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ОБ’ЄКТИВНА КАРТКА ТАТАРБУНАРСЬКОГО РАЙОНУ 

 

 

Карта району 

 

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Повна назва відділу освіти району: Відділ освіти Татарбунарської районної 

державної адміністрації 

П.І.Б. начальника відділу освіти району: Вихристюк Ольга Вікторівна 

Поштова адреса: 68100 вул. 23 Серпня, 50 м.Татарбунари Одеської області 

E-Mail: mk.tatarbunar@gmail.com, tat--rvo@ukr.net 

Телефон: (04844) 3 11 60 

Факс: (04844) 3 11 60 

Сайт: tatarbunary.odessaedu.net 
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СТАН ОСВІТИ В ТАТАРБУНАРСЬКОМУ РАЙОНІ 

 

Місія району в галузі освіти: 

- розбудова освітньо-розвивального середовища в районі на принципах 

дитиноцентризму, гуманізму, толерантності; 

- максимальне ініціювання й стимулювання процесів самооновлення й 

саморозвитку освітніх закладів, активізація їх внутрішніх ресурсів для 

створення інноваційного, національно спрямованого освітнього 

простору. 

 

Науково-методична дослідницька тема району: «Організація системних 

досліджень причин зниження рівня навчальних досягнень учнів в умовах 

ступеневого переходу з метою визначення стратегії діяльності педколективів 

щодо підвищення рівня освіченості й розвиту дошкільників і школярів». 

 

Шляхи реалізації освітньої політики в районі: 

1. Координація дій педагогічних колективів, сім’ї й громадськості, органів 

місцевого самоврядування та державних органів управління в 

забезпеченні освітньо-розвивальних потреб дітей Татарбунарщини, 

створенні здоров’язбережувального, психологічно-безпечного 

середовища в освітніх закладах району. 

2. Модернізація мережі освітніх закладів шляхом організації освітніх 

округів, опорних профільних шкіл згідно з перспективним Планом 

модернізації загальноосвітніх навчальних закладів району і проведення 

конкурсу на кращий опорний заклад, затверджених рішенням 

Татарбунарської районної ради від 22.07.2016 № 132 – VІІ. 

3. Налагодження високопрофесійного наукового інформаційно-

аналітичного супроводу управлінської діяльності, перехід до 
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інноваційних моделей управління. Широке запровадження файдрайзингу 

та маркетингу в управлінні навчальним закладом. 

4. Забезпечення ефективного функціонування та розвитку системи 

методичної роботи, здатної забезпечити професійну, психологічну 

переорієнтацію педагогів на нову філософію освіти, швидку адаптацію в 

контексті сучасних запитів суспільства на високоякісну освіту, досягнень 

педагогічної науки і практики. 

5. Системний моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня 

вихованості, розвитку та рівня навчальних досягнень дошкільників та 

учнів, їх відповідності діючим державним стандартам, Базовому 

компоненту дошкільної освіти. 

6. Здійснення системно-цільового, критеріально-орієнтованого підходу у 

вихованні молодої особистості громадянина України на засадах 

національних, загальноєвропейських і вселюдських цінностей. 

7. З метою системно-цільового підходу до управління освітою та системою 

методичної роботи впровадження, моніторинг, діагностика та експертиза 

районних комплексно-цільових проектів та програм: 

- «Освіта Татарбунарщини на 2015-2018 рр.»; 

- «Наступність освітніх ланок» на 2016-2018 рр.; 

- «Лідер освіти» (довготривалий соціально-педагогічний проект); 

- «Обдаровані діти Татарбунарщини»; 

- «Освітній моніторинг»; 

- «Моделювання індивідуальної траєкторії розвитку дитини»; 

- Програма національно-патріотичного виховання дітей Татарбунарщини; 

- «Урок на основі особистісно зорієнтованого, компетентнісного 

підходу»; 

- «Шкільний методкабінет як творча лабораторія педагога». 

 

Демографічне становище в районі: залишається загальна тенденція до 

зменшення кількості дітей у районі, проте в кількісному вимірі протягом 
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останніх 3-х років загальна кількість учнів залишається стабільною: від 

4006 до 4050 учнів; дітей дошкільного віку (від 0 до 6 років) від 2500 до 

2800 дітей. 

 

МЕРЕЖА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ РАЙОНУ 

Всього шкіл:  

з них: 

19 в них учнів -

3831учнів 

І ст.    - __-__ учнів 

І-П ст.  1     45  учнів 

І-Ш ст.  11 2345  учнів 

гімназій   - __-__ учнів 

ліцеїв   - __-__ учнів 

НВК 7 1441  учнів 

колегіумів - __-__ учнів 

приватних шкіл  - __-__ учнів 

ДНЗ 13 1354  учнів 

ПНЗ 2 1161  учнів 

 

 

МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ 

- з Молдовою (Борисівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – школа з молдовською 

мовою навчання) 

- з Болгарією (Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – школа з вивченням 

болгарської мови). 

Кращі керівники й педагоги району є учасниками українсько-

швейцарського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в 

Україні», міжнародного проекту «Українська миротворча школа» та 

інших. 

 

СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ОСВІТИ  

(станом на 01.09.2016): 

- Підвіз учнів – 100% згідно з потребою. Проте на перспективу згідно з 

Планом модернізації мережі загальноосвітніх шкіл додатково необхідні 

– 4 шкільні автобуси; 
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- Харчування дітей шкільного віку: 100% - пільговий контингент 

- Медичний огляд дітей і педпрацівнкиів – 100%; 

- Забезпечення підручниками – 90%; 

- Правовий статус загальноосвітніх закладів – у комунальній власності 

районної ради; 

- Матеріально-технічний стан загальноосвітніх споруд: з 19 шкіл 17 

знаходяться у типових приміщеннях, 2 – у пристосованих (Спаська 

ЗОШ І-ІІ ст.., Кочкуватський НВК «ЗОШ І ст.- ДНЗ»); 

- Забезпечення вугіллям – 100% шкіл; 

- Забезпечення державних гарантій педагогам: 

o На зарплату – 100%; 

o На оздоровленн згідно зі статею 57 Закону України «Про освіту» - 

100%; 

o На доплати педагогам за сумлінну працю – 10%; 

o На доплати директорам шкіл – 50%. 

Педагогічний склад ЗНЗ, ПНЗ 

Усього вчителів ЗНЗ – 404 

З вищою освітою – 368 

З базовою вищою освітою (бакалаврів) – 6 

З неповною спеціальною освітою – 30 

Спеціалістів: вищої категорії – 142 

І категорії – 131 

ІІ категорії – 51 

Спеціалістів – 80 

Серед них мають звання і відзнаки: 

- Заслужений вчитель України – 1 

- Учитель-методист – 32 

- Старший учитель – 100 

- Відмінник освіти – 38 

- Знак Василя Сухомлинського – 1 
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Кількість працівників ПНЗ – 28 

- З вищою освітою – 22 

- З базовою вищою освітою – 3 

- З середньою спеціальною – 3 

Серед них мають відзнаки: 

- Відмінник освіти України – 1 

- Знак Софії Русової - 1 

 

 


