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Інформація 

управління освіти і науки щодо формування мережі закладів 

освіти на 2020-2021 навчальний рік 

 

Шановні члени виконавчого комітету! 

Впевнена, що Вам добре відомо, що протягом багатьох років у 

нашому місті мережа закладів освіти функціонує у стабільно 

незмінному складі – дитячих садків, установ загальної середньої та 

позашкільної освіти і у повній мірі відповідає запитам населення та 

потребам дітей . 

З нового навчального року у її складі функціонуватимуть 13 

дитячих садків, 15 закладів загальної середньої та 2 заклади 

позашкільної освіти. 

Контингент дітей закладів дошкілля, як і минулого року, трохи 

зменшився (на 20 дітей у минулому, майже на 130 – цьогоріч)  і  

складає 3127 чоловік.  Зменшення  контингентів є наслідком 

відповідного зменшення народжуваності дітей, і, мені здається, що ця 

тенденція буде зберігатися і надалі. 

Для задоволення освітніх потреб дітей з особливими освітніми 

потребами на базі п’яти дитсадків №№ 4, 5, 16, 22 та 26 

функціонуватиме  вісім (у минулому році  п’ять) інклюзивних груп для 

18  дітей з особливими освітніми потребами (у минулому році таких 

дітей було 13). У цих групах крім вихователів додатково будуть 

введені посади асистентів вихователя.   

За умови звернень батьків інклюзивні групи будуть 

відкриватись  протягом року, як це передбачає чинне законодавство. 

Для дітей, які потребують корекції психофізичного розвитку, на 

рівні минулих років функціонуватиме мережа спеціальних та 

санаторних груп (29 спеціальних та 2 санаторних). Контингент дітей, 
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що відвідують такі групи, складає 482 дитини (на 10 менше, ніж у 

попередньому році). 

Для забезпечення вимог законодавства щодо 100% охоплення 

дітей 5-річнного віку суспільним дошкільним вихованням, на базі всіх 

закладів дошкільної освіти будуть працювати групи короткотривалого 

перебування.  Їх організація здійснюється на безкоштовній основі, в 

зв’язку з тим, що дана категорія дітей не потребує харчування та 

денного сну. Проте повний пакет відповідних освітніх послуг буде 

забезпечено відповідно  вікових особливостей та чинних Програм.  

Загалом, такі групи має відвідувати  близько 60 малюків. 

Загальну середню освіту мешканці міста можуть здобувати у 

початковій школі № 18, яка є закладом освіти І ступеня, та 14 закладах 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступеня. 

За оперативною інформацією на сьогодні у школах міста має 

навчатися 9081 дитина. За умови, що це число більш-менш об’єктивно 

відображає кількість учнівського контингенту, можна стверджувати 

про збільшення кількості учнів на 150 осіб.  При цьому кількість 

класів збільшилась лише на три одиниці, що свідчить про те, що  

керівники з розумінням підійшли до процесу оптимізації мережі 

класів, збільшили їх середню наповнюваність шляхом злиття окремих 

класів на паралелі або взагалі через закриття  класів з низькою 

наповнюваністю.  Середня наповнюваність класів очікується близько 

27,5 чол. 

На жаль, слід констатувати, що тенденція, яка спостерігається у 

дошкіллі, плавно переходить на загальну освіту  - другий рік поспіль 

бачимо зменшення кількості першокласників: до 1-го класу прийде на 

70 малюків менше, ніж у минулому році, - 950 чол., 35 класів. У 10-ті – 

на 20 менше, ніж у минулому; контингент десятикласників складатиме 

370 осіб у 15 класах. 
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Серед найпотужніших за контингентом учнів закладів  

залишається НВК 10, чисельність учнів в якому вже давно перевищує 

1000 осіб -  у цьому році 1280. До нього поступово наближаються  

ЗОШ № 12 та ліцей № 15 (980 та 960 учнів відповідно). На жаль, цього 

року без старшої школи (10-11 класів) залишилась ЗОШ № 7, 10-ті 

класи не сформовані у ЗОК 14 та ЗОШ № 6, 11 клас відсутній у СЗОШ 

№ 8. 

Даним рішенням передбачено також умови для здобуття 

громадянами повної загальної середньої освіти за заочною та 

вечірньою формами навчання у вечірній школі № 3; для забезпечення 

потреб дітей в якісній освіті  передбачено роботу класів з поглибленим 

вивченням окремих предметів та профілів. 

На базі шкіл №№ 1,4,10,11,14 та 18, як і в попередні роки, 

працюватимуть логопедичні пункти для дітей з вадами мовлення.  

Для реалізації творчих здібностей учнів будуть працювати ЦПО 

ім.. О.Разумкова та ДЮСШ ім.. В.О.Лонського, кількість гуртків та 

секцій в яких залишиться на рівні минулого року. 

На повну потужність працюватиме ІРЦ, основним завданням 

якого є надання кваліфікованої психолого-педагогічної допомоги   

дітям з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років, що 

проживають на території міста Бердичева. 

Впевнена, що прийняте сьогодні рішення, дозволить нам з 1 

вересня своєчасно і якісно організувати освітній процес у закладах 

освіти Бердичева. 

Але, говорячи про 1 вересня, не можу не сказати, що новий 

навчальний рік ми розпочинаємо у складних умовах – умовах 

адаптивного карантину, що вимагає від нас певних кроків, які, в першу 

чергу, мають убезпечити  всіх учасників освітнього процесу, і в той же 

час не позначитись на його якості.  
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Березень 2020 року багато що змінив в освітньому процесі, 

поставивши нові виклики  перед педагогами, дітьми, батьками. Ми 

завершили минулий навчальний рік без звичних уроків, без свята 

Останнього дзвоника, без випускних вечорів, навіть, без державної 

підсумкової атестації. 

Але цей час не лише позбавив нас звичних речей, а й дав 

можливість кожному змінити себе, наповнити новим цінним досвідом, 

напрацюваннями, які, безумовно, стануть у нагоді у новому 

навчальному році, який ми теж починаємо в непростих умовах 

адаптивного карантину з врахуванням можливого погіршення ситуації. 

 Приємно відзначити, що наші заклади навесні 2020 року 

оперативно справились з форс-мажорними обставинами, зрозумівши, 

що пандемія  так швидко не завершиться, і розпочали працювати у 

новому режимі, щоденно ділитися крупицями своїх нових знань, 

вмінь, опануваннями інтернет-простору, перевагами різних платформ, 

всім тим, що дало змогу  розпочати навчання у новому форматі. Режим 

онлайн став реальністю, змінивши робочі місця – парти і столи – на 

гаджети – мобільні телефони, планшети, комп’ютери. 

 Я дещо більше зупинюся на загальній середній освіті, адже перед 

керівниками саме цих закладів стоїть непросте завдання.  

 І перше, з чого слід почати – підготувати базу для навчання, чітко 

дотримуватись тих рекомендацій, які надало Міністерство освіти, 

головний санітарний лікар, зокрема: 

- розподілити класи за 3-4-ма групами, для яких буде визначено  

окремий час початку навчальних занять, що дозволить 

забезпечити ступінчастість розкладу, розділити учнів за різними 

потоками. Це не лише розмежує учнів на вхід до закладу, а й 

зменшить навантаження на автобусне перевезення тих, хто 

добирається до школи громадським транспортом. До того ж, за 
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можливості, слід вжити заходів щодо зменшення учнів у класах. 

Для цього, наприклад, дітям, що мають хронічні захворювання 

будуть пропонувати перехід на індивідуальні форми навчання -  

педагогічний патронаж, екстернат, сімейне навчання. Для учнів 

базової і старшої ланки є можливість продовжити освіту за 

вечірньою формою у ЗОШ № 3. 

- слід змінити підходи до освітнього процесу, змінивши звичний 

для всіх 45-хвилинний урок на модульне заняття за принципом 

НВК № 10 – 3 уроки по 30 хвилин.  Це, на нашу думку, дозволить 

не лише зменшити навантаження школярів – адже готувати 

щоденно три уроки значно легше, ніж шість, носити у портфелі 3 

підручника замість шести, а й наполовину зменшить кількість 

педагогів, що працюватимуть з класом протягом дня, мінімізує 

переміщення  вчителів та учнів по закладу; 

- Окрему роботу слід провести адміністрації із визначення 

платформ для комунікації всіх учасників освітнього процесу. 

Адже погіршення  ситуації може відбутися в будь-який момент і 

ми всі маємо бути до нього готовими. А для цього слід 

запроваджувати елементи роботи з освітніми платформами з 

початку навчання, поступово ознайомлюючи учнів з онлайн 

інструментами, аби згодом не відволікати їхню увагу на технічні 

питання. 

- На засіданнях методичних об’єднань, науково-методичних рад, 

педагогічних рад слід розглянути можливість або, навіть й 

необхідність, перенесення окремих предметів або окремих тем в 

інший формат  - дистанційний – і так, щоб це не заважало і не 

вплинуло негативно в подальшому на якість здобутої освіти.  

- Складним стане вирішення  питання щодо харчування учнів. Слід 

чітко продумати час прийому їжі учнями різних класів, аби 
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дотриматись вимог  щодо одночасної кількості дітей в їдальні  - 

не більше 4-х за столом. Задля безпеки дітей ми тимчасово 

змушені відмовитись від роботи буфетів, адже забезпечити 

відповідну дистанцію між дітьми під час їх роботи просто 

неможливо. Тому вважаю за необхідне вже зараз розпочати 

роботу з батьками, аби  донести до них інформацію про те, що 

буфети працювати не будуть, що їм слід подбати про те, щоб у 

дітей зажди були з собою необхідні продукти. Адже те, що  

школярі купували у буфеті можна заздалегідь закупити у 

магазині і дати дитині у школу. 

- Непростим залишається питання щодо функціонування груп 

подовженого дня.  Ми завжди дотримувались нормативних вимог 

щодо їх наповнюваності – 30 чол. І формували групи на базі 

різних класів та паралелей. Але сучасні умови не дозволяють 

змішувати класи і різні паралелі, тому сьогодні слід прийняти 

рішення, яким дозволити функціонувати у новому навчальному 

році групам, чисельність яких відповідає  наповнюваності класів 

– до 30 чол. 

- Нашим управлінським наказом буде прийнято рішення про 

збільшення штатної чисельності технічних працівників шкіл. 

Адже якщо раніше їх чисельність вираховувалась без врахування 

площі прибирання класних кімнат 8-11 класів, учні яких за 

законодавством  залучались до  самообслуговування, то 

теперішні умови   роблять це неможливим через необхідність 

використання для дезінфекції  хімічних засобів. 

- В іншому форматі пройдуть святкові заходи до Дня знань 1 

вересня.  Кожна школа обере свій спосіб урочистостей,  але всі 

вони мають пройти без масового скупчення людей, з 

дотриманням дистанціювання, без штурмування шкіл батьками. 
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Адже всім слід пам’ятати, що ми мусимо дотримуватись правил 

безпеки – школи будуть закриті для сторонніх  осіб, у т.ч. батьків.  

Школи будуть лише для учнів та вчителів і це мають зрозуміти усі. Це 

не примха, а вимога часу. 

Дозволю собі ще раз повернутися до питання перевезення дітей. 

Звертаюсь, в першу чергу, до перевізників з проханням передбачити 

збільшення у ранкові часи з понеділка по п’ятницю  з 7-30 до 9-30 та 

відповідно у денний період – 12-00-16-00  кількість автобусів на 

маршрутах для дотримання вимог дистанціювання під час перевезення 

пасажирів за рахунок значного збільшення учнів, які також 

користуються транспортним засобом. 

 Також  звертаюсь і до батьків з проханням  за можливості 

привчати дітей до здорового способу життя – ходіння пішки. 

Впевнена, що це лише позитивно впливатиме на здоров’я дітей. 

 І на останок хочу вкотре наголосити, що управління здійснило всі 

необхідні заходи для дотримання  вимог Головного санітарного лікаря 

України щодо організованого початку нового навчального року у 

закладах освіти міста в умовах адаптивного карантину. 

 З цією метою  у травні та серпні 2020 року здійснено закупівлю 

товарів для здійснення протиепідемічних та профілактичних  заходів, 

передбачених рекомендаціями МОН України та створення у всіх 

закладах освіти умов для мінімізації ризику розповсюдження 

коронавірусної інфекції. 

 Так, закуплено пірометри, маски, захисні щитки, рукавички, 

антисептик для обробки рук, дезінфікуючі засоби для обробки 

поверхонь, рідке мило, паперові рушники, урни та пакети для 

утилізації використаних засобів індивідуального захисту, оприскувачі,  

бактерицидні лампи для закладів освітянської мережі на загальну суму 
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майже 1 млн. грн..  у межах кошторисних призначень управління 

освіти і науки на поточний рік. 

Частина товару (лампи) буде доставлена після завершення 

процедури закупівлі. 

 Безперечно, того, що закуплено, станом на сьогодні достатньо 

для початку роботи  у новому навчальному році. Поступово, по мірі 

використання засобів,  вимушені будемо  переглядати кошторис і 

виносити на сесію пропозиції щодо збільшення фінансування. 

 Як бачите витрачені кошти  вражають сумою і , впевнена, що всі 

мають зрозуміти, що  остаточна сума буде ще більш вражаючою.  

 Наведу простий приклад. У системі працює 2 тис. осіб., яких 

мусимо забезпечити масками у кількості 3 шт. на день ( тобто – 6 тис. 

масок на день). Запас масок має бути  на 5 днів – тобто 30 тис. масок 

на тиждень. Їх сума при вартості 10 грн. становитиме 300 тис. в 

тиждень, 1,2 млн. грн. в місяць, до нового року – 4,8 млн. грн. І це 

лише маски, які підуть у ті урни, що вже закуплено.  

 Тож сподіваюсь на розуміння всіх учасників освітнього процесу, 

громадськості на важливість створення безпечних умов для наших 

дітей, сподіваюсь на спільне вирішення багатьох питань. 

 І на останок, зараз дуже складний період у всіх освітян, особливо 

у керівників закладів, які вимушені  значну частину свого часу 

приділити не освітньому процесу, а питанням його організації, 

дотримання санітарних вимог та ін.. Ними уже проведена колосальна 

робота у цьому напрямку. Проте виборчий процес хоча ще не 

розпочався, але вже торкається нашої неполітизованої галузі. Кожен , 

хто до нього причетний, намагається використати будь-яку можливість 

для свого піару,  для  підняття негативних настроїв  батьків і т.п.  Ми 

відкриті для співпраці і просимо не ускладнювати і до того непросту 
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ситуацію. Якщо Ви бажаєте добра і процвітання Бердичеву, то 

очікуємо від Вас не проблем, а підтримки. 

 

 

Начальник управління освіти і науки       С. В. БАСЮК 


