ОСВІТА

На території Кіровоградської області функціонує:
444 постійних дошкільних закладів, в яких виховується 31,6 тис. дітей, із них
114 навчально-виховних комплексів;
у 325 загальноосвітніх навчальних закладах різних типів і форм власності здобуває
освіту понад 95 тис. учнів, із них 7 загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2,5 тис. учнів) та
8 спеціальних шкіл-інтернатів (1,0 тис. учнів);
77 позашкільних навчальних закладів відвідує 56,7 тис. учнів.
ЗА ДОСТУПНІСТЮ ДО ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ КІРОВОГРАДЩИНА ПОСІДАЄ 4-ТЕ МІСЦЕ У
РЕЙТИНГУ РЕГІОНІВ
Сфера освіти області:
31 – заклад вищої освіти, де навчається майже 18,6 тис. студентів;
23 – професійно-технічний навчальний заклад, в яких навчається 7,5 тисяч учнів.
У
закладах
вищої
освіти
усіх
рівнів
акредитації
працює
близько 2,0 тис. педагогічних та науково-педагогічних працівників, з них понад 80 – доктори наук,
понад 600 – кандидати наук.
Місто Кропивницький на сьогодні є сучасним студмістечком.
НАЙПОТУЖНІШИМИ ЗА КІЛЬКІСТЮ СТУДЕНТІВЄ:
Центральноукраїнський
25006, м. Кропивницький,
державний педагогічний
вул. Шевченка,1
університе т
(0522) 22 18 34
імені Володимира
Веб-сайт http://kspu.kr.ua
Винниченка
Центральноукраїнський
національний технічний
університе т

25028, м. Кропивницький, просп.
Університетський, 8

Кіровоградська льотна
академії Національного
авіаційного університету

25005, м. Кропивницький,
вул. Добровольського, 1

Донецький національний
медичний університет

м. Кропивницький,
вул. Велика Перспективна, 1
0682609092, 066 652 89 66.
Веб-сайтhttp://dsmu.edu.ua/

Медичний факультет №2
Міжнародний медичний
факультет

(0522) 55 92 34
Веб-сайт http://www.kntu.kr.ua

(0522) 34 40 10
Веб-сайтwww.glau.kr.ua

Кіровоградський медичний
коледж
ім. Є.Й.Мухіна

25015, м Кропивницький,
Бульвар Студентський, 16,
(0522)249617
Веб-сайтhttp://medcollege.kr.ua

Кропивницький коледж

м.Кропивницький,
пр. Університетський 5/2
(0522) 55-34-35,
тел/факс. (0522) 55-34-35
Веб-сайтhttp://ktmsh.at.ua/

механізації сільського
господарства

СІМ'Я, ДІТИ

В області забезпечено функціонування 52 дитячих будинків сімейного типу та
193 прийомних сімей, у яких виховується 715 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, 2045 дітей виховується у сім’ях опікунів, піклувальників.
В області забезпечено функціонування 52 дитячих будинків сімейного типу та 192
прийомних сімей, у яких виховується 721 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського
піклування,
2037 дітей виховується у сім’ях опікунів, піклувальників.

Протягом 2018 року в області 408 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування охоплено сімейними формами виховання:
усиновлено 69 дітей;
влаштовано:
під опіку, піклування громадян - 236 дітей;
у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу - 79 дітей;
повернуто на виховання батькам - 24 дитини.
Створено 10 прийомних сімей та 9 дитячих будинків сімейного типу.
Сімейними формами виховання охоплено 94% від загальної кількості дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування.
В області діють заклади, спрямовані на надання соціальної допомоги та реабілітацію осіб,
які опинилися у складних умовах. Зокрема:
Комунальний заклад "Центр м.Кропивницький,
соціально-психологічної
вул.Короленка,50
реабілітації дітей"
Контактна особа:
Кіровоградської обласної
Лисенко Юрій Петрович,
ради"
Телефон: 0 (522) 34-20-94
(факс), 34-20-95

Кіровоградський міський
соціальний гуртожиток для
дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування

25005,м.Кропивницький,
вул. Олени Теліги, 75 г
Контактна особа:
Симуляк Олег Романович
Телефон:
0 (522) 27-62-05, 27-62-04
(095) 086-49-55
www.detdom.info/.../kirovogradskiy-

miskiy-socialniy-gurto
Кіровоградський обласний
центр соціальнопсихологічної допомоги;

Комунальний заклад
"Кіровоградський обласний
соціальний центр матері та
дитини" Кіровоградської
обласної ради"

вул. Короленка, 50
0522 27 42 36
Директор Центру
Ковальова Яна Миколаївна

вул. Металургів, 2
e-mail: kircmd@ukr.net
тел. 0(522) 27-70-59
Директор Жолобова Інна
Олександрівна

