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В червні 2017 року Херсонським обласним відділенням Соціологічної асоціації України на 
замовлення ГО «Каховська ініціатива», у партнерстві з Відділом освіти Каховської міської 
ради, було проведено соціологічне дослідження щодо визначення якості освітніх послуг, 
що надаються закладами загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в місті 
Каховка.

ІНФОРМАЦІЯ 
ПРО ДОСЛІДЖЕННЯ

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ: 
визначення пріоритетних напрямів розвитку та модернізації освітньої 
сфери міста Каховка, як українського малого міста.

Для отримання інформації застосовані наступні методи: 

• Масове стандартизоване (кількісне) опитування батьків школярів.
Під час кількісного дослідження було проведено анкетування батьків учнів усіх загаль-
ноосвітніх шкіл міста (школи №1-6 і Гімназія). Обсяг вибіркової сукупності (загальна 
кількість опитаних) – 512 осіб. Обсяг вибіркової сукупності був визначений відповідно 
до загальних вимог репрезентативності і завданнями подальшого аналізу. Квота рес-
пондентів, опитаних у кожній зі шкіл, визначалася кількістю учнів у школах.

• Фокусовані групові інтерв’ю (загальна кількість – 7).
Фокус-групи включали наступні категорії респондентів: батьки учнів загальноосвітніх 
шкіл, батьки дітей, що відвідують дитячі садки та позашкільні заклади, вчителі загаль-
ноосвітніх шкіл, вихователі дитячих садків, а також громадські діячі та представники 
органів місцевого самоврядування.

• Глибинні інтерв’ю (загальна кількість – 12)
Інтерв’ю проведено з директорами каховських шкіл та позашкільних закладів, завідую-
чими дитячих садків, спеціалістами Відділу освіти Каховської міської ради.

ВИКОНАВЦІ:

Коробов Володимир Кузьмич, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціально- 
економічної географії Херсонського державного університету, директор Центру дослід-
жень південноукраїнського прикордоння. 

Гоманюк Микола Анатолійович, кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соці-
ально-економічної географії Херсонського державного університету, голова Херсонського 
обласного відділення Соціологічної асоціації України.

Даниленко Ігор Віталійович, старший викладач кафедри методів соціологічних дослі-
джень Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
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Більшість опитаних у масовому опитуванні – жінки у віці від 30 до 40-45 років, які вихову-
ють одну або дві дитини шкільного віку. Приблизно третина опитаних мають, крім школя-
рів, дитину (дітей) дошкільного віку.

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПИТАНИХ

РИСУНОК 1.
Стать опитаних (N=512), %

РИСУНОК 2. 
Вік опитаних (N=512), %

до 30 років

31-35 років

36-40 років

41-45 років

46 років і старше

7
13

30

32

18

Чоловіча

Жіноча

16

84
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РИСУНОК 3.
Кількість дітей у родині (N=512), %

РИСУНОК 4. 
Кількість у родині дітей шкільного віку 
(N=512), %

РИСУНОК 5. 
Кількість у родині дітей дошкільного віку 
(N=512), %

1 дитина 2 дітей 3 дітей 4 дітей 5 дітей 6 дітей

45 
42 

10
2 1 <1

Немає дітей
дошкільного віку

Одна
дитина

Двоє
дітей

66

33

1

Одна 
дитина

Двоє
дітей

Троє дітей
або більше

68

28

4
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РОЗДІЛ 1

ОСВІТНЯ СФЕРА 
МІСТА КАХОВКИ
1.1
ОЦІНКА ЯКОСТІ 
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В КАХОВЦІ

В ході масового опитування, батьків дітей шкільного віку просили оцінити якість освітніх 
послуг у м. Каховка за низкою ознак. В цілому, отримано досить позитивні оцінки освітньої 
сфери, про що свідчить позитивний баланс оцінок практично за усіма позиціями [Рисунок 
6], а середні оцінки мають значення не нижче 3 балів за 5-бальною шкалою [Таблиця 1].

До 80% опитаних цілком або частково задоволені роботою шкіл і дошкільних уста-
нов міста. Це тверда четвірка за п’ятибальною шкалою, на що вказують середні оцінки  
[Таблиця 1]. Не викликає особливих нарікань і виховна робота у навчальних закладах мі-
ста, а також об’єктивність оцінювання рівня знань і успішності школярів.

Організація харчування в дитячих садках оцінюється досить високо – в цілому батьки за-
доволені. А щодо харчування школярів, то батьки висловлюють помітно частіше невдо-
волення – кожен п’ятий оцінює організацію харчування в школах міста зі знаком мінус. 
Детальніше про харчування дітей в навчальних закладах йдеться нижче [Розділ 4].

Організацією позашкільної зайнятості дітей – роботою секцій, гуртків, студій, клубів – 
батьки частіше за все задоволені. У Каховці працюють наступні позашкільні навчальні 
заклади: Центр дитячої творчості, Станція юних техніків, Станція юних натуралістів, Дитя-
чо-юнацька спортивна школа, Міжшкільний навчально-виробничий комбінат.

Найменш задоволені батьки матеріально-технічним забезпеченням шкіл і дитячих садків. 
Більшою мірою це стосується не зовнішнього вигляду будівель або благоустрою територій 
навколо навчальних закладів, а внутрішнього ремонту та оснащення приміщень. Є нарі-
кання з боку багатьох батьків і щодо впровадження у навчання новітніх технологій. За 
цими позиціями отримано найбільшу кількість негативних оцінок, а також існує найбіль-
ший розкид думок батьків (за показниками коефіцієнтів варіації у Таблиці 1).
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РИСУНОК 6. 
Оцінка якості освітніх послуг в Каховці. Баланс оцінок (N=512), %

* Оцінка «позитивно» є об’єднанням значень 4 і 5 за п’ятибальною шкалою. Оцінка «негативно» є об’єднанням значень 
1 і 2 за п’ятибальною шкалою. На діаграмі не представлені респонденти, які обрали значення 3 (середня оцінка, що 
вказує на неможливість оцінити ознаку, ані позитивно, ані негативно).

Середні оцінки мають значення від 3 до 4 балів за п’ятибальною шкалою. Порівняно не-
високо оцінюється організація харчування в школах, впровадження в навчання новітніх 
технологій та матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів. За цими позиціями 
батьки дали найменш узгоджені оцінки. Що вказує на основні проблеми освітньої сфери 
в м. Каховка.

Загальна якість роботи шкіл

Загальна якість роботи
дошкільних навчальних закладів

Виховна робота в навчальних закладах

Харчування в дитсадках

Об’єктивність оцінювання
рівня знань та успішності учнів

Загальна якість роботи позашкільних
навчальних закладів (секцій, гуртків)

Рівень безпеки дітей в навчальних закладах

Зовнішній вигляд навчальних закладів,
благоустрій їх територій

Збереження та зміцнення здоров’я
дітей в навчальних закладах

Харчування в школах

Впровадження новітніх освітніх технологій

Матеріально-технічна забезпеченість
навчальних закладів
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65
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59

52

40
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ТАБЛИЦЯ 1. 
Оцінка якості освітніх послуг в Каховці, середні значення

* Дані таблиці ранжовані за стовбцем «Середні значення»
** Коефіцієнт варіації є показником неоднорідності думок. Значення, які перевищують 30%, говорять про те, що оцін-
ки були різні – як позитивні, так і негативні. Невисокі значення коефіцієнта говорять про достатню одностайність 
респондентів в даному питанні.

Середні значення Коефіцієнт варіації**

Загальна якість роботи шкіл 4.0 17.5%

Виховна робота в навчальних закладах 4.0 22.5%

Загальна якість роботи  
дошкільних навчальних закладів

4.0 20.1%

Харчування в дитсадках 3.8 23.9%

Об’єктивність оцінювання рівня знань та  
успішності учнів

3.8 22.8%

Загальна якість роботи  
позашкільних навчальних закладів (секцій, гуртків)

3.8 26.5%

Зовнішній вигляд навчальних закладів,  
благоустрій їх територій

3.7 23.9%

Рівень безпеки дітей в навчальних закладах 3.7 25.9%

Збереження та зміцнення здоров’я дітей  
в навчальних закладах

3.6 26.7%

Харчування в школах 3.4 33.8%

Впровадження новітніх  освітніх технологій 3.2 33.0%

Матеріально-технічна забезпеченість  
навчальних закладів

3.0 34.4%
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1.2
ПРОБЛЕМИ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ 
М. КАХОВКИ

В ході опитування батькам школярів ставилося питання: «Які проблеми освітньої сфе-
ри Каховки, на вашу думку, є найбільш гострими?». Найбільшими проблемами шкіл 
респонденти вважають перевантаженість шкільної програми – занадто велике навчальне 
навантаження на дитину, а також фізичне навантаження через занадто важкий портфель 
(рюкзак), у якому дитині треба носити до школи багато підручників. Крім цього, важливими 
недоліками шкільної освіти міста, на думку батьків, є недостатня забезпеченість шкільни-
ми підручниками та відсутність, чи брак електронних технологій навчання (Інтернет, план-
шети, електронні книги тощо) [Рисунок 7].

Приблизно чверть батьків (26%) не задоволена позакласною зайнятістю своїх дітей (на 
їхню думку, в місті не вистачає гуртків і секцій), а стан спортивних та ігрових майданчиків 
на вулицях Каховки оцінює як незадовільний.

Помітна частина батьків стурбована необхідністю звертатися до репетиторів для того, щоб 
їхні діти змогли підтягнути шкільні оцінки або підготуватися до іспитів, ДПА, ЗНО. Для 
багатьох проблемою є переповненість класів в школах і груп в дитячих садках. Сучасна 
дитина потребує більшої уваги з боку вихователя і вчителя, тому 30 і більше осіб у класі, 
як було за радянських часів, – це забагато. Також у значної кількості батьків викликає за-
непокоєння необхідність здавати гроші на потреби школи, класу, дитячого садка. Важли-
вими проблемами є недоліки в організації харчування, стан навчальних приміщень і слабке 
опалення приміщень навчальних закладів у зимовий період.

Шкільні побори на потреби навчальних закладів батьків безумовно хвилюють, але бать-
ківські комітети, котрі збирають ці «добровільні внески», тиску на батьків практично не 
здійснюють. Також мало хто вказує в якості проблеми хабарництво в навчальних закла-
дах, наприклад, за прийом дитини в дитячий садок або виставлення позитивних оцінок у 
школах. Про ці проблеми ніхто не згадав і під час проведення фокус-груп.
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РИСУНОК 7. 
Найбільш гострі проблеми освітньої сфери м. Каховки (N=512), %*

* Відповідаючи на це питання респонденти могли обрати кілька варіантів відповідей, тому сума всіх відповідей 
перевищує 100%.
** Інше (11 відповідей): переважно названо недоліки щодо змісту шкільної програми – «Ухудшилась школьная про-
грамма, уменьшилось количество часов по математике, украинскому языку, украинской литературе, физике, 
химии», «Забагато непотрібної інформації у шкільній програмі» та ін.

 
Занадто важкий рюкзак учня — дитині треба 

носити багато підручників до школи

Занадто велике навчальне навантаження на дитину

Недостатня забезпеченість підручниками в школах

Відсутність електронних технологій навчання 
(Інтернет, планшети, електронні книги тощо)

Недостатня кількість факультативів, 
гуртків та спортивних секцій 
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та ігрових майданчиків на вулиці
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матеріал без репетитора

Переповненість класів в школах
та груп в дитячих садках
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в навчальних закладах
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Більшість перерахованих вище проблем називалися батьками школярів і під час фо-
кус-груп. Найчастіше учасники дискусій говорили про те, з якими важкими рюкзаками їхні 
діти йдуть до школи, а також про перевантаженість шкільної програми:

– … у меня ребенок учит до десяти вечера уроки и бывает такое, бывает и позже… Утром 
в шесть часов встаем, доучиваем. Очень большая нагрузка!

– Они сейчас учат в пятом классе то, что мы учили в восьмом, девятом.
– Программа ориентирована на очень сильного ребенка, на очень сильного ребенка!
– … очень тяжелая программа для детей. Не каждый ребенок на 100% может ее вытя-

нуть. Один в классе может потянуть такую программу.

Батьків не може не турбувати, що проблеми, що виникають через недостатнє фінансу-
вання шкіл, перекладаються на їхні плечі. У більшості випадків батьки ставляться до цієї 
ситуації із розумінням. Також їм відомо, що навчальні заклади останнім часом отримують 
значне бюджетне фінансування, і принаймні частина шкільних проблем вирішується без 
залучення батьківських коштів. Однак батькам, батьківським комітетам хотілося б мати 
доступ до відкритої і докладної інформації (наприклад, на сайті міського відділу освіти) 
про те, скільки грошей з місцевого бюджету виділяється на школи, і як ці гроші витрачено. 
Так само батьки хочуть отримувати інформацію про проведення тендерів, наприклад, на 
закупівлю будівельних матеріалів для ремонту шкіл або продуктів харчування для шкіль-
них їдалень. Деякі батьки висловили бажання брати участь у прийнятті рішень при прове-
денні тендерів: «каким-то Интернет-голосованием, например».

На фокус-групах обговорювалася проблема недостатньої охорони шкіл, куди можуть 
безперешкодно потрапляти сторонні дорослі. Немає огорож і навколо шкільних територій 
– на майданчиках біля школи можуть знаходиться сторонні, бігати бездомні собаки. Під’їзд 
автомобілів до шкіл не організований, місцями вони перекривають дітям дорогу до школи.
 

Існують претензії і щодо харчування школярів. Учнів 5-11 класів за бюджетні кошти не 
годують, а система харчування, навіть за рахунок батьків, не налагоджена. Висловлюється 
невдоволення з приводу одноманітного меню, відсутності вибору страв, організації харчу-
вання: «у нас в актовом зале столовая находится за перегородкой».

У фокус-групах брали участь не тільки батьки школярів, а й вчителі каховських шкіл. 
Підсумуємо висловлені ними думки.

Основним недоліком шкільної освіти в м. Каховки сьогодні є недостатня матеріальна 
база.

Бракує підручників. Це є проблемою окремих паралелей класів, зокрема тих, які на-
вчаються за новим державним стандартом (навесні 2017 року це були четверті і восьмі 
класи). Підручники або відсутні, або кількості підручників не вистачає на клас. Є практика 
придбання підручників у попередніх класів або самостійна закупівля підручників у видав-
ництв, але це можливо тільки за ініціативою батьків – вчителі не можуть примушувати ку-
пувати підручники. Деякі батьки роблять ксерокопії або роздруковують електронну версію 
підручника, яку можна знайти в Інтернеті. Але так роблять тільки деякі ініціативні батьки. 
Міська влада виділила кошти на придбання недостаючих підручників, але цей процес три-
валий, бо багато з них не надруковані.

Бракує приладів і реактивів для дослідів, макетів тощо. Особливо це є критичною 
проблемою для кабінетів природничих наук – фізики, хімії, біології. Все доводиться пока-
зувати «на пальцях», на малюнках, досліди демонструвати на екрані.
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Бракує спортивного спорядження для уроків фізкультури, спортивних змагань, турис-
тичних походів з дітьми.

– Я закончила школу эту же, в которой работаю, в 1985 году. Вот с того времени ничего 
не менялось – ни эта [шведская] стенка, ни эти [гимнастические] скамейки. Мы тем же 
инвентарем пользуемся...

Бракує техніки для впровадження в навчання ІКТ – інформаційних комунікаційних 
технологій. Останнім часом в школах з’явились інтерактивні класи, електронні дошки. Це 
обладнання є вкрай затребуваним в школах. Втім, як відзначають практично усі вчителі, 
таким чином повинні бути обладнані всі класи, а не один-два на школу. Теж саме можна 
сказати й про наявність в школах комп’ютерних класів, ресурсних центрів, лінгафонних 
кабінетів і таке інше.

Використання методів ІКТ є дуже важливою частиною навчання в сучасній школі, тому 
що сприйняття сучасних дітей, за словами вчителів, є візуально-орієнтованим, ігровим, 
інтерактивним: «… зараз у нас нові – ігрові діти. Вони звикли сидіти в планшетах. Для них 
треба, щоб це була картинка… А ми їм даємо теорію, схеми, таблиці… їм важко... Зараз їм 
набагато краще все це переглянути».

Перешкодою використання ІКТ в школі є не тільки недостатня оснащеність класів, а й 
відсутність комп’ютерної грамотності значного числа вчителів, перш за все, похилого 
віку. За приблизними оцінками вчителів лише 70% їхніх колег повноцінно користуються 
комп’ютером, мають адресу електронної пошти, спілкуються в соціальних мережах.

Однією з головних проблем сучасної школи є перевантаженість учнів через неузгодже-
ність програм і ускладнення тем. Частково вихід з цієї ситуації передбачено в новій ре-
формі середньої освіти. Йдеться про метапредметність, інтегровані курси, які дозволяють 
забезпечити цілісність знань і розвантажити учнів.

Крім цього, вчителів турбують деякі нововведення нинішньої реформи освіти, зокрема, 
введення інклюзивної освіти. Вчителі в цілому підтримують ідею інклюзивних класів, але 
вважають, що каховські школи до цього поки що недостатньо підготовлені. Інклюзивний 
клас є звичайним класом, в складі якого є від одного до трьох дітей з особливими потре-
бами.

• По-перше, в школах відсутня інфраструктура для дітей з особливими потребами. 
Наприклад, респонденти кажуть, що пандус зараз є тільки в одній школі (ЗОШ №4), 
але лише на вході до школи; інші поверхи і приміщення школи не обладнані для 
пересування візком.

 
• По-друге, відсутня спеціальна підготовка педагогів для роботи в таких класах – не 

проводяться відповідні семінари, курси тощо. Зараз все тримається на ініціативі і 
самоосвіті вчителів.

• По-третє, відсутні кадри. Інклюзивна освіта передбачає роботу в класі асистента 
вчителя (або асистента вихователя, якщо це у дитячих садках), який має допомагати 
вчителю проводити уроки, а також асистента дитини, який допомагає у догляді за 
дитиною, якщо у цьому є потреба. Робота асистента дитини наразі не оплачується 
з бюджету, його наймають батьки, або самі батьки і виконують цю роль. Нарешті, 
робота педагогів в інклюзивних класах повинна відповідним чином оплачуватися:

– Детский садик «Аленка», если я не ошибаюсь, уже год работает по инклюзивному обра-
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зованию. На своем голом энтузиазме. В четвертой школе на следующий год планирует-
ся инклюзивный класс. Только почему-то не планируется оплата педагогов.

– Государством выделяется на каждого инклюзивного ребенка в 2,5 раза больше, чем на 
обычного ребенка. А у нас денег нет.

Деяку розгубленість викликає у вчителів реалізація програми «Нової школи» в плані про-
фільності навчання старших школярів (після 9 класу).

– Я зараз туманно все це уявляю.
– Як це буде на рівні міста, що це буде? Куди підуть наші діти, де ця буде школа? Як це буде 

там? Просторово і географічно, кадрово.
– Знову ж таки, буде питання про підготовку кадрів, про матеріально-технічну базу та-

кої профільної старшої школи. А вона вже ось не за горами.

Занепокоєння вчителів викликає також можливий перехід шкіл до економічної неза-
лежності в рамках процесів децентралізації, які проходять в Україні. Вчителі побоюються, 
що це призведе до погіршення умов праці, зниження оплати праці, зменшення можливо-
стей для підвищення кваліфікації тощо.

Деякі вчителі і вихователі дитячих садів незадоволені роботою Міського науково-мето-
дичного центру (колишнього Методичного кабінету). У такому центрі, говорили учасники 
фокус-груп, повинні працювати найбільш досвідчені педагоги, з новими ідеями, необхід-
ною літературою. На практиці, для пошуку інформації про нові підходи в навчанні та літе-
ратури частіше використовується Інтернет, а не науково-методичний центр. Тому прозву-
чали сумніви з приводу необхідності існування Центру.  

Для вчителів важливо розширювати арсенал методів і форм навчання, підвищувати ква-
ліфікацію. Вчителі каховських шкіл раз на 5 років проходять відповідні курси в Херсон-
ській академії неперервної освіти. Але було б добре, якщо така система підготовки та 
підвищення кваліфікації існувала б на рівні Каховки. Щоб була можливість запрошувати 
фахівців, проводити семінари тут, на місці. Альтернативою є дистанційні форми навчання, 
наприклад, онлайн-курси «Prometheus» та інші. Але ці системи треба серед вчителів попу-
ляризувати, навчати їм, показувати їх користь.

Ще одна пов’язана з підвищенням кваліфікації проблема – отримання цікавої та своєчас-
ної інформації про курси, конференції. Інформація про конференції на херсонському 
рівні (через Херсонську академію неперервної освіти), за словами вчителів, спускається 
на школи завжди. Інколи є інформація про всеукраїнські конференції від МОН. Втім за-
гального для каховських шкіл джерела інформації, наприклад Інтернет-ресурсу, де можна 
було б дізнатися новини і актуальну інформацію з цього приводу, у Каховці немає. Існує 
сайт «Освіта Каховки»1 (офіційний веб-сайт відділу освіти Каховської міської ради), але він 
містить лише звітну інформацію. Зараз працює створена міським відділом освіти група у 
мережі Facebook, яка також має назву «Освіта Каховки»2. На жаль, цим ресурсом вчителі 
не досить активно користуються.

Ще одна важлива проблема – міжнародне партнерство шкіл міста. У каховських школах 
вже є досвід обміну школярами, візитів школярів з інших країн (Польщі, США). Але остан-
нім часом у шкіл не вистачає фінансових можливостей забезпечити такий обмін (треба 
забезпечити проїзд, проживання, відпочинок гостей).

1 http://osvitakakhovky.ks.ua/
2 https://www.facebook.com/groups/osvitakakhovky/
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Крім цього, вчителі говорили про проблему заохочення обдарованих дітей. Існує міська 
програма «Обдарована дитина», але нагороди, які отримують діти за виграні олімпіади та 
інші академічні успіхи абсолютно не відповідають рівню цих досягнень (грамоти, недорогі 
цукерки, незначні суми грошей). 

Талановиті школярі повинні нагороджуватися, наприклад, цікавими поїздками, цінними 
призами – планшетами, книгами. Таким дітям потрібно виділяти з міського бюджету спе-
ціальні стипендії (така практика на обласному рівні існувала, хоча і недовго). Це буде 
мотивувати і дітей, і вчителів теж.

Більшість шкільних проблем так чи інакше пов’язані з недостатнім фінансуванням. Крім 
бюджетних і батьківських грошей є також допомога спонсорів. Відомі приклади такої до-
помоги – компанія «Каргілл» подарувала кожній школі мультимедійну дошку. Але це скоріше 
поодинокий приклад. Систематична спонсорська допомога навчальним закладам в Кахов-
ці відсутня.

Ті ж самі проблеми було названо і директорами каховських шкіл під час глибинних 
інтерв’ю.

Головна проблема, вважають директори, – недостатня матеріально-технічна база. 
Бракує багато чого, починаючи з класних журналів і закінчуючи шкільними меблями, анти-
сколіозними партами для молодших школярів, комп’ютерами, принтерами, інтерактивними 
дошками, сучасним обладнанням класів фізики, хімії, біології: «преподавать на меле и до-
ске – это уже архаизм» тощо.

Не менш гостра проблема – кадрова. Школи потребують молодих, ініціативних вчителів, 
«у яких 101 ідея». Сучасний вчитель повинен бути науковцем, а не «урокодавцем», захо-
плювати і мотивувати школярів вчитися. Проблема, зокрема, полягає в тому, що школи 
не можуть впливати на кадрову політику, наприклад, звільнити безініціативного вчителя. 
Деякі директори бачать вихід із цієї ситуації у введенні системи укладення з учителями 
контрактів, як це роблять у вишах. 

Також директори стурбовані ситуацію щодо профільного навчання старшокласників. 
Створюючи профільні класи, школа неспроможна забезпечити спеціалізацію, достатню 
різноманітність варіантів профільного навчання. Потрібні предмети за вибором, індивіду-
альні плани навчання та інше, тобто підхід до профільного навчання повинен бути повні-
стю змінений.

Існує проблема, пов’язана з нестачею підручників, які видаються школам. Бракує також 
бібліотечних фондів, книг в шкільних бібліотеках. В цілому шкільні бібліотеки повинні 
бути переформатовані в сучасні інформаційні центри, з комп’ютерною системою пошуку 
інформації, сучасним обладнанням і організацією.

Ще одна проблема, про яку розповіли директори шкіл, – це примусова участь школя-
рів у різних позашкільних, міських заходах (переглядах фільмів, вистав, мітингах, ліній-
ках, зустрічах з відомими людьми і таке інше). Найчастіше такі заходи відбуваються під 
час шкільних занять, які доводиться переривати – страждає навчальний процес. До таких 
заходів, вважають директори, повинні залучатися лише ті школярі, для яких ця подія є 
важливою і цікавою. Такі події не повинні бути приводом для масового пропуску занять.
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У фокус-групах брали участь не тільки вчителі, а й вихователі дитячих садочків міста. 

Головна проблема всіх дошкільних установ в місті – недостатнє фінансування, брак ко-
штів. Працівники дошкільних установ відзначають збільшення бюджетного фінансування 
за останні два роки. Однак ці кошти виділяються і витрачаються, перш за все, на внутрішні 
ремонтні роботи, заміну вікон, необхідні будівельні матеріали. Бюджетні гроші не витрача-
ються на необхідний в роботі вихователів дитячих садків інвентар – канцелярські товари, 
іграшки та ігри, комп’ютери та принтери, дидактичні матеріали і багато іншого. Найчастіше 
потрібні для роботи речі – зошити, журнали, книги, демонстраційний матеріал для прове-
дення занять – педагоги купують за свої кошти.

Оновлення потребують і дитячі майданчики деяких садочків:

– … коли ми виводимо дітей на прогулянку, ми відповідаємо за їх безпеку. На майданчиках, 
на даний час, у нас відсутні каруселі, качелі. У нас старе обладнання. У нас старі оці 
горочки.

Частково матеріальні проблеми вирішуються за допомогою батьків, які, виявляючи іні-
ціативу, збирають гроші, як «добровільні внески», і забезпечують дітей всім необхідним: «і 
олівці, і кольоровий папір, і клей, і всі канцелярії, і навіть іграшки – все купляється за бать-
ківські кошти».

Збором батьківських грошей займаються батьківські комітети, які потім звітують перед 
батьками щодо витрачених грошей. Майже усі працівники дитячих садків визнають, що 
без фінансової допомоги з боку батьків дошкільні установи сьогодні працювати неспро-
можні: «Батьки деякі обурюються, що здаємо гроші. Але без батьківських внесків не змо-
жуть дитячі садочки існувати. Тому що не виділяються кошти».

У дошкільних навчальних закладах скоротився режим роботи: «Режим работы детских 
садов раньше был 12 часов, потом 10 с половиной, сейчас – 9», що також є наслідком ско-
рочення фінансування дошкільної освіти. Це призводить до скорочення ставок і зміни 
навантаження працівників – багато хто з вихователів змушені працювати на дві групи, 
тому що на кожну групу у всіх садках немає, як було раніше, двох ставок вихователів. Крім 
того, вузькі фахівці (наприклад, фізичні керівники, чи студійці, які викладали малювання) 
не можуть отримати в садку повну ставку: «Зараз з’явилась інструктор з фізичного вихо-
вання. Це півставки. І ніхто не хоче йти».

Скорочення робочого дня має ще один наслідок – згортається гурткова робота, яка раніше 
здійснювалася у другій половині дня, з 16:00 до 17:00. Зараз на гуртки немає часу – дітей 
забирають раніше.

Кадрові проблеми дошкільних установ респонденти пов’язують з низькими зарплатами 
працівників. Вихователі кажуть про несправедливість низької оплати їх праці. Адже вони, 
як і шкільні вчителі, мають вищу педагогічну освіту, а робота з маленькими дітьми є вкрай 
відповідальною і напруженою.

Ще одна проблема дитячих садків – це завеликі групи. За словами вихователів, сьогодні 
в групах – від 28 до 33 дітей. «По закону, по нормам вообще, две ясельные группы должны 
быть по 15 детей, а у нас их по 35». Для відкриття нових груп в деяких садочках є вільні 
приміщення, але відсутні кошти на ремонт і обладнання цих приміщень. Крім того, не ви-
стачає кадрів; у нових групах немає кому працювати. 
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Проблема перевантажених груп є не в кожному садочку. Так, у дитячому садочку «Беріз-
ка» 5 груп по 20-22 дитини в групі, 27 – у старшій групі, тобто комплектація груп згідно 
норми.

Працівники дошкільних установ скаржаться, що батьки часто не розуміють мету сучасної 
дошкільної освіти. Дехто з батьків думає, що дитячий садок – це «помалювали, погралися 
і пішли додому», в той час як діти в садках займаються, в тому числі, і підготовкою до шко-
ли – навчаються читати, рахувати.

Ще одна проблема працівників дитячих садів – надлишкова звітність. З огляду на ре-
жим та специфіку роботи вихователів, уся робота над звітністю зазвичай виконується у 
позаробочий час, вдома:

– Хто придумав для вихователів писанину в зошитах? Коли ми повинні її писати? Дуже 
важко.

– От коли ми її повинні писати? Ми тягнемо все до дому. А дома у нас теж є діти, теж є 
сім’я.

– Понимаете, получается все то, что мы проводим на протяжении дня, мы это все до-
лжны прописать. Мы это все должны. Причем не просто в двух словах. А это с целью, с 
материалами, с оборудованием, с итогом.

– Це кожен день ми пишемо!

В глибинних інтерв’ю, які проводилися із завідуючими дитячих садків, прозвучали дві 
основні проблеми:

• По-перше, це проблема кадрів. Бракує спеціалістів. Молодь не йде працювати в 
дошкільні заклади через завелике навантаження, відповідальність і низьку оплату 
праці.

– Знаєте, щоб працювати в дошкільній освіті, треба мати любов до дітей. І дуже важко 
привити цю любов тій людині, яка її не має… Це не те місце, де ми можемо просто по-
сидіти на стільці, чи просто відпрацювати від дзвіночка до дзвіночка і піти. Цим маємо 
жити, жити дітьми. Відповідати їхнім потребам. Бути з ними на рівні. Діти в нас су-
часні, вони зараз настільки випереджають свій розвиток. Але все починається з любові, 
щоб їм щось дати. А це важко…

• По-друге, це проблема фінансування, існуюча необхідність звертатися за 
допомогою до батьків, відсутність постійної спонсорської допомоги.
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1.3
ПРІОРИТЕТИ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ЕЛЕКТРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Широке використання електронних технологій – комп’ютерів, гаджетів, Інтернет-комуніка-
цій – відмінна риса сучасної освіти. За приблизними оцінками вчителів до 95% школярів 
мають вдома стаціонарні комп’ютери. У багатьох є планшети, електронні книги, смарт-
фони. Школярі міста все більше долучаються до різних форм використання електронних 
технологій під час навчання. Усі школи мають комп’ютерні класи і Інтернет-підключення. 
Відкриваються класи, обладнані інтерактивними дошками і проекторами: «В ці класи черга 
постійно, розписані буквально всі уроки. Тому що більшість вчителів хочуть проводити уроки з  
мультимедійними дошками». У багатьох класах є телевізори. Ідею збільшення кількості 
електронних пристроїв в навчанні підтримує приблизно третина батьків школярів.

РИСУНОК 8. 
Пріоритети впровадження електронних технологій в навчальних закладах (N=512), %*

* Відповідаючи на це питання респонденти могли обрати кілька варіантів відповідей, тому сума всіх відповідей 
перевищує 100%

Запровадження електронних підручників

Впровадження шкільних журналів в Інтернеті

Збільшення кількості електронних пристроїв

Створення інтернет-сайтів шкіл та дитсадків

Дистанційне навчання в мережі Інтернет

Використання соціальних мереж

51

38

34

33

30

10
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Найбільш пріоритетним нововведенням в області впровадження нових технологій в освіт-
ній процес є використання в навчанні електронних підручників. Міністерство освіти 
наполягає, щоб школярі використовували електроні версії підручників – таким чином ви-
рішується проблема забезпечення підручниками. Цю ідею сьогодні підтримує приблизно 
половина батьків школярів [Рисунок 8].

Це не тільки розвиває навички роботи з цифровою інформацією та сучасними пристроями 
(планшетними комп’ютерами, електронними книгами), але і дозволяє зробити шкільні рюк-
заки легше – в школу можна носити один пристрій замість декількох важких підручників. 
Такий досвід застосовується в деяких школах, наприклад, в школі №1:

– … дали преподаватели возможность закачивать в планшеты книжки. Преподаватель 
дает авторов, ученики закачивают, и есть возможность пользоваться планшетами 
вместо книг. Дети, у которых есть такая возможность, приносят планшеты и не но-
сят книжки.

Шкільні підручники в електронному вигляді з усіх предметів сьогодні знаходяться у від-
критому доступі в Інтернеті. Проте пристрої для їх читання – планшети або електронні 
книги – школярі використовують свої. 

– Есть такие ученики, которые приходят на уроки с планшетами. У нас, например, в шко-
ле даже есть такой процент школьников, родители которых обращаются к администра-
ции с предложением: «Можно детям электронные книги носить?». По той простой причине, 
что у детей очень много заболеваний, связанных с опорно-двигательным аппаратом. И про-
ще принести планшеты, конечно, на уроке пользоваться электронной книгой. 

– Вы разрешаете?
– Конечно, конечно. Идем на встречу.

Важливою рисою сучасної школи є використання технологій Інтернет-комунікації. 
Необхідно, щоб цікаву інформацію про школу, новини шкільного життя можна було знайти 
в Інтернеті – на сайтах шкіл, в групах соціальних мереж, тощо. Важливо, щоб існував май-
данчик для обговорення шкільних проблем – в соціальних мережах, на форумах.

Це дозволить, в тому числі і батькам активніше долучатись до вирішення шкільних проблем, 
дізнаватись потреби школи, або як школа розпоряджається бюджетними, спонсорськими 
або батьківськими грошима. Крім цього, батьки, звертаючись до шкільних журналів в 
Інтернеті, можуть бути в курсі щодо успішності своєї дитини. Цю ідею підтримують 38% 
батьків школярів [Рисунок 8].
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– … если у родителей нет возможности пойти часто в школу. Понятно, что учитель там 
выписку делает какую-то из журнала – это одно. Но, вот хорошая идея, если бы был 
родительский пароль, и я могла зайти просмотреть успеваемость в школе. Как элек-
тронный журнал… Чтобы посмотреть оценки своего ребенка… какие-то замечания...

Тому сучасним школам важливо мати свої сайти в Інтернеті. В даний час шкільні сайти є 
в школах №1, №4, №6 та в Каховській гімназії3. В інших школах робота над створенням 
сайтів триває.

– … в каждой школе должен быть сайт. Чтобы там освещались новости, чтобы там ро-
дитель мог написать вопрос, его волнующий. И чтобы актив школы мог этим вопросом 
заниматься. 

Свої сайти є і у більшості дошкільних закладів міста4. Працівники дитячих садків кажуть, 
що сайти створювались перш за все для батьків. Ці сайти не лише інформують і ознайом-
люють батьків з новинами та проблемами закладів, а й дозволяють батькам залишити 
відгуки, зауваження, задати запитання.

Важлива проблема створення сайтів навчальних закладів полягає в необхідності їхнього 
адміністрування. Багато хто з батьків погоджується з тим, що цією діяльністю має за-
йматися не стороння для школи людина, а постійний співробітник, який має ставку й опла-
ту праці. Тобто в школі необхідна окрема посада – адміністратор шкільного сайту. І такий 
досвід в каховських школах вже є.

Що повинно бути, перш за все, на шкільних сайтах, на думку батьків:
• Інформація про життя школи, класу;
• Фінансова звітність школи;
• Можливість зворотного зв’язку.

3 школа №1 – http://kahovka-zosh1.edukit.kherson.ua
школа №4 – http://schools.shodennik.ua/school.aspx?school=7736
школа №6 – thttp://kahovka.wix.com/school-6
Гімназія – http://kgm.at.ua
4 ясла-садок № 4 «Горобинка» – http://sadik4.klasna.com
ясла-садок № 5 «Берізка» – www.berezka.vkahovke.info
ясла-садок № 7 «Джерельце» – http://sites.google.com/site/yasrodnichok
ясла-садок № 8 «Іскорка» – http://iskorkakahovka.klasna.com
ясла-садок № 9 «Оленка» – http://olenka.ks.ua
ясла-садок № 10 «Казка» – http://skazka10.com.ua



21

Дистанційне навчання за допомогою мережі Інтернет багато батьків вважають важ-
ливим нововведенням, однак ці навички сьогодні не надто широко використовуються. На-
приклад, ніхто з учасників фокус-груп не мав досвіду організації для своєї дитини занять 
із вчителями, репетиторами за допомогою відео- зв’язку в Skype, віддаючи перевагу тра-
диційній формі набуття знань.

Думка про використання в навчанні соціальних мереж не є досить популярною  
серед батьків школярів можливо тому, що діти і так проводять багато часу в Інтернеті 
[Рисунок 8].

Слід зауважити, що деякі батьки бачать не лише переваги, але і недоліки комп’ютеризації 
освіти. Наслідками занадто технологічної освіти, як вони вважають, є те, що діти не вміють 
грамотно писати, усно рахувати, і головне – втрачається інтерес до читання.

– Я все меньше и меньше вижу этого чтения... сын говорит: «Ну, я если захочу что-то 
почитать, я себе сюда закачаю». «Если захочу», опять-таки, «если я захочу». 

– Но в основном не хотят.

Втім, є батьки, які вважають, що любов до читання закладається в сім’ях. А деякі зауважують, 
що Дитяча міська бібліотека працює, і, як і раніше, є популярною серед дітей.
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1.4
ОПТИМАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ УЧНІВ 
У ШКІЛЬНИХ КЛАСАХ

На питання про те, яка кількість учнів в шкільних класах є оптимальною, більшість батьків 
відповідають 15-20 або 20-25. Майже ніхто з батьків не хоче, щоб їхні діти навчалися в 
класах з чисельністю понад 30 учнів. Тобто, оптимальними вважаються порівняно невели-
кі класи, в той час як багато класів, особливо в молодшій школі, переповнені.

Про те ж саме казали і батьки школярів, які брали участь в фокус-групах: оптимальна 
кількість учнів у класі – приблизно 20.

Шкільних приміщень для навчання маленьких класів вистачає. Учасники фокус-груп згада-
ли також практику навчання у дві зміни (сьогодні в школах Каховки учні навчаються лише 
в першу зміну). Проблема не в приміщеннях і не в організації навчання. Невеликі класи, 
за словами вчителів і батьків, не можуть існувати через недостатнє фінансування, брак 
ставок.

РИСУНОК 9. 
Оптимальна кількість учнів у шкільних класах (N=512), %

до 10 учнів 15 учнів 20 учнів 25 учнів 30 учнів 35 учнів

<1 
6 

38 

47 

8 

<1
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– … не финансируют. Если в классе 20 человек, просто не дадут открыть этот класс, 
Например, первый класс не откроют. Сделают по 35, по 40 человек – тогда откроют 
класс.

Про це ж говорили і шкільні вчителі, які брали участь у фокус-групах. Переповнені класи 
– по 30 і більше учнів – це серйозна проблема каховських шкіл. Оптимальне число учнів у 
класі, кажуть вчителі, – від 22 до 25. Такий клас також зручно розбити на групи на уроках 
іноземної мови, української мови, інформатики (мінімальне число учнів у групі – 8-10). 
Робота в невеликих класах або групами передбачає краще засвоєння навчального матері-
алу школярами: «Не треба спеціалізованої школи, посадіть мені 10 учнів, та вони вийдуть 
Авраменками всі! Я Вам обіцяю!». 

Проблема занадто великих груп існує також і в дитячих садках Каховки. В місті функціонує 8 
дошкільних навчальних закладів різних типів комунальної форми власності, які задовольняють 
потребу громади. Групи в садочках досить великі – 28-33 дитини, – а кількість місць обмежена 
(без попереднього запису в дитячий садок не потрапити). Тому батьки дошкільнят говорять, 
зокрема, про те, що ще два-три садка Каховці вкрай необхідні.

– Точно так же, как вот и садики – группы, я считаю, очень большие. На одного воспита-
теля по 30 детей маленьких – это очень много. 

– Во все времена было так, и по 37 было детей. 
– Вы знаете, и садиков было больше. Закрылось много, а сейчас вот рождаемость увели-

чилась…
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1.5
МОЖЛИВІСТЬ ВЛАШТУВАННЯ 
ДІТЕЙ В ДИТЯЧИЙ САДОК

Більшість батьків дошкільнят змогли влаштувати своїх дітей в дитячі садки без особливих 
труднощів за умови, що записуватися в чергу доводилося майже відразу після народ-
ження дитини. З неможливістю влаштувати своїх дітей в садок стикаються одиниці – ті, 
хто вчасно не зареєструвався у черзі. Для більшості труднощі не є завеликими: «Если с 
рождения, то без проблем», «Записываться надо заранее, года за 3». Завідуюча одного із 
садочків розповідає:

– Батьки приходять до нас з ксерокопією свідоцтва про народження, ми оформляємо па-
кет документів, я відразу їх ставлю на електронну чергу. Є батьки, які прийшли і вже 
мають номер заявки. Вони самі прозоро стають в цю електронну чергу, і вони бачать. 
Я просто тільки вношу для себе дані.

Цю інформацію підтверджує офіційна міська статистика: показник охоплення дітей міста 
всіма формами дошкільної освіти віком від 3 до 6 років становить 99,5 %, 5-річного віку 
– 100 %. Всі ДНЗ міста підключені до єдиної системи електронної реєстрації в дошкільні 
навчальні заклади5.

РИСУНОК 10. 
Можливість влаштування дітей в дитячий садок (N=175), %

5 Розвиток освіти міста:
http://kakhovka-rada.gov.ua/ua/cityeducationalprogramsandprojects-71

Можливості необмежені, ніяких проблем
з дошкільними закладами немає

Можливості обмежені, влаштуватися
в дитсадок важко, але можливо

Ніяких можливостей немає,
влаштувати дітей в дошкільний
заклад неможливо

Важко відповісти

4

12
21

63



25

Так, цілком

Скоріше так

Скоріше ні

Зовсім ні

25

4
15

56

Якість роботи шкіл міста оцінюється досить високо [Розділ 1. Рисунок 6], а це означає, що 
якість шкільної освіти має бути на високому рівні.

Об’єктивним показником якості освіти є результати ЗНО. Наприклад, в документі «Роз-
виток освіти міста» є наступні дані: успішність складання ЗНО в 2017 році з усіх предме-
тів, що були обрані учнями, становить від 90% до 100%6. Інформаційний освітній ресурс 
«Освіта.ua» склав рейтинг шкіл Херсонської області, які зайняли найвищі місця в рейтингу 
шкіл України за підсумками ЗНО-2017 (крім шкіл Херсона). На 1-му місці – Каховська гім-
назія (рейтинговий бал 141,7, бал ЗНО 163), 3-є місце посіла Каховська школа №2 (128,7, 
149,1)7. А у рейтингу шкіл за результатами ЗНО-2017 Каховська гімназія посіла 142 місце 
по Україні (серед 9459 шкіл) й 2-е місце по Херсонській області8.

РИСУНОК 11.
«Чи вважаєте ви, що вашій дитині надається у школі достатньо знань для успішного проходження 
зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)?» (N=512), %

6 Розвиток освіти міста:
http://kakhovka-rada.gov.ua/ua/cityeducationalprogramsandprojects-71
7 http://nk-online.tv/rezultatyi-vno-luchshie-rezultatyi-po-oblasti-pokazali-kahovskie-i-novokahovskie-shkolyi/
8 https://dou.ua/lenta/articles/zno-2017/

ЯКІСТЬ  
ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 2
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Проводячи опитування з батьками школярів, ми ставили таке питання: «Чи вважаєте ви, 
що вашій дитині надається у школі достатньо знань для успішного проходжен-
ня зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО)?». На що переважна більшість батьків 
(71%) дає ствердну відповідь. Це показово, з точки зору оцінки якості шкільної освіти в 
Каховці [Рисунок 11].

Також батьків школярів запитували: «Як ви вважаєте, за останні 3 роки можливість 
дати дітям хорошу шкільну освіту в Каховці покращилась чи погіршилась?». Май-
же половина опитаних відповіла, що ніяких особливих змін в шкільній освіті за цей термін 
не відчувається. Решта батьків школярів частіше бачать поліпшення (39%), а не погіршен-
ня (13%) [Рисунок 12].

Можливо, перспектива в три роки замала, щоб розгледіти суттєві зрушення в шкільній 
освіті. Батьки школярів, що брали участь в фокус-групах, вважають, що сучасну освіту 
важко навіть порівняти з освітою, яку отримували вони самі: програми стали складнішими 
(«Они сейчас учат в пятом классе то, что мы учили в восьмом, девятом»), навчання більш 
технологічним («Мы «Информатику» учили в 9 классе десять лет назад, а мой [десятилет-
ний] сын сейчас создает мультик»). Сучасна шкільна освіта, на думку батьків школярів, дає 
більше можливостей.

Чимало батьків говорять про те, що сучасна шкільна програма є надто складною для дитини.

– Программа была другая. Программа была ориентирована на среднего ученика. Сейчас 
программа на сильного ученика [ориентирована], они не успевают запомнить ничего.

Дитина не завжди встигає засвоїти весь навчальний матеріал, а батьки часто не готові 
або не знаходять часу пояснювати цей матеріал. У деяких школах це завдання вирішу-
ється за допомогою додаткових факультативних занять (наприклад, у школі №1), але не 
у всіх школах існує така практика. Батькам в цій ситуації залишається шукати школяреві 
репетиторів. 

Заняття з репетиторами проводять не тільки для того, щоб підтягнути оцінки, а й для 
освоєння матеріалу поза програмою. Але найчастіше репетиторів для своїх дітей батьки 
шукають напередодні ДПА (Державна підсумкова атестація у 4 та 9 класах) або ЗНО (Зов-
нішнє незалежне оцінювання по закінченню школи). Тому репетиторів найчастіше най-
мають школяреві для того, щоб краще вивчити предмети, з яких потрібно здавати іспити.

РИСУНОК 12. 
«Як ви вважаєте, за останні 3 роки можливість дати дітям хорошу шкільну освіту в Каховці 
покращилась чи погіршилась?» (N=512), %

Значно
покращилась

Дещо
покращилась

Практично
не змінилась

Дещо
погіршилась
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РИСУНОК 13. 
«З яких навчальних предметів ви наймаєте або наймали репетиторів для поглибленого їх вивчення?» 
(N=512), %*

* Відповідаючи на це питання респонденти могли обрати кілька варіантів відповідей, тому сума всіх відповідей 
перевищує 100%

Як говорили учасники фокус-груп, перш за все, репетиторів наймають для занять англій-
ською та математикою, рідше із репетиторами вивчають українську мову та історію. 
Особливість нинішнього часу в тому, що займатися з репетиторами стали не тільки за 
традиційними для всіх часів іноземної мови або математики, а й з історії, хімії, біології – 
предметів «з високими вимогами», за якими збираються здавати ЗНО.

У масовому опитуванні такі ж самі пріоритети у виборі навчальних дисциплін. Найчастіше 
репетиторів шукають для поглибленого вивчення іноземної мови та математики. З наве-
деної нижче діаграми також помітна поширеність цього явища. Репетиторів з тих чи інших 
предметів наймали 64% всіх опитаних батьків [Рисунок 13].

Іноземна мова

Математика

Українська мова

Історія

Хімія

Фізика

Біологія

Малювання

Музика

Інформатика

Російська мова

Не маємо такого досвіду
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РИСУНОК 14. 
«Чи згодні ви, що школа достатньо готує дитину до самостійного і гідного життя  
в суспільстві?» (N=512), %

Учасники фокус-груп також говорили про те, що репетиторство – явище масове. За їх при-
близними оцінками до половини всіх школярів займаються з репетиторами.

Репетиторство має давні традиції. За допомогою до репетиторів вдавалися і сьогоднішні 
дорослі, коли були школярами, і свого часу їх батьки. Вчителі, які брали участь в фокус-гру-
пах, говорять про те, що випускникам шкіл успішно здати ЗНО без допомоги репетитора 
дуже складно, а розраховувати лише на організованість і старанність дітей, які здатні 
підготуватися до ЗНО самостійно, не можна.

– За такої наповнюваності класів і таких програмних вимог – ніяк… Щоб підготувати до 
ЗНО, треба вийти далеко за рамки цих програмних вимог. І для цього відповідно 30 учнів 
у класі і 45 хвилин 2 рази на тиждень – це крапля в морі…

Втім, деякі вчителі мають позитивний досвід підготовки школярів до ЗНО в рамках шкіль-
ної програми і без репетиторів. Для цього необхідно поглиблене вивчення предмета ма-
ленькими групами (наприклад, 8 годин на тиждень і до 15 учнів в групі). Одним з варіантів 
участі школи в додатковій підготовці учнів є школи повного дня для старшокласників, коли 
після уроків, відпочинку та обіду, діти залишаються в школі для додаткових, факультатив-
них занять. Фактично мова йде про введення груп продовженого дня для школярів, в тому 
числі, і старшої школи. Така думка прозвучала під час однієї з фокус-груп.

Вчителі, які займаються репетиторством, роблять це у свій вільний час. Як правило, репе-
титорство не пов’язане зі школою, тобто вчителі не займаються репетиторством зі своїми 
учнями. Репетиторство як «шкільний бізнес» є доволі малопоширеним явищем у Каховці, як 
запевняють батьки школярів, які брали участь у фокус-групах.

Самі вчителі, як вони кажуть, не дуже зацікавлені в репетиторстві, як додатковій зайнято-
сті. Навантаження вони мають в надлишку і в школах. Хочеться, щоб лишався час для сім’ї, 
відпочинку, самоосвіти.

Школи м. Каховка не тільки дають знання, але й готують дітей до самостійного і гідного 
життя в суспільстві. З цим згодні 70% опитаних. Це підтверджує дані про те, що шкільна 
освіта у місті оцінюється батьками учнів як доволі висока.

Так, цілком

Скоріше так

Скоріше ні

Зовсім ні

27

3
13

57
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ГРОШОВІ 
ВИТРАТИ 
НА НАВЧАННЯ 
ДІТЕЙ

РОЗДІЛ 3

3.1
ДОБРОВІЛЬНІ ВНЕСКИ  
НА ПОТРЕБИ ШКОЛИ

Три чверті батьків школярів (75%) говорять про те, що збір грошей на потреби школи не 
є нормальною практикою, в той же час більшість (55%) готова з цим миритися, обґрунто-
вуючи це тим, що нормальна робота шкіл без такої допомоги, з боку батьків, не можлива. 
Кожен п’ятий респондент (20%) явно незадоволений збором грошей в школах9. Невдово-
лення деяких батьків звучало і на фокус-групах: «Проблемно, наверное, финансовая сторо-
на... не успел прийти в садик или в класс, начинается – на то сдать, это надо поменять... 
Вплоть до пола». Але такі настрої не є домінуючими.

9 Ось деякі коментарі, дописані до цього питання: «Збирання грошей на потреби школи – це провина держави», «Куда мы платим налоги?», «Даним 
законодавством – освіта безкоштовна», «На потреби школи кошти повинна давати держава», «Городской бюджет подключить». Або – «Зробіть 
школу повністю платною і не задавайте ці питання».
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РИСУНОК 15. 
«Яке з суджень найкраще описує ваше ставлення до збирання грошей на потреби школи?» (N=512), %

За результатами обговорення цієї проблеми на фокус-групах можна помітити, що бать-
ки школярів достатньо одностайні в цьому питанні. Вони розуміють, що зараз без їхньої 
допомоги усі проблеми школа самостійно вирішити неспроможна. Школи сьогодні фінан-
суються з місцевого бюджету (це батькам відомо), і багато хто відзначає поліпшення з фі-
нансуванням (наприклад, в одному з класів батьки в цьому році сплатили за заміну тільки 
одного нового вікна із трьох, решта вікон встановлені за бюджетні кошти). Але вочевидь 
цього фінансування на всі потреби школи не вистачає. 

З іншого боку, в Міністерстві освіти наголошують, що збирати з батьків готівку – це злочин, 
що тягне на кримінальну відповідальність. Законодавчо в нашій державі встановлено, що 
освіта у школах та садках державної і комунальної власності безкоштовна, а вимагання 
коштів адміністрацією закладу, вчителями є незаконним. Допускається збирати гроші ви-
ключно на бажання батьків. У даній суперечливій ситуації і батьки, і вчителі і адміністрація 
шкіл наполягають на тому, щоб практика «добровільних внесків» батьків була узаконена.

– … сейчас школы финансируются за счет местных бюджетов. Но это финансирование 
настолько минимальное и его ни на что не хватает. Мы как родители, это прекрасно 
видим… Мы понимаем, что школа нуждается в дополнительном финансировании со сто-
роны родителей. Потому что по-другому никак. И в то же время, мы не имеем сейчас 
права сдавать в школу. У нас вообще никаких прав нет, вот как у родительских коми-
тетов.

На пряме запитання, скільки в середньому щомісяця з розрахунку на одного найстаршого 
учня батьки школярів здають на потреби школи, більша частина респондентів відповіла 
«від 20 до 50 гривень». Близько 80% батьків здають не більше 70 гривень на місяць. В 
цілому, 93% опитаних здають гроші на потреби школи, класу. Решта або не мають матері-
альної можливості, або не роблять цього принципово.

Це цілком нормальна практика без
якої нормальна робота школи є
неможливою

Це ненормальна практика, але без
неї нормальна робота школи є
неможливою

Це ненормальна практика,
яку треба припинити

20
25

55
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РИСУНОК 16.
«Скільки в середньому щомісяця з розрахунку на одного найстаршого учня ви здаєте  
на потреби школи?» (N=512), %

Батьки школярів, які брали участь в фокус-групах, говорили про те, що основними стат-
тями витрат є:

1. Ремонт класу, ремонт школи, ремонт території школи.
– Дело в том, что школы у нас старые. Ну, там уже ремонт и фасада нужен, и двор в 

школах.
– Площадки в ужасном состоянии. Мы живем напротив школы, и я вижу, как дети ка-

чаются на этих турниках, которые вот-вот уже обвалятся. Это ужас! Они стоят в 
школе в плачевном состоянии. И они никак не ремонтируются, не меняются.

 
2. Поточні потреби класу, школи: лампочки, крейда, засоби для прибирання, побутова хімія, 

посуд, оргтехніка, меблі, канцтовари, оргтехніка та ін. Тут же витрати на прикрашання 
школи під час свят, костюми та ін.

3. Придбання додаткових підручників, робочих зошитів, атласів, контурних карт, тощо. Осо-
бливо гостро школи потребують сучасні підручники іноземних мов. За тими підруч-
никами, які надходять до школи, як кажуть вчителі і батьки, учити мову неможливо.

Ці ж позиції – підручники, ремонт, дрібні потреби школи, класу – названі батьками шко-
лярів, які відповідали на питання кількісного опитування.

до 20 грн 20-50 грн 50-70 грн 70-100 грн більше
100 грн

не здаємо
грошей

25 

44 

12 

4 
8 7
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РИСУНОК 17. 
«На які додаткові витрати вам доводиться здавати гроші в школі протягом року?» (N=512), %*

* Відповідаючи на це питання респонденти могли обрати кілька варіантів відповідей, тому сума всіх відповідей 
перевищує 100%
** Інше (10 відповідей): фонд класу, поїздки та екскурсії, подарунки на свята, проведення свят, збір коштів на 
допомогу воїнам АТО.

 

Підручники і спеціальні зошити

Гроші на ремонт класу і школи

На потреби школи 
(миючі засоби, папір, інструменти тощо)

Харчування

Подарунки вчителям, директору

Кошти на організацію заходів

 

Спеціальний одяг, форма 
(халати, взуття, спортивний одяг тощо)

Інше**

79

71

45

33

23

23

10

2
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3.2
ВИТРАТИ НА ПОЗАШКІЛЬНІ 
ЗАНЯТТЯ

У Каховці працюють наступні позашкільні навчальні заклади: Центр дитячої творчос-
ті («разнообразные коллективы: танцевальные, театральные, моделирование»), Станція 
юних техніків («станция юного техника на Светлово, великолепная. Самолеты строят»), 
Станція юних натуралістів, Дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ), Міжшкільний на-
вчально-виробничий комбінат. Крім цього, діють гуртки, спортивні секції, художні, музичні, 
вокальні студії, при школах, при міському палаці культури «Меліоратор». Вибір позаклас-
них занять для школярів різноманітний, більшість дітей знаходить собі заняття до смаку: 
«Практично всі діти чимось зайняті. Окрім школи, додатково відвідують ще якісь занят-
тя».

Частина секцій і гуртків працюють на безкоштовній основі, наприклад в ДЮСШ (футбол, 
теніс, дзюдо, волейбол, легка атлетика, бокс тощо). У кожній третій родині школярі безко-
штовно займаються спортом, творчістю або іншими позакласними захопленнями. За інші 
заняття доводиться платити. Наприклад, зараз популярні великий теніс, заняття в атлетич-
них клубах (для дітей старших класів), гімнастика. 22% батьків щомісяця витрачають на це 
від 100 до 200 гривень. 29% – більше 200 гривень. 

Але навіть безкоштовні заняття вимагають періодичних грошових витрат, наприклад, на 
придбання спортивного інвентарю, музичних інструментів, костюмів для танців або спор-
тивної форми, на організацію поїздок, заходів, змагань та інше.

РИСУНОК 18. 
«Скільки грошей ви щомісячно витрачаєте на відвідування вашим найстаршим учнем/ученицею 
гуртків, секцій, студій, клубів, спортивної та музичної школи та інше?» (N=512), %

до 50 грн 51-100 грн 101-150 грн 151-200 грн
більше
200 грн

не здаємо
грошей

8 7
11 12

29
33
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3.3
ДОБРОВІЛЬНІ ВНЕСКИ  
НА ПОТРЕБИ ДИТЯЧИХ САДКІВ

На відміну від шкіл за утримання дитини в дитячому садку батьки щомісяця сплачують, 
але цього недостатньо для того, щоб дитина отримала все необхідне для ігор, занять, 
творчості і т.п. Тому на батьків лягає додаткове фінансове навантаження – добровільна 
допомога дитячим садкам. Часто це стає значним навантаженням для сімейного бюджету. 
Тому збір додаткових грошей на потреби дитячого садка батьками частіше сприймається 
як неприйнятна практика. Майже 80% батьків дошкільнят вважають, що це не нормально, 
причому кожен третій респондент з такою практикою не згоден категорично.

РИСУНОК 19.
«Яке з суджень найкраще описує ваше ставлення до збирання грошей на потреби дитсадка?» (N=175), %

Це цілком нормальна практика,
без якої нормальна робота
дитячого садка є неможливою

Це ненормальна практика,
але без неї нормальна робота
дитячого садка є неможливою

Це ненормальна практика,
з якою треба боротися

32

21

47
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Найчастіше гроші в дитячих садках збираються з батьків на потреби установ – придбання 
миючих засобів, паперу, інструментів та ін. Важлива стаття витрат на дитячий садок, яка 
частково перекладається на плечі батьків – ремонт приміщень, будівлі, території. Приблиз-
но половина батьків доплачують за харчування дітей***. Багато хто здає гроші на подарун-
ки вихователям, адміністрації або організацію заходів, наприклад, святкування 8 березня, 
Нового року, різноманітних «ранків».

РИСУНОК 20.
«На які додаткові витрати вам доводилось здавати гроші в дитсадку протягом року?» (N=512), %*

* Відповідаючи на це питання респонденти могли обрати кілька варіантів відповідей, тому сума всіх відповідей 
перевищує 100%
** Інше (4 відповіді): на придбання розвиваючих ігор, навчальні матеріали, іграшки, меблі, «вступительный взнос». 
*** Мається на увазі, що батьки сплачують обов’язкову частку вартості харчування дітей у дитсадках.  
Наразі вона складає 60/40 (батьки/міський бюджет).

На потреби дитячого садка
(миючі засоби, папір, інструменти тощо)

Гроші на ремонт дитячого садка

Харчування***

Подарунки вихователям, директору

Кошти на організацію заходів

Інше**

83

70

52

39

37

2
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3.4
КИШЕНЬКОВІ ГРОШІ 
ШКОЛЯРІВ

Більшість школярів (82%) отримують від батьків щоденні кишенькові гроші. Сума, що 
видається дитині, рідко перевищує 30 гривень на день. 60% батьків видають дитині 20 
гривень або менше. На ці гроші школярі можуть, наприклад, купляти їжу. Деякі школярі 
живуть у віддаленні від школи, тому що, як зізнаються їхні батьки, віддавали дітей часто 
до тих шкіл, де вчилися самі, або де працюють певні вчителі. Отже, це часто не найближча 
школа. Тобто, ще одна можлива стаття витрат для дитини – транспорт. Таким чином, гроші 
школярам протягом шкільного тижня часто необхідні, і це ще одна додаткова позиція у 
витратах родини на освіту дітей.

РИСУНОК 21.
«Яку суму кишенькових грошей ви щоденно виділяєте вашому найстаршому учневі/учениці?» (N=512), %

5-10 грн 10-20 грн 20-30 грн 30-50 грн більше
50 грн

грошей дитині
не даємо

34

26

19

2 1

18
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РИСУНОК 22.
«Чи обідає ваша дитина у школі?» (N=512), %

Організовано обідають в школі, за словами батьків школярів, 39% учнів – переважно це 
учні молодшої школи (1-4 класи), харчування яких фінансується із місцевого бюджету. 
Решта школярів приносять їжу з дому, купують їжу в найближчих торгових точках або не 
харчуються під час шкільних занять.

ОРГАНІЗАЦІЯ 
ХАРЧУВАННЯ 
В ОСВІТНІХ 
ЗАКЛАДАХ

РОЗДІЛ 4

Так, здаємо гроші й учень
організовано обідає у школі

Так, але учень споживає їжу
принесену з дому

Ні, учень не їсть у шкільній їдальні,
а купує їжу деінде (буфеті, магазині)

Ні, учень обідає вдома

39

15

24

22
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РИСУНОК 23.
«Як би ви оцінили харчування в школі?» (N=512), %

Деякі батьки прокоментували питання щодо оцінки харчування в школі. Зокрема, були 
перелічені основні проблеми організації харчування: відсутність безкоштовного харчуван-
ня для учнів 5-11 класів, періодична відсутність окремих продуктів (хліб, фрукти, овочі), 
відсутність гарячих страв, недоліки організації харчування (їдальня на подвір’ї школи) або 
відсутність їдальні для школярів 5-11 класів (лише буфет).

Більша частина батьків переконана в тому, що шкільне харчування є нормально організо-
ваним – з цим твердженням погодилися 47% опитаних [Рисунок 23]. Харчування в школах, 
на думку переважної більшості батьків, не можна назвати надто коштовним, некалорій-
ним, недієтичним або несмачним. Втім, є окремі скарги на відсутність в раціоні достатньої 
кількості овочів і фруктів. Все ж основною проблемою шкільного харчування є відсутність 
вибору продуктів, меню – школярі змушені їсти те, що їм дають.

Харчування організовано нормально

В їдальні немає вибору їжі

Їжа у шкільній їдальні несмачна

Відсутність дієтичного харчування

Їжа у шкільній їдальні некалорійна

Їжа у шкільній їдальні занадто дорога

53

55

85

93

95

98

47

45

15

7

5

2

Так Ні / немає відповіді
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РИСУНОК 24. 
«Як би ви оцінили харчування в дитячому садку?» (N=175), %

10 Що зокрема стало причиною зникнення хліба зі шкільних їдалень на момент збору інформації в цьому дослідженні.

Харчування організовано нормально

В їдальні немає вибору 
і приходиться їсти те, що дають

Їжа у садку несмачна

Їжа у садку некалорійна

Відсутність дієтичного харчування

Їжа у садку занадто дорога

35

73

93

94

96

98

65

27

7

6

4

2

Так Ні / немає відповіді

Про одноманітне меню – «каші і сосиски» – говорили і на фокус-групах. Крім цього, батьки 
учнів середньої та старшої школи говорили про те, що вони не проти організованого (але із 
можливістю самостійного вибору продуктів з меню) харчування дітей за свої кошти. Але не 
в усіх школах такий підхід знаходить підтримку. Ще одна проблема, пов’язана з харчуванням 
школярів – це перебої з деякими продуктами через незавершений тендер10.

Також були скарги на окремі продукти, що надходять до шкіл. Наприклад, несмачне печи-
во: «У меня ребенок его съела, потом живот болел».

34% батьків школярів мають також дітей дошкільного віку, які відвідують дитячі садки, де 
їх обов’язково годують. В ході опитування батьків дошкільнят просили оцінити організацію 
харчування в дитячих садках міста. В цілому, отримано досить позитивні оцінки. Майже дві 
третини опитаних (65%) вважають організацію харчування дошкільнят нормальною. Є де-
яке невдоволення з приводу одноманітності меню і відсутності вибору продуктів, але про 
це говорить лише приблизно чверть батьків дошкільнят (27%). У нечисленних коментарях 
до цього питання деякі батьки кажуть про відсутність в раціоні деяких продуктів: «замало 
свіжих фруктів та овочів».
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Харчування в дитячих садках не викликає особливих нарікань – «дитяча норма дотриму-
ється… Готують дуже смачно». Однак деякі працівники дошкільних установ говорять про 
нестачу або обмежений вибір певних продуктів:

– Готують з того, що їм дадуть. Хто виграв. У нас буває так, є риба, нема м’яса. Є м’ясо, 
нема риби. Бо цей тендер вибрали, воно закінчилось, а того ще не обрали.

– Дієтичного харчування немає, йде в садочку одне меню. Ніхто не складає декілька меню.

В цілому робітники дошкільних навчальних закладів доволі високо оцінюють якість харчу-
вання: «Ось у нас були тижні відкритих дверей, батьки мають змогу самі коштувати те, 
що їдять їх діти. Нарікань немає».

Якщо є потреба у дитини щодо дієтичного харчування в наслідок перенесеного захворю-
вання чи алергії, в садочках ці питання вирішуються індивідуально, за зверненням батьків: 
«Якщо батьки попереджають, що дитина алергік, вона не їсть той продукт або інший, їй 
просто ми можемо замінити молочко на чай, а те молочко розділяється іншим діткам». 
Але це явище не масове – це поодинокі випадки.
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В ході масового опитування батьків їм було поставлено питання про ступінь їх довіри 
суб’єктам освітньої системи. Оцінки виставлялися за 5-бальною шкалою, де 5 означає 
«повна довіра», 1 – «відсутність довіри».

Значною довірою користуються працівники освітніх установ – вчителі та директори шкіл, 
представники батьківських комітетів. Респонденти, які мають дітей дошкільного віку, ве-
ликою мірою довіряють працівникам дошкільних установ – вихователям і завідуючим ди-
тячих садків [Рисунок 25]. Середні оцінки – від 3,8 до 4,3 балів за 5-бальною шкалою. 
Думки опитаних за цими позиціями досить однорідні (про що говорять невисокі показники 
коефіцієнта варіації) [Таблиця 2].

Помітно меньше батьки довіряють працівникам Каховського міського відділу освіти. Се-
редні оцінки становлять близько 3 балів за 5-бальною шкалою, відповіді досить неодно-
рідні – досить багато як оцінок довіри, так і недовіри [Таблиця 2]. Втім, у цілому баланс 
оцінок позитивний [Рисунок 25]. Нагадаємо, що це оцінки батьків школярів, які із відділом 
освіти в повсякденному житті не стикаються. Оцінки працівників навчальних закладів на 
адресу відділу освіти, які прозвучали під час фокус-груп та глибинних інтерв’ю, переважно 
позитивні.

Розбіжності довіри різним суб’єктам освітньої системи пояснюються тим, що люди схильні 
більше довіряти знайомим, тим, хто безпосередньо відповідає за їхніх дітей, і не довіряти 
представникам влади будь-якого рівня, з боку якої не прийнято очікувати безкорисливої 
турботи про простих людей.

ДОВІРА ДО 
СУБ’ЄКТІВ 
ОСВІТНЬОЇ 
СИСТЕМИ

РОЗДІЛ 5
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РИСУНОК 25. 
Оцінка довіри наступним суб’єктам освітньої системи. Баланс оцінок  
(N=512, для оцінки вихователів та завідуючих дитячих садків N=175), %

ТАБЛИЦЯ 2.
Оцінка довіри наступним суб’єктам освітньої системи, середні значення*

* Оцінка «довіряють» є об’єднанням значень 4 і 5 за п’ятибальною шкалою. Оцінка «не довіряють» є об’єднанням 
значень 1 і 2 за п’ятибальною шкалою. На діаграмі не представлені респонденти, які обрали значення 3 (середня 
оцінка, що вказує на певну невизначеність позиції респондента в даному питанні).

* Дані таблиці ранжовані за стовпцем «Середні значення»
** Коефіцієнт варіації є показником неоднорідності думок. Значення, які перевищують 30%, говорять про те, 
що оцінки були різні – як позитивні, так і негативні. Невисокі значення коефіцієнта говорять про достатню 
одностайність респондентів в даному питанні.

Середні значення Коефіцієнт варіації**

Вчителі 4.3 18.0%

Вихователі в дитячих садках 4.2 19.9%

Директори шкіл 4.1 24.2%

Батьківські комітети 3.9 26.1%

Завідуючі дитячих садків 3.8 27.2%

Працівники Каховського міського відділу освіти 3.3 35.5%

Вчителі

Вихователі в дитячих садках

Директори шкіл

Батьківські комітети

Завідуючі дитячих садків

Працівники Каховського  міського відділу освіти

2

3

7

9

9

24

88

83

77

72

68

47

Не довіряють Довіряють
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Отже, які пріоритетні напрямки розвитку та модернізції освіти виділяють батьки учнів за-
гальноосвітніх шкіл і працівники сфери освіти міста? Головним напрямком розвитку освіти, 
на думку батьків, є вдосконалення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

ПРІОРИТЕТНІ 
НАПРЯМКИ 
РОЗВИТКУ І 
МОДЕРНІЗЦІЇ 
ОСВІТИ

РОЗДІЛ 6
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РИСУНОК 26. 
Пріоритетні напрямки розвитку і реформування освіти міста Каховка (N=512), %*

* Відповідаючи на це питання респонденти могли обрати кілька варіантів відповідей, тому сума всіх відповідей 
перевищує 100%
** Інше (8 відповідей): «Можливість старшокласникам обирати предмети необхідні для подальшого навчання», 
«Більше уваги трудовому навчанню, володінню інструментами», «Реформа шкільної програми – дуже пріоритетно», 
«Организация бюджетных поездок и экскурсий для школьников», «Моральне виховання, патріотизм», «Больше 
духовной культуры» тощо.

Крім того, більшість батьків хочуть, щоб їхні діти мали можливість продовжити свою освіту 
за кордоном. Важливими напрямками розвитку освітньої сфери є дії, спрямовані на збе-
реження та зміцнення здоров’я дітей в навчальних закладах (умови навчання, харчування, 
фізична культура), а також на ширше впровадження та вдосконалення профільного нав-
чання для старшокласників [Рисунок 26].

Вдосконалення матеріально-технічної бази закладів

Розвиток міжнародного партнерства 
з можливістю продовження освіти за кордоном

Збереження та зміцнення здоров’я дітей в навчальних закладах

Ширше впровадження та вдосконалення
профільного навчання (за майбутньою професією)

Розробка та впровадження нових навчальних 
програм, підручників, технологій

Участь навчальних закладів міста у проектах, грантах

Збереження російської мови
як основної мови викладання в частині шкіл та класів

Впровадження інклюзивної освіти 
(можливість дітям з інвалідністю навчатися разом з усіма)

Забезпечення державно-громадського управління
(збільшення впливу батьківських комітетів)

Інше**

61

55

50

49

36

31

22

15

11

2
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Які основні напрямки розвитку освіти важливі для адміністрацій та 
вчителів каховських шкіл. Резюмуємо дані фокус-груп і глибинних інтерв’ю.

Перш за все, це повне матеріальне забезпечення шкіл. 

Забезпечити дітям в школах затишні та комфортні умови – світлі, теплі і обладнані класи, 
місця для відпочинку та активності, їдальні, чисті санвузли, холодна і тепла вода – піклу-
ватися про здоров’я дітей.

Підбір кадрів – професіоналів, які люблять свою професію і бажають в ній розвиватися 
(«вчитель – це науковець, а не урокодавець»). Залучати і заохочувати молодих співробіт-
ників – матеріально і морально. Дати навчальним закладам більше можливостей в здійс-
ненні кадрової політики.

Вести просвітницьку діяльність серед батьків, заручитись їхньою допомогою в освітньому 
процесі: «У нас батьки трошечки не доростають до вимог сучасності. З батьками треба 
працювати. У нас батьки іноді не розуміють. Діти розумніші за батьків. У батьків не хва-
тає освіти».

«Батьківські внески» на підтримку школи в нинішній ситуації потрібні, але повинні бути 
організовані по-іншому – з повагою до батьків і Закону. Їх необхідність повинна бути ув’я-
зана з показниками місцевого бюджету. Фінансові питання навчальних закладів повинні 
вирішуватися на рівні громади.

Зробити освіту технологічною, забезпечити навчальний процес всім необхідним: сучас-
ними комп’ютерами, інтерактивними класами з електронними дошками і проекторами, 
електронними підручниками, лінгво-кабінетами, лабораторіями. Активно використовувати 
Інтернет-комунікації.

Виключити російську мову, як офіційний предмет в школі за рахунок шкільного компо-
ненту. Вивчення російської мови можливо в якості додаткового предмета за бажанням 
батьків і за їх рахунок.

Пріоритетами освіти зробити патріотичне виховання – «чтобы ребенок не забывал, в какой 
стране он живет» – і конкурентоспроможність учнів, орієнтувати їх на пошук майбутньої 
професії, свого місця в житті.

Підняти повагу до вчителя: «Учитель – це та людина, яка формує майбутнє. Як можуть 
діти ставитись до освіти, якщо їх батьки не поважають вчителя. От уявіть собі, іти до 
людини на урок, яку ти не поважаєш». «Поки ми не піднімемо рейтинг учителя, ми не підні-
мемо рейтинг освіти!».
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В цілому, шкільна та дошкільна освіта у Каховці оцінюється і батьками учнів, і працівника-
ми навчальних закладів досить високо. Якістю освіти і батьки, і вчителі скоріше задоволе-
ні, перспективи оцінюються, як цілком позитивні. Каховські школи, на думку багатьох, готу-
ють дітей до самостійного навчання і гідного життя у суспільстві. Працівникам навчальних 
закладів батьки в цілому довіряють.

Однак є і проблеми, які потребують першочергового вирішення. Найбільш нагальна про-
блема – недостатнє матеріально-технічне забезпечення шкіл і дитячих садків. Бракує 
багато чого – від класних журналів і дидактичного матеріалу до комп’ютерної техніки, 
проекторів, електронних дошок. Не вирішеними залишаються деякі господарські питання 
навчальних закладів, не скрізь відремонтовані приміщення, полагоджені дахи, замінені 
вікна, приведено до ладу фасади будівель, оновлені спортивні та ігрові майданчики на 
території.

І адміністрація і працівники навчальних закладів відзначають збільшення бюджетного фі-
нансування шкіл і дитячих садів у останні рік-два. Проблеми, що виникають, досить швид-
ко вирішуються разом з Каховським міським відділом освіти. Проте бюджетного фінан-
сування для нормального функціонування навчальних закладів недостатньо, регулярну 
спонсорську допомогу школи і дитячі садки також не отримують, тому єдиним способом 
забезпечити навчальні заклади всім необхідним є «добровільні внески» батьків.

Ще одна важлива проблема, про яку найчастіше говорять керівники шкільних і дошкільних 
навчальних закладів – кадрова. У дитячих садках не вистачає досвідчених вихователів, а 
молоді фахівці неохоче йдуть працювати в дитячі сади. Школи відчувають нестачу ініці-
ативних вчителів, які не просто «відпрацьовують», але хочуть розвиватися, оволодівати 
новими методиками, освоювати комп’ютерну техніку і, головне, залишатися цікавими для 
сучасних школярів.
 
Крім цього, тривогу батьків і педагогічних працівників викликають переповнені шкільні 
класи та групи в дитсадках, перевантажена шкільна програма, недостатня організація 
харчування школярів, особливо 5-11 класів. Вчителі та директори шкіл також стурбовані 
майбутніми нововведеннями – інклюзивними класами, профільним навчанням для старшо-
класників, переходом шкіл до фінансової незалежності.

Особливу увагу потрібно приділити сфері використання електронних технологій. Всі шкіль-
ні класи повинні бути обладнаними комп’ютерами, проекторами, електронними дошками. 
Підручники в планшетах і електронних книгах повинні стати доступними кожному школя-
реві. Технології Інтернет-комунікацій повинні активно використовуватись в навчальному 
процесі. А головне, самі вчителі повинні бути готові до нових форм освіти, які є звичними і 
зрозумілими для сучасних школярів.

ВИСНОВКИ
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Деякі навчальні заклади у Каховці, а також міський відділ освіти мають свої веб-сайти. 
Але існуючі Інтернет-ресурси недостатньо ефективно допомагають налагодити комуніка-
цію всім учасникам навчального процесу. Вчителі не завжди своєчасно дізнаються новини 
про нові можливості у підвищенні кваліфікації, батьки учнів не знають, що саме відбува-
ється у школах тощо. Безумовно, не вистачає комунікаційних майданчиків – на базі цих же 
сайтів, на форумах, в групах соціальних мереж – де батьки, вчителі, вихователі, методисти, 
керівники освітньої сфери міста обмінюватимуться інформацією, думками, спільно обгово-
рюватимуть виникаючі проблеми.

Ще одна проблема полягає в тому, що школа не повністю справляється із завданням під-
готовки школярів до здачі ЗНО. На освоєння і повторення матеріалу для здачі ЗНО в рам-
ках шкільних занять часто просто немає часу. Це змушує багатьох батьків шукати для своїх 
дітей репетиторів, найчастіше для занять іноземною мовою і математикою. Школа може 
відігравати більш помітну роль у підготовці старшокласників і великою мірою взяти на 
себе роботу репетиторів, якщо у школах будуть введені додаткові заняття, факультативи.
 
Пріоритетами розвитку освітньої сфери м. Каховка є, в першу чергу, поліпшення матеріа-
льно-технічної бази установ, створення дітям комфортних умов для навчання, відпочинку 
та активності, турбота про здоров’я дітей, удосконалення профільної підготовки школярів, 
орієнтація їх на майбутню професію, продовження освіти, в тому числі й у вишах інших 
країн.
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ЯКІСТЬ
ОСВІТИ
В МІСТІ КАХОВКА:

БІЛА КНИГА

СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА
НАПРЯМИ РОЗВИТКУ

Звіт за результатами соціологічного дослідження
проведеного у червні 2017 року.

Громадська організація 
«Каховська ініціатива»

Херсонське обласне відділення 
Соціологічної асоціації України

Відділ освіти 
Каховської міської ради

ГІЛЕЯ
видавництво

Звіт розміщено у мережі Інтернет за посиланням:

https://independent.academia.edu/МГончар

Видання побачило світ завдяки проекту
«Громадськість за зміни в освіті Каховки»,
що реалізується Громадською організацією «Каховська ініціатива»
у межах проекту «Української регіональної платформи громадських ініціатив», 
що адмініструється ГО «Центр «Жіночі перспективи»
спільно з БО «Фонд громади міста Херсона «Захист»
за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Це видання здійснене за фінансової підтримки Європейського Союзу. 
Зміст цього видання є одноособовою відповідальністю ГО «Каховська ініціатива» 
і за жодних обставин не може вважатись як такий, 
що відображає позицію Європейського Союзу.


