


Дошкільна освіта  

і виховання  

Центри розвитку 
дитини- 6 

Дошкільні 
навчальні 

заклади- 34 

Навчально – 
виховні комплекси 
«Дитячий садок – 
школа І ступеня» - 

6  





6 навчально-виховних 
комплексів –  

67 груп 
1920  дітей та учнів 

40 ДНЗ, ЦРД 
– 406 груп 

12018  дітей 



 

Охопленість дошкільною освітою 
 

• 100 %   дітей  віком   5 років  

•99,8%  дітей   

віком від 3-х до 6(7) років 



Гнучкий  режим  роботи 

2 групи   

з цілодобовим  

перебуванням 

206 груп  

 з 12 годинним  

режимом 

роботи 

 

265 група  

з 10,5-годинним 

режимом 

роботи 

 

запроваджено короткотривале перебування дітей  



 
 

Соціально-
педагогічний 
патронат 

 
 
 
 охоплено 

114 дітей 
дошкільного 

віку  



107 груп   для дітей  
з вадами фізичного та психічного розвитку,  

   охоплено 1647 дітей  різних категорій 

3 санаторних груп,45 дітей з латентною 

туберкульозною інфекцією 

3 групи, 42 дітей з порушенням зору 

1 група, 7 дітей з порушенням слуху 

61 група, 1007 дітей  з порушенням мови 

15 груп, 234 дітей з порушенням психічного розвитку 

7 груп, 261 дитина  з порушенням опорно-рухового апарату 

3 санаторні групи  для 90 дітей з неспецифічними 

захворюваннями органів дихання 



Навчально-виховний 
комплекс 

спеціального типу 
№ 59 

2 групи для дітей   

з розумовою відсталістю 

1 група для  

дітей із ДЦП  

4 групи та 5 класів для 

дітей із затримкою 

психічного розвитку 



 
 
 

 

 

•18  асистентів вихователя 

• 8 практичних психологів 

•18  вчителів-логопедів 

•18  вчителів-дефектологів 

Мережа інклюзивних груп  у 

закладах   дошкільної освіти  

18  груп  у 8 закладах, 25 дітей 



Інклюзивні групи 



• Фото     компютери 

Інклюзивні  

групи 





гуртки 
 

 

 5 512 
вихованців 



Державні 
програми 

розвитку дитини 
дошкільного віку   



економічне, 
екологічне 
виховання 
дітей 

формування 

здорового способу 

життя 



ХАРЧУВАННЯ 
вартість харчування з 1 січня 2017 року 

 

 

 

 

 

 

 

діти  

раннього  

віку  

 18,40 грн. 

діти 

 дошкільного  

віку  

 28,30 грн. 

в санаторних  

групах  

 35,60 грн. 

Середній показник виконання натуральних 
норм харчування дітей в ДНЗ  -   90% 



28 700грн. 
надано та  

збережено  

соціальні пільги 

3033 вихованців  

та учнів ДНЗ, НВК, ЦРД 

забезпечено  

безоплатним харчуванням  



Ремонти харчоблоків 



22 одиниці  
холодильно-технологічного 

обладнання 

726, 9  тис. грн. 

у 17 ДНЗ 



В 2017 році створено постійно діючу 
комісію з вивчення стану забезпечення і 
дотримання технологічного процесу та 

норм закладки сировини і продуктів при 
приготуванні їжі, виконання діючого 

санітарно-гігієнічного та протиепідемічного 
забезпечення у частині організації та 

забезпечення харчуванням дітей у 
закладах дошкільної  та загальної 
середньої освіти міста Житомира 





Моніторинг виконання  
натуральних норм харчування 

вікова 

категорія 2013 2014 2015 2016 2017 

яслі 82 83 80 92,4 90,3 

сад 81 83 77 91 88,4 

санаторні  81  83 76,5 89,3 88,4 

середнє 

значення 81,5 83 78 91 89 



Моніторинг стану 
здоров’я 

вихованців 
закладів 

дошкільної освіти  

Позитивна 

динаміка в 

показниках стану 

здоров’я дітей 



Показники випадків  
травмування дітей в ЗДО 

3 

8 

11 

7 

2014 2015 2016 2017 



26 

Загальна середня 
освіта і виховання 35 закладів загальної 

середньої освіти 
– 999 класів 

28861 учень 
23  денні 

загальноосвітні 
школи 

3 гімназії  

4 ліцеї  

колегіум  

 вечірня школа  

3 приватні  ЗНЗ     



   

Поглиблене вивчення 
предметів  

35%
*

360 класів -  9684  учні 



28 

86%

100% 100% 100%

2009 2010 2015 2017

ПРОФІЛЬНЕ 
НАВЧАННЯ



110 класів 
(2717 учнів)  
12 профілів 

історичний 

філологічний 

фізико-математичний 

фізичний 

математичний 

біолого - хімічний 
біолого - екологічний 

інформаційно-технологічний 

спортивний 

військово-спортивний 



470 класів 
 поглибленого вивчення  
та профільного навчання 

 

12 401 учень 

(45%) 

 



 

Державна 
мова 

1 025 класів 
 

28 968 учнів 



Державна мова 
1 025 класів 
28 968 учнів 

0,3% 
іврит 

9% 
польська 
мова 

17% 
російськ
а мова 



Іноземні мови 

англійська-100% 

 німецька –16%  
французька-3% 

іспанська-1% 
італійська-0,3% 

Англійська мова – 
100%  

27 % поглиблено 
англійська 
 німецька  

французька 

дві іноземні мови– 20%  



• Фото навчання 



2017-2018 н.р. 

- 126 учнів 

- 25 НЗ 

- 108 класів 
 

 Класи з 

інклюзивним 

навчанням 

2015-2016 н.р. 

- 73 учнів 

- 21 НЗ 

- 59 класів  

 99 асистентів вчителя 

 41 практичний психолог  

 27 вчителів - логопедів  



ЗОШ №14 

НВК №38 

СНВК №59 

спеціальні  

класи  



Підготовка педагогів 

міста до 

впровадження 

інклюзивної освіти 



Підготовка  

педагогів міста до 

впровадження 

інклюзивної освіти 



Підготовка педагогів 

міста до впровадження 

інклюзивної освіти 



Зовнішнє незалежне оцінювання  

  1440 осіб 

   93 % всіх випускників 

 

 
          

* українська мова та 
література,  

*математика 
або історія України  

*предмет за вибором учня 



Українська мова  
та   література -1325  учнів 

    міський ліцей при ЖДТУ (Кошевич Ю.О.) – 99% 

   гімназія № 23 (Купрійчук Н.В.) – 96 % 

  гімназія № 1 (Бохан М.А.) – 95%  

   ЗОШ № 27 (Коротка С.М.) – 93%   

   ЗОШ № 5 (Кононенко Ж.В.) - 90% 
     

   > 1% 
 



Історія  України – 878 учнів   

  гімназія № 23 (Купрійчук Н.В.) – 86% 

  гімназія № 1 (Бохан М.А.) – 80%  

  ЗОШ № 28 (Глінчевська Я.А.) – 79% 

  міський ліцей при ЖДТУ (Кошевич Ю.О.) – 75% 

  ЗОШ № 5 (Кононенко Ж.В.) - 75% 
 

> 1% 
 

 



Математика – 566 учнів 

міський ліцей при ЖДТУ- (Кошевич Ю.О.) – 93% 

 ЗОCШ №16 -  (Карпець В.М.) – 90% 
 гімназія № 1 (Бохан М.А.) – 86%  
 ЗОШ № 5 (Кононенко Ж.В.) - 77% 
 ЗОШ №8 (Лавриненко Н.В.) – 77% 
 ЗОШ №19 (Білоконь Л.Б.) – 75% 
 ЖМК (Полівода Н.Г.) -74% 

  > 11% 
 

   

   



ЗНО 
 * англійська мова  - 660  випускників (44%) 
                64% - достатній та високий рівень 
 * біологія – 288 випускників (19%) 
  53% - достатній та високий рівень 
 * географія  -  197  випускників (14%) 
                55% - достатній та високий рівень 
 * фізика - 75  випускників (5%) 
  47% - достатній та високий рівень 
 * хімія - 46  випускників (3%) 
  65% - достатній та високий рівень 
 

  

  

 

 



рейтинг обласних центрів  
у 2017 році  

 

за результатами ЗНО  

місто Житомир 

посіло  

5 місце в Україні  



Національно-
патріотичне 

виховання 



Благодійна діяльність в рамках загальношкільного 
проекту патріотичного виховання «Герої навколо нас» 

http://piccy.info/


 

СВЯТО ДОБРА 
 



встановлено  

меморіальні  

дошки  



дитячо-юнацька 
військово-

патріотична  
гра  

 

«Сокіл» 

(«Джура») 



Підтримка 

 захисників України 



Підтримка 

 захисників України 



освітньо- 

оздоровча 

діяльність  



Соціальний захист  

100%

100%шкільна форма – 50 490 грн.  

грошова допомога – 3 825грн. 



залучення 
дітей 

до роботи в гуртках, секціях 

у загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних 

закладах за нахилами та 

інтересами 



Профілактика  
негативних проявів  

у дитячому середовищі  



Правова освіта 



ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА 

6 закладів позашкільної освіти 
5937 вихованців 



   

5 937 
вихованців 

міський центр  

науково–

технічної 

творчості 

учнівської 

молоді 

школа 

хореографічного  

мистецтва  

«Сонечко» 

дитяча  

спортивна  

школа № 1 

дитяча 

спортивна 

школа № 2 

школа 

 юних  

десантників 

центр  

творчості  

дітей і молоді 



ЦТДіМ 



МЦНТТУМ 



МЦНТТУМ 



ШХМ «Сонечко»  



ШКОЛА ЮНИХ ДЕСАНТНИКІВ 



Юні шахісти  



Хом’як Катерина,  
вихованка ДЮСШ №2  -  

переможниця Чемпіонатів 
світу,  

Першості Європи з 
боротьби самбо  
серед юніорів,  

лауреат Премії Кабінету 
Міністрів України 

 



ДЮСШ №2 



ДЮСШ №1 



гурток  
«Уроки шахів»  



Харчування 

100%

учні 1-4-х класів,  

діти пільгових категорій  



безкоштовним 

харчуванням 

(сніданками)  

охоплено  

12920  учнів  



безкоштовними 

 обідами забезпечено 

100%  дітей пільгових 

категорій 



охопленість учнів 

організованим  

харчуванням 

5-9 класи –       

1910 учнів 

9-11 класи –  

484 учні  

охопленість 

буфетною 

продукцією  

13656 учнів 



моніторинг щодо  
виконання грошових 
та натуральних норм 

харчування у закладах 

грошова - 100% 

 

натуральна - 78%  



Оздоровлення 

проведені обов’язкові 

медичні 

профілактичні огляди 

учнів 



* гармонійний фізичний розвиток  

                                             23572 дитини (93,4 %) 

* надлишок маси тіла - 1073 дитини (4,2%) 

* дефіцит маси тіла -     192 учні (0,76%)  

*мають високий зріст, що не відповідає віковим 

особливостям-                238 дітей (0,94 %) 

* загальне фізичне недорозвинення-  

                                            139 дітей (0,55%)  



хвороби ендокринної системи,  
органів зору,  
нервової системи та органів чуття,     
психічні розлади,  
вроджені аномалії розвитку,  
ВСД,  
новоутворення, 
хвороби крові та кровотворних органів 

хвороби шкіри,  
органів дихання,  
органів травлення, сечовивідної 
системи,   
системи кровообігу,  
кістково-м’язової системи, 
хірургічні патології 



основна група з ФК 
13235 
52% 

підготовча група з 
ФК - 9734 

39% 

спеціальна група з 
ФК - 2245 

9% 

 
0% 

результати медичних оглядів 

основна група з ФК 13235 

підготовча група з ФК - 9734 

спеціальна група з ФК - 2245 



   організовано роботу  

   30 пришкільних таборів  



З бюджету міста на 

харчування дітей у 

пришкільних таборах 

було виділено  

858 872,00 грн. 



Науково-методичне забезпечення 
галузі освіти 



 у закладах освіти міста працює  

ЗНЗ - 2305 
61% 

ДНЗ - 1349 
35% 

ПНЗ - 163 
4% 

 
0% 

3817 педагогічних працівників 

ЗНЗ - 2305 

ДНЗ - 1349 

ПНЗ - 163 



педагогічні 
читання для 

освітян та 
батьківської 

громадськості 



«Вчитель року 2017» 

Шатківський  

Віталій Миколайович,  

вчитель інформатики ЗОШ №30 

переможець  

конкурсу 



«Вчитель року 2018» 



Педагогічні виставки 



Міжнародна 

 виставка 

«Сучасні  

заклади освіти – 

2017»  



Міжнародна 

 виставка 





інноваційний досвід освітян  
м. Житомира. 

 

«Адміністративний 

контроль щодо організації 

інклюзивного навчання у 

загальноосвітньому 

навчальному закладі» 



телепередачі 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=sUNtHtwnjBM, 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=DgIZQNC7PmA 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=SQjCFtwOTtA 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=37&v=t42CQrs50vg 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=siKS-BWSY_I 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=c0akmzvdf5s 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=2m_FODBZoI4 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=gy5vc6T-IIE 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=tl2QsFsh1Ss 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=246&v=xqeer1g8jAM 
https://www.ssyoutube.com/watch?time_continue=48&v=1OtHdpjjkGI 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=12&v=jQCJr2Q3UsM) 

Знято навчальний фільм   

«Вогонь самопосвяти»  

про життя Олега Ольжича»   

https://www.youtube.com/watch?v=4TaDyLrr8Oc 



 

Досягнення школярів 
м.Житомира  

 



учнівські олімпіади 
 з навчальних предметів 2016-17н.р. 

Всеукраїнський 

рівень 

учасники 

       31 
 

переможці 
184 (84%)  

 

Обласний етап 

учасники 

217 

переможці 
11 (73%) 

 

ЗОШ  
№ 27 

 

Ліцей 
№25  

 

ЗОШ  
№ 28 

 
ЖЕЛ 
№ 24 

 

ЗОШ  
№ 30 

 

ЗСШ  
№ 20 

 

ЗОШ  
№ 36 

 



 
Конкурс-захист МАН 2016-17н.р. 
 
 

переможці 
6 
 

Всеукраїнський 

рівень 

учасники 16 

Обласний етап 

учасники 80 
переможці 

39 

МЛ при 
ЖДТУ  

ЗОШ  
№ 6 

ЗОШ  
№ 21 ЗОШ  

№ 8 

ЗОШ  
№ 5 



Міський етап 
МАН 



VІІ Міжнародний  
мовно-літературний конкурс 

 імені Тараса Шевченка 

ЖМГГ 

№23 
 

ЗОШ  
№ 30 

 

 ХVІІ Міжнародний конкурс  

з української мови ім. Петра Яцика 

  ЖМГГ 

№23 
 

ЖМГ №3 
 
 

 
ЗОШ № 6 

 



Шмідт Даніїл, учень ЗОШ №17 



Стипендія Президента України 



Стипендія Президента України 



стипендія   
міського голови 

153 учні та  

вихованці 



учнівські олімпіади 
 з навчальних предметів 2017-18н.р. 



 

турніри 
 з базових 
дисциплін 

 



конкурс із Web-дизайну 



пікнік  
«Scientific Fan»  



фестиваль  
науки і техніки 

«SpaceTechFest» 



«Обдарованість 
року» 



«Обдарованість 
року» 



 
 

Стипендія Кабінету Міністрів України 
  
 

Постіженко  

Анна,  

учениця 9 класу 

ЗОШ № 36 



Стипендія Президента України 

Вишнівська 

Руслана, 

учениця 11 класу 

ЗОШ № 28 



Фінансово-економічне забезпечення  
галузі  освіти 

859млн. 679 тис.249 грн.  
освітня субвенція –304 млн. 405 тис 32 грн.: 

* заробітна плата педпрацівників–  

                                                3 млн. 567 тис. 800 грн.  

* державна підтримка особам з особливими освітніми 
потребами  –                       297 млн. 953 тис. 600 грн. 

* впровадження енергозберігаючих заходів –             

                                                282 тис. 752 грн. 

* оснащення ЗНЗ засобами навчання, а саме  кабінетами 
фізики –                                2 млн. 001 тис. 880 грн.  

 



заробітна плата 
працівників 

623 млн. 901 тис. 365 грн. 

харчуванням дітей та 
учнів НЗ 

52 млн. 836 тис. 822 грн. 

харчування учнів ПТНЗ 

3 млн. 372 тис. 138 грн.  

енергоносії 

74 млн. 510 тис. 091 грн. 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД – 

818 млн. 769 тис.605 грн 



Кошторисні видатки утримання  

64 млн. 149 тис. 189 грн. 
• виконання поточних ремонтів– 

                                    16 млн. 120 тис. 400 грн. 

• закупівля матеріалів –15 млн. 443 тис. грн. 

• виконання протипожежних заходів – 

                                     1 млн. 391 тис.712 грн. 

• надання послуг зв`язку, гідрохімічна очистка труб, 

утримання котелень, утримання фільтрів води 

відповідно до санітарних норм, інші послуги –  

                                     13  млн.621 тис. 386 грн. 

• закупівля медикаментів, дезінфікуючих засобів –            

                                     353 тис.553 грн.  



Кошторисні видатки утримання  
* виплата стипендій учням ПТУ – 

                                    - 12 млн. 644 тис. 525 грн. 

• забезпечення дітей-сиріт згідно чинного законодавства -       

                                    - 1 млн.470 тис.009 грн. 

• отримання грантів на здобуття загальної середньої освіти 

у навчальних закладах, що не належать до комунальної 

власності м. Житомира     

                                    - 1 млн. 457тис.372 грн. 

• підтримка та розвиток творчо працюючих педагогічних 

працівників, заохочення обдарованих дітей та молоді, 

розвиток їх творчого потенціалу – 348 тис. 200 грн. 

• виплата винагороди переможцям та лауреатам міського 

фестивалю "Мати. Родина. Україна» 

                                     - 74 тис. грн. 



СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД  
38 млн. 909 тис. 644 грн. 

•капітальні  ремонти, будівництво –  

                                25 652,8 тис. грн. 

•реконструкція – 211 тис. 660 грн. 

•- придбання комп`ютерної та 
оргтехніки – 369 тис. 590 грн. 

•придбання мультимедійного 
обладнання – 1 млн. 763 тис. 810 грн. 
 



•відкриття спецкласів у НВК № 38 та ЗОШ 
№ 14 (придбання комп’ютерної та 
оргтехніки) – 37 тис. 800 грн. 

•придбання спеціальних засобів для осіб з 
особливими освітніми потребами (за 
рахунок субвенції з державного 
бюджету) – 654 тис. 519 грн. 

•модернізації та оновлення матеріально-
технічної бази центра профтехосвіти –  

                     37 тис. 300 грн. (субвенція з 
державного   бюджету) 

 



Оновлення  
кабінетів фізики  

у 4-х загальноосвітніх 
навчальних закладах –  
2 млн. 366 тис. 149 грн.  

у т.ч. за рахунок освітньої 
субвенції з державного 

бюджету –  
2 млн. 001 тис. 880грн. 



кабінет фізики 



кабінет фізики 



Облаштування медіатек у 5-ти ЗНЗ –  
1 млн. 050 тис. 465 грн. 



Придбання: 
•холодильно-технологічного обладнання –  

                                            2 млн. 590 тис. 969 грн. 

•обладнання для облаштування харчоблоків –                 

                                             594 тис. 899 грн. 

•обладнання для ігрових та спортивних 
майданчиків дошкільних і загальноосвітніх 
закладів -                        252 тис. грн. 

•підручників для ЗНЗ – 69,5 тис. грн. 

•меблів для закладів - 232 тис. 840 грн. 

•інше обладнання та матеріали –  

                                            1 млн. 052 тис.763 грн 
 



2018 рік – 

рік реформування  

галузі  освіти  

міста Житомира 


