
Мар’яна Унгурян, головний спеціаліст

відділу дошкільної, загальної середньої освіти

Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА



Мережа закладів дошкільної освіти

244 ЗДО
137 НВК 

в яких 
виховуються 

32743 дитини

Навчання 
українською 

мовою

205 ЗДО, 111 НВК

(29262 дитини – 89,4%)

Навчання 
румунською 

мовою

37 ЗДО, 25 НВК

(3308 дітей – 10,1%) 

Навчання 
російською 

мовою

1 ЗДО

(43 дитини – 0,1%)

Двомовні

1 ЗДО та 1 НВК (наявні 
рум. та  укр. групи –

130 дітей, 0,4 %)



406 закладів освіти

(в т.ч. 12 опорних закладів, 22 філії), 

329 ЗЗСО 

(в т.ч. 9 опорних 
закладів, 

17 філій) 

з українською 
мовою навчання 

(81%)

57 ЗЗСО

(в т.ч. 3 опорних 
заклади, 

5 філій)  

з румунською 
мовою навчання

(14%)

1 ЗЗСО

(Грубненська
ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Сокирянського
району)

з російською 
мовою навчання 

(0,3%)

Мережа закладів загальної середньої освіти



Мережа двомовних ЗЗСО

• з румунською та українською
мовами навчання (4,4%)

18 ЗЗСО 

• з українською та російською
мовами навчання (ЗОШ І-ІІІ ступенів
№ 4 м. Чернівців) (0,3%)

1 ЗЗСО 



Загалом по області навчаються:

• українською мовою – 89% учнів;

• румунською  мовою – 10,7% учнів;

• російською  мовою – 0,3% учнів.

Загалом навчаються по області



Вивчення польської мови:

як предмет:
у 3 ЗЗСО 

(Старокрасношорська
ЗОШ І-ІІ ступенів, 

Сторожинецька гімназія 
Сторожинецького району,  

Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№22 ), 
всього 371 дитина 

факультативно:
в 2 ЗЗСО

(гімназія №3, ліцей №3, 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22

м. Чернівці), 

всього 162 дитини

Іврит
вивчається як предмет в одній школі 

(Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 41 - 349 учнів)



Оптимізація мережі ЗЗСО з румунською 

мовою навчання

Мережа ЗЗСО з румунською мовою навчання зменшилась на 4 заклади:

 у зв'язку зі створенням опорного закладу Тернавський НВК

Герцаївського району, Каменська, Табунівська та Савінештська ЗОШ І

ступенів стали філіями;

 призупинено функціонування у 2018/2019 н.р. Валенської ЗОШ І ст.

Герцаївського району (відсутність набору).

Мережа двомовних ЗЗСО зменшилася на 1 заклад:

 у зв'язку зі створенням опорного закладу Котелівський НВК

Новоселицького району, Фороснянський НВК став його філією.

 реорганізовано: Йорданештську ЗОШ І-ІІІ ст. Глибоцького району – у

Йорданештський НВК І-ІІІ ст.; Йорданештську ЗОШ І-ІІ ст. №2

Глибоцького району – у Йорданештський НВК І ст.



Новобудови

У с. Йорданешти

Глибоцького району 

Чернівецької 

області відкрито 

новозбудовану 

Йорданештську

загальноосвітню 

школу I–III ступенів 

з румунською мовою 

навчання.



Новобудови

1-го вересня відкрито 

Тернавський НВК 

Герцаївського району



Педагогічний  коледж ЧНУ 

ім. Юрія Федьковича

готує вчителів початкових 
класів для закладів загальної 

середньої освіти з 
румунською мовою навчання

(73 студента) 

Чернівецький національний 
університет 

ім. Юрія Федьковича

на філологічному факультеті 
діє кафедра румунської та 

класичної філології, яка готує 
вчителів румунської мови та 

літератури (53 студента) 

Мережа закладів вищої освіти



Інноваційний характер 

Закону України «Про освіту»

 Право на освіту як пріоритет;

 Академічна свобода вчителя;

 Сучасна структура системи освіти;

 Компетентнісно-орієнтоване навчання;

 Нова систем забезпечення якості

освіти;

 Економічні відносини в освіті;

 Національна система кваліфікацій.



Стаття 7 Закону України «Про освіту» 
сприятиме:

 запровадженню європейських цінностей в національну

систему освіти;

 покращенню якості освіти кожної дитини незалежно від 

походження;

 створенню рівних можливостей для всіх випускників закладів 

загальної середньої освіти;

 забезпеченню представникам національних меншин 

належного рівня володіння державною мовою та реалізації їх 

конституційних прав в Україні;

 самореалізації випускників ЗЗСО з навчанням мовами 

національних меншин в Україні (доступ до якісної вищої 

освіти, ринку праці, державної служби).



Імплементація статті 7 
Закону України «Про освіту»



Створення додаткових умов
для якісного вивчення державної мови

в закладах з навчанням мовами національних меншин

 Затверджено новий Державний стандарт початкової освіти. Він збільшує кількість 
годин на вивчення державної мови з першого класу (5 год. замість 3 год. на тижд.);

 Затверджено нові навчальні програми з української мови для учнів 1-2 класів, які
враховують специфіку мов національних меншин;

 34 тисячі примірників двомовних термінологічних словників надруковано і
доставлено до шкіл з навчанням мовами національних меншин у 2017 році;

 77 тисяч примірників двомовних термінологічних словників буде доставлено до
шкіл з навчанням мовами національних меншин у 2018 році;

 155 тисяч примірників навчального посібника «Хрестоматія сучасної української 
літератури для читання (1-2, 3-4 класи) буде доставлено до шкіл з навчанням 
мовами національних меншин у 2018 році;

 У 2018 році вперше було виділено кошти на обладнання для кабінетів української
мови у школах, в яких навчання здійснюється мовами національних меншин (46,8 
млн грн).;

 створено онлайн курс з української мови для підготовки до зовнішнього
незалежного оцінювання (5-тижневий курс, 16 тем).



• Наказ Департаменту

освіти і науки від

21.06.2017 №318 «Про

затвердження Заходів

щодо формування мовних

компетентностей учнів

загальноосвітніх

навчальних закладів з

навчанням мовами

національних меншин

Чернівецької області на

2017-2021 роки»

• Наказ Департаменту

освіти і науки від

03.05.2018 №214 «Про

організацію роботи щодо

удосконалення рівня знань

державної мови

учителями закладів

загальної середньої освіти

Чернівецької області з

навчанням мовами

національних меншин на

2018-2021 роки»

Заходи 

щодо удосконалення рівня володіння 

державною мовою



Нова навчальна програми з української мови 
для учнів 1-2 класів, які враховують специфіку 

мов національних меншин

• навчальна програма "Українська мова" 1-2 класи для

закладів загальної середньої освіти з румунською мовою

навчання (автори: Палій Наталія Теодорівна, завідуюча

шкільним відділом, викладач української мови

каліграфії, дитячої літератури, методики навчання

української мови педагогічного коледжу Чернівецького

національного університету імені Юрія Федьковича;

Одинак Марія Маноліївна, завідувач НМЦ безперервної

освіти ІППОЧО ), яка отримали гриф МОНУ. (Навчальні

програми затверджені наказом МОН України № 268 від

21.03.2018 року)



Навчально-методичне забезпечення 
викладання української мови в ЗЗСО з румунською 

мовою навчання (підручники)

К.Лук’янюк

Н.Бабич

М.Скаб

Н.Бабич

А.Морараш

Т.Фонарюк



Навчально-методичне забезпечення 
викладання української мови в ЗЗСО з румунською 

мовою навчання (словники)



№ 

п/п
Назва адміністративно-територіальної одиниці

Виділено з державного 

бюджету, тис.грн.

1 Герцаївський район 1441,8

2 Новоселицький район 1199,8

3 Сторожинецький район 945,3

4 Глибоцький район 1331,9

5 м. Чернівці 280,2

6 Острицька ОТГ Герцаївського району 732

7 Новоселицька ОТГ Новоселицький р-ну 410,5

8 Мамалигівська ОТГ Новоселицький р-ну 458,3

9 Магальська ОТГ Новоселицький р-ну 373,4

10 Красноїльська ОТГ Сторожинецького р-ну 629,2

11 Чудейська ОТГ Сторожинецького р-ну 676,4

12 Волоківська ОТГ Глибоцького р-ну 239

13 Тереблеченська ОТГ Глибоцького р-ну 182,2

Разом 8900,0

Перелік ЗЗСО, яким було виділено кошти на придбання обладнання для 

кабінетів української мови в закладах загальної середньої освіти з 

навчанням мовами національних меншин станом на 01.08.2018р.



Станом на сьогодні використано коштів 

6155,8 тис. грн., що становить 69% 

• закуплено персональних комп’ютерів - 48 шт., 

• аудіо систем - 237 шт., 

• комплектів меблів - 297 шт., 

• багатофункціональні пристрої - 69 шт., 

• інтерактивних комплексів - 93 шт., 

• наборів дидактичного матеріалу - 40 шт., 

• флеш-накопичувачів - 71 шт. 



Підвищення кваліфікації вчителів ЗЗСО

з навчанням мовами національних меншин

 Забезпечено підготовку вчителів 1-х класів закладів ЗЗСО освіти

Чернівецької області з навчанням мовами національних меншин до

впровадження нових Державних стандартів початкової освіти;

 Модернізовано проведення курсів підвищення кваліфікації вчителів закладів

загальної середньої освіти з навчанням мовами національних меншин через

запровадження спецкурсів з удосконалення рівня знань державної мови для

вчителів історії, математики, географії, фізики, хімії, біології, які викладають

в закладах освіти з румунською мовою навчання:

 курс за вибором «Українська мова для учителів шкіл національних меншин:

інтенсивний курс»,

 спецкурс «Методика навчання учнів державної мови в полікультурному

мовному середовищі»);

 практичний спецкурс для вчителів початкових класів «Ефективні методи і

прийоми навчання для набуття молодшими школярами практичних навичок з

української мови».



11-12.10.2018 проведено другу сесію семінару -

тренінгу навчання за програмою науково-

дидактичного проекту щодо вивчення української

мови у ЗЗСО з румунською мовою навчання»,

організованого Міністерством освіти і науки України

спільно з Міністерством освіти Алберти (Канада) та

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».



Упродовж 2015 року за сприяння МОНУ та за фінансової підтримки 

Міністерства закордонних справ Фінляндії 

у трьох областях України – Закарпатській, Одеській та Чернівецькій –

запроваджено 

міжнародний проект «Мультилінгвальна освіта».

За результатами участі у проекті 

Чернівецька гімназія №6 імені Олександра Доброго 

та НВК «Боянська гімназія» Новоселицького району 

стали Всеукраїнськими експериментальними майданчиками 

та беруть участь у дослідно-експериментальній роботі з проблеми: 

«Формування багатомовності школярів: прогресивні європейські ідеї в 

українському контексті».

Наразі триває третій, формувальний етап. Закладами-учасниками ведеться 

активна робота щодо запровадження інноваційних  педагогічних технологій, 

інтерактивних форм роботи з вивчення мов національних меншин та 

державної української мови.

Міжнародний проект «Мультилінгвальна освіта»



Зацікавленість в участі у програмі дослідно-

експериментальної роботи проявили адміністрації 

ще 9-ти закладів освіти області:

 ЗДО №25 – Центр розвитку дитини «Малюк» м. Чернівців,

 Чернівецька ЗОШ І-ІІ ст. №13, 

 Багринівська ЗОШ І-ІІІ ст., 

 Купський НВК №2 Глибоцького району, 

 Костичанівська ЗОШ І-ІІІ ст. імені Іона Ватаману, 

 Новоселицький районний ліцей, 

 Мамалигівська ЗОШ Мамалигівської ОТГ Новоселицького

району,

 ЗОШ І-ІІІ ст. с. Грубна Сокирянського району, 

 Красноїльський НВК Красноїльської ОТГ 

Сторожинецького району).



Красноїльська гімназія 

Боянська гімназія 

Берегометська гімназія 

Банилово-Підгірнівська гімназія

Чернівецький  ВСЛІ

Карапчівський ліцей

Вашківецька гімназія 

Буковинський ліцей-інтернат

Герцаївський ліцей

Чернівецька гімназія №6

Сокирянська гімназія

Вижницька гімназія

Новоселицький ліцей

Старововчинецький ліцей

Романковецька гімназія

Кельменецький ліцей

Чернівецький ліцей №4

Ліцей для обдарованих дітей

Клішковецька гімназія

Хотинська гімназія

Путильська гімназія

Сторожинецький ліцей

Глибоцький ліцей

Новоселицька гімназія

Заставнівська гімназія

Чернівецький ліцей №2

Чернівецький ліцей №3

Кіцманська гімназія

Сторожинецька гімназія

Чернівецька гімназія №5

Чернівецька гімназія №3

Чернівецька гімназія №7

Чернівецька гімназія №4

Чернівецька гімназія №1

Чернівецька гімназія №2

Новодністровська гімназія

Чернівецький ліцей №1

33
32

31
30

29
28

27
27

26
25

24
23
23

22
21

20
19

18
17

16
15
15

14
13

12
11

10
9

8
7

6
5

4
3
3

2
1

Загальний рейтинг

результатів участі випускників закладів нового типу 

під час ЗНО-2016





6,7

6,3

5

4,8

4,2

4

Чернівецька гімназія №6 
Чернівецької міської ради

Чернівецька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№10 Чернівецької міської ради

Карапчівський ліцей 
Глибоцького району

Балківецька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Мамалигівської ОТГ

Волоківська ЗОШ І-ІІІ ступенів  
Волоківської ОТГ

Черленівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Новоселицького р-н

Середній бал ДПА з української мови 2018

(кращі результати)




