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Звіт 

про стан виконання Програми розвитку освіти  

міста Бурштина на 2016 рік 

Пріоритетним напрямком роботи відділу освіти і науки Бурштинської 

міської ради у 2016 році було забезпечення реалізації Програми розвитку освіти 

м. Бурштина на 2016 рік, затвердженої рішенням міської ради №21/04-15 від 

24.12.2015 р., яка передбачає рівний доступ до якісної освіти, впровадження 

Державних стандартів початкової та загальної середньої освіти, новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес, 

розвиток мережі начальних закладів відповідно до освітніх запитів населення та 

демографічних прогнозів, розвиток  матеріально-технічної бази освітніх 

закладів. 

Програма складається із 6 підпрограм, кожна з них охоплює стратегічні 

напрямки розвитку освіти. Вона базується на сучасних теоретичних 

положеннях та концепціях новітньої вітчизняної й зарубіжної педагогіки. В її 

основі – визнання пріоритетної ролі особистості та забезпечення її 

індивідуальних освітніх потреб. Відповідно до рішення міської ради №14/06–16 

від 28.01.2016р. обсяг фінансування Програми на 2016р. становив 70 тис. грн. 

 

1.Підпрограма розвитку системи дошкільної освіти 

Підпрограма спрямована на збереження і розвиток мережі дошкільних 

навчальних закладів, покращення матеріальної бази навчальних закладів, 

сприяння підготовці педагогів до використання особистісно орієнтовних 

технологій з дошкільного виховання, формуванню життєвих компетентностей 

дошкільника, науково-методичному забезпеченню навчально-виховного 

процесу відповідно до сучасних вимог. 

І. Формування та розвиток мережі дошкільних навчальних закладів 
Станом на сьогодні в місті функціонує 4 дошкільні навчальні заклади 

комунальної власності, 2 навчально-виховні комплекси «школа-дитячий садок». 

У дошкільних Дошкільною освітою охоплено 594 дитини. 

II. Управління системою дошкільної освіти 

У межах кошторисних призначень забезпечено раціональне харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах. Відповідно до рішення виконавчого комітету 

батьківська плата у 2016 році становила: 

- Для груп раннього віку – 60 %, що складає  11 грн. 

- Для дошкільних груп – 60 %, що складає  13 грн.; 

- Для дошкільних груп с. Вигівка – 40 %, що складає 9 грн. 

Навчальним закладами проводиться моніторинг здоров’я дітей 

дошкільного віку з метою удосконалення фізичного виховання та збереження 

здоров'я дітей дошкільного віку.  

Методичні кабінети дошкільних навчальних закладів комп'ютерною 

технікою у 2016 році не забезпечувались. 

Облік дітей дошкільного віку здійснюється відповідно до частини 2 статті 

19 Закону України «Про дошкільну освіту», підпункту 4 пункту «б» статті 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування». 

У штатному розписі Бурштинського НВК та  3-х дошкільних навчальних 

закладів передбачено посади практичних психологів. 



Базовим дошкільним навчальним закладом з питань упровадження 

інноваційних технологій навчання визначено Бурштинський ДНЗ №3 

«Світлячок». 

Розділ III. Удосконалення методичної роботи 

Методичним кабінетом відділу освіти і науки протягом року проводилася 

робота щодо активізації співпраці з педагогічними працівниками ДНЗ області, 

зокрема проведення спільних семінарів, педагогічної практики курсів Івано-

Франківського ОІППО,  систематично поповнюється банк даних про передовий 

педагогічний досвід в місті. У 2016 р. проведено міський етап конкурсу 

педагогічної майстерності серед  інструкторів фізичного виховання ДНЗ. 

Розділ IV. Господарська діяльність та зміцнення матеріально-

технічної бази дошкільних навчальних закладів 

У 2016 р. в межах фінансування Програми придбано спортивний інвентар 

для ДНЗ (2290 грн.), столовий інвентар (1352 грн.). 

 

2.Підпрограма розвитку загальної середньої освіти 

Підпрограма розвитку загальної середньої освіти має забезпечити 

збереження і розвиток мережі загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів з 

метою їх відповідності потребам особистості та демографічним особливостям 

міста. Нею також передбачається здійснення цілого ряду заходів щодо 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти та соціального захисту 

учасників навчального процесу. 

І. Розвиток мережі загальноосвітніх навчальних закладів 

На сьогодні в місті Бурштині та селі Вигівка діє 6 загальноосвітніх 

навчальних закладів, із них 1 гімназія, 3 загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, 2 

навчально-виховні комплекси, в яких навчається 1642 учнів. Середня 

наповнюваність становить 21,1 учнів на клас. У 2016 р. прийнято у власність та 

на фінансування з міського бюджету ще один навчальний заклад системи 

загальної середньої освіти – Бурштинський міжшкільний навчально-

виробничий комбінат. 

Забезпечено безперебійну роботу пункту зовнішнього незалежного 

оцінювання на базі Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2. 

II. Створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти 
Відділом освіти і науки та підпорядкованими йому навчальними 

закладами забезпечено чіткий облік дітей і підлітків шкільного віку відповідно 

до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000  № 646 «Про 

затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку». Затверджено 

склад робочої групи по складанню списків дітей шкільного та дошкільного віку 

(розпорядження № 191 від 22.06.2016 р.) 

У навчальних закладах міста створено умови для здобуття учнями повної 

загальної середньої освіти, у тому числі за екстернатною, індивідуальною та 

інклюзивною формами навчання.  

Здійснено заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази шкільних 

їдалень. З цією метою передбачено та використано  2028 грн для придбання 

столового інвентаря для ЗНЗ. 

Безкоштовним гарячим харчуванням забезпечено пільгові категорії учнів 

відповідно до чинного законодавства та рішення виконкому Бурштинської 



міської ради. У 2016 році пільговим харчуванням забезпечено 737 учнів 1-4 

класів, 39 дітей із малозабезпечених сімей, 6 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 1 дитина, постраждала від аварії на Чорнобильській 

АЕС, 30 дітей, батьки яких є або були учасниками АТО. Пільгове харчування 

здійснюється за кошти місцевого бюджету в межах кошторисних призначень. 

Забезпечено комплексне медичне обстеження та обслуговування учнів і 

вчителів згідно з чинним законодавством України. Закупівля медикаментів для 

надання невідкладної медичної допомоги в навчальних закладах здійснюється в 

межах кошторисних призначень. 

III. Навчально-методичне забезпечення діяльності загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Методичним кабінетом відділу освіти і науки забезпечено вивчення, 

узагальнення та впровадження передового педагогічного досвіду з питань 

інноваційної діяльності, введення сучасних педагогічних технологій в практику 

роботи педагогічних колективів, систематичне проведення моніторингу якості 

навчальних досягнень з базових дисциплін. 

Забезпечено передплату комплекту науково-методичної, педагогічної 

преси для навчальних закладів та шкільних бібліотек. З цією метою в межах 

фінансування Програми використано 1931,62 грн. 

 

3.Підпрограма «Обдаровані діти» 

Підпрограма «Обдаровані діти» має на меті створення сприятливих умов 

для відбору, навчання і виховання талановитої учнівської молоді, забезпечення 

цілісного процесу розвитку дитячої обдарованості, пропагування, поширення та 

впровадження кращого досвіду роботи педагогічних працівників з цієї теми. 

І. Навчання, виховання і розвиток обдарованої молоді 
Відділом освіти і науки здійснено заходи щодо заохочення обдарованих 

учнів, зокрема переможців ІІ та ІІІ етапу Всеукраїнських предметних олімпіад, 

конкурсів, ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту учнівських науково-

дослідницьких робіт. Для нагородження вказаних категорій учнів  використано  

12160 грн. Для проведення міського свята-зустрічі обдарованої учнівської 

молоді  використано 590 грн. (забезпечення необхідними канцтоварами). 

Для оплати відрядних для учасників різного рівня олімпіад в межах 

фінансування програми використано 544, 29 грн. 

Створено інформаційний банк даних обдарованих дітей, який 

систематично поповнюється, здійснюється моніторинг досягнень обдарованих 

учнів. 

ІI. Міжнародне співробітництво 
Відділом освіти і науки протягом 2016 р. проводилась інформаційна 

робота, спрямована на сприяння участі педагогічних працівників, учнів у 

міжнародних програмах, конференціях, змаганнях і конкурсах (інформування 

щодо конкурсів «Балтійська хвиля», «Серце до серця» тощо). 

III. Науково-методичне забезпечення роботи з обдарованою молоддю 
Методичним кабінетом відділу освіти і науки протягом 2016 року через 

систему курсової підготовки забезпечувалось навчання керівників шкіл, 

учителів з проблем організації роботи з обдарованими дітьми. 



У  місті функціонує інформаційний простір навчальних закладів для 

участі в Інтернет-проектах. 

 

4.Підпрограма інформатизації та комп’ютеризації навчальних закладів 

Значна увага у програмі відводиться питанню комп’ютеризації та 

інформатизації навчальних закладів, створенню локальних мереж у навчальних 

закладах міста та віртуальної освітньої мережі міста, впровадженню ІКТ у 

навчальний процес.  

Методичним кабінетом відділу освіти і науки протягом 2016 р. 

здійснювалися заходи щодо вивчення, узагальнення та поширення кращого 

досвіду роботи з впровадження комп’ютерних технологій у навчально-

виховний процес, проведення моніторингу використання в навчальному 

процесі комп’ютерної техніки 

Обслуговування комп’ютерної техніки закладів освіти здійснюється 

лаборантами (інженерно-технічними працівниками) кабінетів інформатики 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Відділом освіти і науки передбачено цільові кошти на придбання 

комп’ютерної техніки. У 2016 р. в межах фінансування Програми придбано 

принтер для Бурштинської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 (2790 грн.), та ноутбук для 

Бурштинського НВК (7760 грн.). 

 

5.Підпрограма забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів 

сучасними технічними засобами навчання та наочним приладдям 

Підпрограма забезпечення закладів освіти сучасними технічними 

засобами навчання з природничо-математичних і суспільно-гуманітарних 

дисциплін передбачає заходи на покращення матеріальної бази навчальних 

кабінетів установ освіти. 

За рахунок фінансування Програми у 2016 році придбано матеріали та 

приладдя для забезпечення уроків трудового навчання на суму 3062,00 грн., 

спортивний інвентар для загальноосвітніх навчальних закладів на суму 5095,00 

грн. 

 

6.Підпрограма «Вчитель» 
Оскільки ключовою фігурою в освіті є вчитель, в підпрограмі «Вчитель» 

міститься ряд заходів, спрямованих на якнайповніший соціальний захист 

працівників освіти, створення умов для їх творчого росту та професійного 

самовираження. 

Протягом 2016 р. відділом освіти і науки здійснювалися заходи із 

забезпечення навчальних закладів міста кваліфікованими кадрами.  

Методичний кабінет відділу освіти і науки розробив перспективну та 

щорічну потребу у курсовій підготовці педагогічних працівників, здійснював 

протягом року систематичне обслуговування мережевої бази даних на ресурсі 

Івано-Франківського ОІППО. 

У 2016 році відділом освіти і науки проведено міський етап 

Всеукраїнського конкурсів «Учитель року». 

За рахунок фінансування Програми виплачено грошові винагороди 

педагогічним працівникам, які підготували переможців ІІІ етапу олімпіад, 



конкурсів, спортивних змагань, ІІ етапу конкурсу науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН, а також переможцям міського етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року», «Класний керівник року» та щорічну премію в 

розмірі 2000 грн для працівників, які мають звання «Заслужений учитель 

України» (всього на суму 29290 грн.). 

У 2016 році в навчальних закладах міста проведено звіти керівників 

установ освіти відповідно до Примірного положення про порядок звітування 

керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів перед педагогічним колективом та громадськістю. 

У звітному році відділом освіти і науки проведено серпневу конференцію 

педагогічних працівників та міське свято до Дня працівників освіти. З метою 

забезпечення необхідними канцтоварами проведення вказаних заходів 

використано 1100 грн. за рахунок коштів Програми. 
 


