
ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ  

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 

 

      Сфера освіти, які і всі сфери життя суспільства, зазнала сильних 

змін в умовах воєнного стану після російського вторгнення, але освітяни 

громади з перших годин війни активно включилися у свій «освітянський» 

фронт та у соціальну сферу. З початком війни відділ освіти Донецької 

селищної ради та керівники закладів освіти змушені були працювати в нових 

умовах та приймати нестандартні управлінські рішення, виконували 

мобілізаційні заходи в умовах воєнного стану, серед яких: організація 

перебування населення в укриттях під час бомбардувань та обстрілів; 

психологічна підтримка дітей та їх батьків; приготування їжі та випікання 

хліба для військових; пошив маскувальних сіток для військових; прийом 

гуманітарної допомоги та видача продуктів харчування і  засобів гігієни 

населенню (робота гуманітарних штабів); прийом та організація проживання 

переселенців; евакуація дітей та інше. Щотижня відділом освіти проводилися 

координуючі робочі наради з визначенням конкретних завдань та 

напрацьовувалися протоколи доручень. 

Завершення 2021/2022 навчального року в закладах освіти  Донецької 

селищної територіальної громади 

         З 24 лютого (від початку повномасштабної війни з росією) освітяни 

громади не тільки допомагали   дітям і дорослим, створюючи належні 

санітарно-побутові та безпечні умови в шкільних укриттях, а й здійснювали 

заходи для відновлення освітнього процесу — проводили моніторинг 

кількості дітей/учнів та педагогічних працівників, які перебували у межах та 

за межами України, забезпечували психологічну підтримку.Було 

проаналізовано показники евакуйованих учнів та педпрацівників, прийом 

учнів до 1-х та 10-х класів, середню наповнюваність класів та інше. Частина 

учасників освітнього процесу внаслідок загрози життю, бойових дій 

вимушено перемістилася в межах України або за кордон. Евакуйованих учнів 

– 878 (44 % від загальної кількості учнів у громаді), із них – 555 в інших 

областях України, 323 – за кордоном та кількість евакуйованих педагогічних 

працівників – 42 особи (24 % від загальної кількості педпрацівників  у 

громаді). Також кількість дітей з інших регіонів України, які прибули на 

тимчасове місце проживання до нашої громади та здобувають освіту у 

закладах загальної середньої освіти Донецької селищної територіальної 

громади -  83 учні та  31 вихованець у закладах дошкільної освіти. 

     Законодавчими актами у сфері освіти дозволяється рішенням педагогічної 

ради вносити зміни до структури навчального року, тому після весняних 

канікул (з 25.02.2022 по 13.03.2022 року) з 14.03.2022 року   по 05.06.2022 

року освітній процес було проведено за допомогою дистанційних технологій, 

що дало змогу безперебійно продовжити освітній процес.  

      Наприкінці 2021/2022 навчального року відповідно до наказу 

Міністерства освіти і науки України від 28.02.2022 № 232 «Про звільнення 



від державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття 

початкової та базової загальної середньої освіти у 2021/2022 навчальному 

році було звільнено від проходження державної підсумкової атестації учнів 

4-х та 9-х класів закладів загальної середньої освіти. За результатами 

навчального року та річного оцінювання документи про здобуття базової 

середньої освіти отримали 177  учнів 9-х класів закладів загальної середньої 

 освіти. З числа яких отримали свідоцтва про здобуття базової загальної 

середньої освіти з відзнакою 3 учнів. 

       Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України в сфері освіти» від 24 березня 2022 року № 2157-

ІХ було звільнено від проходження державної підсумкової атестації 

учнів  11-х класів ЗЗСО. 

      У  11-х класах  Донецької селищної територіальної громади завершили 

навчання 100 випускників та отримали  свідоцтва  про здобуття повної 

загальної  середньої освіти. Хочу наголосити, що завдяки спільним діям всіх 

гілок влади стало можливим у такій складній ситуації вчасно видати 

випускникам документи про здобуття базової та повної загальної середньої 

освіти.5  випускників підтвердили високі  знання  і   отримали  свідоцтва з 

відзнакою та були нагороджені:  5 учнів - золотою медаллю (1 учень 

Андріївського ліцею №1, 1 учень Донецького ліцею №1, 3 учні Донецького 

ліцею №2). 

     Через воєнні дії в Україні цьогоріч скасовано проведення традиційних 

вступних випробувань (ЗНО) та у 2022 році відбулося проведення 

національного мультипредметного тесту (НМТ), який містив завдання з 

української мови, математики та історії України. Для складання НМТ 

зареєструвались 91 учень 11-х класів закладів загальної середньої освіти 

Донецької селищної територіальної громади  (91 % від загальної кількості 

випускників).Міністерством освіти і науки було застосовано гнучку систему 

видачі документів (спільний наказ Міністерства освіти і науки України та 

Міністерства закордонних справ України від 09 червня 2022 № 538/192 «Про 

затвердження Порядку міжвідомчої взаємодії з  питань вручення здобувачам 

освіти, які перебувають за межами України, документів про базову середню 

освіту та повну загальну середню освіту, виданих в умовах воєнного стану 

в Україні» та лист Міністерства освіти і науки України від 14 червня 

2022 року № 4/1267-22 «Про вручення здобувачам освіти, які перебувають за 

межами України, документів про базову середню та повну загальну середню 

освіту»). 

Підготовка закладів освіти до нового 2022/ 2023 навчального року в 

умовах воєнного стану 

  Відділом освіти проведено низку нарад за  участю керівників закладів 

освіти як загальних, так і  у форматі співбесід та робочих зустрічей, з  питань 

підготовки до нового 2022–2023 навчального року в  умовах збройної агресії 

російської федерації. Відповідно до рішення Ради оборони Харківської 

області від 15.08.2022 року (протокол № 10) визначено доцільність 

запровадження з початку навчального року на території Харківської області 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2157-20#Text


дистанційної форми здобуття освіти у закладах освіти всіх рівнів та віх форм 

власності  протягом 2022/2023 н.р. на період дії воєнного стану. Освітній 

процес у дистанційному режимі запроваджується в закладах освіти на 

території ведення бойових дій, до такої території відноситься і Донецька 

селищна територіальна громада, хоча місцева влада зробила все для того, 

щоб учні мали змогу навчатися в стінах рідної школи, підготувавши заклади 

освіти до нового навчального року. 

Мережа закладів освіти 

Мережа закладів освіти  Донецької селищної територіальної громади 

становить — 11 освітніх установ різних типів, охоплено освітою 2789 дітей 

та молоді різної вікової категорії, а саме: 

 5 дошкільних установ: 4 заклади дошкільної освіти та 1 дошкільний 

підрозділ у складі закладу загальної середньої освіти; 

 7 закладів загальної середньої освіти: 6 ліцеїв та 1 гімназія. 

Дошкільна освіта 

Якісна дошкільна освіта – важлива вимога суспільства і держави. Проблема 

її якості актуалізується євроінтеграційними процесами, новими вимогами до 

першокласника у світлі Концепції Нової української школи. Мережа закладів 

дошкільної освіти Донецької селищної територіальної громади відповідає 

потребам населення. У громаді функціонує 5 дошкільних установ: 4 заклади 

дошкільної освіти та 1 дошкільний підрозділ у складі закладу загальної 

середньої освіти, в яких працює 34 груп (27 – у міській місцевості, 7 – у 

сільській), заклади дошкільної освіти відвідують – 511 дітей (426 – у міській 

місцевості, 85 – у сільській). На 100 місцях в середньому виховувалося 77 

дітей. (89 - у міській місцевості, 64- у сільській). Охоплення дошкільною 

освітою дітей віком від 0 до 6 (7) років складає – 511 осіб, що становить 61 

%, від 3 до 6 (7) – 453 осіб - 89 %, обов’язковою дошкільною освітою (5-

річки) 167 осіб, що становить 33%.  

     З  01.09.2022 року в ЗДО організовано роботу в  дистанційному форматі 

для 511 вихованців. 

   У закладах дошкільної освіти здобувають дошкільну освіту 31 дитини з 

числа ВПО.          

   Показник охоплення дошкільною освітою дітей віком від 1 до 6 років 

становив 61%.  

У закладах дошкільної освіти працюють 78 педагогічних працівників. Вищу 

освіту мають 23 педагоги, що становить 30%. За результатами атестаційної 

експертизи вищу та І кваліфікаційні категорії мають 10 осіб, ІІ 

кваліфікаційну категорію – 4 особи, спеціаліст – 20 осіб, без 

категорії(тарифний розряд) – 39 осіб.  

       Згідно з сучасними вимогами діє електронна реєстрація заяв батьків щодо 

влаштування дітей до закладів дошкільної освіти Донецької селищної 

територіальної громади. 

 

 

 



Загальна середня освіта 

        Одним із пріоритетних напрямів діяльності Донецької селищної 

територіальної громади є модернізація та вдосконалення системи загальної 

середньої освіти.  

       З 01.09.2022 року 7 закладів загальної середньої освіти працюють у 

дистанційному режимі на виконання протоколу № 10 від 15.08.2022 року 

засідання Ради оборони Харківської області: 

Андріївський ліцей №1 (кількість здобувачів освіти – 518 учнів, кількість 

працівників – 67 осіб); 

Андріївський ліцей №2 (кількість здобувачів освіти – 257 учнів; кількість 

працівників – 44 особи); 

Донецький ліцей №1 (кількість здобувачів освіти – 392 учнів; кількість 

працівників – 69 осіб); 

Донецький ліцей №2 (кількість здобувачів освіти – 434 учнів; кількість 

працівників – 49 осіб); 

Пришибський ліцей (кількість здобувачів освіти – 164 учнів; кількість 

працівників – 46 осіб); 

П’ятигірський ліцей (кількість здобувачів освіти – 184 учнів; кількість 

працівників – 26 осіб); 

Шебелинська гімназія (кількість здобувачів освіти – 29 учнів; кількість 

працівників – 15 осіб). 

      Загальна кількість учнів, які отримують загальну середню освіту, 

становить 1978 осіб. Індивідуальну форму навчання організовано для 36 

учнів, з них: педагогічний патронаж - 13 учнів - для здобувачів освіти менше 

5 осіб у класі; за станом здоров’я – 6 учнів; сімейна (домашня) форма – 17 

учнів.  

      Важливою умовою поліпшення якості освіти є професійна 

компетентність та фаховий рівень педагога. Кваліфікований педагогічний 

колектив закладів освіти Донецької територіальної громади на початок 

2022/2023 навчального року нараховував 172 педагога. Із них, 113 педагогів 

з вищою та І кваліфікаційною категоріями, з них 44 мають педагогічне звання 

«старший учитель», вчитель-методист», 21 мають кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст ІІ категорії», 38 - категорію «спеціаліст», 9 - тарифний розряд.  

     Дані говорять про високу кваліфікацію педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти Донецької територіальної громади. Методична 

робота з педагогічними працівниками спрямовувалась на реалізацію науково 

– методичної теми: «Розвиток професійної компетентності педагогічних 

кадрів, як фактор підвищення якості освіти та розвитку успішної особистості 

учня в закладах освіти територіальної громади». Педагогічні колективи 

громади протягом року брали активну участь у науково-методичних заходах 

в асинхронному форматі в рамках реалізації регіонального проєкту «Освітній 

технопарк Харківщини - 2030». 

За період 2022 року жодного закладу не було реорганізовано. При проектній 

потужності закладів загальної середньої освіти Донецької громади 4590 

місць у них навчається 1978 учні, що становить 43% завантаженості шкіл. 



Найменшою залишається завантаженість Шебелинської гімназії (18% від 

проектної потужності), Донецького ліцею №1 (30% від проектної 

потужності),Андріївського ліцею №2 (38 %). 

Інклюзивна освіта 

      Важливим пріоритетом у роботі освітньої галузі є забезпечення якісною 

освітою дітей з особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта надає 

можливість кожній дитині право на самореалізацію, соціалізацію в 

природному середовищі, розкриття природних здібностей, отримання 

необхідної допомоги відповідно до визначеної нозології. Останнім часом 

проблема інклюзивного навчання набуває особливої гостроти в зв’язку з тим, 

що кількість дітей із порушеннями розвитку  у громаді постійно 

збільшується. Також проблемою є відсутність фахівців, які надають 

корекційно-розвиткові послуги дітям з особливими освітніми потребами 

відповідно до індивідуальної програми розвитку дитини (фізичні 

реабілітологи, дефектологи). 

      З метою забезпечення доступу до здобуття якісної освіти  дітей з 

особливими освітніми потребами та реалізації права дітей з особливими 

освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації та 

інтеграції в суспільство у 2022-2023 навчальному році інклюзивне навчання 

організовано для 4 дітей у закладах освіти, а саме: Андріївський ліцей №1 – 

3, Донецький ліцей №1 – 1.  У закладах загальної середньої освіти працює 4 

асистенти вчителя.  

Комп»ютеризація закладів освіти 

    З року в рік покращується рівень комп’ютеризації освітніх закладів. У 

школах громади у 2022/2023 н.р. працюють 10 комп’ютерних класів, У ЗЗСО 

- 322 комп’ютерів (у минулому році – 310), у ЗДО – 22.Навантаженість на 1 

комп’ютер – 10 учнів. Усі заклади загальної середньої освіти підключені до 

високошвидкісного інтернету та мають власні веб-сайти.    У 2022 році з 

метою забезпечення технічних можливостей  педагогічним працівникам для 

належної організації здобуття загальної середньої освіти у межах 

домовленостей Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової 

трансформації з компанією Google та ЮНЕСКО педагогічні працівники 

Пришибського ліцею Донецької селищної ради отримали 8 хромбуків.  

Відновлення пошкоджених закладів освіти 

За період воєнних дій станом на 01.09.2022 року  на території громади  

постраждали від бомбардувань та обстрілів 4 заклади освіти, 1 з них, 

Пришибський ліцей, потребує капітального ремонту. З 25 лютого 

узагальнена інформація про виявлені пошкодження і руйнування щоденно 

надається до Департаменту науки і освіти  Харківської обласної 

державної(воєнної) адміністрації. 

Донецькою селищною радою, відділом освіти першочергово здійснюються 

роботи щодо відновлення закладів освіти, які постраждали внаслідок 

збройної агресії росії. 

Станом на 01.11.2022 відремонтовано 3 заклади освіти. 

Проведення ремонтних робіт триває. Орієнтовна вартість робіт — 7 млн грн. 



Програми Донецької селищної територіальної громади  

по галузі «Освіта» 

На початку 2022 року було запроваджено 7  програм по галузі «Освіта» на 

загальну суму 10823,789 тис грн. Через запровадження воєнного стану та з 

урахуванням вимог воєнної економіки виконуватимуться 4 програми: 

 Програма розвитку дошкільної освіти Донецької селищної ради 

Ізюмського району Харківської області на 2022-2024 роки; у сумі 

705,046 тс.грн 

 Програма розвитку освіти Донецької селищної ради Ізюмського району 

Харківської області на 2022-2024 роки; у сумі 1697,687 тис.грн 

 Програма надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, 

позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку 

на території Донецької селищної ради Ізюмського району Харківської 

області на 2022-2024 роки; у сумі 7,240 тис.грн 

 «Підготовка закладів освіти до осінньо-зимового періоду» 

      У 2022 році на заклади освіти Донецької територіальної громади для 

зміцнення матеріально- технічної бази з місцевого бюджету виділено:  

 92,642 тис. грн  - для програмного забезпечення  закладів освіти; 

 340,275 тис. грн - придбання  матеріалів для поточних ремонтів 

закладів освіти; 

 47,165 тис. грн  -  на заходи з  протипожежної безпеки закладів освіти 

 39,200 тис. грн – придбання комп’ютерного обладнання; 

 29,306 тис. грн  -  придбання господарчих товарів; 

 159,697 тис. грн  -підготовка закладів освіти  до опалювального сезону; 

 388,520 тис. грн  - придбання паперу та канцелярського приладдя; 

 56,038 тис. грн  - придбання  миючих  та дезінфекційних засобів; 

 229,00тис. грн -новорічні подарунки для вихованців закладів 

дошкільної освіти та учнів 1-4 класів закладів загальної середньої 

освіти; 

 389,220 тис. грн  -придбання бензину для роботи джерел 

безперебійного живлення ( для пунктів Незламності); 

 8,353 тис. грн  - послуги замовлення документів про освіту для 

випускників 9 та 11 класів Донецької селищної територіальної громади 

у кількості 279 шт; 

          На виконання Закону України «Про охорону дитинства», відповідно до 

Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 № 823, Програми 

надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим 

батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на території 

Донецької селищної ради  на 2022-2024 роки (затверджена рішенням ХIX 

сесії Донецької селищної  ради VIII скликання від 16.09.2021 №727-VIII  

«Про затвердження програми надання одноразової допомоги дітям-сиротам 

і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного 



віку на території Донецької селищної ради Харківської області на 2022-2024 

роки) зі змінами внесеними рішенням виконавчого комітету Донецької 

селищної ради від 09.06.2022 № 97 з метою соціального захисту дітей-сиріт 

в 2022 році було надано одноразову допомогу 5 дітям сиротам у розмірі 

1810,00 грн. 

Попереду багато роботи в надскладних умовах, але ми не маємо права 

зупинятися, бо всі разом наближаємось до Перемоги! 

 

Начальник відділу освіти                      Тетяна ШЕЛЕСТ 


