
Звіт щодо проведеного дослідження цільової або бюджетної програми з гендерної точки зору 

Маловисківська міська об’єднана територіальна громада 

Кіровоградська область 

 

Міська програма розвитку освіти Маловисківської ОТГ на 2018-2020 роки. 

Розділ ІІІ «Позашкільна освіта» (рішення сесії Маловисківської міської ради 

від 21.12.2017 р. №805) 

 

Мета і задачі програми: 

Формування доступної та якісної освітньої системи, що відповідає вимогам суспільства, 

запитам особистості, орієнтованої на адаптацію в конкурентні умови ринкової економіки та 

інтеграцію в європейський і освітній простір. 

Основні послуги/напрямки діяльності: 

Створення умов для забезпечення якісної позашкільної 

освіти. 

 

1.1. Функціонування оптимальної мережі та зміцнення матеріально-технічної бази закладів 

позашкільної освіти. 

1.2. Розширення мережі гуртків позашкільних навчальних закладів на базі закладів освіти. 

3.1. Розвиток здібностей дітей шляхом охоплення позашкільною освітою за результатом 

опитування учнів. 

4. Розвиток учнівського самоврядування та активних учнів. 

4.1. Виховання лідерів та активних учнів серед учнівської молоді. 

Цільові групи Позашкільної освіти, 2018-2019 навчальний рік: 

Загальна кількість учнів - 1322 

У ДЮЦ – 613 вихованців (з них хлопчиків – 323, дівчаток – 290 осіб); 

У ДШМ- 240 вихованців (з них хлопчиків – 69, дівчаток – 171 особа), 

батьки дітей, мешканці громади, - 1150 осіб, які зацікавлені у 

всебічному розвитку та зайнятості їх у позашкільний час. 

Проблеми : 



Плинність кадрів викладачів гурткової роботи; 

В сільських НВК гуртки не забезпечують інтереси дітей; 

Невідповідність тематики гуртків сподіванням дітей в громаді з урахуванням гендерного 

компоненту. 

РЕЗУЛЬТАТИ анкетування учнів при вивченні стану гурткової роботи  в 

Маловисківській громаді , при допомозі планшетних ПК,  які були придбані та передані 

Маловисківській ОТГ завдяки програмі DOBRE /USAID, загальна кількість 

опитуваних – 277 осіб. 

 

 



 

ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОГРАМИ 

Порівняльна таблиця 

Чинна редакція Редакція з урахуванням пропонованих 

змін 

 

Проблема, на реалізацію якої спрямована 

програма… формування позитивного іміджу 

позашкільної освіти та перспектив її 

розвитку. 

Проблема, на реалізацію якої спрямована 

програма….формування позитивного іміджу 

позашкільної освіти та перспектив її 

розвитку, з урахуванням принципів гендерної 

рівності. 

Метою формування доступної та якісної 

освітньої системи, що відповідає вимогам 

суспільства, яке динамічно розвивається, 

запитам особистості, орієнтованої на 

адаптацію в конкурентні умови ринкової 

економіки та інтеграцію в європейський і 

світовий освітній простір 

Метою програми є формування доступної та 

якісної освітньої системи, що відповідає 

вимогам суспільства, яке динамічно 

розвивається, запитам особистості, 

враховуючи стать, вік, індивідуальні потреби 

та здібності орієнтованої на адаптацію в 

конкурентні умови ринкової економіки та 

інтеграцію в європейський і світовий 

освітній простір,  

Завдання: 

- створення відповідальних умов для рівного 

доступу громадян до якісної позашкільної 

освіти. 

Завдання: 

- Створення відповідних умов для рівного 

доступу громадян до якісної позашкільної 

освіти незалежно від їхнього етнічного 

походження, віросповідання, політичних 

переконань, статі та віку 

Ефективними шляхами реалізації програми є: 

забезпечення сучасних умов функціонування 

позашкільних навчальних закладів громади. 

Розвиток здібностей дітей шляхом охоплення 

позашкільною освітою за результатами їх  

опитування  

1. Ефективними шляхами реалізації 

програми є: 

1.6. Забезпечення сучасних умов 

функціонування громади, позашкільних 

навчальних закладів з урахуванням віку, 

статі, стану здоров‘я, інтересів та 

потреб отримувачів послуг. Розвиток 

здібностей дітей шляхом охоплення 

позашкільною освітою за результатами 

їх щорічного  опитування  

 


