
Мережа закладів освіти столиці. 
Слабкі та сильні сторони. Шляхи змін 



Ян Герчиньскі — ад'юнкт-професор 
Варшавського Інституту освітніх досліджень. 

Один із найкращих у Європі консультантів з 
управління та фінансування освіти в 

пострадянських країнах  

 

    «У всіх країнах Європи створюються 
більш докладні бази даних, щоб 
спостерігати, як змінюється освіта, і 
розуміти, де її слабкі сторони, а де — 
навпаки. І така база даних необхідна 
Україні.» 

 



Вплив на мережу  

Мережа зовнішні внутрішні 



Зовнішні чинники впливу 

Відсутність 
достовірної 
статистики 

Непорядні 
забудовники 

Суспільна 
думка 

Міграційні 
процеси 

Хаотичність 
забудови 



Внутрішні чинники впливу 

Відсутність 
мотивації 

Застаріле 
законодавство 

Недостатнє 
фінансування 

Надмірна 
централізація 

Негнучкість 
системи 

Людський 
фактор 



1. Без достовірної статистики не може бути чіткого планування 

Зовнішні чинники впливу 

Перепис 
населення міста 
(2001 рік) 

• 2,6 млн. 

Дослідження 
Інституту 
демографії та 
соціальних 
досліджень  
НАНУ (2009 рік) 

• 3 млн.  

Київська 
агломерація 

• 4 млн. 



 
2. Хаотичність (відсутність плановості та системності) при 

забудові нових мікрорайонів 
 

Зовнішні чинники впливу 



Будівництво житла впритул  
до ЗНЗ № 317 

Святошинський район 

Забудовник: 

ТОВ «Ві Ді Проджект» 

вул. Булгакова, 12 

 
3. Непорядні забудовники 

 

Зовнішні чинники впливу 



 
3. Непорядні 
забудовники 

 

Зовнішні чинники впливу 
Інформація з сайту http://margaritadom.com.ua/ 



Інвентаризація майна галузі «Освіта» 

Порушення 
термінів 

будівництва 
закладів 

освіти 

 

Порушення принципу 
комплексної забудови 

ж/м 

Самочинне 
будівництво 

Порушення 
вимог безпеки 

життєдіяльності 
та санітарних 

норм 

Невиконання 
забудовником 

зобов’язань 

 

 

 

 

Виявлено 

 
випадків 
недобросовісних 
забудовників 

Збереження існуючої 
мережі навчальних 
закладів та земельних 
ділянок, на яких вони 
розташовані 

Забезпечення безпечного 
перебування дітей у 
навчальних закладах та 
поруч з ними 
(дотримання санітарно-
гігієнічних та будівельних 
норм)  

Виконання 
забудовниками 
зобов’язань відповідно 
до укладених угод 



11 земельних ділянок у Дарницькому районі 

під освітянські об’єкти  

 6 – для будівництва дитячих садків  

 5 – для будівництва шкіл 



Іван Міклош,  
екс-міністр фінансів Словаччини 

 

 

 «Будь яка реформа – це зміна. А люди не 
люблять змін. Люди бояться змін. І 
так трапляється завжди, що цілком 
природно і нормально» 

 



Шляхи змін 

 

    «Деякі реформи будуть непопулярними, 
вони не матимуть підтримки»  

 

Ян Герчинські 



Наповнюваність закладів освіти 

• Дошкільні 
навчальні 
заклади 

127% 

• Загальноосвітні 
навчальні 
заклади 

111% 



Спад народжуваності 

Зменшення кількості 
дітей дошкільного та 

шкільного віку 

Кількість дітей у 
садка та школах  

зросла 



Завантаженість дитячих садків 

100 місць 127 дітей 

Київ 

Дарницький район –  

149 дітей 

100 місць 132 дитини 

Україна 

Тернопіль – 183 дитини 
 
Львів – 180 дітей 
 
Дніпропетровськ – 140 



Використання приміщень непрацюючих ДНЗ 

2014 рік 98 
непрацюючих 

ДНЗ 

2015 рік 91 
непрацюючих 

ДНЗ 

7 Повернуто 



Місця в ДНЗ 

1 408 груп  
для дітей старшого 
дошкільного віку 

2014 – 2015 н. р. 2015 – 2016 н. р. 

22 988 
вихованців  

5 007 
не підуть 
до школи 

17 981 
підуть до 

школи 

Черга дітей 
від 3 до 5 років –  

25 377 

Звільнено місць 
17 981 

7 396  
дітей не будуть 

забезпечені 
місцями у ДНЗ  



Школи м. Києва за показником «наповнюваність» 

Середня наповнюваність класів – 111% 

6% 

22,30% 

18,80% 

46% 

6,90% 

До 49,9% 

Від 50% до 79,9% 

Від 80% до 99,9% 

Від 100% до 199,9% 

Понад 200% 

Відсоток шкіл 



Найбільш перевантажені школи 
у 2014-2015 навчальному році 

• Дарницького (147,3 % наповнюваності),  

• Солом'янського (132%),  

• Печерського (121,2 %),  

• Голосіївського (119,3%) районів. 



Прийом до перших класів  
на конкурсній основі – у 53,5 % шкіл 

5,8 

5,5 

5 

5 

4,6 

4,4 

СШ № 327 

Київська інженерна гімназія 

Кловський ліцей № 77 

СШ № 155 

Гімназія № 315 

Ліцей «Інтелект» 

Конкурс на 1 місце 



Серед усіх навчальних закладів міста найбільша 
кількість затребуваних  ЗНЗ у Дарницькому районі 

Київська інженерна гімназія,  

Ліцей «Інтелект»,  

 Гімназія № 315,  

 Гімназія «Київська Русь»,  

 Гімназія № 267,  

Слов’янська гімназія,  

СШ №329 «Логос»,  

 Гімназія № 323,  

СШ № 274 



Найбільша кількість перших класів  
у Дарницькому районі  

у СЗШ № 309 – 10 перших класів 

у СШ № 329«Логос» - 6 перших класів 

У Голосіївському районі відсутні ЗНЗ, де конкурс – 
2 і більше дітей  на одне місце  

(лише у СЗШ № 286 – 1,9) 

У Деснянському районі лише у СШ №301  
– 2 дитини на місце 



Київ 

Кількість гімназій 
державної та комунальної форм власності  

Харківська  
область 

Кількість ліцеїв 
державної та комунальної форм власності  



У гімназіях і ліцеях міста Києва 
навчаються майже 33% всіх гімназистів 

та ліцеїстів України 

83% гімназій та 52% столичних ліцеїв  
мають у своїй структурі початкову школу 



• Голосіївський (4), 

• Дніпровський (4), 

• Дарницький (3) райони 

Структура 
жодного з 
ліцеїв не 

відповідає 
заявленому 

статусу 

• Печерський (6), 

• Подільський (5), 

• Дарницький (з 11 у 10-ти) 
райони 

До структури 
гімназій 

включено 
початкову 

школу 



32% учнів – вихованці  
позашкільних навчальних 
закладів 

Позашкільна освіта 

39 

41 

2013 рік 2015 рік 

Мережа позашкільних 
навчальних закладів 

4 931 
гурток 

4 851 
гурток  

Вартість поточного 
утримання у ПНЗ –  
1 782 грн. 



Район К-сть 
ПНЗ 

% охоплення дітей 
позашкільною освітою 

Голосіївський  2 18,3 
Дарницький  4 18,4 
Деснянський  2 17,6 
Дніпровський  3 18,2 
Оболонський  6 30,2 
Печерський  2 16,9 
Подільський  2 12,2 
Святошинський  6 37,1 
Солом’янський  6 39,7 
Шевченківський  2 31,8 

Найбільша кількість ПНЗ (по шість) працює в Оболонському (зайнято 30,2%), 
Святошинському (зайнято 37,1%), Солом’янському (зайнято 39,7%) районах.  
У двох ПНЗ Шевченківського району зайнято 31,8% учнів.   



Мережа гуртків за напрямами позашкільної 
освіти протягом 2011 – 2015 років  

  Науково-технічний напрям 

  Еколого-натуралістичний напрям 

  Туристсько-краєзнавчий напрям 

  Фізкультурно-спортивний напрям 

  Дослідницько-експериментальний  

  Оздоровчий напрям 

  Інше 

Художньо-
естетичний 
напрям 

+ 589 

гуртків 

- 52 
гуртка 

- 54 
гуртка 

- 47 
гуртків 

- 76 
гуртків 

+ 8 
гуртків 

+ 53 
гуртка 

- 112 
гуртків 



Чинники зменшення зайнятості учнів  
за науково-технічним, еколого-натуралістичним, 

туристсько-краєзнавчим напрямами  

Витратні матеріальні 
ресурси для проведення 

занять – за рахунок 
батьків 

Невисокий відсоток 
відповідно талановитих  

учнів 

Відсутність 
вмотивованих педагогів  
(в основному чоловічої 

статі) 



Шляхи вирішення 

• при комплектуванні мережі гуртків 
позашкільних навчальних закладів 
враховувати профіль навчального 
закладу та не допускати зменшення 
кількості гуртків профільного напряму 
 

• сприяти використанню для занять 
гуртковою роботою приміщень 
загальноосвітніх навчальних закладів, 
вільних у другій половині дня  


