
Додаток
до рішення виконавчого комітету

ЗВІТ
про роботу управління освіти і науки Тернопільської міської ради

Управління освіти і науки Тернопільської міської ради (надалі-Управління) у 2020-2021 
роках в межах повноважень здійснювало реалізацію державної політики у сфері освіти, 
забезпечувало якість і доступність дошкільної, початкової, базової середньої та позашкільної 
освіти.

Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 
актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-
правовими документами профільного міністерства, рішеннями Тернопільської міської ради та 
її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, стандартом ISO 9001, 
Настановою у сфері якості та Положенням про управління освіти і науки.

Чисельність працівників у штатному розписі становить 13 (тринадцять) осіб. Фактична 
чисельність працівників Управління станом на 01.11.2021 року становить 12 (дванадцять) 
штатних одиниць.

Фонд оплати праці 2020 рік
(грн.)

10 місяців 2020 року 
(грн.)

10 місяців 2021 року 
(грн.)

Нарахована 
заробітна плата 2920300,0 2188551,81 2221443,37

В тому числі премія 700281,08 328976,00 417793,93

Пріоритетними напрямами роботи управління освіти і науки за звітний період були:
- приведення найменувань та установчих документів закладів освіти Тернопільської 

міської ради у відповідність до вимог чинного законодавства;
- аналіз стану освіти в Тернопільській міській територіальній громаді, прогнозування 

розвитку та удосконалення мережі закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та 
професійно-технічної освіти;

- створення умов для отримання освіти дітьми з особливими освітніми потребами;
- застосування сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності, 

забезпечення належного науково-методичного супроводу освітнього процесу при переході на 
оновлені державні стандарти;

- створення електронного освітнього середовища у закладах освіти та впровадження 
інформаційно-телекомунікаційних систем дистанційного навчання, зокрема, електронних 
освітніх платформ «Єдина школа», «Моя школа» та мультимедійного контенту «Країна 
Мрій»;

- утримання та розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти на рівні, 
достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних вимог, створення 
безпечного середовища в закладах;

- модернізація харчоблоків шкільних їдалень та запровадження оновленого меню у 
закладах загальної середньої освіти;

- забезпечення соціального захисту учнів, вихованців шляхом організації харчування, 
медичного супроводу, оздоровлення тощо;

- розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників закладів освіти, 
впровадження системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах 
реформування галузі освіти, атестація педагогів;
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- організація та проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників закладів 
загальної середньої та професійно-технічної освіти;

- підтримка творчих педагогів і педагогічних колективів, стимулювання талановитої 
учнівської молоді;

- реалізація завдань Концепції національно-патріотичного виховання у закладах освіти.
Головне завдання освітньої галузі – це надання якісних освітніх послуг.
Для забезпечення рівного доступу мешканців до якісної освіти у громаді сформовано 

оптимальну мережу закладів освіти, яка задовольняє потреби учнів та їх батьків, враховує 
освітні запити, забезпечує ефективне використання фінансових, матеріально-технічних та 
кадрових ресурсів. 

Право громадян на отримання дошкільної, початкової, базової, повної загальної 
середньої та позашкільної освіти забезпечують.

• 34 заклади дошкільної освіти;
• 44 заклади загальної середньої освіти;
• 4 заклади позашкільної освіти;
• 1 міжшкільний ресурсний центр.
Розвиток дошкільної освіти  залишається одним із пріоритетних напрямів у галузі освіти 

Тернопільської міської територіальної громади. Забезпечення всебічного розвитку дітей 
дошкільного віку відповідно до їх індивідуальних особливостей, культурних потреб спільно 
із батьками здійснюють:

- 34 заклади дошкільної освіти;
- 6 закладів загальної середньої освіти, які у своїй структурі мають дошкільний підрозділ.
Протягом звітного періоду збережено мережу груп. У зазначених вище закладах, 

функціонувало 361 група.

Мережа груп у закладах дошкільної освіти 2020 2021
Загальна кількість груп у закладі 361 361
переддошкільного віку (2-3роки) 68 66
дошкільного віку (3-6 (7років)) 293 295

Станом  на сьогоднішній день  суспільним дошкільним вихованням охоплено 9663 дітей.
У місті створено освітнє середовище, яке реалізує право на освіту дітей з особливими 

потребами, їх соціалізацію та інтеграцію в суспільство. На даний час, забезпечення освітою 
дітей з особливими потребами організовано у закладах дошкільної освіти № 2, 8 та у 
початковій школі № 3.

Демократичні перетворення, що відбуваються в Україні, процес входження в 
європейський та світовий освітній простір зумовили зміну ставлення суспільства до проблем 
інклюзії, яка стала пріоритетною в освітній політиці Тернопільської міської територіальної 
громади. З метою включення дітей з особливими освітніми потребами в групи загального 
розвитку, і забезпечення права на одержання освіти, якість якої не відрізняється від освіти 
здорових дітей розширено мережу інклюзивних груп. У 2021 році у функціонуючих закладах 
дошкільної освіти перепрофільовано в інклюзивні 41 групу.

Мережа закладів та груп з інклюзивною освітою 2020 2021
Кількість закладів, в яких функціонували інклюзивні 13 19
Кількість інклюзивних груп 29 41
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Для зміцнення здоров’я дітей, розвитку й формування здорової особистості у закладах 
дошкільної освіти функціонувало 35 груп компенсуючого типу, у яких було організовано 
освітній процес у комплексі з корекційно-розвивальною та лікувальною роботою, з них:

 2 групи для дітей з порушенням слуху (ДНЗ № 2);
 6 груп для дітей з порушенням мови (ДНЗ № 2, ТПШ № 3);
 6 груп для дітей із затримкою психічного розвитку (ДНЗ № 2, № 8, ТПШ № 3);
 9 груп для дітей з порушенням зору (ДНЗ № 27);
 10 груп для дітей з латентною туберкульозною інфекцією та після вилікування від 

туберкульозу (ДНЗ № 6,№ 37);
 2 групи для дітей з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання (ДНЗ 

№ 19).

Напрям корекції 2020 2021
Порушення слуху 2 2
Порушення мови 6 6
Порушення зору (сліпі) 9 9

(з них 1 група - сліпі)
Розумова відсталість, затримка психічного 
розвитку 7 6

Латентна туберкульозна інфекція та вилікування від 
туберкульозу 10 10

Хронічні неспецифічні захворювання органів  
дихання 2 2

У дошкільних навчальних закладах міста забезпечено підтримку та соціальний захист 
2000 дітям соціально незахищених категорій. На виконання рішень виконавчого комітету від 
24.02.2021 року № 129 «Про встановлення плати за харчування та порядок нарахування 
батьківської плати в закладах дошкільної освіти Тернопільської міської ради»:

- зменшено на 50 відсотків розмір плати 807 дітям із сімей, де троє і більше дітей до 18 
років (до 23 років, якщо дитина навчається за денною формую навчання у загальноосвітніх, 
професійно-технічних та вищих навчальних закладах);

- забезпечено безкоштовне харчування 1193 дітям з числа: дітей-інвалідів, дітей-сиріт, 
дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в 
сім’ях, дітей учасників АТО, дітей працівників органів внутрішніх справ та учасників АТО, 
які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей, які потребують корекції 
фізичного та (або) розумового розвитку, дітей, які навчаються в санаторних дошкільних 
навчальних закладах (групах) з малими та затухаючими формами туберкульозу.

Враховуючи перевантаженість груп, продовжено виплати вихователям закладів 
дошкільної освіти за перевищення планових нормативів наповнюваності груп. З ініціативи 
управління освіти і науки запроваджено муніципальну надбавку вихователям у розмірі 10%, 
на що з бюджету громади додано 83,7 тис. грн.

У м. Тернополі спостерігається позитивна демографічна ситуація. Тенденція до 
збільшення чисельності учнів залишається і в цьому навчальному році. До навчання у 2021-
2022 навчальному році приступило 30323 учні проти 29794 учнів у 2020-2021 навчальному 
році (на 529 учень більше), що вплинуло на збільшення кількості класів, а саме: 1067 класів 
проти 1050 у попередньому році (на 17 класи більше). Середня наповнюваність класів у 2020- 
2021 роках становить 28 учнів.
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Мережа закладів 
загальної середньої освіти 2020 2021 Розбіжність

Кількість закладів 44 44 -
Кількість класів,
з них:
 інклюзивні класи
класи, у яких до 15 учнів
класи, у яких 

організовано навчання 
за індивідуальною 
формою (педагогічний 
патронаж)

1050

74
26
10

(с. Кобзарівка - 4, 
с. Курівці - 4, 

с. Чернихів - 2)

1067

100
21
7

(с. Кобзарівка - 2 , 
с. Курівці - 3, 

с. Чернихів - 2)

+ 17

+ 26
- 5
- 3

Кількість учнів, з них:
класи з вечірньою та 

заочною формами 
навчання
діти, які навчаються в 

умовах інклюзії 

29794

11

115

30323

9

151

+ 529

- 2

+ 36
Кількість ГПД 157 165 + 8

Однак, проблемою системи освіти залишається двозмінне навчання у закладах загальної 
середньої освіти (ТНВК ШПЛ №2, ТНВК ШЛ №6, ТНВК ШЕЛ №9, ТСШ №3, ТСШ №5, ТСШ 
№7, ТСШ №29, ТЗОШ №4, ТЗОШ №8, ТЗОШ №13, ТЗОШ №16, ТЗОШ №25, ТЗОШ №28). У 
порівнянні з минулим навчальним роком на 4 заклади більше.

Відповідно до запитів батьків, з метою гармонійного об’єднання навчання і виховання; 
організації позаурочної діяльності та дозвілля дітей відповідно до їх інтересів і бажань; 
надання кваліфікованої допомоги у виконанні домашніх завдань; запобігання дитячій 
бездоглядності та безпритульності організовано роботу 165 груп продовженого дня (157 групи 
у минулому році). У порівнянні з попереднім навчальним роком на 8 груп більше.

Управління освіти і науки продовжує роботу в напрямку впровадження Концепції 
розвитку е-урядування, з метою забезпечення прозорості, відкритості, запровадження єдиного 
підходу до зарахування дітей до закладів освіти. Через систему електронного зарахування 
дітей до першого класу закладів загальної середньої освіти було подано 2996 заяв на вступ 
дитини до школи.

З метою покращення організації надання освітніх послуг управління освіти і науки, 
заклади освіти продовжують працювати з Реєстром Тернопільської громади (отримали доступ 
до Реєстру у 2020 році) та самостійно формують відповідні Витяги при наданні таких послуг, 
як :

- зарахування дітей в заклади дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти;
- організація харчування у закладах освіти;
- організація оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та 

підтримки.
У місті створено освітнє середовище, яке реалізує право на освіту дітей з особливими 

потребами за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство. Слід зазначити, 
що кількість класів з інклюзивною формою навчання у 2021-2022 навчальному році 
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збільшилась, функціонує 100 класів у 24 закладах загальної середньої освіти, у яких 
навчається 151 учнів в умовах інклюзії, це на 26 класів та на 36 учнів більше у порівнянні з 
2020-2021 навчальним роком.

У 2021 році спеціалістами КУ «ІРЦ №1» Тернопільської міської ради було проведено 
вивчення 223 дітей, системно надається психолого-педагогічна допомога, корекційно-
розвиткові послуги для дітей з особливими освітніми послугами. Директор та практичний 
психолог пройшли навчання щодо роботи з методиками CASD,WISC-IV, Conners-3, PEP-3, 
Leiter-3.

ІРЦ надає послуги дітям, які входять до Тернопільської міської територіальної громади  
та платні послуги громадам, з якими укладено угоди.

Укладені у 2021 договори про міжбюджетні трансферти щодо вивчення дітей з 
особливими освітніми потребами, а саме:

Купчинецька сільська рада, Підволочиська селищна рада, Байковецька сільська рада, 
Козлівська селищна рада, Скориківська сільська рада. При потребі ІРЦ здійснює довіз власним 
транспортом дітей з інвалідністю, які пересуваються за допомогою допоміжних засобів до 
закладів освіти та закладів охорони здоров’я.

На особливому контролі перебуває питання створення безпечного освітнього 
середовища, техніки безпеки учасників освітнього процесу. Проводиться відповідна робота 
щодо попередження нещасних випадків, а в разі їх виникнення здійснюється службове 
розслідування. У шести освітніх закладах встановлено системи пожежної безпеки на суму 1,5 
млн. грн. В усіх закладах загальної середньої освіти функціонує відеоспостереження. 

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального 
харчування дітей протягом перебування у школі. Питання організації харчування дітей у 
навчальних закладах залишається одним із найбільш актуальних та заслуговує на особливу 
увагу. 

Санітарно-гігієнічний стан харчоблоків задовільний. Маркування посуду відповідає 
санітарно-гігієнічним нормам. Система холодного та гарячого водопостачання знаходиться у 
робочому стані. Всі харчоблоки забезпечені дезінфікуючими, миючими засобами відповідно 
до санітарних вимог. 

Важливу роль в організації раціонального та безпечного харчування учнів відіграє 
належна матеріально-технічна база харчоблоків шкіл. Протягом літнього періоду проведено 
капітальні ремонти обідніх залів у ТЗОШ №11,13,14, ТНВК №15, ТПШ №1, ТТЛ; в рамках 
громадського шкільного бюджету закуплено столи та стільці в обідню залу ТЗОШ №26; 
коштом підприємців здійснено ремонт харчоблоку у ПШ «Ерудит», ТЗОШ №13,20,27 ; 
закуплено нові роздавальні у ТСШ №5, ТНВК №15, встановлено нові мийки, змішувачі у 
кімнаті для миття посуду у ТЗОШ №8, ТКГ. За сприяння батьківської громадськості замінено 
стільниці на столах і стільцях у їдальні ТЗОШ №10, а також проведено капітальний ремонт 
харчоблоку та встановлено нову техніку за  кошти  місцевого бюджету.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 року за №1047-
р 14 закладів освіти на умовах співфінансування з державного бюджету місцевим бюджетам 
отримають нове обладнання для харчоблоків на суму 5154.0 тис.грн.

У зв’язку із зношенністю технологічного та холодильного обладнання було виділено 
міською радою на їх ремонт 1,8 млн. грн для 27 закладів освіти.

Слід зазначити, що й надалі заклади освіти потребують подальшого оновлення техніки  
на нову, сучасну, енергозберігаючу.
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Структурним підрозділом управління освіти і науки є Тернопільський комунальний 
методичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу (ТКМЦНОІМ), яким протягом 
звітного періоду було організовано і проведено (офлайн, онлайн) більше 3532 інноваційних 
науково-методичних заходів, тренінгів, семінарів тощо. 

У 2021 році розроблено та упроваджено спільно з телекомпанією «Файне місто» 
інноваційний освітній медіапродукт проєкту «Навчаємось дистанційно» для освітян громади 
https://www.facebook.com/Nadal.Sergij/videos/222012489291398/.

За підтримки Тернопільської міської ради (300 тис.грн.) управління освіти і науки 
запустило пілотний проєкт «Портал». Спільно з фондом художньої літератури заклади освіти 
№ 3, 16, 24 отримали по 40 книг різних українських авторів. Ця література сприяє розвитку 
читацької компетентності здобувачів освіти, патріотичному вихованню та любові до рідного 
краю.

Упродовж двох засідань інтеграційної методичної інфраструктури – Освітнього 
трансфер містечка інноваційних можливостей, проведено спільно з Академією педагогічних 
наук України, Державною службою якості освіти в Тернопільській області, ТНПУ 
ім. В. Гнатюка, Галицьким коледжем ім .В. Чорновола 56 дистанційних методичних заходів, 
які  відзначалися інноваційним змістом, ефективністю та актуальністю.

ТКМЦНОІМ є суб’єктом підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 
зареєстрований у ЄДЕБО (Єдиній державній електронній базі закладів освіти Міністерства 
освіти і науки України) та в Ліцензійному реєстрі суб’єктів освітньої діяльності МОН України.

Система неперервної післядипломної освіти педагогічних працівників Тернопільської 
міської територіальної громади створена і працює відповідно до ліцензії на  провадження 
освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою за кодом 01 
Освіта/Педагогіка і спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки, виданої МОН України 
(протокол ліцензійної комісії МОН України від 08.08.2019 №146, наказ МОН України від 
08.08.2019 №950-л), забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 
освіти з ліцензійним обсягом 1100 осіб.

Освітній процес здійснюється за вечірньою або дистанційною (з 18 березня 2020 року у 
зв’язку із запровадженням карантинних заходів для запобігання Covid-19) формами. Для 
слухачів курсів розроблені та ліцензовані 3 освітні програми, які містять 173 окремі розділи. 
Навчальний план регулярно переглядається й оновлюється відповідно до запитів і потреб 
освітян громади.

Так, у 2021 році в навчальний план курсів були введені нові розділи як 
загальнопрофесійного так і вузько спеціалізованого спрямування. 

Педагоги вивчали й набували навичок використання різних ІТ-ресурсів при організації 
дистанційного навчання школярів: сервісів Google, Moodle, віртуальної стіни Padlet, Kahoot, 
Quizizz, Gopollock, App.wizer.me, Quizlet, Plickers, GoAnimate, PowToon, Wideo,  Moovly, 
VideoScribe, Master-Test, Proprofs, EasyTestMaker, інтерактивних вправ LearningApps, 
відеохостингів Youtube, Yahoo, сервісів для створення блогів та сайтів Bloger, Wix, ModX, 
Ucoz, Simplesite, WordPress, Joomla, ресурсів Smart середовища тощо.

Функціонування системи неперервної післядипломної освіти ТКМЦНОІМ забезпечують 
сайти: 

іnfo.osvita.te.ua – відкритий віртуальний простір інформаційно-довідкового та науково-
методичного спрямування, з можливостями зворотного зв’язку між педагогами та відділом 
неперервної освіти. На сайті створений репозитарій наукових, навчальних, методичних 
матеріалів, авторських розробок педагогічних працівників Тернопільської міської 
територіальної громади зі сформованими колекціями, який систематично поповнюється 

https://www.facebook.com/Nadal.Sergij/videos/222012489291398/
https://www.yahoo.com/
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нормативними документами, методичними рекомендаціями та актуальними матеріалами з 
досвіду роботи педагогів;

e-osvita.org – сайт курсів підвищення кваліфікації, створений на базі віртуальної 
платформи MOODLE, доступний для зареєстрованих слухачів та викладачів окремих розділів 
ліцензованих освітніх програм. 

Регулярно поповнюється матеріалами сторінка Неперервна освіта. ТКМЦНОІМ в 
соціальній  мережі Фейсбук.

У січні-вересні 2021 року відповідно за затвердженого Плану-графіка курсів підвищення 
кваліфікації при ТКМЦНОІМ навчання завершили 193 групи, 4928 слухачів. Забезпечено 
підготовку 41 педагога до викладання курсу «Основи сім’ї», вивчення якого розпочалося у 10-
11 класах/відповідних курсах ПТНЗ, закладів передвищої освіти з вересня цього року. Серед 
слухачів є працівники закладів профтехосвіти, педагоги установ охорони здоров’я та культури 
ТМТГ,  вчителі області. Вперше урядом відповідно до рішення від 17 травня 2021 року 
виділена освітня субвенція для підвищення кваліфікації вчителів 5-11 (12) класів, яка 
надійшла на рахунки закладів освіти громади. Система неперервної післядипломної освіти 
ТМТГ є конкурентноспроможною і фінансово самостійною.

За результатами авторських нововведень серед методичних центрів України Тернопіль – 
єдиний учасник усеукраїнського академічного експерименту Національної Академії 
Педагогічних Наук України.

Підтримка та розвиток обдарованості є одним із пріоритетних напрямків сучасної освіти, 
оскільки поступ будь-якої країни, регіону, міста залежить  саме від здатності її громадян 
нестандартно, креативно мислити, впроваджувати  перспективні інновації в різні сфери 
суспільного життя. Вжиті заходи позитивно вплинули на результати, отримані учнями шкіл у 
конкурсах, олімпіадах, Малій Академії Наук.

2020 2021
Іменні стипендії 57 49
Кращий учень/студент 50 48
Переможці ІІ етапу 

всеукраїнських предметних 
олімпіад

193 182

Переможці ІІІ-
ІV етапу  всеукраїнських 
предметних олімпіад

було скасовано у зв’язку з 
пандемією

ЗНО «200 балів» 7 (ІV місце серед міст 
обласного значення)

7 (V місце серед міст 
обласного значення)

Відповідно до міської Програми розвитку освіти виплачено грошові премії переможцям 
предметних олімпіад, іменні стипендії та стипендії в номінації «Кращий учень» 97 учням 
(рішення сесії ТМР від 20.08.2021 № 8/8-03 «Про призначення іменних стипендій 
Тернопільської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей»).

Таким чином, з метою стимулювання обдарованих учнів (наказ управління освіти і науки 
Тернопільської міської ради від 28.07.2021 року №246 «Про нагородження випускників 
закладів загальної середньої освіти за підсумками ЗНО-2021») здійснено нагородження 
одноразовою премією (6250 грн. кожному) 17-ти випускників закладів загальної середньої 
освіти, які за результатами ЗНО-2021 отримали результат ЗНО 199 або 199,5 бали, хоча би з 
одного предмета.
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Також, одноразовою премією (12500 грн. кожному) здійснено нагородження 5-ти 
випускників ЗЗСО, які за результатами ЗНО-2021 отримали результат ЗНО 200 балів з одного 
навчального предмета (математика, історія України, біологія), а випускницю Тернопільської 
Української гімназії  ім. І. Франка Костецьку Вікторію нагороджено одноразовою премією у 
розмірі 25000 грн. за результат ЗНО 200 балів з 2-х предметів: математика, хімія.

Таким чином, загальна сума коштів за результатами ЗНО-2021, яку виплачено 
випускникам ЗЗСО Тернопільської МТГ, складає 193750 грн. 

За результатами ЗНО міст обласного значення у 2021 році Тернопіль займає V місце.
Проведено 3 альтернативні олімпіади, участь брало 93 учні, виплачено винагород в 

розмірі 11500 грн.
Одноразові премії Тернопільської міської ради для науковців Тернополя. отримали 4 

науковці закладів вищої освіти міста.
Шостий рік поспіль Тернопіль успішно виступає на престижному освітянському заході–

Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти». Освітяни Тернополя у 2021 році здобули 13 
медалей, з яких – 7 золотих, 6 срібних.

Формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим як для 
держави, так і для системи освіти в цілому. Національно-патріотичне виховання є важливою 
ланкою освітнього процесу. Управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради, 
Тернопільським комунальним методичним центром науково-освітніх інновацій та 
моніторингу, закладами освіти здійснюється системна, оптимальна організація відповідної 
виховної роботи, спрямована на підвищення рівня патріотизму молодого покоління.

Основними напрями виховної роботи є:
•        виховання захисника України;
•        героїко-патріотичне виховання;
•        збереження національно-культурної спадщини;
•        краєзнавство та музейна педагогіка;
•        екологія рідної мови;
•        громадянська активність, лідерство;
•       підтримка благодійних, екологічних, соціальних молодіжних ініціатив і проєктів.
У місті збережена мережа закладів позашкільної освіти. У чотирьох закладах працює 302 

груп, які відвідує 3900 вихованців.
В закладах позашкільної освіти створено сайти. Робота закладів та керівників гуртків 

висвітлюється на сторінках закладів, у Facebook та у блогах керівників гуртків.
Управлінням освіти і науки здійснюється постійний контроль за виконанням вимог 

чинного законодавства з питань захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування. Діти цієї категорії забезпечені Єдиним квитком, «Соціальною 
картою тернополянина». У закладах освіти для них організовано безоплатне харчування, діти 
першочергово забезпечуються путівками на оздоровлення.

 Четвертий рік поспіль «Соціальна карта тернополянина» безкоштовно виготовляється 
для учнів перших класів. 

Постійно оновлюється банк даних дітей, що потребують особливої соціальної уваги та 
підтримки. Організовано безкоштовне харчування для учнів закладів загальної середньої 
освіти із числа:
- дітей із малозабезпечених сімей;
- дітей-сиріт;
- дітей, позбавлених батьківського піклування;
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- дітей, учасників бойових дії на території проведення АТО/ООС;
- дітей, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) під час участі в АТО/ООС;
- дітей, батьки яких беруть участь в ООС;
- дітей, батьки яких отримали інвалідність під час участі в АТО/ООС;
- дітей, з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах;
- дітей, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи;
- дітей, з числа внутрішньо переміщених осіб;
- дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних 

конфліктів;
- дітей, сім’ї яких опинились у складних життєвих обставинах;
- учнів Тернопільської спеціальної загальноосвітньої школи;
- учнів Тернопільського педагогічного ліцею спортивного профілю.

Станом на 01.10.2021 безкоштовним харчуванням забезпечено 2387 учнів закладів 
загальної середньої освіти.

За кошти місцевого бюджету 100 учнів закладів загальної середньої освіти 
Тернопільської міської ради з числа дітей, що потребують особливої соціальної уваги та 
підтримки забезпечено оздоровленням в ДПОК «Лісовий» с. Скоморохи, Бучацького району, 
Тернопільської області.

Одним із пріоритетних напрямків роботи з кадрового забезпечення є впровадження 
багаторівневої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Управління освіти і науки щорічно здійснює атестацію педагогічних працівників, що дає 
змогу визначити рівень знань, умінь, творчості педагогів, об’єктивно оцінити їх діяльність, що 
веде до зростання якісного складу педагогічних колективів. У 2021 році проатестовано 911 
педагогічних працівників. Звернень до міської атестаційної комісії із заявами про перегляд 
рішення шкільних атестаційних комісій не було.

У 2021 році було проведено 12 конкурсів на заміщення посад керівників закладів 
загальної середньої освіти Тернопільської міської територіальної громади. За результатами 
яких було призначено 5 керівників закладів загальної середньої освіти (ТЗОШ №11; ТЗОШ 
№19; ТЗОШ №23; ТЗОШ №25; ТЗОШ №27) та 7 керівникам продовжено термін перебування 
на посаді (ТПШ №1; ТЗОШ №4; ТУГ ім.І.Франка; ТНВК «Школа колегіум Й.Сліпого»; ТНВК 
«Школа-ліцей №6 ім.Н.Яремчука »; ТПШ №2; ТПШ №4;).

Також у 2021 році було призначено двох керівників закладів дошкільної освіти (ТДНЗ 
№5; ТДНЗ №21).

З метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської 
системи управління освітою, стимулювання впливу громадськості на прийняття та виконання 
керівниками закладів освіти відповідних рішень у сфері управління закладом відповідно до 
статті 38 Закону України «Про повну загальну середню освіту», наказу Міністерства освіти і 
науки України «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та 
професійно-технічних навчальних закладів» від 28 січня 2005 р. № 55, по завершенню 
навчального року керівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та 
професійно-технічної освіти звітують перед педагогічним колективом, батьківською 
громадськістю про виконану роботу за навчальний рік. Звіти керівників оприлюднено на 
вебсайтах закладів освіти.

Особливу увагу управління освіти і науки звертає на формування державно-громадської 
моделі управління. Успішно діє колегія управління освіти і науки Тернопільської міської ради, 
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на засіданнях якої розглядаються актуальні різнопланові питання, приймаються вмотивовані 
рішення, які виконуються через накази управління освіти і науки. 

Важливий напрямок діяльності управління – організація роботи з розгляду звернень 
громадян та їх особистого прийому.

Стан роботи зі зверненнями громадян щотижня розглядається на апаратних нарадах у 
начальника управління, заслуховується на колегії управління освіти і науки та знаходиться на 
постійному контролі в начальника та його заступників.

Працівниками управління не допускається надання неоднозначних, необґрунтованих 
відповідей, порушень встановлених законодавством термінів, безпідставної передачі звернень 
для розгляду іншим органам. За звітний період порушень терміну розгляду звернень не 
допущено.

З метою розширення міжнародного освітянського співробітництва, підтримки  
ініціативи та співпраці в спільних Європейських проєктах управлінням освіти і науки, 
адміністраціями закладів освіти проводиться робота з розширення можливостей учасників 
освітнього процесу щодо ознайомлення з особливостями та ефективним досвідом управління 
в європейських країнах через:

 використання інтернет-ресурсів (Міжнародних порталів, сайтів);
 особисті контакти освітян із закордонними партнерами;
 залучення до співпраці міжнародних неурядових організацій, фондів, освітньо-

культурних центрів, батьківської громадськості.
У рамках міжнародної співпраці  діє 21 спільний проєкт. 
На розвиток концепції «Нова українська школа» використано 6,7 млн.грн., в тому 

числі 2 млн. гривень з міського бюджету (для придбання дидактичних матеріалів, меблів та 
комп’ютерного обладнання). 

На реалізацію проєкту «Спроможна школа для кращих результатів», у якому беруть 
участь 14 освітніх закладів громади, виділено з міського бюджету 1,5 млн. грн.

Для забезпечення ефективної діяльності освітянської галузі виділено близько 1 272 325,4 
тис. грн. в. т. з бюджету громади було виділено близько 745 022,9 тис. грн. 

На реалізацію проєктів громадського бюджету виділено 12555,5 тис. грн., що стало 
суттєвою допомогою навчальним закладам. Шкільний громадський бюджет: взяло участь  23 
заклади (33 проекти) виділено коштів для реалізації - 1626,6 тис.грн. стан виконання можна 
подивитись на https://ternopilcity.gov.ua/byudget-ternopolya/gromadskiy-byudget/shkilniy-
gromadskiy-byudget-2021/48728.html.

На умовах співфінансування вділено 1150,3 тис. грн для  нового мультифункціонального 
спортивного комплексу на території спеціалізованої школи №3 з поглибленим вивченням 
іноземних мов.

Продовжується здійснення міжбюджетних трансферів, внаслідок яких у міський бюджет 
додатково надійшло 4514,0 тис. грн.  

Стан справ розвитку освіти в Тернопільській міській територіальній громаді вимагає 
подальшого удосконалення мережі закладів освіти, зміцнення їх навчально-матеріальної бази, 

2020 р., тис. грн. 2021 р., тис. грн.
Громадський бюджет 9446,8 12555,5
Фонд розвитку 55702,5 41299,5
Видатки загального фонду 938026,1 703723,4

https://ternopilcity.gov.ua/byudget-ternopolya/gromadskiy-byudget/shkilniy-gromadskiy-byudget-2021/48728.html
https://ternopilcity.gov.ua/byudget-ternopolya/gromadskiy-byudget/shkilniy-gromadskiy-byudget-2021/48728.html
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формування позитивної громадської думки щодо необхідності отримання дітьми якісної 
освіти та дієвої підтримки міської ради.

В управлінні здійснюється робота по веденню документообігу відповідно до регламенту, 
затвердженому рішенням виконавчого комітету міської ради, інструкцій з діловодства та 
документообігу відповідно до вимог ISO. Систематично проводиться підсумкова та 
аналітична робота, що дозволяє оперативно володіти станом справ в місті. Щотижнево 
проводяться наради з питань діяльності управління. На оперативних нарадах при начальнику 
управління розглядаються питання про стан розгляду та виконання контрольних документів. 
Начальником управління проводиться особистий прийом громадян згідно затвердженого 
графіка.

Порівняльна таблиця показників роботи управління освіти і науки

№ 
п/п Показники За 2020 рік

За період з 
01.01.2020 по 

31.10.2020

За період з 
01.01.2021 по 

31.10.2021

1. Підготовлено проектів рішень міської 
ради, виконавчого комітету, 
розпоряджень міського голови

79 63 67

2. Розглянуто заяв, звернень, запитів 
всього 780 424 278

3. Підготовлено рішень колегії 
управління освіти і науки ТМР 12 8 14

4. Проведено аукціонів - - 11

5. Відкрито груп у ЗДО/ у них дітей
Кількість закладів, і яких функціонує 
інклюзія/ в них груп

361/ 9635

13/ 29

361/ 9635

13/ 29

361/ 9663

19/ 41
6. Відкрито класів у закладах ЗЗСО/ у 

них учнів

Інклюзивні класи/ учні у них
Відкрито ГПД

1050/ 29794
74/ 115

157

1050/ 29794
74/ 115

157

1067/ 30323
100/ 151

165

7. Відкрито груп у закладах 
позашкільної освіти/ у них дітей

313/
4085

313/
4085

302/
3900

8. Покращено матеріально-технічних 
стан харчоблоків та обідніх залів 
ЗЗСО.

8 8 8

9. Заміна застарілого обладнання у 
ЗЗСО у рамках проєкту «Обладнання 
для харчоблоків їдалень». Кількість 
закладів

8 8 14

10. Проведено перевірок щодо 
організованого початку нового 
навчального року

78 78 90
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11. Фахівцями КУ «ІРЦ №1» проведено 
вивчення рівня розвитку дітей 237 204 246

12. Проведено заходів, тренінгів, 
семінарів ТКМЦНОІМ 1219 1067 894

13. Підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників при 
ТКМЦНОІМ, осіб

586 503 379

14. Проведено атестацію педагогічних 
працівників, осіб 779 779 664

15. Реалізовано проєктів в рамках 
шкільного громадського бюджету.
кількість закладів/ сума - -

23 (33 
проєкти)/ 

1626,6 
тис.грн.

16. Громадський бюджет 9446,8 12555,5
17. Фонд розвитку 55702,5 41299,5
18. Видатки загального фонду 938026,1 703723,4
19. Результати, отримані учнями шкіл у 

конкурсах, олімпіадах:
- ЗНО «200 балів»

- Іменні стипендії
- Кращий учень/студент
- Переможці ІІ етапу 
всеукраїнських предметних 
олімпіад

7
(ІV місце 
серед міст 
обласного 
значення)

57
50

193

7
(ІV місце 

серед міст 
обласного 
значення)

57
50

193

7 
(V місце серед 
міст обласного 

значення)
49
48

182

20. Кількість працівників (штатна 
чисельність/ фактично зайняті 
посади)

14/12 14/12 13/12

21. Фонд оплати праці, грн.
у т. ч. преміювання, грн.

2920300,00
700281,08

2188551,81
328976,00

2221443,37
417793,93

Міський голова Сергій НАДАЛ


