житлом педагогічних працівників

На черзі у 
м. Києві 

перебувають 

1817
педагогічних 

родин

Роки 
Кількість виданих квартир 

педагогічним працівникам міста

2010 24 квартири:

•10 безкоштовних;

•5 за програмою 70% на 30 %;

•9 за програмою 50 % на 50 %.

Київською міською державною адміністрацією прийнято
розпорядження про будівництво житла для педагогічних
працівників.

Запропоновано 6 земельних ділянок під

будівництво житлових будинків та гуртожитків для
педагогічних працівників.



МОЛОДИЙ ОСВІТЯНИН

ОДНОРАЗОВА АДРЕСНА 
ДОПОМОГА –

1500 ГРН.

ВИПУСКНИКАМ-
ВІДМІННИКАМ 

НАДБАВКА 50 % 
ПОСАДОВОГО 

ОКЛАДУ

НАДБАВКА У 
РОЗМІРІ 30 % 
ПОСАДОВОГО 

ОКЛАДУ



Професійне зростання

Міський конкурс 
“УЧИТЕЛЬ РОКУ”

 Планується 
запровадження 
відзнаки Київської 
міської державної 
адміністрації для 
переможців конкурсу:

І місце – 15 тис. грн.

“Відмінник СТОЛИЧНОЇ 
ОСВІТИ”

 Для відзначення кращих 
працівників освітньої 
галузі запроваджено 
нагороду “Відмінник
столичної освіти” з 
виплатою двох посадових 
окладів

У Київському університеті імені Бориса Грінченка 
відкрито курси іноземних мов для вчителів 

предметників.



КАДРОВИЙ РЕЗЕРВ 
на виконання Стратегії кадрової політики 

Президента України В. Януковича на 2011-2020 рр.

уперше:

Створено 
міську Школу 

резерву 
керівників 

навчальних 
закладів

Підписано угоду про  
співпрацю зі 

Студентською 
Профспілковою 

Асоціацією 

м. Києва

17 працівників 
ГУОН, які 

перебувають у 
кадровому 

резерві, здобува
ють другу вищу 

магістерську 
освіту



ПІДПРОГРАМА ІХ.
УПРАВЛІННЯОСВІТОЮ

Напрями:

o «Ефективне управління»; 

o «Лідерство у столичній освіті»; 

o «Київський трикутник» 



Київський трикутник

Сприяння  
розвитку 
державно-

громадського 
управління освітою

Відновлення  
видання 

газети 
старшокласників 

«Шкільна столиця»



Відновлення проведення літніх міжнародних 
та зимових навчально-оздоровчих зборів 

лідерів учнівського самоврядування 
загальноосвітніх навчальних закладів 

м.Києва

У МДЦ “Артек” проведено 
вісім Міжнародних навчально-оздоровчих 

зборів лідерів Києва



ПІДПРОГРАМА Х. 
МОНІТОРИТНГ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА 

ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Напрями:
 «Моніторинг якості столичної освіти»;
 «Моніторинг регіональних проектів і 

програм»;
 «Інноваційні процеси: регіональний рівень»;
 «Інформаційна база столичної освіти»;
 «Формування єдиної інформаційно-освітньої 

бази столиці за результатами моніторингових 
досліджень »;

 «Видання навчально-методичної літератури»



ПІДПРОГРАМА ХІ. 
ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ СТОЛИЦІ

Напрями:
 «Формування технологічної 

інфраструктури єдиного 
освітнього середовища 
міста»;

 «Формування інформаційної 
інфраструктури єдиного 
освітнього середовища 
міста»;

 «Підготовка та підвищення 
рівня кваліфікації вчителів з 
ІКТ»



ПІДПРОГРАМА ХІ. 
ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ СТОЛИЦІ

Технологічна інфраструктура

Комп'ютери

Допоміжне 
обладнання

Підключення 
до Інтернету

Локальні 
мережі

Технічний 
супровід

Інформаційна  інфраструктура

Шкільні сайти

Портал ГУОН

Електронні 
підручники

Тематичні 
архіви 

Цифрові освітні 
матеріали

Навчання  та підвищення 
кваліфікації

Дистанційне 
навчання

Пропедевтика 
в початковій 

школі

Навчання  
з  5 класу

Сертифікація 
з ІКТ



Очікувані результати
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Україна м. Київ Країни Європи

Середній показник щодо кількості 
учнів на 1 комп`ютер у 

загальноосвітніх начальних закладах

16418
(100%)

7382
(46%)

Кількість застарілих 
комп`ютерів у закладах 

освіти, придбаних до 2005 р.

Всього Застарілих ПК

Розпорядження Кабінету Міністрів України 
вiд 27.08.2010 № 1722-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми 

впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 

інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків“ на період до 2015 року»

Указ Президента України

від 30.09.2010 №926

«Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» 



ПІДПРОГРАМА ХІІ.
ЕКОНОМІКА ОСВІТИ

Напрями:

 «Енергозбереження»;

 «Оновлена школа»;

 «Отримання держаних 
актів на право 
постійного 
користування 
земельними ділянками 
навчальними 
закладами»



ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ

 встановлення 
альтернативних джерел 
теплозабезпечення та 
енергозабезпечення;

 утеплення фасадів 
будівель; 

 ремонт та утеплення 
дахів та горищ; 



 заміна фізично зношених
зовнішніх столярних виробів на
енергоефективні віконні
металопластикові блоки;

 заміни освітлювального
обладнання на нові
енергоефективні світильники з
автоматичним регулюванням
світлового потоку;



 запровадження технології
забезпечення навчальних
закладів тепловою енергією
за рахунок встановлення
теплових насосів;

 заміна та реконструкція
енергомісткого кухонного
обладнання на нове
енергоефективне та з малим
споживанням енергоресурсів



САНАЦІЯ БУДІВЕЛЬ

З метою ефективного використання 
теплової енергії в бюджетній сфері 
вивчається можливість проведення 
санації  будівель у 195 навчальних 
закладах міста. 

Роботи  планується провести на 
найбільш енергоспоживаючих
об’єктах навчальних закладів.



Основний період розвитку мережі загальноосвітніх
навчальних закладів столиці припадає на 60-90 роки минулого
століття, що становить майже половину функціонуючих нині
загальноосвітніх навчальних закладів.

Чимало будівель навчальних закладів знаходиться в
незадовільному технічному стані. Вони нерідко мають низьку
естетичну привабливість і невиразний інтер’єр.

Напрям: 
Оновлена школа 

Капітальний
ремонт

Етапи виконання програми
Усього 

витрат на 
виконання 
програми2011 2012 2013 2014 2015

49950,0 38700,0 29200,0 33400,0 28500,0 179750,0

ОНОВЛЕНА ШКОЛА
капітальний ремонт



У 2011 році планується введення в
дію 6 об’єктів будівництва
закладів освіти.

З них 4 об’єкти - це будівництво
нових приміщень дошкільних
навчальних закладів у
Дарницькому, Деснянському та
Святошинському
районах, реконструкція школи №
11 у Дніпровському районі та
капітальний ремонт дитячого
садка № 434 у Шевченківському
районі.

Будівництво нових та реконструкція
існуючих навчальних закладів



Напрям: 
Оновлена школа

Ремонт спортивних залів, 
ремонт спортивних

майданчиків

Етапи виконання програми Усього 
витрат на 

виконання 
програми2011 2012 2013 2014 2015

32364,5 46666,0 42116,0 46830,0 39615,0 207591,5

РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ, РЕМОНТ 
СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ



Для забезпечення дітей якісною
питною водою у 2005 році була
розпочата робота по встановленню
питних фонтанчиків та сучасних
фільтруючих очисних систем в
навчальних закладів міста Києва. На
сьогодні встановлено 1709 питних
фонтанчиків та 623 сучасні
фільтруючі системи.

У 2011 році планується
провести технічне обслуговування
920 питних фонтанчиків та 577
фільтруючих очисних систем.
Роботи планується виконати майже
на 3,5 млн.грн.

ЧИСТА ВОДА ДІТЯМ КИЄВА



Рішення про відведення земельних ділянок навчальним закладам датовані, в
основному, 1950-1980 роками. Упродовж всього періоду функціонування навчальних
закладів межі їх змінювалися.

Отримання державних актів надасть можливість уникнути
незаконного відчуження земельних ділянок, убезпечить від
несанкціонованого будівництва, створить умови для якісного та
безпечного функціонування навчальних закладів міста.

Напрям: 
Оновлення школи

Отримання державних актів
на право постійного

користування земельними
ділянками навчальних

закладів

Етапи виконання програми Усього 
витрат на 

виконання 
програми2011 2012 2013 2014 2015

20000,0 15000,0 11000,0 46000,0

Отримання держаних актів на право постійного
користування земельними ділянками навчальними

закладами


