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АННОТАЦІЯ 

 Кваліфікаційна робота містить 39 сторінок тексту; 3 розділи; 6рисунків; 

7 таблиць; список використаної літератури із 66 джерел. 

 Мета кваліфікаційної роботи – проаналізувати діяльність відділу 

освіти Ямпільської районної державної адміністрації в умовах економічної 

кризи.  

       Об'єктом   дослідження   кваліфікаційної роботи є відділ освіти Ямпільської 

районної державної адміністрації. 

Предметом дослідження є діяльність відділу освіти районної державної 

адміністрації в умовах економічної кризи.  

В першому розділі кваліфікаційної  роботи  «Роль та значення освіти в 

житті та діяльності держави» висвітлені поняття «освіта», історія народної 

освіти, а також пріоритетні напрямки та проблеми освіти після проголошення 

незалежності України. 

Другий розділ роботи «Аналіз діяльності відділу освіти Ямпільської районної 

державної   адміністрації» висвітлює роботу відділу освіти в умовах 

економічної кризи, а  тетьому розілу « Шляхи покращення діяльності відділу 

освіти Ямпільської  районної державної адміністрації» запропоновано 

можливі шляхи подолання проблем.  

Методами  дослідження є аналітичні та статистичні прийоми економічного 

аналізу, а також табличні та графічні методи. 

 

 

Ключові слова: освіта, розвиток освіти, суспільні витрати, національні 

кадри, економічна криза 
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ВСТУП 

Освіта – це специфіча галузь суспільного життя є необхідною умовою 

відтворення суспільного виробництва та успішної господарської діяльності, 

формування та підготовка кадрів для розвитку економіки, державності та 

політичного устрою, для всіх напрямків розвитку суспільства. На основі 

виховання та освіти будується всебічно розвивана особистість та її основні 

риси. 

Новий етап, до якого підійшла Україна, вимагає віддавати пріоритет 

освіті. Саме їй належить прокласти шлях до нової соціальної, економічної, 

правової та політичної культури, яка зробить українське суспільство 

динамічним і відкритим. 

Освіта не є фактором, що відразу споживається. Скоріше, це 

капіталовкладення, яке у майбутньому принесе прибуток. Такий капітал 

нагромаджується в процесі навчання, а система безперервної освіти не дає 

йому знецінитись. Одержана в юності загальноосвітня підготовка є основою 

для подальшої безперервної освіти. 

Так, сучасний напрямок розвитку освіти – це відхід від устарілої 

орієнтації на єдину, стандартну людину, позбавлення зайвої ідеологізації 

школи та нав'язування підростаючому поколінню застарілих штампів і 

стереотипів, а навпаки набули необхідної сучасному суспільству відкритості. 

Питання видатків на освіту в Україні зараз є основною проблемою, що 

повинна турбувати галузь. В умовах хронічної нестачі коштів питання  про 

серйозне реформування системи освіти та її подальший розвиток нажаль, 

відсуваються на інший план. 

  Проблема нашої держави полягає в тому, що саме на державному рівні 

відсутнє розуміння життєвої необхідності в конкурентоспроможній системі 

освіти. В світі прийнято вважати: суспільство недооцінює необхідність 

розвитку освіти в державі, застосовуючі різні стимулюючі норми доводиться 

поширювати думки про важливість отримання освіти максимального рівня, а 

не знижувати витрати на освіту.  
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Актуальність теми кваліфікаційної роботи продиктована тим, що ситуація, 

що склалася в Україні в умовах економічної кризи з фінансуванням системи 

освіти,а, зокрема відділів освіти віддалених районів, оцінюється як 

катастрофічна. Відбувається руйнація існуючих закладів, а натомість не 

відбувається заміни начебто непотрібних закладів освіти та шкіл на ті, що 

реально необхідні територіям. Поруч з цим обсяг бюджетгих коштів 

зменшується. 

Метою кваліфікаційної роботи є виконання аналізу діяльності відділу 

освіти Ямпільської райдержадміністрації в умовах економічної кризи. 

Для досягнення мети в роботі вирішуються наступні завдання: 

а) розкрити поняття «освіта» та визначити пріоритетні напрямки  та проблеми 

держави стосовно її; 

б) розкрити зміст і суть економічного аналізу діяльності організацій та 

установ та методів, за допомогою яких він здійснюється; 

в) проаналізувати діяльність відділу освіти Ямпільської РДА в умовах 

кризи та висвітлити проблеми, які стоять перед відділом освіти.  
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1. Роль та значення освіти в житті та діяльності держави 

1.1. Освіта, її функції в суспільстві 

 

 

Сьогоднішній вітчизняній системі освіти в певній мірі притаманні 

ознаки  пострадянської системи освіти. Причиною цього є продовження 

фунціонування відносини,  що склалися ще на момент існування СРСР. 

Сучасний етап розвитку вітчизняної економіки, що характеризується 

проблемами загострення соціально-економічних та еколого-економічних 

проблем [53, 55, 56, 58, 59, 63, 64, 65, 66] на фоні воєнних дій на територірії 

краіни, потребує пріоритетної уваги до аспектів освіти нашого суспільства. 

Сьогодняшня освіта в умовах воєнних, пандемічних та інших нагальних 

проблем повинна сприяти формуванню відкритого динамічного та цифрового 

українського суспільства [40, 43, 48, 49, 50, 51, 54, 60, 61, 62]. 

Сучасні  виклики сьогоденню вимагають відходу від традиційної  

орієнтації на так звану уніфіковану (або стандартну) людину, та перехід  до 

нової моделі освіти, що готуватиме фахіця, що може приймати нелінійні 

рішення в умовах швидкозмінювального середовища [41, 42, 44, 45, 46, 47, 

52, 57 ]. 

Освіта як ключовий фактор соціалізації суспільства має певні 

специфічні риси, що наведено на рис 1.1. 
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Рис 1.1. Риси освіти як ключового фактору соціалізації суспільства  
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 Системі освіти, як соціальному інституту,  притаманні певні функції, 

що розкривають певним чином її зміст.(рис 1.2.) 

 

Рис.1.2 Функції системі освіти 
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Рис.1.2 Функції системі освіти (продовження) 
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Рис.1.2 Функції системі освіти (продовження) 

 

Системі освіті притаманні певні проблеми, причому вони найбільш 

загострені на рівні сільських шкіл. Аналіз проблеми дозволив виокремити 

деякі проблемні місця, що наведено на рис 1.3 
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Рис.1.3 Системні проблеми сільскої шкільної освіти  
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1.2. Коротка характеристика відділу освіти в Ямпільському  регіоні 

 

 

Історія відділу освіти Ямпільської регіону Сумської області бере свій 

початок з 1966 року, коли Указом Президії Верховної Ради УРСР від 8 

грудня 1966 р «Про утворення нових районів УРСР» в Сумській області було 

створено Ямпільський район. До нього входили Свеська та Ямпільська 

селищні, Воздвиженська, Дорошівська, Княжицька, Марчихино-Будська, 

Микитівська, Орлівська, Степненська, Усоцька, Шатрищенська сільради 

Шосткинського району та м. Дружба, Чуйківська сільради Середино-

Будського району. З 1782 р. Ямпіль входив до Глухівського та 

Шосткинського повітів, з 1923 р. – районний центр Новгород-Сіверської, 

Глухівської, Конотопської округи, в 30-х роках – село Шосткинського 

району,з 1935р. по 1962р. – районний центр, в 1962-1966 рр. – селище 

Середино-Будського і Шосткинського районів[63]. 

Про школи, які знаходились на території теперішнього Ямпільського 

району відомо небагато. Так, зокрема, відомо, що у 30-х роках ХІХ століття у 

Ямполі діяли дві церковнопарафіяльні школи, де переважно навчалися діти 

заможних християн і поміщиків. У 1866 р. відкрили земське сільське 

училище, а вже в 1885 р. при училищі запрацювала бібліотека. На початку 

20-х років ХХ ст. відкрили семирічну й початкову школи, де в 1925 р. 17 

учителів навчали 848 учнів. У Ямполі в 1936році  сталося відкриття 

середньої школи №1. Цікавим фактом є те, що при її будівництві 

використано цеглу з розгромленого більшовиками на початку 30-х років 

Свято – Георгіївського храму. Будівля школи є пам’яткою архітектури 

місцевого значення, її виконано у стилі українського барокко. Крім неї, 

напередодні Великої Вітчизняної війни, у Ямполі працювало ще 3 школи : 

семирічна і дві початкові. У цих загальноосвітніх закладах 35 вчителів 

навчали 1235 учнів. Культурно – масову роботу проводили працівники 

районного Будинку культури, Будинку піонерів та бібліотеки, книжковий 
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фонд якої зріс до 22000  примірників. Будівлі середньої та семирічної шкіл, 

районного Будинку культури збереглися до нашого часу. У 1950 р. знову 

відкрили двері середня, семирічна та початкова школи, у яких 45 вчителів 

навчали 1285 учнів. 

У м. Дружба (до грудня 1962р. – Хутір-Михайлівський) на кінці ХІХ–

початку ХХ ст.. влада не турбувалася про розвиток освіти. Єдиним учбовим 

закладом була трьохкласна школа при рафінадному заводі. Вона 

розміщувалась у двох кімнатах, а дітей навчав тільки 1 учитель. За період з 

1906 до 1912 рр. школу закінчили 50 учнів, у т.ч. 17 дівчат. У 1912 р. тут 

навчалось 48 учнів, але її закінчили тільки 2 хлопців і 4 дівчини. коли 

прийшла Радянська влада, вона почала багато уваги приділяти розвитку 

освіти. У 1919 р. у селищі працювали трьохкласне училище, яке в 1925 р. 

перетворили в семирічну школу, і чотирирічна школа для дітей 

залізничників. У них 12 вчителів навчали 200 учнів. Розгорнулася робота по 

ліквідації неграмотності серед дорослих. Тут організували п’ять гуртків 

лікбезу. Кількість шкіл і культурно-просвітницьких закладів збільшувалась. 

У 1934 р. стала працювати 7-річна школа в Журавці. Зокрема,  у 1930 р. у 

Хуторі-Михайлівському було організовано вечірню школу та курси по 

підготовці робітників для вузів. У 1935 р. на базі семирічки відкрили 

середню школу.  Напередодні Великої Вітчизняної війни в трьох населених 

пунктах Михайлівської сільради (Журавці, Юрасівці, Хутір-Михайлівську) 

працювали чотири школи (середня, семирічна та дві початкові). У них 

навчались 900 дітей робітників та колгоспників. Педагогічний колектив 

нараховував 56 чоловік. До 1938 р. була завершена ліквідація неграмотності 

серед дорослих. Після Великої Вітчизняної війни у 1943 р. знов почались 

заняття в середній і залізничній семирічній школах. У 1950 р. у селищі було 

дві середні школи, середня залізнична школа та середня школа робітничої 

молоді, а також Журавська семирічна та Юрасівська початкова школи. У них 

76 учителів навчали 1420 учнів[33]. 
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У селищі Свеса довгий час не було жодного учбового закладу. Тільки в 

1893 р. тут відкрили церковноприходську школу, у якій навчалось 30 – 40 

учнів. Більшість дітей із-за матеріальної незабезпеченості батьків  не мало 

можливості відвідувати школу. З приходом Радянської влади з 1920 р. почала 

діяти початкова школа, яку в 1925 р. реорганізували в семирічну. У ній 12 

учителів навчали 175 учнів. Були створені пункти ліквідації неграмотності 

серед дорослих. у 1923 р. відкрили школу фабрично-заводського учнівства, 

яка готувала кваліфікованих робітників для цукрових заводів. У ній 

навчалось понад 80 слухачів. У 1936 р. семирічну школу було реорганізовано 

в середню. Тоді ж відкрилась школа працюючої молоді. Кількість дітей,що 

навчались в Свесі в порівнянні з дореволюційним періодом виросло більше 

ніж у 20 разів. Неграмотність серед дорослих до того часу була ліквідована. 

У 1940/41 навчальному році в школах навчалось 400 учнів і працювало 22 

учителя. Після визволення Свеси від фашистських загарбників у вересні 1943 

р. знов почались заняття в середній школі. У 1950 р. у селищі діяло три 

школи: середня, семирічна і середня школа працюючої молоді, у яких 30 

вчителів навчали 600 учнів. У 1944 р. відкрили ремісниче училище, у якому 

до кінця четвертої п’ятирічки нараховувалося 150 учнів і 12 викладачів. 

У селі Воздвижинське  М. Неплюєв за свої кошти послідовно засновує 

й утримує початкові та професійні сільськогосподарські школи: чоловічу 

(1885) і жіночу (1891), у яких на повному забезпеченні навчалися селянські 

діти. Мета шкіл, що є дуже незвичайним для того часу,  полягала в підготовці 

кваліфікованих  «культурних хліборобів». При цьому це здійснювалось  

шляхом формування принципово нової моральної людини,  а саме вільної 

особистості,  що володіє «міцною волею до добра, любов’ю  до Бога й 

ближніх», здатного в одностайній колективній діяльності «творити життя на 

нових дорогах». На основі цих шкіл у селі Воздвиженське було створено 

православне Хрестовоздвиженське Трудове Братство.  

У 1966 р. було створено Ямпільський район, а разом з ним і відділ освіти 

Ямпільського райвиконкому, першим хто очолював його з 1966 р. до 1991 р. 
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був Шпак Михайло Іванович. Йому за успішні результати у навчально-

виховній роботі в 1990 році присвоєно звання «Заслужений вчитель 

України». Був також нагороджений грамотою Міністерства освіти УРСР, 

ювілейною медаллю «За доблесный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина»[33].   

При створенні району, в ньому нараховувалось 26 загальноосвітніх 

шкіл (10 середніх, 12 восьмирічних і 4 початкових), де навчалося близько 

6000 учнів. 

У 1979 р. кількість шкіл залишається тією ж, але кількість учнів 

зменшується до 5443 учнів. Так у районному центрі функціонує дві середні 

школи. У них 86 учителів навчає тисячу учнів. Діє також заочна школа 

робочої і сільської молоді та дитяча музична школа (245 учнів й 22 учителя). 

Також є станція юних натуралістів (з 1971 р.), що є однією з найкращих в 

Україні. 

У м. Дружбі на той час 5 шкіл – дві середні, крім того, одна середня 

школа робітничої молоді, восьмирічна й початкова, в яких навчається 

близько 1,5 тис. учнів. Учительський колектив нараховує 89 чоловік, із них 

67 мають вищу освіту. Вісім учителів – відмінники народної освіти. У селищі 

Свеса – дві середні школи та середня школа робочої молоді, у яких 96 

вчителів навчають 1755 учнів. У селі Воздвиженське – середня школа (25 

учителів і 236 учнів). У селі Дорошівка – восьмирічна школа (9 учителів і 55 

учнів). У селі Княжичі – восьмирічна школа (12 учителів і 126 учнів). У селі 

Марчихина Буда – середня школа (24 учителя й 250 учнів). У селі Микитовка 

– восьмирічна школа (12 учителів і 59 учнів). У селі Орлівка – восьмирічна 

школа (19 учителів і 190 учнів). У селі Степне – середня школа (18 учителів і 

209 учнів). У селі Усок – восьмирічна школа (15 учителів і 124 учня). У селі 

Чуйківка – восьмирічна школа (18 учителів і 178 учнів). У селі Шатрище – 

середня школа (23 учителя та 201 учень). Крім того, 8-річні школи у селах 

Паліївка, Імшана, Антонівка, Грем’ячка[34].  
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 Наприкінці 80-х років перестали існувати середні школи робочої 

молоді в м. Дружба та смт. Свеса, початкова школа в м. Дружба. 

За роки незалежності України районний відділ освіти поміняв багато 

керівників. А також відбулися зміни в школах. Значно зменшилась кількість 

учнів.  

У 1999 р. на основі Свеської спец. школи І-ІІІ ст. №2 було створено 

ліцей.  

          У 2017-2018 рр. було створено на базі Воздвиженської школи  

Воздвиженський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. – Д/З. 

    Протягом 2019 – 2020 років реорганізовано Дружбівську 

загальноосвітню середню школу І–ІІІ ступенів №1 та Орлівську 

загальноосвітню школу І–ІІІ ступеніву навчально-виховні комплекси: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів та дошкільний навчальний заклад; 

здійснено поступову реорганізацію Паліївської ЗОШ І-ІІІ ступенів у школу І 

ступеня. 

Проведено роботу щодо формування в районі освітніх округів. З 

01.09.2019 року діють 3 освітні округи: Ямпільський, Свеський, 

Дружбівський. Ужито заходів щодо регулярного підвезення учнів до опорних 

шкіл і додому. З метою виконання програми «Шкільний автобус» 

здійснюється підвіз учнів 4 автобусами до навчальних закладів за 

затвердженими маршрутами. 

У навчальному році 2019-2020р. працювало 22 загальноосвітні школи. 

У 2020 році з метою запобігання виникненню надзвичайної ситуації, 

пов’язаної з аварійним станом Антонівської загальноосвітньої школи, вжито 

заходи щодо організованого підвезення учнів до Шатрищенської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів[49]. 
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2. Аналіз діяльності відділу освіти Ямпільської регіону 

2.1. Аналіз діяльності відділу освіти Ямпільської регіону 

Відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб 

населення постійно аналізується мережа загальноосвітніх навчальних 

закладів, яка на початок 2020 року складається з 8 шкіл І-ІІІ ступенів 

(Ямпільська І-ІІІ ст. ЗОШ №1, Ямпільська І-ІІІ ст. ЗОШ №2, Дружбівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2, Імшанська ЗОШ І-ІІІ ст., Княжицька ЗОШ І-ІІІ ст., 

Марчихино-Будська ЗОШ І-ІІІ ст., Степненська ЗОШ І-ІІІ ст., Шатрищенська 

ЗОШ  І-ІІІ ст.,де навчається 1134 учня); 7 ЗОШ І-ІІ ст. (Дружбівська ЗОШ І-ІІ 

ст., Грем’яцька   ЗОШ І-ІІ ст., Дорошівська ЗОШ І-ІІ ст., Микитівська ЗОШ І-

ІІ ст., Білицька ЗОШ І-ІІ ст., Чуйківська ЗОШ І-ІІ ст., Усоцька ЗОШ І-ІІ ст., 

де навчається 146 учнів), однієї ЗОШ І ст. (Паліївська ЗОШ І ст. – 9 учнів), 2 

спеціалізованих школ з поглибленим вивченням певних дисциплін (Свеська 

спец. школа №1, Свеська спец. школа І-ІІІ ст. №2 ліцей – 623 учня), 3 

навчально-виховних комплексів(НВК) (Дружбівський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. – 

Д/З, Воздвиженський НВК: ЗОШ І-ІІІ ст. – Д\З, Орлівський НВК: ЗОШ І-ІІІ 

ст. – Д/З – 407 учнів). 

 

Рис 2.1 Структура відділу освіти 
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Як і будь-яке підприємство, відділ освіти Ямпільської регіону Сумської 

області має свою структуру(рис 2.1). 

Реалізуючи основні завдання Положення, відділ освіти законодавчою 

базою України[54]. 

 Головною ціллю розвитку галузі освіти району є  створення 

сприятливих умов для розвитку системи освіти якісної та доступної на  

вимоги суспільства, запитів населення місцевих громад  та потреб держави з 

найповнішим використанням можливостей регіону.  

     Протягом 2019 року галузь освіти району працювала над забезпеченням 

належних умов функціонування закладів освіти регіону  та  наданням якісних 

освітніх послуг кожній дитині . 

     Орієнтуючись на зазначені цілі, враховуючи завдання, передбачені 

середньостроковою стратегією економічного та соціального розвитку 

Ямпільського регіону до 2025 року, протягом останнього періоду відділ 

освіти проводив роботу щодо створення освітньо-навчальних округів та 

оптимізації в цілом всієї мережі закладів освіти. 

     Зокрема, протягом минулого року створено 3 освітні округи: Ямпільський, 

Дружбівський та Свеський на базі опорних шкіл, що мають відповідну 

матеріально – технічну базу, методичне забезпечення навчального процесу, 

якісний кадровий склад; де запроваджено профільне навчання, розвинено 

мережу факультативів та гуртків, налагоджено співпрацю з ЗВУ України. 

     Відповідно до запитів населення територіальних грамад  в 2019 році  

реорганізовано Орлівську загальноосвітню школу І–ІІІ ст.. в Орлівський НВК 

такого типу : загальноосвітня школа І–ІІІ ст.. – дошкільний заклад та 

Паліївську загальноосвітню школу І–ІІІ ст.. просто у загальноосвітню школу 

І  ступеня. 

          Крім того, зважаючи на щорічне зменшення учнівського контингенту 

та відсутність належної матеріально – технічної бази ( зношеність 

обладнання, наочності складає 100 %) обговорювалося питання щодо підвозу 
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учнів Білицької та Микитівської загальноосвітніх шкіл І – ІІ ст.. до опорних 

шкіл. 

     Мережа навчальних  закладів Ямпільського району в кількісному складі 

залишилася сталою, але протягом року проведено реорганізацію 2-х закладів 

( Орлівську загальноосвітню школу І–ІІІ ст. в Орлівський НВК такого типу: 

загальноосвітня школа І-ІІІ ст.- дошкільний заклад, Паліївську 

загальноосвітню І–ІІІ ст. в Паліївську загальноосвітню школу І ст.) . Загалом 

в районі функціонує  22 загальноосвітніх навчальних заклади ( 2387 учнів, 

що на 138 менше при порівнянні з минулорічним навчальним роком) з них :  

10 ЗОШ І-ІІІ ступенів ( 1118 учнів), 8 ЗОШ І-ІІ ступенів ( 193 учня), 1 ЗОШ І 

ступеня ( 9 учнів), 2 спеціалізовані школи  з поглибленим вивченням певних 

предметів ( 649 учнів), 3 навчально-виховні комплекси ( 418 учнів), 5 

дошкільних навчальних закладів    ( 601 дитина із врахуванням дітей у 3 

навчально-виховних комплексах), 3 позашкільні навчальні заклади (1761 

учень) ( рис 2.2). 

                                                                                                                                                                              

 

 

Рис 2.2 Мережа шкіл району 

   

 

22  

загальноосвітні навчальні 

заклади: 

2387 учнів 

10 

загальноосвітніх 

шкіл  І-ІІІ ст.: 

1118 уч. 

8 

загальноосвітніх 

шкіл І-ІІ ст.: 

193 уч. 

2 

спеціалізовані 

школи І-ІІІ ст.: 

649 уч. 

 

3 

навчально – 

виховні комплекси: 

418 уч. 

1 

загальноосвітніх 

шкіл І ст. 

9 уч. 



 

20 

В районі щорічно простежується тенденція до зменшення кількості учнів, 

класів , що, як наслідок, призводить до зменшення   педагогічного 

навантаження.(Таблиця 2.2) 

 

       

2.2 Проблемні аспекти діяльності 

 

 

            У зв’язку зі зменшенням контингенту учнів гострою є проблема 

фінансування загальноосвітніх шкіл (Таблиця 2.1).



 

 

 

Таблиця 2.1 

ФІНАНСУВАННЯ ГАЛУЗІ ОСВІТИ 

 

Роки  Затвер- 

джено 

всього  

тис.грн. 

Профінан- 

совано 

тис.грн. 

% від 

потре- 

би 

Із них на 

енергоносії 

та кому- 

нальні 

послуги 

тис.грн. 

Із них  

затвер- 

джено 

на заробіт- 

ну плату  

тис.грн. 

% від 

потре- 

би  

Профінан- 

совано 

на 

заробітну 

плату 

За боргова- 

ність на 

кінець року 

тис.грн. 

Середня 

заробітна плата 

по галузі 

          

2016 8895,0 8649,2 64,0 694,0 7680,5 73,5 7625,6 - 501 

          

2017 11669,5 10849,5 84,8 856,7 9423,9 90,6 8656,3 583,0 624 

          

2018 15100,7 12825,9 77,0 1280,3 11776,0 95,8 11602,8 579,0 852 

          

2019 19599,9 

 

18937,4 

 

68,0 

 

1502,1 

 

16301,2 88,2 15713,4 1266,8 1072 
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         Середня наповнюваність класів по району складає 14,3 : місто: 19,2 ; 

село: 9,2. Із 22 шкіл лише 9 – повнокомплектні. У 14 школах району  освітній 

процес здійснюється за індивідуальною/дистанційною формою (130 учнів ) 

Все це накладає негативний відбиток на належне функціонування 

галузі та ускладнює одне із основних завдань по галузі освіти – забезпечення 

якісних освітніх послуг кожній дитині. Маю на увазі  неможливість: 

 -  поновлювати матеріально – технічну базу; 

- поповнювати сучасними наочними та методичними матеріалами; 

- планувати кошти на проведення капітальних ремонтів, яких так 

потребують освітні заклади тощо ( Таблиця 2.2, 2.3).  

Крім того, з року в рік при формуванні бюджету по галузі залишається 

проблемним  питання забезпечення плановими призначеннями видатків на 

заробітну плату. Зокрема, на початок 2019 року така незабезпеченість 

складала 2, 7 місяці , а вже на кінець року за рахунок  економії коштів , 

отриманої субвенції з державного бюджету вдалося вирішити питання 

забезпечення  плановими призначеннями на заробітну плату ( в той же час 

незабезпеченість касовими видатками склала  0,4 місячного фонду ). 

В свою чергу, незабезпеченість по заробітній платі унеможливлює 

виконання ст..57 Закону України «Про освіту» в частині додаткових виплат 

педагогічним працівникам за особливі досягнення у праці. 

Маємо лише 6 закладів – Ямпільські, Свеські та Дружбівські І – ІІІ ст. 

загальноосвітні школи, які вкладаються по формульному розрахунку в 

доведену контрольну цифру. Вартість утримання 1 учня в них становить від 

4 066 грн. – Дружбівський НВК, до 4 818 грн. – Свеська спеціалізована школа 

№1. Контрольна цифра на 1 учня в середньому становить 5 443 грн. 

 В той же час вартість утримання 1 учня в малокомплектних школах 

сягає 29 тис.грн. (Таблиця 2.4) 



 

 

Таблиця 2.2 

Матеріальна база та обладнання по закладах освіти Ямпільської райдержадміністрації 



 

 

Таблиця 2.3  

Матеріальна база та опалення по закладах освіти району 

 



  

 

                                                                                                                       Таблиця 2.4 

Видатки на утримання 1 учня 

 

 

 

 

В більшості шкіл району наповнюваність відповідно до проектної потужності становить від 8,6 до 40 

відсотків.(Таблиця 2.5) 



  

 

                                                                                                                                                                      Таблиця 2.5                    

 

 

 



  

 

Продовження таблиці 2.5 
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В 2019 році  в 7 ЗОШ ( 2018 рік – 4)  кількість учнів нараховувалася в межах 

30; в 11 ЗОШ (2018 рік – 7) із-за відсутності належної кількості дітей взагалі не 

сформовано  першого класу; 8 навчальних закладах, де в класах менше 5 учнів, 

процес здійснюється  за індивідуальною формою навчання, взагалі відсутні 

окремі класи в 10 школах (Таблиця 3.8).                                                                                                                                                                       

В мережі освітніх закладів району налічується 5 дошкільних навчальних 

закладів комун. форми власності. Дошкільною освітою охоплено 64% дітей. З 

метою якнайбільшого охоплення дітей дошкільною освітою на базі 

загальноосвітніх шкіл району відкрито 8 дошкільних груп з неповним 

перебуванням, якими охоплено 62 дітей 4-5 річного віку. 

Розуміючи необхідність в умовах окремих територіальних громад  

якнайширше охопити дітей дошкільною освітою, було продовжено роботу по 

створенню навчально – виховних комплексів, таких як: загальноосвітня школа – 

дошкільний  заклад, урізноманітненню форм надання освітніх послуг 

дошкільними закладами. Поряд з традиційними успішно працювали групи 

неповного(короткотривалого) перебування дітей, вперше було введено соціально 

– педагогічний патронат ( охоплено понад 118 сімей ). 

Водночас, поряд з позитивними показниками розвитку дошкільної освіти  

в районі залишається ряд проблемних питань: 

- оскільки охоплення дітей дошкільними закладами в середньому по 

області становив 68%, а останнім Указом Президента встановлюється такий  

відсоток на рівні не менше 75 % дітей відповідного віку – нагальною потребою в 

районі залишається надання можливості дітям, які виховуються вдома, здобути 

дошкільну освіту. 



 

 

 

Таблиця 2.6  
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Позашкільна освіта. 

В районі функціонує 3 позашкільні установи: територіальний центр 

дитячої і юнацької творчості, територіальна станція юних натуралістів та 

дитячо–юнацька спорт. школа. Різними формами гурткової роботи охоплено 

1758 учнів, що складає 74 %  від загальної кількості  школярів району ( Рис 2.3). 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

Рис 2.3 Охоплення позашкільною освітою в районі 

 

Значана  увага протягом минулого року приділялася виконанню завдань, 

спрямованих на забезпечення інформатизації навчального процесу шляхом 

придбання сучасної комп’ютерної техніки та під’єднання до мережі Інтернет. 

В закладах освіти району налічується 180  комп’ютерів, рівень 

комп’ютеризації  шкіл І – ІІІ ст.. становить 100 % . 

            Протягом 2019р. за рахунок бюджетних коштів ( державний )  було 

придбано 6 сучасних комп’ютерних комплексів  ( 60 комп’ютерів) для 

3  

позашкільні 

заклади: 

1758 учень 

Районний центр 

дитячої та юнацької 

творчості: 

603 чол. 

Районна станція 

юних натуралістів: 

870 чол. 

Районна дитячо – 

юнацька спортивна 

школа: 

285чол. 
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Ямпільської громади, Імпшанської, Свеської, Марчихинобудської, 

Шатрищенської, Воздвиженської громад   на загальну суму 308165  грн. 

  12 загальноосвітніх навчальних закладів регіону підключені до мережі 

Інтернет. 

  Одним із ключових напрямків роботи відділу освіти райдержадміністрації 

2019 року ( і залишається  на 2020 рік) – є організація гарячого харчування у 

відповідних закладах.  Гарячим харчуванням в  районі охоплено 1490 учнів, що 

становить 63% від загальної кількості дітей. ( Таблиця 3.10  ) 

За бюджетні кошти в районі харчується 722 учнів 1-4 класів , 38 дітей-сиріт 

і 68 учень Степненської ЗОШ І-ІІІ ст, які проживають на території 

радіоактивного забруднення, 42 дітей із малозабезпечених сімей. 

Педагогічний   склад освітніх закладів  Ямпільського   району  нараховує 

377 чоловік : 347 з вищою освітою ( 92,0 %).Але проблемним залишається 

питання 100% забезпечення фахівцями з кожного предмету, особливо сільських 

малокомплектних шкіл. Серед найпроблематичніших є такі предмети як музика, 

образотворче мистецтво, хімія, географія, на які в малокомплектних 

загальноосвітніх школах виділяється від 1,0 до 2,5 годин. Тому ці предмети 

доводиться вести вчителям інших спеціальностей. (Таблиця 3.11). 

  Незважаючи на вказані проблеми, все ж таки вдалося дещо поліпшити 

стан галузі та провести наступні роботи, передбачені  середньостроковою 

програмою економічного та соціального розвитку Ямпільського району на 2019-

2017  роки . Зокрема, проведено: 

-  капітальний ремонт системи опалення для школи  

Марчихинобудської  громади - 65,0 тис. грн.. – кошти районного 

бюджету; 

- придбано транспортний засіб для перевезення учнів на загальну 

суму 83,8 тис. грн.. – кошти районного бюджету; 

-  проведено капітальний ремонт системи опалення Шатрищенської 

загальноосвітньої школи - 40,0  тис. грн. - кошти районного 

бюджету. 
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Крім того, проведено роботу щодо відновлення та ремонту внутрішніх 

санітарних вузлів ( Свеська ЗОШ №1, Шатрищенська та Марчихинобудська 

ЗОШ), здійснено капітальний ремонт системи опалення Центру дитячо – 

юнацької творчості, добудовано теплицю та частково упорядковано територію 

районної станції юних натуралістів.  Підключено до мережі Інтернет 12 

загальноосвітніх шкіл регіону[49]. 

 

 

                                                                                                                                                                



 

 

Таблиця 2.7 

Аналіз забезпечення  кваліфікованими кадрами загальноосвітніх шкіл району 

станом на01.09.2020 року 

 

№ 

з/п 

          

          Предмет 

          Потреба Фактично забезпечено фахівцями 

В
сь

о
го

 ф
ах

ів
ц

ів
 

%
 з

аб
ез

п
еч

. 

    Факт  

    + /  - 

до потреби 

(нефахівці) 

         місто            село 

Всього місто село К-ть     % К-ть      % 

1. Українська мова   42     21      21 19 90,5 19 90,5 38 90,5 -4 

2. Математика   35      18     17 18 100 16 94,1 34 97,1 -1 

3. Історія 21     9     12 9 100 12 100 21 100 0 

4.  Зарубіжна література   24     12     12 12 100 10 83,3 22 91,7 -2 

5. Іноземна мова  27    15     12 15 100 9 75,0 24 88,9 -3 

6. Фізика  14     7      7 7 100 7 100 14 100 0 

7. Географія   15     6      9 5 83,3 7 77,8 12 80,0 -3 

8. Хімія   8    6      2 6 100 1 50,0 7 87,5 -1 

9. Біологія   16    9       5 9 100 5 100 16 100 0 

10. Фізична культура   21    11       10 11 100 9 90,0 19 90,5 -2 

11. Трудове навчання   25    14       11 14 100 10 90,9 24 96,0 -1 

12. Початкові класи   74   34       40 34 100 40 100 74 100  0 
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3. Шляхи покращення діяльності відділу освіти Ямпільської 

райдержадміністрації 

Шляхи покращення освітньої проблеми, в районі, на мій погляд, можуть 

бути реалізовані через: 

- покращення фінансування  освітньої галузі (що дасть змогу 

використовувати кошти не тільки на виплату зарплати та оплати 

теплонергоносіїв, а також і покращення матеріальної бази шкіл); 

- забезпечення  вчителями-фахівцямив з усіх предметів в кожній школі 

(що дозволить учням отримувати кваліфіковані знання від професіоналів); 

- підвищення кваліфікації тих вчителів, яким все ж таки доводиться 

викладати предмети не за своїм фахом;  

- підтримці молодих спеціалістів, які щойно закінчили вуз і потрапляють 

на роботу в район (зокрема в забезпеченні їх житлом, придатним для життя ); 

-  виконання  програми  « Шкільний  автобус»  для  транспортування  

учнів  до  базових шкіл (що дозволить учням не пропускати заняття з тієї 

причини, що вони не змогли своєчасно приїхати до школи або стали їм на 

заваді погодні умови); 

- реалізація  профільного  навчання  на  основі базових  шкіл (з 

урахуванням  можливості  підвозу  учнів  то тієї  чи  іншої школи , в якій  

вони бажають навчатися за відповідним  профілем) , що надасть учням 

можливість зоорієнтуватися в напрямку свого подальшого життя; 

- створення  в окремих територіальних громадах, якщо дозволяє  

контингент  дітей,  я навчальних комплексів такого типу: загальноосвітня 

школа – дошкільний заклад, що дає можливість отримувати дітям  дошкільне 

виховання; 

- подальша комп’ютеризація навчально-виховних закладів з можливістю 

використання дистанційного  навчання; 

- вдосконалення навчально-матеріальної бази через залучення 

позабюджетних коштів та надання платних освітніх послуг ; 
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Потрібно продовжувати реформу початкової школи. Початкова освіта 

повинна даватися учням у школі їх походження. Варто відзначити пропозиції 

науковців та практиків щодо реформи сільської початкової школи з 4 років 

до 6 років. Для цього необхідно вирішити лише проблему організації, адже 

зміст навчання припадає саме на 5-6 класи. І навіть у 4-му класі можна 

розбити між 3-4 профільними вчителями з кількох галузей знань, які 

здійснили відповідну професійну підготовку. З часом виникне необхідність 

змінити закони та положення про освіту та запровадити повну 6-річну 

початкову освіту та 6-річні загальні навчально-освітні заклади І-го ступеня. 

Завдяки такому підходу школа збережеться практично в кожному селі. 

Навчання буде більше 4 років, і вона зможе отримати власне приміщення і 

територію. У такій школі працюватиме 6-8 вчителів і стільки ж 

обслуговуючого персоналу. 

Учні зможуть отримати базову освіту (з 5 по 9 класи або з 7 по 9 класи) в 

рідній школі або в опорному освітньому закладі районного навчально- 

освітнього округу. 

Повна загальна середня освіта (10-12 класи) для сільських дітей має 

здійснюватися в опорних освітніх закладах, які мають мати не менше 2-3 

освітніх профілів і таких шкіл у типовому адміністративному сільському 

районі має бути 5-7. 

Опорний навчальний заклад повинен мати універсальний профіль і як 

мінімум один академічний та відповідно один технологічний профіль. 

Школи-інтернати для учнів 10-12 класів мають працювати у ціх опорних 

навчальних закладах. 

Підвезення школярів 7-12 класів до опорних навчально-освітніх 

закладів, у тому числі на позакласні заходи (факультативи) має бути 

організоване шкільними автобусами. 

Оскільки більшість шкіл району є сільськими школами, для вирішення їх 

проблем необхідно реформування діючих систем освіти сільських районів та 

їх органів управління. Зволікання з впровадженням таких реформ вже майже 
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два десятиліття не дозволяє мільйонам сільських школярів отримати 

гарантовану Конституцією України якісну освіту. В ході реформи необхідно 

створення районних освітніх округів як муніципальних освітніх мереж з 

громадськими та державними органами управління (такі округи вже створені 

в районі, але через відсутність адекватної законодавчої бази, повноцінної 

транспортної мережі та парку шкільних автобусів, якісної й стабільної 

мобільної телефонної мережі, – вони існують тільки на папері). 

Але вже зараз можна реалізувати низку організаційних заходів, які 

забезпечать вагоме підвищення якості навчання в сільській місцевості та 

добре узгоджуються відповідно з розробленою концепцією територіальних 

освітніх округів. 

Центр психологічної роботи повинен бути створений в кожному 

адміністративному районі як структурний підрозділ у складі районного 

методичного кабінету (вже ведуться роботи зі створення психологічного 

центру в районах). Штат центру рекомендується формувати за рахунок 

ставок практичних психологів освітніх установ, де чинні правила 

передбачають менше однієї ставки. При цьому збережуться ставки 

практичних психологів у більш великих школах, в таких центрах можна 

створити штатний розпис з розрахунку 4-5 психологів. Найм персоналу в 

центрі повинен здійснюватися тільки фахівцями з вищою освітою. 

Також необхідна модернізація телефонних мереж і розвиток 

бездротового Інтернету (оскільки телефонні мережі застарілі й не дозволяють 

якісно користуватися Інтернетом, оскільки швидкість мережі в селах занадто 

низька); розробити на відповідних рівнях (державному та регіональному) 

значну кількість дистанційних освітніх курсів різного рівня складності для 

учнів; забезпечити шкільними автобусами всі опорні освітні заклади 

освітнього округу та створити відповідну інфраструктуру (у тому числі 

матеріально-технічну) для їх експлуатації; розробити сучасну нормативно-

правову базу щодо підвезення школярів до мicця навчання. 
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Для повноцінного забезпечення викладання предметів у сільських 

школах треба запровадити такі заходи: 

- дозволити сільським вчителям безкоштовний проїзд на роботу і з 

роботи. Зробити це можна в рамках чинного законодавства шляхом розробки 

та прийняття районною радою відповідної програми; 

- скасування існуючого правила, згідно з яким вчитель в іншій школі в 

тому ж районі є сумісником, а відповідно його робота оплачується за 

годинами і, отже, оплата може бути заниженою. Це положення застаріле, 

томущо саме відділ освіти і призначає вчителя в одну або декілька шкіл 

району одночасно; 

- укладання строковихі трудових договорів з педагогами дуже цінного 

профілю (фізика, інформатика, трудове навчання, музика та ін.), що 

передбачають збільшення до двократного розміру оплати праці за виконану 

роботу. 

Доречно ввести в плани роботи сільських шкіл спеціальний курс 

підготовки аспірантів щодо соціалізації (що передбачає подальший вибір 

професії, не тільки необхідної для села); постійно влаштовувати достатню 

кількість екскурсій промислової, культурної, художньої, соціальної тематики 

та фінансувати цю роботу за бюджетні та позабюджетні кошти. 

Відкрити центри медичної допомоги при управліннях освіти 

райдержадміністрацій, які б виконували методичну та координаційну роботу 

з медичними працівниками освітніх закладів. Все це повинноповинно 

забезпечити надання учням допомоги саме від кваліфікованого медичного 

персоналу на місці. 

Переоснастити всі сфери життя сільських освітніх закладів відповідно до 

соціально-інформаційних та технологічних цінностей сучасного суспільства. 

Найшвидше налагодити в школах сучасні системи очищення води, 

приготування їжі, встановити повноцінне опалення та освітлення; 

забезпечити інвентарем спортивні зали, шкільні майстерні, всі класи та 
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лабораторії екологічним та енергозберігаючим обладнанням; запровадити 

використовування комп'ютерної, мультимедійної, відео- та аудіотехніки. 

Для цього треба розробити і впровадити Державну програму 

переобладнання всіх загальноосвітніх шкіл. Відновити всю загальнодержавну 

мережу типу «Учтехприлад» та нлагодити виробництво замовленнь на 

виготовлення повністю сертифікованого для шкіл обладнання відповідно до 

Держ. програми переобладнання загальноосвітніх шкіл 
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ВИСНОВКИ 

Дослідження  проведене  в випускній  роботі  показало,  що   

сьогоднішня система освіти в Україні є пострадянською системою 

освіти.Зараз у зв`язку з загальним підвищенням рівня вимог до освіченості 

людини термін ”освіта” набув великої популярності. Загальноосвітня 

підготовка є підгрунтям  для набуття фахових знань, освіти протягом життя .  

Зробивши аналіз діяльності  відділу освіти Ямпільської громади, можна 

констатувати, що для повноцінної роботи відділу освіти не вистачає 

державного фінансування, а залучення інших коштів дуже незначне. 

Також проблемним залишається питання 100% забезпечення фахівцями 

з кожного предмету, особливо сільських малокомплектних шкіл. Серед 

найпроблематичніших є такі предмети як музика, образотворче мистецтво, 

хімія, географія, на які в малокомплектних загальноосвітніх школах 

виділяється від 1,0 до 2,5 годин. Тому ці предмети доводиться вести 

вчителям інших спеціальностей. Але ж які знання може надати учитель з 

цього предмету, сам не знаючи його? 

Проблемою є також вартість утримання одного учня сільської 

малокомплектної школи, яка на багато разів перевищує вартість утримання 

одного учня міста. Адже більшість загальноосвітніх шкіл району складають 

малокомплектні школи сіл, де іноді немає повної наповнюваності класів (5 

чоловік) або взагалі відсутній той чи інший клас. 

Але поряд із труднощами в роботі відділу освіти є також і позитивні 

моменти. Так проводиться забезпечення загальноосвітніх закладів 

підручниками, навчально-методичними посібниками, яке здійснюється за 

рахунок державних коштів відповідно до замовлення, яке щорічно у жовтні 

формує відділ освіти райдержадміністрації з урахуванням контингенту учнів 

на поточний рік та змін контингенту на наступні три роки, та за рахунок 

залучення позабюджетних коштів. 

Відбувається реорганізація деяких загальноосвітніх шкіл у навчально-

виховні комплекси у такому вигяді: загальноосвітня школа– дошкільний 
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навчальний заклад, що дає змогу залучити до навчально-виховного процесу 

багато дошкільнят. 

Також відділом освіти райдержадміністрації розроблено заходи щодо 

поліпшення якості харчування дітей та учнів в регіональних навчальних 

закладах. За кошти бюджетних асигнувань, починаючи з 2017 року, 

організовано одноразове гаряче харчування учнів молодших класів, та інших 

соціально вразливих груп. Гарячим харчуванням у закладах освіти району 

охоплено 61% (1427) школярів району. 

Попри економічної  кризи  в країні відділом освіти проводиться також 

ремонти шкіл району не тільки на бюджетні, але також на позабюджетні 

кошти. 

В рамках цифровізації відбувається подальша  комп’ютеризація шкіл 

району, більшість  з яких вже підключені до мережі Інтернет. 
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