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ІНФОРМАЦІЯ 
про стан формування оптимальної мережі закладів освіти для 

забезпечення надання якісних освітніх послуг 
 

З метою реалізації в області єдиної державної політики щодо розвитку 
освіти проводиться робота зі створення умов для забезпечення доступної та 
якісної освіти з урахуванням вимог та обставин воєнного часу. Здійснюється 
модернізація мережі закладів освіти для більш ефективного використання їх 
матеріально-технічних, кадрових, фінансових, управлінських ресурсів. 

Основною метою оптимізації мережі закладів дошкільної та загальної 
середньої освіти є забезпечення доступності якісної освіти для всіх дітей 
незалежно від місця проживання, можливості вибору ними навчальних 
закладів; підвищення якості освітніх послуг, ефективності освітнього процесу, 
забезпечення варіативності освітніх послуг з урахуванням індивідуальних 
запитів; створення умов для розвитку здібностей дітей з особливими освітніми 
потребами. 

Формування мережі визначається демографічною  та воєнною ситуаціями 
в області. За останні 5 років народжуваність в області зменшилася майже на 
3 тисячі дітей, із 11628 у 2017 році до 8762 у 2021. На листопад 2022 року за 
межі України з області  виїхало 7196 дітей, з тимчасово окупованих територій 
на Хмельниччину перемістилося 6227 дітей. Майже всі діти, які виїхали за кор-
дон, продовжують навчатися у закладах освіти області з використанням дистан-
ційних технологій. 

На 15 листопада на Хмельниччині функціонує 683 заклади дошкільної 
освіти, з них 153 є структурними підрозділами закладів загальної середньої 
освіти. Дошкільних закладів комунальної форми власності – 675, державної – 1, 
приватної – 7. У закладах дошкільної освіти виховується 37387 дітей, працює 
4,5 тис. педагогічних та 5 тис. технічних працівників. 

Функціонує 561 заклад загальної середньої освіти, у тому числі 21 почат-
кова школа, 212 гімназій та 328 ліцеїв. 

Функціонує 14 закладів освіти обласної комунальної власності з ціло-
добовим перебуванням дітей, з них: 5 ліцеїв (3 – з поглибленим вивченням 
предметів та курсів, 1 – з посиленою військово-фізичною підготовкою), 1 – для 
дітей, які потребують додаткового соціального захисту; 5 спеціальних шкіл (3 – 
для дітей з інтелектуальними порушеннями, 1 – для дітей із порушенням зору, 
1 – для дітей із порушенням слуху та мовлення); 3 навчально-реабілітаційні 
центри для дітей зі складними порушеннями, 1 дитячий будинок. Проєктна 
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потужність закладів – 3872 дитини. У 2022/2023 навчальному році контингент 
становить 2802 дитини (88% від проєктної потужності). 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 серпня 
2017 року № 526-р “Про Національну стратегію реформування системи інсти-
туційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з 
реалізації її І етапу” здійснено детальний аналіз мережі та контингенту дітей 
закладів з цілодобовим перебуванням дітей та затверджено Стратегічний план 
розвитку мережі закладів загальної середньої освіти – об’єктів спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Хмельницької області” 
(рішення сесії Хмельницької обласної ради від 21.12.2018 № 44-23/2018). 

Зокрема передбачено збереження функціонування Кам’янець-Подільського 
ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою та перехід ліцеїв загальної 
середньої освіти до 2027 року на здобуття профільної освіти та перепрофілю-
вання їх на спеціалізовані заклади. 

Згідно з рішеннями Міністерства освіти і науки України та обласної 
військової адміністрації Кам’янець-Подільський ліцей з посиленою військово-
фізичною підготовкою розміщено у приміщенні навчального корпусу 
Державного навчального закладу “Подільський центр професійно-технічної 
освіти”. 

Державне майно передано зі сфери управління Міністерства освіти і 
науки України до сфери управління Хмельницької обласної військової адмі-
ністрації.  

Крім того, з 01 вересня 2022 року розпочато освітній процес у Держав-
ному ліцеї-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою “Кадецький 
корпус” імені І.Г. Харитоненка Державної прикордонної служби України. 
Учнівський контингент ліцею становить 249 ліцеїстів. Департаментом забезпе-
чується організаційна та методична підтримка педагогічного, адміністратив-
ного персоналу та ліцеїстів цього закладу. 

У закладах загальної середньої освіти навчається 140 271 учень, працює 
15 588 педагогічних та 8 тисяч технічних працівників.  

Зменшення кількості дітей шкільного віку у сільській місцевості  при-
звело до закриття у поточному році 13 закладів загальної середньої освіти, 
2 реорганізовано у філії, через відсутність учнів призупинено навчальний про-
цес у 5, 30 реорганізовано з пониженням ступеня. У 2 закладах відновлено 
юридичний статус.  

У 25 територіальних громадах відсутні заклади загальної середньої освіти 
із малою наповнюваністю: у Хмельницькому районі нараховується 8 громад, 
Кам’янець-Подільському – 7, Шепетівському – 10. 

Середня наповнюваність класів в області цьогоріч становить 19 учнів, 
найбільша – у Хмельницькій міській територіальній громаді – 29 учнів, 
найнижча у Китайгородській сільській територіальній громаді – 8. 
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Функціонування закладів освіти із малою кількістю учнів призводить до 
значних перевитрат бюджетних коштів через високу вартість утримання 1 учня. 
Середня вартість по області у 2021 році становила 32,8 тис. гривень. До 
прикладу, найвища вартість 1 учня у Полонській початковій школі № 5 – 
109,2 тис. грн, Терешовецькій ЗОШ І-ІІ ступенів Лісовогринівецької сільської 
ради – 100,8 тис. грн, Кудринецькій гімназії Розсошанської сільської ради – 
100,0 тис. гривень. Такі затрати не забезпечують якість освіти, а спрямовуються 
лише на оплату праці, утримання приміщень та комунальні послуги. 

З початком повномасштабного вторгнення росії на територію України 
постало питання організації навчального процесу під час дії правового режиму 
воєнного стану, а також забезпечення безпеки дітей під час перебування в 
закладах освіти. 

На 18.11.2022 комісією для організації роботи з обстеження закладів 
освіти щодо готовності до нового 2022/2023 навчального року розглянуто 
рівень готовності всіх закладів освіти області щодо організації офлайн нав-
чання. Наразі: 440 (69%) закладів дошкільної освіти, 474 (78%) заклади загаль-
ної середньої, 23 (100%) професійної  (професійно-технічної), 20 (100%) закла-
дів передвищої та 13 (100%) вищої освіти отримали комісійний дозвіл та 
розпочали навчальний процес у  змішаному (очно-дистанційному) або офлайн 
режимах. 

Заклади, в яких відсутні укриття, повинні вирішувати питання щодо 
надання якісних освітніх послуг з використанням дистанційних технологій. 
У малокомплектних школах із застарілою матеріально-технічною базою, 
оновити навчальне обладнання неможливо відповідно до сучасних умов. 

Усі ці чинники підтверджують необхідність створення освітнього середо-
вища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини. Це стане мож-
ливо лише за умови концентрації матеріальних, людських, організаційних 
ресурсів. 

У зв’язку з ліквідацією закладів загальної середньої освіти та з метою 
раціонального і ефективного використання наявних у закладах освіти та їх 
філіях ресурсів, їх модернізації, створення єдиного освітнього простору, без-
печного освітнього середовища та надання якісних освітніх послуг, особливо у 
сільській місцевості, продовжується робота щодо надання закладам загальної 
середньої освіти статусу опорних. На цей час в області функціонує 41 опорний 
заклад освіти з 32 філіями (8 закладів отримали статус з початку 2022 року). 

Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти передбачає 
обов’язкове врахування віддаленості місця проживання дитини до найближчого 
закладу освіти. 

На звітну дату підвіз учнів та педагогічних працівників до закладів ос-
віти, які працюють за очною або змішаною формами, здійснюють 345 шкільних 
автобусів. 82 транспортні одиниці передано для потреб Збройних сил України, 
13 транспортних одиниць були в користуванні місцевих комісаріатів, до 
початку навчального року їх повернуто балансоутримувачам. Потреба по 
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області становить 132 одиниці. У цьому році заплановано придбати та передати 
територіальним громадам 18 транспортних засобів. Крім того, за кошти місце-
вих бюджетів придбано 3 шкільних автобуси, проводяться закупівельні про-
цедури для придбання ще 4. 

Альтернативою державним/ комунальним закладам освіти в умовах 
сьогодення можуть стати приватні школи. На сьогодні в області функціонує 
6 таких закладів. 

Для забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими 
освітніми потребами в області утворено та функціонують 27 інклюзивно-
ресурсних центрів. Існує потреба в утворенні ще 3 (2 – м. Хмельницький, 1 – 
м. Кам’янець-Подільський) відповідно до кількості дитячого населення. 

Діяльність інклюзивно-ресурсних центрів спрямовано на застосування 
принципів індивідуалізації у плануванні та організації освітнього процесу для 
дітей з особливими освітніми потребами, а також  оцінки результатів навчання. 

У разі їх відсутності у територіальній громаді діяльність існуючих 
інклюзивно-ресурсних центрів організовується в одній із форм співробітництва, 
визначених Законом України “Про співробітництво територіальних громад”. 

Наразі із 27 інклюзивно-ресурсних центрів 11 – обслуговують тільки 
власні територіальні громади, 10 – обслуговують також територіальні громади, 
де інклюзивно-ресурсні центри не створено.  

Разом з тим, відсутня співпраця між органами місцевого самоврядування 
при розширенні територіальної зони обслуговування інклюзивно-ресурсним 
центром відповідного регіону. 

Не підписано угоди про співпрацю між 5 інклюзивно-ресурсними цен-
рами та 9 територіальними громадами, зокрема,  

Віньковецької селищної ради із Зіньківською сільською радою; 

Волочиської міської ради із Війтовецькою, Наркевицькою селищними 
радами;  

Красилівської міської ради із Антонінською селищною, Щиборівською, 
Заслучненською сільськими радами; 

Гвардійської сільської ради із Чорноострівською селищною радою; 

Ізяславської міської ради із Сахновецькою, Плужненською сільськими 
радами. 

Це унеможливлює забезпечення психолого-педагогічного супроводу 
дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі тих, які навчаються 
інклюзивно, та дітей, охоплених педагогічним патронажем (індивідуальне нав-
чання). 

В області функціонує 23 заклади професійної (професійно-технічної) 
освіти) та 3 навчальні центри при установах виконання покарань, в яких 
навчаються 9289 здобувачів освіти. 
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На виконання статті 27 Закону України “Про Державний бюджет України 
на 2016 рік” здійснюються заходи з підготовки до передачі з державної влас-
ності у спільну власність територіальних громад Хмельницької області цілісних 
майнових комплексів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.  

Наразі прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України про пере-
дачу 9-ти таких закладів. 

Щодо 4-х закладів підготовлено пакети правовстановлюючих документів 
на нерухоме майно та земельні ділянки. Готуються техніко-економічні обґрун-
тування для подання до Міністерства освіти і науки України. У 5-х навчальних 
закладах виготовлення правовстановлюючих документів на земельні ділянки 
відкладено на невизначений термін у зв’язку з тим, що справи по спірних 
земельних ділянках знаходяться на розгляді у судах. У решті закладів триває 
процесс виготовлення правовстановлюючих документів на нерухоме майно та 
земельні ділянки. Заплановано створення навчально-реабілітаційного закладу 
професійної освіти на базі Грицівського вищого художнього професійного 
училища № 19. 

На території Хмельницької області функціонує 33 заклади освіти фахової 
передвищої (20) та вищої (13) освіти усіх рівнів акредитації та форм власності, 
у тому числі 5 університетів, 2 академії, 5 інститутів, 20 коледжів та 1 філія 
Донецького національного університету імені Василя Стуса “Бізнес-інновацій-
ний центр “ДонНУ – Поділля”. Також функціонують 2 заклади вищої та 2 за-
клади фахової передвищої освіти з тимчасово окупованих територій. 

Загальний ліцензований обсяг закладів вищої освіти становить 13997 осіб, 
при цьому загальна кількість здобувачів освіти на І курс навчання у 2022/2023 нав-
чальному році нараховує 5933 особи, або усього 42% до ліцензованого обсягу. 

Кількість випускників з отриманням повної загальної середньої освіти у 
2021/2022 навчальному році становила 7424 особи, що на 226 осіб менше у 
порівнянні з 2020/2021 навчальним роком.  

Загальний ліцензований обсяг закладів вищої освіти на 47% перевищує 
кількість випускників закладів загальної середньої освіти. Відтак, мережа за-
кладів вищої освіти та фахової передвищої освіти області потребує оптимізації 
з метою створення умов надання якісної освіти та підготовки конкуренто-
спроможних фахівців для задоволення потреб ринку праці. Департаментом 
було надано відповідні пропозиції  щодо оптимізації закладів вищої освіти до 
Міністерства освіти і науки України. 

На 01 вересня 2022 року в області функціонувало 64 заклади позашкіль-
ної освіти, з них: 

24 – дитячо-юнацькі спортивні школи підпорядкування галузі “Освіта”; 

36 – комплексні/профільні будинки творчості учнівської молоді, станції 
туристів, техніків, юннатів тощо; 

3 – обласні центри позашкільної освіти; 

1 – Державний центр естетичного виховання учнівської молоді. 



 6

У цих закладах займається 33850 дітей, що становить 25% від загальної 
кількості дітей віком від 6 до 17 років. 

За останній рік відбулися зміни у мережі закладів позашкільної освіти, їх 
кількість зменшилася з 67 до 64. Продовжується оптимізація мережі закладів 
шляхом злиття, об’єднання невеликих профільних центрів. Зокрема, відбулося 
об’єднання двох обласних центрів позашкільної освіти.   

Варто зауважити, що формування оптимальної мережі закладів освіти 
будь якої форми власності, здійснюється за рішенням засновника та з дотри-
манням усіх визначених законодавством обговорень з громадськістю. 

Засновникам закладів освіти необхідно активізувати свою діяльність 
щодо раціонального формування освітньої мережі, що позитивно впливатиме 
на якість усіх рівнів освіти та забезпечить ефективне та економне використання 
фінансових ресурсів. 

На сьогодні проблемними залишаються такі питання: 

покращення безпекових умов у закладах освіти; 

будівництво захисних споруд у закладах освіти, які організовують свою 
діяльність лише дистанційно; 

формування оптимальної мережі закладів дошкільної та загальної серед-
ньої освіти органами місцевого самоврядування; 

створення умов для дистанційного навчання (забезпечення комп’ютер-
ною технікою, покриття високошвидкісним інтернетом); 

створення трьох інклюзивно-ресурсних центрів у містах Кам’янець-По-
дільський та Хмельницький; 

завершення передачі з державної власності у спільну власність територі-
альних громад Хмельницької області цілісних майнових комплексів закладів 
професійної (професійно-технічної) освіти ; 

недопущення скорочення мережі закладів позашкільної освіти; 

покращення матеріально-технічного забезпечення освітніх послуг, прид-
бання предметних лабораторій та STEM-кабінетів; 

оптимізація мережі закладів передвищої та вищої освіти відповідно до 
потреб абітурієнтів. 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 
 
 


