


 

2 

 

ЗМІСТ 
  

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ   ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ У 
2011 РОЦІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2012 РІК........................................................................................ 5 

Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки........................ 5 
1.1.  Дошкільна освіта................................................................................................... 5 

1.1.1. Оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів.  .............................. 5 
1.1.2. Забезпечення дітей дошкільною освітою. .................................................... 7 
1.1.3. Програмно-методичне забезпечення. ........................................................... 8 

1.2. Загальна середня та позашкільна освіта  ............................................................ 10 
1.2.1. Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів та 

забезпечення охоплення навчанням дітей шкільного віку.  ........................................... 10 
1.2.2. Забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей.  ..................................... 18 
1.2.3. Соціальний захист учнів та вихованців.  .................................................... 20 

1.2.4. Профілактика правопорушень.  ................................................................... 21 
1.2.5. Розвиток системи позашкільної освіти. ..................................................... 22 

1.2.6. Створення умов для збереження  та зміцнення здоров’я дітей і 
учнівської молоді, розкриття їхнього творчого потенціалу. .......................................... 24 

1.2.7. Розвиток міжнародного співробітництва. «Міжнародна освіта – творча 

співпраця».  .......................................................................................................................... 30 
1.3. Моніторингові дослідження якості освіти  ........................................................ 31 

1.4. Кадрова політика.................................................................................................. 34 
1.5. Науково-методичний супровід реалізації Програми ........................................ 36 
1.6. Розвиток матеріально-технічної бази системи освіти  ...................................... 41 

1.7. Інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти  ............................ 44 
1.7.1. Комп’ютеризація навчально-виховного процесу. ..................................... 44 

1.7.2. Функціонування єдиного освітнього інформаційного середовища.  ....... 45 
1.7.3. Програмні засоби для закладів та установ освіти.  .................................... 45 
1.7.4. Підвищення рівня інформаційної культури різних категорій 

педагогічних працівників закладів та установ освіти..................................................... 45 
1.8. Реалізація комплексних проектів освіти............................................................ 46 

1.8.1. «Обдарована молодь». Розвиток системи роботи з обдарованою 
молоддю. ............................................................................................................................. 46 

1.8.2. «Я – харків’янин». Розвиток системи виховання дітей і молоді міста.  .. 50 

1.8.3. Учнівське самоврядування – школа демократії та соціального 
партнерства. ........................................................................................................................ 52 

Програма розвитку та функціонування української мови у м. Харкові на 2008-2012 
роки ............................................................................................................................................... 53 

Програма розвитку та функціонування російської мови і культури на 2008-2012 

роки ............................................................................................................................................... 55 

Міська програма «Шкільне харчування» на 2009-2011 роки ...................................... 55 

Фінансове забезпечення .................................................................................................. 56 

Аналіз стану управлінської діяльності  ......................................................................... 57 
Державна атестація навчальних закладів м. Харкова у 2011 році ……………58 

Робота з питань підготовки цивільного захисту ................................................. 58 
Робота з проведення ЗНО ...................................................................................... 58 

Робота з підготовки та проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року 60 
Робота зі зверненнями громадян ........................................................................... 60 
Контрольно-аналітична діяльність ....................................................................... 61 

Проблемні питання .......................................................................................................... 62 



 

3 

 

Головна мета діяльності Департаменту освіти у 2012 році ................................... 62 

Основні завдання на 2012 рік ...................................................................................... 63 

РОЗДІЛ 2. РОБОТА З КАДРАМИ .................................................................................. 64 

2.1. Структура Департаменту освіти .............................................................................. 64 

2.2. Розподіл посадових обов’язків працівників Департаменту освіти  ...................... 65 

2.3. Закріплення працівників Департаменту освіти – кураторів управлінь освіти 
районів міста ................................................................................................................................ 80 

РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА ........................................................................ 81 

3.1. Апаратні наради Департаменту освіти ................................................................... 81 

3.2. Наради начальників управлінь освіти районів міста та керівників навчальних 

закладів  ......................................................................................................................................... 88 

3.3. Наради із заступниками та спеціалістами управлінь освіти районів міста  ........ 92 

РОЗДІЛ 4. КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. РОБОТА З 

ПІДВІДОМЧОЮ МЕРЕЖЕЮ  .................................................................................................... 95 

4.1.  Підготовка та аналіз статистичної звітності ......................................................... 95 

4.2. Інспекторсько-методичні,  тематичні перевірки з питань організації навчально-
виховного процесу..................................................................................................................... 101 

4.3. Аналітична діяльність з питань організації навчально-виховного процесу ..... 104 

4.4. Аналітична робота з питань фінансово-економічної діяльності........................ 106 

4.5. Робота з питань інженерно-технічного забезпечення  функціонування 

навчальних закладів  .................................................................................................................. 108 

4.6. Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо підготовки та проведення у 2012 
році зовнішнього незалежного оцінювання............................................................................ 110 

РОЗДІЛ 5. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  ................................ 111 

5.1. Організація навчання різних категорій педагогічних працівників  .................... 111 

5.2. Аналітична діяльність. Вивчення стану організації методичної роботи, 
спрямованої на підвищення компетентності педагогічних працівників  ............................. 114 

5.3. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу та управлінської 
діяльності.................................................................................................................................... 115 

5.4. Науково-методична діяльність .............................................................................. 116 

5.5. Організаційно-методичне забезпечення виконання заходів розділу «Обдарована 
молодь. Розвиток системи роботи з обдарованою молоддю» Комплексної програми 

розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки  ...................................................................... 116 

5.6. Організаційно-методичне забезпечення реалізації заходів розділу 

«Інформаційні та комунікаційні технології в освіті» Комплексної програми розвитку 
освіти м. Харкова на 2011-2015 роки ...................................................................................... 119 

5.7. Організаційно-методичне забезпечення заходів розділу «Моніторингові 

дослідження якості освіти» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011 – 
2015 роки .................................................................................................................................... 123 



 

4 

 

5.8. Заходи щодо виконання розділу «Учнівське самоврядування» Комплексної 
програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки ..................................................... 125 

5.9. Організаційно-методичне забезпечення виконання міського проекту «Я –

 Харків’янин» ............................................................................................................................. 128 

5.10. Організаційно-методичне забезпечення виконання міської Програми розвитку 

та функціонування російської мови та культури у м. Харкові на 2008-2012 роки ............. 128 

5.11. Організаційно-методичне забезпечення виконання міської Програми розвитку 
та функціонування української мови на 2008-2012 роки ...................................................... 129 

РОЗДІЛ 6. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ ТА МІСЬКИХ 

ПРОГРАМ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ................................................................................................. 131 

ДОДАТКИ .......................................................................................................................... 135 

Додаток 1. Основні накази по Департаменту освіти .................................................. 135 

Додаток 2. Орієнтовний перелік навчальних закладів для вивчення стану 

управлінської діяльності ....................................................................................................... 15241 

Додаток 3. Перелік звітних документів Департаменту освіти …………………….153 

Додаток 4.  Обов’язкові рішення міськвиконкому з питань діяльності навчальних 
закладів  ....................................................................................................................................... 155 

Додаток 5.  Графік проведення особистих прийомів громадян директором 

Департаменту освіти Харківської міської ради на 2012 рік .................................................. 155 

Додаток 6. План роботи Ради керівників навчальних закладів  м. Харкова ............ 156 

Додаток 7. План заходів Департаменту освіти щодо організації відпочинку та 
оздоровлення дітей влітку 2012 року ...................................................................................... 157 

Додаток 8. Перелік загальноміських освітянських масових заходів  ........................ 158 

Додаток 9. Перспективний план комплексного вивчення стану роботи управлінь 
освіти районів міста та підпорядкованих їм навчальних закладів з виконання 

законодавства в галузі освіти  ................................................................................................... 160 



 

5 

 

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ   ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ У 2011 

РОЦІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2012 РІК 

 

Робота Департаменту освіти Харківської міської ради упродовж 2011 року була 
спрямована на реалізацію державної політики в галузі освіти шляхом забезпечення 

виконання міських освітніх програм.  

Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки 

1.1.  Дошкільна освіта 

1.1.1. Оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів.  
Згідно з проведеним обліком у місті мешкає 68 044 дитини від народження до шести 

років (більше ніж торік на 2041 дітей).  
 

Кількість дітей від народження до шести років 

 

Район 2010 рік  2011 рік 

Дзержинський 8939  9495 

Жовтневий 4182  4856 

Київський 8923  8784 

Комінтернівський 6145  6202 

Ленінський 5147  4851 

Московський 13995  14491 

Орджонікідзевський 7141  7607 

Фрунзенський 6863  6895 

Червонозаводський 4668  4863 

Усього по місту: 66 003  68 044 

 

Функціонують 216 навчальних закладів різних типів і форм власності, в яких 
здійснюється дошкільне навчання та виховання майже для 40 тисяч вихованців (торік 215 
навчальних закладів, 37990 вихованців): 

- комунальної форми власності – 195 (187 ДНЗ і 8 НВК); 
- державної форми власності – 4 (2 ДНЗ і 2 НВК); 

- приватної форми власності – 17 (8 ДНЗ і 9 НВК). 
 

Кількість ДНЗ та НВК усіх типів та форм власності (у них дітей)  

 

Район Кількіс
ть ДНЗ 

та НВК 

Форма власності ДНЗ Форма власності НВК 

Комуналь

на 

Дер-

жавна 

Приват

на  

Комуналь

на 

Держав

на 

Приват

на 

Дзержинський 30 24 - 2 2 1 1 

Жовтневий 13 11 - 1 1 - - 

Київський 34 29 2 1 - 1 1 

Комінтернівський 19 15 - 1 1 - 2 

Ленінський 23 21 - - - - 2 

Московський 36 34 - 1 - - 1 

Орджонікідзевський 20 19 - - 1 - - 

Фрунзенський 22 16 - 1 3 - 2 

Червонозаводський 19 18 - 1 - - - 

Усього ДНЗ та НВК: 216  187 2 8 8 2 9 

В них дітей: 39694 37472 220 542 961 150 349 
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Кількість ДНЗ комунальної форми власності у порівнянні з минулим роком за 
мережею збільшилась на один – відновлено роботу ДНЗ № 275 у Ленінському районі. 

У місті забезпечено доступність та безоплатність дошкільної освіти для 4907 дітей з 

особливими потребами. До складу ДНЗ міста входять 57 ДНЗ комбінованого і 
компенсуючого типу (торік 57 ДНЗ). Харчування для дітей з особливими потребами 

безкоштовне. 
                 Кількість ДНЗ комбінованого та компенсуючого типу  

 

Район Кількість ДНЗ 

комбінованого типу 

Кількість ДНЗ 

компенсую чого типу 

Дзержинський 11 2 

Жовтневий 10 - 

Київський 4 - 

Комінтернівський 4 - 

Ленінський 2 2 

Московський 6 1 

Орджонікідзевський 3 1 

Фрунзенський 3 2 

Червонозаводський 6 - 

Усього ДНЗ: 49 8 

 
Разом з тим, існує дефіцит місць в деяких дошкільних навчальних закладах. З 2006 

року почалося планове відновлення роботи раніше закритих дитячих садків та груп у діючих 

дошкільних навчальних закладах.  
Проведена інвентаризація усіх приміщень функціонуючих дошкільних навчальних 

закладів комунальної форми власності, складена база даних та проведений детальний аналіз 
про непрацюючі дитячі садки, які через відсутність дітей були закриті і використовуються не 
за призначенням. 

На виконання Комплексної програми розвитку освіти на 2011-2015 роки після 
проведення капітального ремонту відновили свою діяльність 2 дитячі садки (№ 275 у 

Ленінському та № 345 у Червонозаводському районах) та 33 групи у діючих дитячих садках, 
що дало змогу забезпечити місцями майже 600 дітей (торік 32 групи та 2 ДНЗ).  

 

Кількість відкритих груп 

 

Район  Кількість груп Кількість ДНЗ 

Дзержинський 4 №№ 51,127,303,418 

Жовтневий 4 №№ 18,82,143,163 

Київський 4 №№ 4,180,264,413 

Комінтернівський 4 № 355 

Ленінський 2 № 275 

Московський 9 №№ 58,115,117,148,198,199,336,367,375 

Орджонікідзевський 2 №№ 150,307 

Фрунзенський 0 0 

Червонозаводський 4 №№ 345,349 

Усього по місту: 33 27 

 
Слід відзначити цілеспрямовану роботу з відкриття груп у Київському, 

Комінтернівському та Московському районах. 
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З 2006 по 2011 роки мережа ДНЗ розширилась на 10 одиниць, додатково відкрито 
245 груп (для майже 5 тис. дітей), з яких 209 груп з повним режимом роботи та 36 груп з 
короткотривалим, що еквівалентно відкриттю 20 нових ДНЗ. 

Для оптимізації мережі ДНЗ продовжується цілеспрямована робота щодо передачі 
відомчих дитячих садків до комунальної власності територіальної громади м. Харкова. Так, 

рішенням сесії Харківської міської ради від 17.08.2011 у комунальну власність передані 
дитсадки Харківського державного авіаційного виробничого підприємства № 251 та № 406. 
У новому 2012/2013 навчальному році ДНЗ № 251 відновить свою діяльність за 

призначенням.  
Відповідно до освітніх і соціальних запитів харків’ян функціонують групи з 4-х: 9-ти; 

10,5-ти; 12-ти, 24-х годинним графіком роботи. Скориговані перспективні плани розвитку 
мережі груп дитячих садків та перших класів загальноосвітніх навчальних закладів у 
відповідності до єдиного мовного режиму.  

 

1.1.2. Забезпечення дітей дошкільною освітою. 

Рівень охоплення дітей дошкільною освітою віком від 1-го року до 6-ти складає 
70,2 % (торік-69,4%). У порівнянні з минулим навчальним роком показник охоплення 
підвищився в усіх районах. 

 

Охоплення дітей дошкільною освітою (показник у відсотках) 

Район 2010 рік 2011 рік 

Дзержинський 70,6 70,7 

Жовтневий 74,6 74,8 

Київський 61,6 67,8 

Комінтернівський 74 74,2 

Ленінський 66,9 67,1 

Московський 67,7 67,8 

Орджонікідзевський 71,4 73,1 

Фрунзенський 70 71,5 

Червонозаводський 68 68,5 

Середній показник по місту: 69,4 70,2 

У зв’язку зі змінами до Закону України «Про дошкільну освіту» щодо обов’язковості 

дошкільної освіти, органами управління освітою вжито заходів щодо охоплення дітей 5-
річного віку дошкільною освітою. Згідно з проведеним обліком у місті мешкає 11785 дітей 5-
річного віку (більше ніж торік на 576 дітей). 

Кількість дітей 5-ти річного віку 

 

Район 2010 рік 2011 рік 

Дзержинський 1852 1927 

Жовтневий 709 942 

Київський 1244 1378 

Комінтернівський 1042 1039 

Ленінський 841 771 

Московський 2225 2446 

Орджонікідзевський 1382 1375 

Фрунзенський 1140 1163 

Червонозаводський 774 744 

Усього по місту: 11 209 11 785 
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Охоплення дітей 5-ти річного віку дошкільною освітою (показник у відсотках) 

 

Район 2010 рік 2011 рік 

Дзержинський 99 100 

Жовтневий 100 98 

Київський 94,5 100 

Комінтернівський 99 99,8 

Ленінський 98 100 

Московський 99 100 

Орджонікідзевський 98,7 99,9 

Фрунзенський 97,8 99,7 

Червонозаводський 98,7 100 

Середній показник по місту: 98,3 99,8 

 

Відсоток охоплення дітей п'ятирічного віку всіма формами дошкільної освіти – 99,8% 
(торік 98,3%).  

 
1.1.3. Програмно-методичне забезпечення. 
Департаментом освіти здійснюється програмно-методичне забезпечення системи 

дошкільної освіти – створено банки даних: передового педагогічного досвіду; друкованих 
робіт педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів міста; інноваційних 

педагогічних технологій; періодичних видань. 
 

Узагальнений передовий педагогічний досвід дошкільних навчальних закладів за 

районами 

 
 

Банк даних друкованих робіт 2011 року 
Район Кількість 

друкова-

них 

робіт 

Категорія педагогічних працівників Вид видання 

завід

увач 

вихователь

-методист 

вихо-

ватель 

інші 

педпра-

цівники 

періо-

дичні 

видання 

методичні 

посібники 

збірки 

науково-

методичних 

конференцій 

Дзержинський 8  - 4 2 2  - 8  - 

Жовтневий 5  -  - 4 1  - 2 2 

Київський 11 1 1 7 2 6 4 1 

Комінтернівський  5 2 1  -  -  -  - 5 

Ленінський 3  - 1 1 1 1 2  - 

Московський 12  -  - 2 10 5 7  - 
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Орджонікідзевський 2  -  - 2  - 1 1  - 

Червонозаводський 5  -  - 5  -  - 5  - 

Фрунзенський 6  - 3 1 2  - 6  - 

УСЬОГО 57 3 7 24 18 13 35 8 

 

Всього до банку інноваційних технологій, які використовуються у ДНЗ міста внесено 
24 інновації. Найбільш поширені інноваційні технології, що впроваджуються в ДНЗ міста 
наведені в гістограмі в порівнянні з минулим роком. 

 
 
Спостерігається збільшення використання дошкільними навчальними закладами 

інноваційних технологій у порівнянні з минулим роком на рівні міста, а саме: 

- Театр фізичного виховання дітей дошкільного віку (авт. М.М.Єфименко) на 10,5 %  
- Технологія вирішення винахідницьких задач (авт. Г.С.Альтшуллер) на 4,8% 

- Розвиток здібностей дітей дошкільного віку (авт. А.Шульга) на 2,6%. 
- Проаналізовано Банк даних періодичних видань, які використовуються в 

дошкільних навчальних закладах міста. 
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Кількість періодичних видань, які отримують дошкільні заклади 
 

 
 

1.2. Загальна середня та позашкільна освіта 

1.2.1. Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів та забезпечення 
охоплення навчанням дітей шкільного віку. 

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів міста складається: 
- 180 комунальних загальноосвітніх навчальних заклади різних типів (у тому числі 9 

ліцеїв, 23 гімназії, 33 спеціалізовані школи з поглибленим вивченням окремих 
предметів). 
Це 3734 класу, в яких 100 370 учнів, що майже на 3,5 тис. більше, ніж у минулому 

навчальному році. Слід зазначити, що за останні 15 років кількість учнів у школах вперше не 
зменшується. 

- 5 вечірніх шкіл. 
- 1 загальноосвітня школа-інтернат. 
- 1 дитячий будинок «Родина». 

- 5 міжшкільних навчально-виробничих комбінатів.  

- 16 приватних загальноосвітніх навчальних закладів, 5 ліцеїв при вищих навчальних 
закладах міста, 2 державних навчально-виховних комплекси. 
Упродовж 2011 року 2 навчальні заклади Фрунзенського району міста змінили свій 

статус: ЗОШ №24 стала навчально-виховним комплексом «Школа І ступеня – гімназія», 
спеціалізована школа №11 стала спеціалізованою школою з поглибленим вивченням 

окремих предметів, що надало змогу задовольнити потребу мешканців району у доступі до 
якісної освіти обдарованих дітей. 

На виконання ст. 35 Закону України «Про загальну середню освіту» в системі 

проводиться облік дітей шкільного віку та аналіз охоплення їх навчанням. 

Станом на 05.09.2011 за звітом № 77-РВК встановлено, що загальна кількість дітей 

шкільного віку в місті склала 81871, що на 807 менше, ніж торік (-0,99%). 
Навчаються – 80781 дитина, що на 834 менше, ніж торік. У тому числі: у 

загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів – 74730, у професійно-технічних 
навчальних закладах – 1809, на основних відділеннях вищих навчальних закладів усіх рівнів 
акредитації – 4242. 

Ведеться робота щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти, 
результатом чого є зменшення кількості дітей шкільного віку, які не охоплені навчанням від 

69 в 2006 році до 5 в 2011 році. 
У м. Харкові виявлено 5 дітей, які не навчаються без поважних причин (Московський і 

Орджонікідзевський райони), що менше, ніж в 2010 році на 11 осіб. Із них, одній дитині 

оформлене навчання за екстернатною формою у ХЗОШ № 71; двоє дівчат ромської 
національності, за інформацією сектора кримінальної міліції у справах дітей Московського 
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РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області,  неофіційно вийшли заміж і перебувають в 
циганському таборі в Херсонській області, ще двоє дітей із цієї ж родини мати відмовляється 
відправляти до школи, щодо неї складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 184 КУАП. 

Виявлено 37 дітей, відомості про місце навчання яких відсутні (у 2010 році – 64 особи), 
найбільше – в Київському і Московському районах (по 11 дітей). У Комінтернівському, 

Ленінському, Ордждонікідзевському і Фрунзенському районах наявні відомості про всіх 
дітей. 

За запитами Департаменту освіти до Головного управління МВС України в Харківській 

області та Харківського міського управління ГУ МВС України в Харківській області 
отримані відомості про 23-х дітей із 37-ми. Ця проблема цілком ще не вирішена – 

залишилося ще з’ясувати відомості про 14 дітей, направивши відповідні листи до ВКМСД та 
служб у справах дітей. 

Динаміка кількості дітей шкільного віку у відсотках по м. Харкову за останні 

шість років 

рік 
кількість дітей шкільного 

віку 
Динаміка % динаміки 

2006 102395 -7894 -7,71% 

2007 94770 -7625 -8,05% 

2008 88528 -6242 -7,05% 

2009 87844 -684 -0,78% 

2010 82678 -5166 -6,25% 

2011 81871 -807 -0,99% 

 
Вперше виявлена позитивна динаміка в кількості дітей шкільного віку в 

Дзержинському, Жовтневому, Орджонікідзевському, Червонозаводському районах. 

Найбільший приріст у Дзержинському і Жовтневому районах: 

Район 2010/2011 н.р. 2011/2012 н.р. Різниця 

Дзержинський 10773 10962 189 

Жовтневий 6951 7138 187 

Київський 10551 10470 -81 

Комінтернівський 9713 8751 -962 

Ленінський 5747 5667 -80 

Московський 16391 16224 -167 

Орджонікідзевський 8838 8978 140 

Фрунзенський 8302 8173 -129 

Червонозаводський 5412 5508 96 

Усього 82678 81871 -807 

 

Виявлено, що у загальноосвітніх навчальних закладах м. Харкова навчається на 18657 
дитину більше, ніж зареєстровано у місті. Серед них діти із Харківської області (4948), інших 

областей України (1132), із закордону (діти-іноземців, які перебувають на території України 
на законних підставах) (523) та незареєстровані діти-громадяни України (4274).  

На території Жовтневого району зареєстровано більше дітей, ніж кількість учнів, які 

користуються освітніми послугами навчальних закладів цього району (як і торік).  
За територією обслуговування найбільше у відсотковому відношенні дітей навчається в 

Червонозаводському районі (52,98%), найменше – в Дзержинському районі (18,27%), як і 
торік. 

У межах свого району найбільше у відсотковому відношенні дітей навчається в 

Жовтневому районі (91%), як і торік, найменше – в Комінтернівському районі (58,64%). 
Із інших районів м. Харкова найбільше у відсотковому відношенні навчають дітей у 

навчальних закладах Київського району (28,13%), найменше – Жовтневого району (5,62%), 
як і торік. 

Найбільше незареєстрованих дітей – у мережі навчальних закладів Дзержинського 
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району (3724), що складає 25% від загальної кількості учнів району, найменше – у 
загальноосвітніх навчальних закладах Фрунзенського району (261 учень, що складає 2,65%).  

Всього по місту не приступило до занять 1 вересня 2011/2012 навчального року 6 дітей. 

Із них, 3 учні – в навчальних закладах Фрунзенського району (дві дитини НВК № 21, та одна 
дитина ХСШ № 63), по одній дитині – Київського, Комінтернівського, Орджонікідзевського 

районів (ХПЛ № 4, ХЗОШ №№ 60, 26, ХНВК № 21, ХСШ № 63). Не виявлено таких учнів у 
загальноосвітніх навчальних закладах Дзержинського, Жовтневого, Ленінського, 
Московського, Червонозаводського районів. 

Згідно з щотижневою інформацією від управлінь освіти станом на 07.11.2011 не 
навчалися без поважної причини 2 учні, із яких – 1 в ХНВК № 21 Фрунзенського району, 1 – 

ХЗОШ № 26 Орджонікідзевського району. 
Згідно з планом роботи Департаменту освіти на 2011 рік здійснено вивчення стану 

управлінської діяльності адміністрацій навчальних закладів щодо виконання ст. 35 Закону 

України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» та «Інструкції з 
обліку дітей і підлітків шкільного віку» в одинадцяти загальноосвітніх навчальних закладах 

м. Харкова (торік – в 12 ЗНЗ) – ХЗОШ №№ 105, 154, 37, 91, 57, 98, 139, 113, 121, 145, 41. За 
вивченням стану роботи складено довідку. 

ІІ зміна 

Департаментом освіти ведеться робота по ліквідації навчання у ІІ зміну, що буде 
сприяти створенню умов для повноцінного духовного й фізичного розвитку школярів, 

формуванню сприятливого соціального клімату. У 2011/2012 навчальному році навчається у 
ІІ зміну 444 учня (0,4% від загальної кількості учнів). 

2635
2209

1799
1278 1483 1162

444

Динаміка змін кількості учнів, які 
навчаються

у ІІ зміну

 
Проблемним залишається і навчання учнів на підзміні. У 2011/2012 навчальному році у 

7 районах міста, крім Київського і Червонозаводського, в 14 навчальних закладах 49 класів, 
1321 учень навчається на підзміні: 

 

Район Заклад Навчаються на підзміні 

Кількість класів Кількість учнів 

Дзержинський ХСШ № 50 2 47 

ХГ № 116 3 86 

По району 

 

5 133 

Жовтневий ХГ № 39 2 53 

ХСШ № 162 7 197 

ХЗШ № 137 2 46 

ХСШ № 93 4 93 

ХЗШ № 28 4 117 

По району 19 506 

Ленінський ХСШ № 87 2 57 

По району 2 57 
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Московський ХЗШ № 122 5 148 

ХГ № 144 4 115 

ХЗШ № 156 4 116 

По району 13 379 

Орджонікідзевський ХСШ № 80 5 118 

По району 5 118 

Фрунзенський № 38 1 37 

 № 161 4 91 

 По району 5 128 

По місту 

 
14 закладів 49 1321 

Форми навчання 

Право громадян на доступну освіту реалізується шляхом запровадження різних форм 
навчання. 

Індивідуальним навчанням охоплені учні, які за станом здоров’я не можуть 
відвідувати навчальний заклад. Кількість таких учнів поступово зменшується: 

 
Але у Дзержинському районі кожного навчального року кількість учнів, які 

навчаються за індивідуальною формою є найбільшою. Так, і станом на 05.09.2011: 

Район Кількість учнів Відсоток від загальної 

кількості учнів 

Дзержинський 187 1,3 

Жовтневий 30 0,4 

Київський 130 0,9 

Комінтернівський 35 0,3 

Ленінський 56 0,8 

Московський 131 0,7 

Орджонікідзевський 52 0,5 

Фрунзенський 37 0,4 

Червонозаводський 16 0,3 

По місту 674 0,7 

Управління освіти адміністрацій районів Харківської міської ради провели роботу 
щодо можливості повноцінного навчання дітей, які потребують корекції фізичного або 

розумового розвитку, в інтернатних установах міста. За підсумками проведеної 
індивідуальної роз’яснювальної роботи з батьками учнів даної категорії 16 учнів 
влаштовані до інтернатних установ міста, причому 12 з них – учні навчальних закладів 

Московського району. 
Екстернат – одна з форм навчання, яка організована для здобуття базової та повної 

загальної середньої освіти для всіх повнолітніх громадян, які своєчасно не отримали 
відповідний рівень освіти і для неповнолітніх, які самостійно опанували навчальний 
матеріал відповідного класу, рівня. 
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Навчальний рік 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Учнів-екстернів 383 314 190 121 132 

 

У 2011/2012 навчальному році за екстернатною формою вже навчається 57 учнів 
(заяви приймаються до 1 березня). 

Вечірня (заочна) форма навчання реалізується через мережу закладів, до якої 
входять 4 вечірні (змінні) школи і спеціальна вечірня школа № 23 для глухих і 
слабочуючих. 

Маючи досить високий потенціал, система освіти міста прагне до мінімізації 
кількості учнів, які навчаються за вечірньою формою.   

Так, станом на 05.09.2011 склалася така мережа: 
 

Район Усього Із них 

У вечірніх 

школах 

У денних 

школах 

У виправних 

колоніях 

У слідчому 

ізоляторі 

класів учнів класів учнів класів учнів класів учнів класів учнів 

Дзержинський 19 581 11 351 0 0 8 230 0 0 

Жовтневий 6 194 0 0 0 0 5 163 1 31 

Ленінський 14 122 14 122 0 0 0 0 0 0 

Московський 24 668 17 486 0 0 7 182 0 0 

Орджонікідзевський 14 400 8 242 0 0 6 158 0 0 

Червонозаводський 15 430 12 360 0 0 3 70 0 0 

По місту 92 2395 62 1561 0 0 29 803 1 31 

 

Організація профільного навчання 

У м. Харкові найбільш поширені внутрішньошкільні форми організації профільного 
навчання: профільні класи, профільні групи, класи з поглибленим вивчення окремих 

предметів.  
На сьогодні у місті функціонує 9 ліцеїв, 23 гімназії  і 33 спеціалізовані школи 

комунальної форми власності, що становить 37,8% від загальної кількості навчальних 

закладів, які мають школу ІІІ ступеня. У них навчається 44566 учнів, що складає 44,4% від 
загальної кількості учнів міста. Поглиблено вивчають предмети у 82 навчальних закладах 

(46% від загальної кількості), 29662 учні – 29,6%, що на 2,6 % більше, ніж у минулому 
навчальному році. 

На сьогодні діє 161 (зі 172, які мають школу ІІІ ступеня) загальноосвітній навчальний 

заклад комунальної форми власності, у яких організовано профільне навчання (93,6%). 
Охоплено 12419 учнів, що складає 86,4% від загальної кількості учнів 10-11 класів. У 

порівнянні з 2010/2011 навчальним роком по місту відсоток охоплення учнів профільним 
навчанням збільшився на 3,4%. В 11 навчальних закладах у школі ІІІ ступеню реалізується 
лише універсальний профіль навчання.  

Охоплення учнів профільним навчанням у 2011/2012 навчальному році у розрізі 
районів: 

Комінтернівський

Орджонікідзевський

Київський

Жовтневий

Московський

95,1
92,7
91,7
91,2
91,1

83,9
81,6
79,9

75,7

Охоплення учнів профільним навчанням 
у 2011/2012 навчальному році (у 

відсотках)
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Перспективними в місті  є і зовнішньошкільні форми організації профільного навчання 
старшокласників. 
У місті функціонує 5 МНВК. 

Охоплення учнів м. Харкова навчанням у МНВК:  

Район Учнів у МНВК 

5-9 класів Відсоток 10-11 класів Відсоток Усього 

 
Різниця 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

Дзержинський 373 671 5,4 9,9 376 437 23,5 20,1 749 1108 + 359 

Жовтневий 220 308 6,6 9,8 0 0 0 0 220 308 + 88 

Київський 0 0 0 0 171 302 10,8 13,5 171 302 + 131 

Ленінський 0 0 0 0 130 28 24,1 3,2 130 28 - 102 

Фрунзенський 331 392 7,2 8,8 200 317 22,1 24,4 531 709 + 178 

По місту 924 1371 1,9 3,0 877 1084 8,6 7,6 1801 2455 + 654 

Створено 9 освітніх округів:  

Район Назва округу Кількість 

суб’єктів 

Опорний заклад 

Дзержинський Без назви 9 МНВК 

Жовтневий «Чарівні мови» 8 ХСШ № 162 

Київський Без назви 19 Рівноправні суб’єкти 

Комінтернівський «Сузір’я» 8 Рівноправні суб’єкти 

Ленінський «Художньо-естетичний 6 Рівноправні суб’єкти 

Московський «Шлях до успіху» 5 Рівноправні суб’єкти 

Орджонікідзевський «Гармонія» 3 Рівноправні суб’єкти 

Фрунзенський Без назви 8 МНВК № 5 

Червонозаводський «Ерудит» 7 ХЗОШ № 10 

Продовження навчання учнів за обраним профілем: 

Район 

Кількість 

випускників 

Продовжує навчання 

ВНЗ ІІІ-ІV р. акр. З них у  ВНЗ, які відповідають 

профілю навчання в ЗНЗ  

кількість % кількість % 

Дзержинський 550 502 91, 3 188 37,5 

Жовтневий 86 76 88,4 14 18,4 

Київський 354 312 88,1 166 53,2 

Комінтернівський 474 401 84,6 269 67,1 

Ленінський 101 74 73,3 29 39,2 

Московський 607 530 87,3 127 24,0 

Орджонікідзевський 322 281 87,3 84 29,9 

Фрунзенський 249 209 83,9 56 26,8 

Червонозаводський 69 56 81,2 12 21,4 

ХФМЛ № 27 44 44 100 32 72,7 

По місту 2856 2485 87,0 977 39,3 

19.10.2011 відбулися презентації навчальних закладів міста у рамках тижня 

«Ліцейські асамблеї» за темою: «Досвід  модернізації старшої школи м. Харкова на засадах 
профільності: надбання, перспективи, проблеми». В презентації брали участь: МНВК 

Дзержинського району, УВАГ Київського району, ХТЛ № 173, МНВК Фрунзенського 
району і Харківський приватний НВК «Вересень».   

 

Облік продовження навчання і працевлаштування випускників 

У 2011 році по м. Харкову із загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів і форм 

власності випущено 11140 випускників 9-х класів, що на 1343 менше, ніж торік, із яких 
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11096 продовжили навчання (99,6%, що на 0,2% більше ніж минулого року). Інформація про 

відсоток випускників 9-х класів, які продовжують навчання (без В(З)Ш) подана нижче в 
таблиці у розрізі районів. 

Район Всього 

випускників 

9-х класів 

Кількість 

випускників 9-х 

класів, які 

продовжують 

навчання 

Відсоток 

випускників 9-х 

класів, які 

продовжують 

навчання 

Дзержинський 1526 1518 99,5 

Жовтневий 773 771 99,7 

Київський 1572 1566 99,6 

Комінтернівський 1243 1237 99,5 

Ленінський 712 712 100,0 

Московський 2188 2180 99,6 

Орджонікідзевський 1156 1155 99,9 

Фрунзенський 1019 1016 99,7 

Червонозаводський 542 540 99,6 

Навчальні заклади міської мережі 

ФМЛ № 27 85 85 100,0 

Інтернат № 14 8 8 100,0 

Дитячий будинок 

«Родина» 

10 10 100,0 

Всього без В(З)Ш 10824 10788 99,7 

 

Найбільший відсоток випускників 9-х класів денних шкіл, які продовжують навчання, 
мають Ленінський район (100%) та Орджонікідзевський район (99,9%), продовжили 

навчання також 100% випускників 9-х класів навчальних закладів міської мережі.  
Слід відзначити позитивну динаміку щодо продовження навчання вищезазначеної 

категорії випускників у 10-х класах денних шкіл ЗНЗ міста, у 2011 році таких випускників 

було 7311, а це склало 68% від загальної кількості, що на 4,9 % більше, ніж у минулому році. 
У ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації навчаються 22,2% випускників; 723 випускники продовжили 

навчання в ПТУ, що складає 6,7 % від загальної кількості.  
Вже шостий рік поспіль проводиться моніторинг працевлаштування випускників 9-х 

класів вечірніх шкіл. Продовжили навчання в цьому році 97,5% випускників 9-х класів 

вечірніх шкіл (торік 92,9%), різниця складає +4,6%. Всі випускники 9-х класів, які працюють 
є повнолітніми. 

У 2011 році із загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності 
випущено 3528 випускників 11-х класів (на 5960 менше, ніж торік), із яких 2851 (80,8%) 
продовжили навчання (торік 87,2%). Нижче, у розрізі районів, подана інформація про 

продовження навчання випускників 11-х класів денних шкіл за типами навчальних закладів  
 

Район 

к
іл

ь
к

іс
т
ь
 

в
и

п
у
ск

н
и

к
ів

 

1
1

-х
 к

л
а
сі

в
 з них поступили на навчання 

в
сь

о
го

 

н
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в

ч
а
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ь
ся

 

П
Т
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В
Н

З
 І

-І
І 

р
ів

н
ів

 

В
Н

З
 І

ІІ
-

ІV
 р

ів
н

ів
 

ін
ш

і 

за
к

л
а
д

и
 

Дзержинський 550 8 19 491 1 519 

Жовтневий 86 0 5 78 0 83 

Київський 405 10 23 363 0 396 

Комінтернівський 429 11 17 398 1 427 

Ленінський 101 6 11 74 0 91 

Московський 607 34 27 530 0 591 
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Орджонікідзевський 322 15 17 279 4 315 

Фрунзенський 248 12 9 212 1 234 

Червонозаводський 69 2 7 55 0 64 

Ліцей № 27 44 0 0 43 1 44 

Всього без В(З)Ш 2862 98 135 2523 8 2764 

Більшість випускників 11-х класів ЗНЗ міста 2523 (88,2%) продовжили навчання у ВНЗ 
ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

З числа випускників 11(12)-х класів вечірніх шкіл продовжили навчання 14,2% (у 2010 

році 13,7%). Найбільший відсоток таких молодих людей випущено із В(З)Ш №3 
Червонозаводського району (31 з 111 випускників 27,9%); а найменше – 9 (з 70 випускників) 

із вечірніх шкіл Ленінського району. Взагалі, як і в минулому році, не продовжили навчання 
випускники 11(12)-х класів В(З)Ш №16 Орджонікідзевського району. 

 

Працевлаштування випускників 2011 року з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування (9 клас) 

Район Всього 

Із них продовжують 

навчання: 
Не навчаються 

10 

кл. 

ЗНЗ  

ПТНЗ  ВНЗ  
І-ІІ 

рівнів 

акр.  

Вечірня 

школа  
(причина)  

Дзержинський 9 6 3 0 0 0 

Жовтневий 16 9 2 4 0 1 (декретна відпустка) 

Київський 12 7 1 4 0 0 

Комінтернівський 10 3 5 2 0 0 

Ленінський 7 5 1 1 0 0 

Московський 25 17 3 3 2 0 

Орджонікідзевський 7 3 1 3 0 0 

Фрунзенський 13 8 5 0 0 0 

Червонозаводський 5 2 1 2 0 0 

РАЗОМ 104 60 22 19 2 1 

 

Працевлаштування випускників 2011 року з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування (11 клас) 

Район Всього 

Із них продовжують 

навчання: 

Працюють 
ВНЗ 

ІІІ-ІV 

рівнів 

акр. 

ВНЗ 

І-ІІ 

рівнів 

акр. 

ПТНЗ 

Дзержинський 1 1 0 0 0 

Жовтневий 0 0 0 0 0 

Київський 1 0 0 0 1 

Комінтернівський 3 3 0 0 0 

Ленінський 2 0 1 1 0 

Московський 8 4 1 2 1 

Орджонікідзевський 1 0 0 0 1 

Фрунзенський 1 1 0 0 0 

Червонозаводський 0 0 0 0 0 

РАЗОМ 17 9 2 3 3 
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У ході роботи над обліком продовження навчання і працевлаштування випускників у 

навчальних закладах Жовтневого, Київського, Ленінського, Орджонікідзевського районів 

було допущено розбіжності у статистичній звітності, а тому, в 2012 році необхідно посилити 
контроль з боку управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради щодо 

недопущення надання недостовірної інформації у подальшій роботі. 
Протягом наступного року необхідно проводити системну роботу щодо залучення 

випускників 9-х класів до навчання для здобуття ними повної загальної середньої освіти. 

Крім того, активізувати профорієнтаційну роботу для випускників вечірніх шкіл, для 
залучення їх до подальшого навчання.     

 

1.2.2. Забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей . 
У літній період  2011 року  працювало  влітку 183 заклади відпочинку та 

оздоровлення. 
 Із них: 

•  181 табір відпочинку з денною формою перебування, де мали змогу відпочити 
34632 учні; 

• один заклад праці та відпочинку з цілодобовим перебуванням на базі Харківської 

школи-інтернату №14 для 82 дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки;   
   Скористалися можливістю відпочити у таборах відпочинку 34714 учнів, що на 8637 

дітей більше, ніж планувалося, і складає 48% від кількості дітей шкільного віку, які 
навчаються у школах за мікрорайоном (це  73486 дітей).   

• один позаміський заклад  оздоровлення і відпочинку «Boiko Summer School” НВК 
«Авторська школа Бойка», який знаходиться в оперативному керуванні  управління осв іти 
адміністрації Дзержинської  району Харківської міської ради і в якому оздоровлено   957 

дітей,  що складає 136 % від плану (700 дітей).   
   Відсоток дітей, охоплених  відпочинком та оздоровленням  у таборах 

відпочинку та оздоровлення влітку  2011 року 

        

 
 

   Найкращий показник охоплення у Дзержинському (62,7%), Київському (62,1%), 
Московському (59,6%) районах. Але, не зважаючи на те, що Ленінський район  дещо 

збільшив відсоток охоплення відпочинком у порівнянні з минулим роком, відсоток 
охоплення дітей району залишається недостатнім і найнижчим у місті – (29,2%). Найгірший 
відсоток охоплення у Комінтернівському та Фрунзенському районах.  

 
 

 
 
 



 

19 

 

 Діаграма. Порівняльний аналіз охоплення дітей відпочинком та оздоровленням  

у таборах відпочинку та оздоровлення влітку  

2010 та 2011 років  

 

 
      
Також значно знижені (на 22,2%) показники охоплення в Орджонікідзевському 

районі. У порівнянні з 2010 роком збільшився відсоток охоплення у Червонозаводському та 

Московському районах.  
На оздоровлення та відпочинок дітей у літній період 2011 року залучалися бюджетні 

та батьківські кошти, що були спрямовані на  харчування дітей, для надання безкоштовних 
путівок дітям пільгових  категорій. Залучено майже 3,3 млн. грн. батьківських та 1,7 тис. грн. 
позабюджетних коштів у таборах відпочинку з денним перебуванням, 1,7 млн. грн.  у 

позаміському закладі оздоровлення і відпочинку «Boiko Summer School” НВК «Авторська 
школа Бойка».  Всього залучено майже 5 млн. грн. (минулого року – 4,1 млн. грн.). 

1072  дитини пільгового контингенту у таборах відпочинку  з денним перебуванням за 
кошти міського бюджету (виділено 150 000 грн) були забезпечені харчуванням на суму  10 
грн. в усіх районах міста. 

У дитячому закладі праці та відпочинку з цілодобовим перебуванням на базі 
Харківської школи-інтернату № 14   збільшено вартість харчування на 10% за рахунок 

бюджетних коштів і організовано п`ятиразове харчування на суму 31,90 грн. на день.   
До 182 дитячих закладів відпочинку міста були залучені категорії дітей, які 

потребують соціальної уваги та підтримки. Відпочинком охоплено  12634 дитини, що 

складає 89,1% від запланованих показників (планувалося охопити 14181 дитину).  
   А саме:  

- 314 (100,3%) дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування; 
- 297 (72,8%) дітей-інвалідів;  

- 1266 (88,4%) дітей з малозабезпечених та багатодітних родин;  

- 287 (88,1%) дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС,  
 - 284 (104,8%) дитини групи ризику;  

- 136 (104,6%) дітей, які виховуються у сім`ях, що опинились у складних життєвих 
обставинах;  

- 2972 (107,6%) обдаровані і талановиті дитини;  

- 7069 (82,9%) дітей, які перебувають на диспансерному обліку;  

- 9 (112,5%) дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час 

виконання службових обов`язків. 
76  вихованців (100%) Харківського міського дитячого будинку «Родина» 

оздоровлено у позаміських закладах оздоровлення та відпочинку: 

- МДЦ «Артек» - 5 дітей (квітень); 
- УДЦ «Молода гвардія» - 5 дітей (травень); 

- У неврологічному санаторії – 4 дитини (липень); 
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- санаторії «Таврія» (Херсонська область) – 15 дітей, оздоровчому таборі «Берізка» 
(Харківська область) – 15 дітей (червень-липень); 

 -   позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Ромашка» (Харківська  область) – 

25 дітей за бюджетні кошти та 7 дітей – за позабюджетні (червень-серпень). 
Приділялась увага організації  змістовного дозвілля, проведенню заходів, 

спрямованих на виховання національної свідомості, відродження національних традицій, 
залученню дітей до вивчення історії та культури рідного краю: відвідування виставок, 
музеїв, кінотеатрів та інших культурно-просвітницьких закладів тощо. Позашкільною 

освітою у закладах відпочинку та оздоровлення на базі загальноосвітніх навчальних закладів 
міста було охоплено 26093 вихованців, що складає 78% від загальної кількості дітей м. 

Харкова, що відпочили у таборах відпочинку та оздоровлення при ЗНЗ влітку 2011 року. 
Проводився огляд-конкурс на кращу організацію відпочинку дітей. Забезпечувалося 
виконання заходів щодо формування у дітей навичок здорового способу життя через 

залучення дітей до регулярних занять фізичною культурою і спортом, дотримання санітарно-
гігієнічних норм. На належному рівні забезпечувалося  медичне обслуговування. 

Додатковими видами організованого відпочинку дітей у літній період 2011 року стали 
142 багатоденних походи та екскурсії, у  яких  взяли  участь 2785 школярів.  

Отже, всього різними видами відпочинку та оздоровлення  через систему загальної 

середньої освіти влітку 2011 року охоплено 38526 дітей, що на 10156 дітей більше ніж 
планувалось, і складає 52,5 %, та  на 1,4% менше у порівнянні з 2010 роком (у минулому році 

показник складав 53,9%). 
 
1.2.3. Соціальний захист учнів та вихованців. 

Соціальний захист вихованців  закладів міської мережі 

Департаменту освіти підпорядковано 2 заклади освіти, робота яких спрямована  на 

захист прав та інтересів дітей соціально вразливих категорій.  
У комунальному закладі  «Харківський дитячий будинок «Родина» виховується 83 

дитини, у  Харківській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ ступенів № 14 - 158 учнів. 

У закладах проводиться систематична робота, направлена на створення комфортних 
умов утримання, виховання та розвитку дітей. У 2011 році в дитячому будинку «Родина» за 

бюджетні кошти зроблено капітальний ремонт вхідного маршу. Також адміністрацією 
дитячого будинку протягом  2011 року за позабюджетні кошти проведено косметичний 
ремонт ізолятора та коридору медичного  блоку, замінено гардини в актовій залі, 

встановлено жалюзі в холі.  
У загальноосвітній школі-інтернаті № 14 у 2011 році за рахунок коштів міського 

бюджету здійснено ремонт кімнати для миття посуду на харчоблоці, ремонт шиферної 
покрівлі спального корпусу, встановлено залізобетонну  огорожу спортивного ядра. За 
позабюджетні кошти поклеїно шпалери в 2-х спальнях, здійснено косметичний ремонт 

коридору ІІ поверху,  відреставровано плитку в туалетних кімнатах. 
З метою соціалізації вихованців та учнів закладів освіти міського підпорядкування 

створена мережа гуртків, яка дає можливість дітям розвивати здібності та здобувати знання 
для оволодіння певними професіями. До роботи в гуртках на базі школи-інтернату № 14 
залучено 100% учнів. 100% вихованців дитячого будинку відвідують гуртки, які 

функціонують на базі закладу, 58 вихованців відвідують по 2-а гуртки. Також вихованці 
дитячого будинку відвідують спортивну секцію «Волейбол», яка функціонує на базі 

спеціалізованої школи № 77, та  обласну станцію юних туристів. 
Організації харчування дітей у зазначених закладах приділяється особлива увага.  За 

останні роки спостерігається тенденція збільшення витрат на харчування дітей, які 

перебувають у школі-інтернаті та дитячому будинку. Так, з 01.04.2011 витрачається 29 
гривень на 1 дитину – школі-інтернаті та 35 грн. – в дитячому будинку. 

Протягом 2011 року 76 (100% від дітей, які підлягали оздоровленню) вихованців 
дитячого будинку «Родина» оздоровились та відпочили в МДЦ «Артек», УДЦ «Молода 
гвардія»,  в заміському закладі оздоровлення та відпочинку «Ромашка», в санаторії «Таврія»,  

в Харківському оздоровчому таборі «Берізка», в Харківському неврологічному санаторії. На 
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організацію літнього оздоровлення вихованців дитячого будинку залучено також і 
позабюджетні кошти. 

У 2011 році на базі школи-інтернату № 14 працював дитячий заклад праці та 

відпочинку з цілодобовим перебуванням для дітей із малозабезпечених сімей. На літній 
відпочинок було виділено 51,9 тис. грн. для оздоровлення та відпочинку 82 дітей пільгового 

контингенту з числа вихованців школи-інтернату. Також 3 дитини, позбавлені батьківського 
піклування, відпочивали в заміських таборах відпочинку. 

 Соціальний захист дітей соціально уразливих категорій 

Упродовж року Департаментом освіти щоквартально здійснювався моніторинг стану 
роботи з соціальної підтримки школярів. Соціальну підтримку отримували 8221 дитина 

пільгових категорій: 755  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 107 
дітей із малозабезпечених  родин, 3285 дітей з багатодітних родин, 1083  дитини з 
особливими потребами, 846 дітей, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, 19 дітей з сімей 

військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 
виконання службових обов'язків, 2126 дітей, батько яких записаний згідно зі статтею 135 

Сімейного Кодексу України. 
На виконання вимог Закону України «Про охорону дитинства» 100% школярів 

початкової   школи забезпечені безкоштовним харчуванням за рахунок коштів, виділених з 

міського бюджету, також всі учні 1-х класів отримують додатково харчування молоком. 
Безкоштовне харчування також отримує 2690 дітей шкільного віку з числа пільгового 

контингенту.  
У 2010 році визначено базовий навчальний заклад для дітей з особливими освітніми 

потребами – Харківську загальноосвітню школу № 124. У 2011 році Департаментом освіти 

продовжено роботу по створенню архітектурної доступності зазначеного закладу: 
побудовано  2 підйомника (1 - в шкільній їдальні та 1- з першого по четвертий поверхи) та 

облаштовано санітарно-гігієнічні кімнати ІІ поверсі.  
Також в 2011 році облаштовано пандусами спеціалізовані школи № 114 

(Комінтернівський район)  та № 155 (Орджонікідзевський район). 

Станом на 01.10.2011 пандусами та безперешкодним доступом облаштовано 50 
навчальних закладів міста. 

У місті функціонує  49 дошкільних навчальних закладів комбінованого та 8 
компенсуючого типів, які надають дошкільні освітні послуги дітям з вадами фізичного чи 
психічного розвитку. 

Традиційно випускники 11-х класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, отримують бюджетну матеріальну допомогу та цінні подарунки  

від міського голови. У 2011 році таку допомогу отримали 17 випускників з числа дітей 
зазначеної категорії.  

 

1.2.4. Профілактика правопорушень. 
З метою забезпечення протидії злочинності та зниження її рівня, запобігання іншим 

антисоціальним проявам, які негативно впливають на рівень захисту конституційних прав і 
свобод громадян, Департаментом освіти продовжено співпрацю з Відділом кримінальної 
міліції у справах дітей ГУМВС України в Харківської області. Так, щомісячно аналізуються 

статистичні дані щодо кількості злочинів, скоєних учнями загальноосвітніх навчальних 
закладів міста, щоквартально звіряються списки учнів, які перебувають на обліку в районних 

відділах кримінальної міліції. 
Департаментом освіти проведено моніторинг результативності роботи з питань 

профілактики правопорушень серед неповнолітніх за 11 місяців 2011 року. Станом на 

01.12.2011 скоєно 61 злочин учнями загальноосвітніх навчальних закладів міста, у 2010 році 
– 70 злочинів (зменшення на 12,86%). Також зменшилась кількість злочинів, скоєних 

неповнолітніми в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Станом на 01.12.2011 
скоєно  20 злочинів в стані сп’яніння, у 2010 році – 24 злочини (зменшення на 16,67%). 

Також у 2011 році Департаментом освіти продовжено співпрацю з Обласною 

клінічною наркологічною лікарнею та налагоджено співпрацю з Обласним наркологічним 
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диспансером, що дало змогу  підвищити рівень організації роботи щодо профілактики 
шкідливих звичок неповнолітніх. 

Станом на 01.12.2011 на наркологічному обліку за вживання алкогольних чи 

психотропних речовин перебувають 47 учнів навчальних закладів, у 2010 році – 68 
(зменшення на 31,11%). 

У 2011 році посилено роботу щодо охоплення гуртковою роботою та позашкільною 
освітою дітей, які перебувають на різних видах обліку (внутрішкільному, на обліку в ССД та 
ВКМСД). Станом на 01.12.2011 86% дітей зазначеної категорії охоплено позашкільною 

освітою. 
У 2011 році проведено 2 наради зі спеціалістами (методистами) управлінь освіти 

адміністрацій районів, які  відповідають за організацію роботи щодо запобігання проявам 
негативних явищ у дитячому середовищі та здійснення соціального захисту неповнолітніх. 

У 2011 році посилено роботу щодо охоплення гуртковою роботою та позашкільною 

освітою дітей, які перебувають на різних видах обліку (внутрішкільному, на обліку в ССД та 
ВКМСД). Станом на 01.11.2011 року 84% дітей зазначеної категорії охоплено позашкільною 

освітою. 
У навчальних закладах міста систематично проводиться робота, спрямована на 

виконання Указу Президента України «Про додаткові заходи щодо вшанування пам’яті 

жертв Голодоморів 1932-1933 років в Україні». Департаментом освіти 27.11.2011 
проведено заходи по вшануванню пам’яті жертв Голодомору. 

Також на виконання Указу Президента України від 11.10.2010 № 937/2010 «Про 

заходи, пов’язані з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи» у травні 2011 року 
проведено Міський конкурс учнівських творчих робіт «Мій біль-Чорнобиль». 

 
1.2.5. Розвиток системи позашкільної освіти. 

Провідною ідеєю навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах 
залишається забезпечення 
безперервності та наступності 

навчання і виховання; гармонійне 
поєднання інтересів особистості, 

суспільства, держави. 
У місті здійснює свою роботу 28 

позашкільних навчальних закладів, з 

яких 22 комплексних і 6 профільних.  
Позашкільною освітою у 2011-2012 

навчальному році охоплено 37517 
вихованців, що складає 37,4% від 
загальної кількості школярів (у минулому навчальному році – 41,6%). 

Значне зменшення 
кількості вихованців у 

позашкільних навчальних 
закладах зумовлено 
оптимізацією мережі закладів 

відповідно до бюджетного 
фінансування районів, а у 

Комінтернівському районі ще 
й передачею клубів за місцем 
проживання Департаменту у 

справах сім'ї, молоді та 
спорту. 
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Кількість позашкільних навчальних закладів (в них вихованців)  

по районах міста Харкова 
 

Район 
к-ть 

закладів 

2010/2011 н. р. 2011/2012 н. р. динаміка 

кількості 

вихованців 
в них вихованців 

в них 

вихованців 

Дзержинський 3 7326 7355 + 29 

Київський 5 4538 3673 - 865 

Комінтернівський 3 4331 3148 - 1183 

Ленінський 3 3130 3119 - 11 

Московський 4 4531 4261 -270 

Жовтневий 3 4642 4090 -552 

Орджонікідзевський 2 2615 2552 - 63 

Фрунзенський 2 2516 2528 + 12 

Червонозаводський 2 3524 3538 + 14 

Міські 1 3170 3253 + 83 

всього 28 40323 37517 - 2806 

  
19 дитячих колективів закладів дитячої та 

юнацької творчості міста мають звання 
«Народний художній колектив» або «Зразковий 

художній колектив».  
Вихованці позашкільних навчальних закладів 

гідно представляють місто Харків на 

різноманітних Міжнародних та Всеукраїнських 
фестивалях, конкурсах, турнірах, змаганнях.  

 
 
У 2011 році школярами було здобуто близько 

2000 призових місць, у тому числі 264 перемоги 
Міжнародного рівня та 547 – Всеукраїнського. 

 
Показники участі вихованців позашкільних навчальних закладів міста у міжнародних, 

всеукраїнський, обласних та міських заходах з учнівською молоддю у 2011 році  

 (станом на 1 листопада 2011 року) 

 Рівень заходів Міжнародний Всеукраїнський Обласний Міський 

Райони 

к-ть 
заходів 

к-ть 

призо-
вих 

місць 

к-ть 
заходів 

к-ть 

призо-
вих 

місць 

к-ть 
заходів 

к-ть 

призо-
вих 

місць 

к-ть 
заходів 

к-ть 

призо-
вих 

місць 

Дзержинський 35 125 72 268 53 275 30 146 

Жовтневий 13 52 24 144 24 153 10 22 

Київський 28 102 46 117 44 216 23 101 

Комінтернівський 16 57 27 91 79 213 54 81 

Ленінський 19 47 22 52 36 312 12 65 

Московський 42 193 62 135 42 282 34 243 

Орджонікідзевський 22 52 38 169 39 144 17 69 

Фрунзенський 15 32 22 89 27 151 12 32 

Червонозаводський 22 25 25 73 14 33 17 16 

ХПДЮТ 35 45 31 85 22 73 30 94 

ВСЬОГО 

 

730 

 

1223 

 

1852 

 

869 
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Харківський Палац дитячої та юнацької творчості виступає організатором не тільки 
міських заходів для учнівської молоді, а й змагань та фестивалів Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України. Упродовж 2011 року ХПДЮТ було організовано та проведено:  

 
заходи Всеукраїнського рівня заходи міського рівня 

- відкритий фестиваль дитячих та 
юнацьких аматорський театрів 
«Маски Мельпомени»; 

- змагання із судно-модельного 
спорту серед учнівської молоді та 

юнацтва; 
- виставка оригамі «Кон-цепція 
конструктивізму в мистецтві 

оригамі». 

- фестиваль-конкурс дитячої творчості «Маленький 
крок на велику сцену» 
- виставку-конкурс «Світ техніки в дитячих руках»; 

- відкриті змагання з авіамодельного спорту (кордові 
моделі) серед учнівської молоді та юнацтва 

м. Харкова; 
- відкриті змагання з вільнолітаючих планерів серед 
учнівської молоді та. 

- туристські змагання позашкільних навчальних 
закладів м. Харкова  

 
Особлива увага приділяється розвитку гуртків науково-технічного напряму. У березні 

2011 року відбулися перші міські змагання з технічного моделювання серед учнів 

молодшого шкільного віку. Учасниками змагань були вихованці гуртків науково-технічного 
напряму позашкільних навчальних закладів віком від 8 до 10 років. У змаганнях брали 

участь 13 команд, які представили 9 позашкільних навчальних закладів міста. Визначення 
переможців змагань здійснювалось як в особистій, так і в командній першості. 

Переможцями в особистій першості визнані: 

- І місце - Вичев Микита, вихованець Станції юних техніків № 3; 
- ІІ місце - Харасік Валентин, вихованець Центру дитячої та юнацької творчості № 1; 

- ІІІ місце - Черненко Владислава, вихованка Станції юних техніків № 2. 
Переможцями в командній першості визнані: 

- І місце – команда (1) Станції юних техніків № 3 ; 

- ІІ місце – команда Центру дитячої та юнацької творчості № 1; 
- ІІІ місце – команда (2) Станції юних техніків № 3. 

У 2012 році планується подальше здійснення міських конкурсів для вихованців 
гуртків науково-технічної творчості. Це проведення ІІ міських змагань з технічного 
моделювання, організація конкурсу з оригамі та паперопластики. 

Найгострішою у позашкільній освіті залишається проблема матеріально-технічного 
забезпечення гурткової роботи з вихованцями, відсутність технічного обладнання, 

туристського спорядження, обчислювальної та множильної техніки, обмеженість 
бюджетного фінансування. Актуальним питанням є підвищення якості позашкільної освіти 
шляхом оновлення змісту, форм і методів навчання та виховання, впровадження 

компетентнісного підходу, програм допрофільної підготовки та профільного навчання, 
удосконалення навчальних програм, зміцнення матеріально-технічної бази, підвищення рівня 

професійної компетентності педагогів. 
 
1.2.6. Створення умов для збереження  та зміцнення здоров’я дітей і учнівської 

молоді, розкриття їхнього творчого потенціалу. 
Робота щодо  запобігання всім видам дитячого травматизму 

У загальноосвітніх навчальних закладах міста з метою запобігання та профілактики 
дитячого травматизму складено плани спільних дій з працівниками ДАІ та АТІ  ГУМВСУ в 
Харківській області, протягом року проведено ряд спільних заходів із залученням 

представників Головного управління МНС України в Харківській області, фахівців 
Харківських магістральних електричних мереж,  медичних працівників міста. Крім того,  

проводяться міські конкурси, спрямовані на запобігання та профілактику дитячого 
травматизму. 

У таблиці представлено переможців та призерів цих конкурсів за 2011 рік. 
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Район 

Конкурс 

команд 

КВН юних 

інспекторів 

руху 

Конкурс-

огляд 

шкільних 

загонів 

юних 

інспекторів 
руху 

Конкурс 
дружин  

юних 

пожежних 

Особисто-

командні 
змагання з 

пожежно-

прикладного 

спорту 

Дзержинський ІІ ІІІ     

Жовтневий І   І   

Київський    ІІІ ІІ 

Комінтернівський І     ІІІ 

Ленінський  ІІ ІІ   

Московський  І     

Орджонікідзевський    ІІІ І 

Фрунзенський ІІІ       

Червонозаводський  ІІІ       

 
Спільно з відділом ДАІ з обслуговування м. Харкова та АТІ ГУМВСУ в Харківській 

області проведено XV міський конкурс команд веселих та найкмітливіших юних інспекторів 
руху, у якому брали участь 120 учасників і близько 400 школярів-уболівальників. Слід 

зазначити, що команда Ленінського району участі у міському етапі конкурсі не брала.  
Вже другий рік поспіль, у міському конкурсі-огляді шкільних загонів юних інспекторів 

дорожнього руху Кращою за підсумками 2010/2011 навчального року визнана команда 

Московського району. 
Традиційними стали і конкурси дружин юних пожежних. У 2011 році команда 

Ленінського району посіла І місце в обласному етапі конкурсу дружин юних пожежних і 
представляла Харківську область на заключному етапі Всеукраїнського фестивалю, де посіла 
ІV місце. З 2009 року, відповідно до розробленого Положення,  проводяться  міські особисто-

командні змагання з пожежно-прикладного спорту (ППС) серед дружин юних пожежних-
рятівників.  

Незважаючи на це упродовж 2011 року зареєстровано 387 нещасних випадків, з яких: 
під час навчально-виховного процесу – 189 (що більше, ніж торік на 52), у позаурочний час – 
198 (що більше, ніж торік на 19).  

Протягом 2011 року надійшло  41 повідомлення про дорожньо-транспортні  пригоди  за  
участі  неповнолітніх,  торік їх було 46.  За рік загинуло  9  дітей  (у  позаурочний  час)  і  

семеро   померло з природних причин.  
Порівняльна гістограма кількості нещасних випадків з учнями та вихованцями 

навчальних закладів за районами м. Харкова в 2011 році  

 
У таблиці надано відсоткове співвідношення середньої кількості учнів і вихованців до 
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кількості нещасних випадків. 
Нещасні випадки під час навчально-виховного процесу та 

 у позаурочний час  

Район 

Кількість 

нещасних 

випадків 

за 2011 

рік  

Середня 

кількість 

вихованців та 

учнів за 

мережею 

урочний % 
позаурочний 

% 

Дзержинський 39 21131,5 0,104 0,080 

Жовтневий 25 9761,5 0,102 0,153 

Київський 53 20110,5 0,079 0,183 

Комінтернівський 39 14637 0,177 0,088 

Ленінський 31 9954 0,130 0,180 

Московський 70 28116 0,099 0,149 

Орджонікідзевський 55 15623 0,230 0,121 

Фрунзенський 45 13745,5 0,174 0,152 

Червонозаводський 27 8646 0,150 0,161 

міська мережа 3 714 0,280 0,140 

Всього 387 142439 0,132 0,139 

 

Порівняльну гістограму кількості нещасних випадків в урочний і позаурочний 

час по м. Харкову за останні п’ять років представлено нижче  

 
Нажаль, кількість травмованих дітей у порівнянні з минулим роком зросла на 71, 

причому збільшилась кількість нещасних випадків під час навчально-виховного процесу, 
зокрема під час перерв. 

З огляду на це, необхідно посилити контроль за профілактичною роботою щодо 

запобігання дитячому травматизму. У навчальних закладах усіх типів і форм власності на 
належному рівні організовувати чергування педагогічних працівників на травмонебезпечних 

ділянках (сходи, вестибюль, їдальня тощо), здійснювати дієвий контроль за виконанням всіх 
профілактичних заходів. 

Залишається актуальною проблема, пов’язана з погіршенням стану здоров’я школярів. 

Почастішали випадки виклику швидкої допомоги у навчальні заклади міста. З 1 вересня 2011 
року їх було зареєстровано 51. 

Необхідне оновлення змісту заходів, що спрямовані на формування здорового способу 

життя школярів. 
Одним із пріоритетних напрямків роботи Департаменту освіти є створення умов для 

збереження фізичного здоров'я учнів, залучення їх до систематичних занять фізичною 

культурою та спортом. 

У 2366 класах із 3715 (63,7% ) введено 3-й урок фізичної культури (торік – 69,6%). 
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Порівняльний аналіз з минулим роком: 
 

Райони 

 

 

Кількість 

класів 

Введено 3-й 

урок 

Відсоток 

% 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 Динам

іка 

Дзержинський  522 543 280 307 53,6 56,3 ↑ 

Жовтневий 265 272 199 169 75,0 62,1 ↓ 

Київський 510 523 333 287 65,9 55,4 ↓ 

Комінтернівський 411 399 253 265 61,5 66,4 ↑ 

Ленінський 252 262 199 198 79,0 75,6 ↓ 

Московський 715 724 515 503 72,0 69,5 ↓ 

Орджонікідзевський 392 406 348 275 88,7 67,7 ↓ 

Фрунзенський 367 375 239 212 65,1 56,3 ↓ 

Червонозаводський 203 211 165 150 81,2 71,0 ↓ 

ВСЬОГО по місту 3637 3715 2531 2366 69,6 63,7 ↓ 

 

Заняттями у гуртках, спортивних секціях, клубах за інтересами охоплено близько 76 
тис. школярів, що складає близько 75,6% від загальної кількості учнів (торік – 73,7%).  

У рамках проведення обласних щорічних змагань учнівської та студентської молоді 

«Спорт протягом життя»  проводилися шкільні, районні та обласні змагання з 7 видів спорту. 
За підсумками цих змагань переможцем у 2010-2011 навчальному році став Московський 

район, ІІ та ІІІ місця відповідно посіли Дзержинський та Фрунзенський райони. 
Під патронатом Харківського міського голови Г.А.Кернеса та за підтримки 

Національного Олімпійського комітету України проведені III малі Олімпійські ігри «Діти 

Харківщини» серед учнів 3-8 класів у три етапи: внутрішньошкільні, районні та міські 
змагання. 

Майже 50 тисяч дітей взяли участь у шкільному етапі малих Олімпійських ігор, з яких 
45 тисяч – у змаганнях, інші - у різних конкурсах, виставках, спортивних вікторинах. 

У квітні пройшли фінальні міські змагання, у яких визначилися переможці і призери 

у вікових групах. Ними стали:   
3-4 класи:  

1 місце – Московський район – ХГ № 144, 4-а клас;  
2 місце – Комінтернівський район – ХГ № 46, 4-а клас;    
3 місце – Дзержинський район – ЗОШ № 22, 4-а клас.    

5-6 класи:  

1 місце – Фрунзенський район – ХСШ № 63, 6 клас;  

2 місце – Московський район – ЗОШ № 42, 5-а клас;    
3 місце – Київський район – ЗОШ № 165, 5-би клас.    
7-8 класи:  

1 місце – Київський район – ХГ № 172, 8-б клас;    
2 місце – Орджонікідзевський район – ХСШ № 119, 8-г клас;  

3 місце – Московський район – ЗОШ № 42, 7-а клас.             
У травні пройшли фінальні обласні змагання, у яких визначилися переможці і призери у 

вікових групах. Ними стали:   

3-4 класи:  

1 місце – Дзержинський район – ХОШ №22, 4-а клас;    

2 місце – Московський район – ХГ  №144, 4-а клас;  
3 місце – Двурічанський район – Двурічанська ЗОШ, 4-б клас, Харківська область    
5-6 класи:  

1 місце – Фрунзенський район – ХСШ № 63, 6 клас;  
2 місце – Московський район – ЗОШ №42, 5-а клас;    

3 місце – Зміївський район – Чемужевська ЗОШ, 6 клас, Харківська область. 
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7-8 класи:  

1 місце – Московський район – ЗОШ № 42, 7-а клас;  
2 місце – Київський район – ХГ №172, 8-б клас;    

3 місце – Орджонікідзевський район – ХСШ №119, 8-г клас 
Команди-чемпіони ігор нагороджені поїздкою в оздоровчі табори на узбережжя моря.  

Згідно з розпорядженням міського голови Г.А.Кернеса від 20.10.2011 №6070 «Про 
проведення міських малих Олімпійських ігор «Діти Харківщини» в м. Харкові» стартували 
наймасовіші спортивні змагання в Україні. 

На виконання рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 13.06.2001 
№931 «Про стан підготовки допризовної та призовної молоді м. Харкова до служби у 

Збройних Силах України» Департаментом освіти Харківської міської ради щорічно 
проводиться огляд-конкурс на кращий заклад освіти міста з організації роботи з 

допризовною молоддю і військово-патріотичного виховання підростаючого покоління. 

Результати огляду-конкурсу є складовою частиною військово-спортивної гри «Патріот». 
Кращими з зазначених вище питань у 2011 році визнано такі ЗНЗ:  

- I місце – Харківська гімназія №152 Харківської міської ради Харківської області 
(Ленінський район);  

- II місце – Харківська гімназія №46 ім. М.В.Ломоносова Харківської міської ради 
Харківської області (Комінтернівський район) та Харківська спеціалізована школа I-III 

ступенів №75 Харківської міської ради Харківської області (Орджонікідзевський район);  

- III місце – Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів №97 Харківської міської 

ради Харківської області (Московський район),  Харківська загальноосвітня школа I-III 
ступенів №117 Харківської міської ради Харківської області (Дзержинський район) та 

Харківський навчально-виховний комплекс №166 «Вертикаль» Харківської міської ради 
Харківської області (Київський район). 

У змаганнях військово-спортивної гри «Патріот» брало участь 9 збірних команд 
старшокласників-допризовників – переможці районних змагань. 

У результаті дводенних змагань місця розподілилися наступним чином: 

Тактико-спеціальна підготовка: 

- I   місце - збірна команда Орджонікідзевського району; 

- II  місце - збірна команда Київського району; 

- III місце – збірна команда Дзержинського району. 
Спеціальна підготовка: 

- I   місце - збірна команда Дзержинського району; 

- II  місце - збірна команда Київського району; 

- III місце – збірна команда Червонозаводського району. 

У загальнокомандному заліку переможцем та призерами стали: 

- I   місце - збірна команда Дзержинського району; 

- II  місце - збірна команда Київського району; 

- III місце – збірна команда Орджонікідзевського району. 
Гострою залишається проблема забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів 

спортивним обладнанням та інвентарем, будівництва сучасних спортивних майданчиків та 
поповнення їх нестандартним обладнанням, придбання туристського спорядження. 

Департаментом освіти проводиться робота щодо активізації освітньо-

просвітницької, профілактичної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах міста. 
Особлива увага приділялася вдосконаленню системи та форм роботи навчальних закладів – 

Шкіл сприяння здоров’ю як освітньо-інформаційних центрів з питань пропаганди 

здорового способу життя, мережа яких включає 63 навчальних заклади - 3 - Європейської, 

22 - Національної і 38 - обласної мережі. 6 шкіл Дзержинського району включено до обласної 
мережі у 2011 році. 

39 загальноосвітніх навчальних закладів впроваджують програму «Рівний – рівному», 

19 - «Діалог», 27 - «Школа проти СНІДу». У проекті «Покращення життя ВІЛ-позитивних 
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дітей та їх сімей» беруть участь 9 дошкільних навчальних закладів міста, 58 навчальних 
закладів впроваджують авторські програми та спецкурси. У 5-9 класах всіх шкіл міста 
викладається інтегрований курс «Основи здоров’я». 

Для поширення ефективного досвіду впровадження активних форм освітньо-
просвітницької, профілактичної роботи для методистів проведено 4 засідання постійно-

діючого семінару за темою «Вплив негативних асоціальних явищ на стан здоров’я учнів. 
Роль школи сприяння здоров’ю у формуванні антитютюнового та антиалкогольного 
імунітету у всіх учасників навчально-виховного процесу». За підсумками проведених заходів 

визначені шляхи удосконалення системи моніторингу оздоровчо-просвітницької роботи в 
загальноосвітніх навчальних закладах з урахуванням пропозицій фахівців різних галузей із 

зазначеної проблеми. 
На офіційному сайті Департаменту освіти створено сторінку «Освіта для здоров’я», де 

висвітлювалися матеріали семінарів, презентації досвіду роботи Шкіл сприяння здоров’ю та 

учнівського самоврядування. 
У межах Угоди про партнерство та співробітництво між Харковом та Нижнім 

Новгородом (Російська Федерація) організована поїздка учнів ХЗОШ №76 – Школи 
сприяння здоров’ю до Міжнародного молодіжного літнього табору Російської Спілки 
Скаутів, яка пропагує і здійснює освітньо-просвітницьку, спортивно-оздоровчу діяльність 

серед учнівської молоді. 
Ідеї здорового способу життя активно пропагувалися організаціями учнівського 

самоврядування Дзержинського, Жовтневого, Московского, Червонозаводського районів: 
організовані зустрічі школярів з фахівцями, акції: «Скажемо ні наркотикам», «Ми за 
здоровий спосіб життя», «Зупинимо СНІД», «Здоров’я людини і тютюнопаління».  

Аналіз стану впровадження освітньо-просвітницьких, профілактичних програм і 
заходів у Школах сприяння здоров’ю свідчить про: 

- недосконалість системи моніторингу оздоровчо-просвітницької роботи як закладах 
освіти, так і на рівні районів;  

- безсистемність та нерепрезентабельність опитувань учнів з питань поширення 

шкідливих звичок;  
- епізодичність залучення фахівців різних галузей для проведення профілактичної 

роботи в закладах освіти;  
- недостатність висвітлення об’єктивної ситуації щодо розповсюдження шкідливих 

звичок серед школярів на педагогічних нарадах, батьківських зборах. 

У 2012 році діяльність Шкіл сприяння здоров’ю буде спрямована на: 
- підвищення рівня валеологічної, професійно-методичної компетентності 

педагогічних працівників, вчителів предмету «Основи здоров’я»; 
- удосконалення системи моніторингу оздоровчо-просвітницьких програм; 
- впровадження активних форм корекційно-виховної роботи;  

- залучення до проведення просвітницької та волонтерської роботи з пропаганди 
здорового способу життя шкільних організацій учнівського самоврядування.  

На виконання рішення 28 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 03.12.2008 № 
329/08 "Про затвердження плану заходів щодо організації та проведення профілактичних 
медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності м. 

Харкова"  проводяться  профілактичні медичні огляди учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Харкова всіх типів і форм власності. За  результатами медичних 

оглядів обстежені діти    розподілені на групи для занять фізичної культурою.   
Результати медичних оглядів учнів м. Харкова  у 2008-2011 роках   
      

  Із загальної кількості оглянутих: 

 Висновок обстеження 2008/2009 н.р. 2009/2010 н.р. 2010/2011 н.р. 

Здорові діти 31,3 33,4 35,3% 

Направлялися  на дообстеження 32% 33,3% 17,0% 

Поставлені на диспансерний облік 40,6% 39,4% 38,8% 

Розподілені на групи для занять фізичною культурою  
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Основна група 63,1% 50,0% 56,0 

Підготовча група 29,6% 42,0% 37,7 

Спеціальна група 5,3% 6,1% 4,6 

Звільнені від занять фізичною 
культурою 

2% 1,9% 1,7% 

Всього оглянуто 98,5 97,2 98% 

  Збільшується з року в рік кількість дітей, яких можна вважати практично здоровими. 

Суттєво зменшилась у порівнянні з минулим роком  на 16,3% кількість учнів, поставлених на 
диспансерний облік.  Також на 6% більше школярів, які займаються в основній групі. 

 

Відсоток дітей з хронічною патологією, які пройшли медичний огляд 

Рейтинго
ве місце 

Хвороби Кількість 
учнів (%) 

І Хвороби кістково-м’язової системи 16,6% 

ІІ Хвороби органів зору 16,5% 

ІІІ Хвороби нервової системи 12,7% 

ІV Хвороби серця та кровообігу 12,2% 

V Хвороби ЛОР органів 10,1% 

VІ Хвороби органів травлення 9,6% 

VІІ Хвороби ендокринної системи 4,3% 

Інформація про стан здоров’я дітей обов’язково доводиться до батьків. 
Здійснюється моніторинг стану здоров’я учнів. Оновлюється обладнання медичних 

кабінетів. Забезпечується своєчасне і організоване проходження щорічного медичного 
профілактичного огляду працівниками шкіл.  

З метою своєчасного виявлення хворих на інфекційні, паразитарні, шкіряні хвороби та 

запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань в організованих колективах перед 
початком  2011-2012 навчального року в усіх школах міста Харкова незалежно від типів та 

форм власності проведено медогляд 103 тис. учнів 1-11 класів, що становить 99,9% від 
загальної кількості учнів шкіл. Виявлено:  54 випадки педикульозу;  431 – ГРВІ; 177 –ЛОР 
патології; 218  – захворювань шкіри; 375 інших захворювань. 

Завдяки проведеним заходам з профілактики захворюваності, які проводяться у 
навчальних закладах, кількість хворих дітей міста Харкова не перевищила епідпоріг, і два 

роки поспіль у школах міста, на відміну від інших міст України, не призупинявся навчально-
виховний процес на карантинні заходи. 

Залишаються проблеми з комплектацією медичними працівниками навчальних 

закладів. На даний час не забезпечені медпрацівниками 6 ЗНЗ (2 вакансії медсестер  і 4 
лікарів).  Потребують ремонту, належного оформлення та дооснащення  медобладнанням 

медкабінети. 
 
1.2.7. Розвиток міжнародного співробітництва. «Міжнародна освіта – творча 

співпраця». 
Департаментом освіти здійснювалася координація освітніх проектів та програм з 

міжнародними організаціями і установами країн Європи та США.  
Другий рік реалізується проект: «Історія та видатні місця Харкова і Брно», у межах 

якого відбулися обмінні візити учнівських делегацій міст-побратимів. Започатковано освітні 

проекти: «Школи-партнери» Харків – Ізмір (Туреччина); «Дружба по переписке» – 
тристоронній проект міст-побратимів Харкова, Нижнього Новгорода (Російська Федерація) і 

Цзінаня (КНР).  
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Моніторинг участі школярів 

у І,ІІ турах програми FLEX 

У порівнянні з минулим 

роком удвічі зросла кількість 
учнів-учасників Програми 

обміну майбутніх лідерів 

«FLEX», що реалізується 
Американськими радами в 

Україні. Однак, кількість 
переможців, які навчалися у 

США, зменшилася. 
300 вчителів англійської, німецької, французької мов взяли участь у науково-

практичних конференціях, семінарах-тренінгах з методики викладання іноземних мов, 

вивчення європейського досвіду при підготовці учнів до ЗНО. 
15 навчальних закладів Дзержинського, Жовтневого, Ленінського, Київського, 

Комінтернівського районів продовжують співпрацю з французьким Центром, французьким 
Альянсом, інститутом Гете та національним університетом ім. І.Франка (м. Львів).  

Педагоги та учні 20 шкіл нового типу Дзержинського, Київського, Комінтернівського, 

Московського, Орджонікідзевського, Фрунзенського районів взяли участь у Міжнародних 
конкурсах, конференціях, проектах. 

49 шкільних Європейських клубів підтримують тісні партнерські зв’язки з навчальними 
закладами міст Манчестер (Великобританія), Прага, Брно (Чехія), Берлін, Нюрнберг 
(Германія), Риміні (Італія), Клайпеда (Литва), з культурними та навчальними центрами 

Франції, Латвії, школами-партнерами 8 міст республіки Польща.  
Проблемні питання щодо організації роботи з міжнародного співробітництва 

стосуються: 
- пошуку та встановлення освітньо-культурних зв’язків із школами-партнерами 

європейських країн та міст-побратимів;  

- залучення до співпраці міжнародних та неурядових організацій, фондів, представників 
батьківської громадськості.  

У 2012 році діяльність буде спрямована на: 
- залучення педагогів та учнів шкіл міста до участі у міжнародних конкурсах, проектах, 

програмах, конференціях;  

- поширення досвіду використання Інтернет - ресурсів для встановлення і розвитку 
партнерських відносин між школами-партнерами Харкова і міст-побратимів. 

 
1.3. Моніторингові дослідження якості освіти 

Усереднені показники результатів ДПА у 2010/2011 навальному році 

І ступінь 

Місце у 

рейтинг

у 

Сер. 

показ-

ник 

% 

Район Кількість 

учнів, які 

складали 

ДПА 

Достатній і високий рівень 

Укр.мова Укр.чит. Математика 

Кільк. % Кільк % Кільк % 

1 88,4 Дзержинський 1407 1216 86,4 1289 91,6 1228 87,3 

7 84,3 Жовтневий 655 541 82,6 570 87,0 545 83,2 

2 87,8 Київський 1384 1180 85,3 1276 92,2 1189 85,9 

3 87,7 Комінтернівський   1034 882 85,3 940 90,9 900 87,0 

7 84,3 Ленінський 649 540 83,2 569 87,7 533 82,1 

5 86,0 Московський 1774 1486 83,8 1597 90,0 1496 84,3 

4 86,4 Орджонікідзевський 964 817 84,8 878 91,1 802 83,2 

6 85,6 Фрунзенський 937 773 82,5 849 90,6 785 83,8 

8 81,9 Червонозаводський 541 435 80,4 453 83,7 441 81,5 

 86,3 Всього 9345 7870 84,2 8421 90,1 7919 84,7 
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ІІ ступінь 
Міс-
це  

Сер. 
показ-

ник 

Район Середній і достатній рівень  

Укр.мова Математика Біологія Географія Іноз.мова 

Усього К-ть % Усього К-ть % Усього К-ть % Усього К-ть % Усього К-ть % 

2 78,6 Дзержинський 1410 1079 76,5 1408 1061 75,4 1408 1179 83,7 1408 1133 80,5 1348 1039 77,1 

5 73,7 Жовтневий 695 456 65,6 695 500 71,9 695 576 82,9 695 539 77,6 695 491 70,6 

1 80,9 Київський 1445 1077 74,5 1444 1124 77,8 1444 1274 88,2 1444 1254 86,8 1328 1026 77,3 

3 78,2 Комінтернів. 1182 932 78,8 1182 880 74,5 1182 941 79,6 1182 970 82,1 1182 901 76,2 

4 77,3 Ленінський 683 535 78,3 682 490 71,8 682 563 82,6 682 559 82,0 628 452 72,0 

7 68,2 Московський 2075 1328 64,0 2080 1252 60,2 2080 1614 77,6 2080 1497 72,0 2080 1395 67,1 

9 65,6 Орджонікідз. 1127 737 65,4 1127 684 60,7 1127 777 68,9 1127 759 67,3 1065 698 65,5 

8 66,0 Фрунзенський 929 561 60,4 928 588 63,4 928 678 73,1 928 641 69,1 861 548 63,6 

6 70,3 Червонозавод. 506 347 68,6 506 317 62,6 506 416 82,2 506 400 79,1 506 299 59,1 

 90,5 ФМЛ № 27 84 72 85,7 84 72 85,7 84 81 96,4 84 79 94,0 0 0 0 

 73,2 Всього 10136 7124 70,3 10136 6968 68,7 10136 8099 79,9 10136 7831 77,3 9693 6849 70,7 

 

ІІІ ступень 

Місце 

у 

рейтин

гу 

Сер.по-

казник 

Район Середній і достатній рівень 

Укр.мова Математика Історія України 

Усього К-ть % Усього К-ть % Усього К-ть % 

1 94,9 Дзержинський 528 490 92,8 311 298 95,8 254 244 96,1 

2 92,3 Жовтневий 85 78 91,8 75 65 86,7 65 64 98,5 

3 89,9 Київський 390 345 88,5 195 162 83,1 151 148 98,0 

4 87,0 Комінтернівський    420 356 84,8 190 164 86,3 158 142 89,9 

9 77,5 Ленінський 100 81 81,0 42 23 54,8 58 56 96,6 

7 81,3 Московський 599 482 80,5 353 262 74,2 398 355 89,2 

8 80,3 Орджонікідзевськ. 319 254 79,6 92 71 77,2 271 228 84,1 

5 82,7 Фрунзенський 241 196 81,3 218 180 82,6 101 85 84,2 

6 82,1 Червонозаводськ. 64 51 79,7 31 23 74,2 39 36 92,3 

 94,3 ФМЛ № 27 44 40 90,9 44 43 97,7 0 0 0 

 86,4 Всього 2790 2373 85,1 1551 1291 83,2 1495 1358 90,8 

Загальні результати 

Район Результати ДПА (достатній і високий 

рівень, %) 

Місце у 

рейтингу 

І 

ступінь 

ІІ 

ступінь 

ІІІ 

ступінь 

Середній 

показник 

Дзержинський 88,4 78,6 94,9 87,3 1 

Жовтневий 84,3 73,7 92,3 83,4 4 

Київський 87,8 80,9 89,9 86,2 2 

Комінтернівський    87,7 78,2 87,0 84,3 3 

Ленінський 84,3 77,3 77,5 79,7 5 

Московський 86,0 68,2 81,3 78,5 6 

Орджонікідзевський 86,4 65,6 80,3 77,4 9 

Фрунзенський 85,6 66,0 82,7 78,1 7-8 

Червонозаводський 81,9 70,3 82,1 78,1 7-8 

ФМЛ № 27 - 90,5 94,3 92,4 (1) 

У 2010/2011 навчальному році за денною формою в 11(12)-х класах загальноосвітніх 

навчальних закладах усіх типів і форм власності навчалося 2862 учня, за вечірньою (заочною) 
– 626 учнів, за екстернатною – 121 учень, усього – 3609 учнів. 

Атестат про повну загальну середню освіту одержали випускники, які навчалися: за 

денною формою – 2860 випускників ( 99,9%), за вечірньою (заочною) – 621 випускник 
(99,2%), за екстернатною – 121 випускник (100%).  

За результатами навчальних досягнень медалями нагороджено 193 випускника, що 
становить 6,7% від загальної кількості випускників денних навчальних закладів (у минулому 
навчальному році – 4,5%). З них: 44 срібних і 149 золотих медалей. 
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Актуальним напрямом у діяльності Департаменту освіти є робота над створенням 

єдиної системи оцінки якості освіти міста.  

Четвертий рік поспіль при проведенні моніторингових досліджень результатів 

державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання випускників 9-х та 
11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова в якості основного 

інструментарію використовується метод квадрант-аналізу, що дає можливість за допомогою 
нормативно обґрунтованих, рівнозначних шкал встановити взаємооднозначну відповідність 
між двома важливими при визначенні рівня якості освіти категоріями: рівнем кваліфікації 

педагогічних працівників та рівнем навчальних досягнень випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів. 

Квадрант-аналіз дав можливість продиференціювати результати державної підсумкової 
атестації і зробити висновки стосовно рівня якості освіти в кожному загальноосвітньому 
навчальному закладі та районі міста. 

Квадрограма № 16Д. Квадрант-аналіз середніх балів атестатів у 2010/2011 

навчальному році в 11-х класах денних ЗНЗ районів Харківської міської ради 

за середніми показниками по місту
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В межах науково-методичної діяльності розроблено: 

- положення про науково-методичну раду з проблем проведення моніторингових 
досліджень якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; міську модель 

оцінки якості освіти; моніторинг якості освіти в м. Харкові;  
- умови проведення міського конкурсу моделей систем оцінки якості освіти;  
- рекомендації щодо проведення освітнього моніторингу як складової частини 

управлінської діяльності; моніторингу якості профільного навчання. 
У видавничій групі «Основа» вийшли з друку методичні рекомендації «Управління 

якістю освіти: інституціальний підхід». 
Здійснювалась робота з навчання різних категорій педагогічних працівників. Проведено 

секційне засідання в рамках обласного серпневого педагогічного тижня та 5 міських 

науково-практичних семінарів для методистів управлінь освіти, заступників директорів з 
навчально-виховної роботи опорних шкіл з проведення моніторингових досліджень якості 
освіти. 

Розроблено програму та проведено два заняття спецкурсу «Моніторинг як механізм 
управління якістю освіти».  

Потребують вирішення проблема: 
- недостатній рівень володіння методистами та заступниками директорів шкіл з навчально-
виховної роботи інструментарієм проведення моніторингових досліджень якості освіти у 

більшості районів міста; 
- низький рівень міжміських, міжрегіональних зв’язки з установами, робота яких пов’язана 

з організацією та проведенням моніторингових досліджень якості освіти. 
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Передбачено реалізацію наступних завдань: 
- системно та всебічно вивчати стан якості освіти як на рівні навчальних закладів, так і на 
рівні районів; 

запровадити проведення моніторингу якості освіти у початковій школі (4-х класах) за 
допомогою методу квадрант-аналізу. 

 
1.4. Кадрова політика 

У дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах міста усіх типів і 

форм власності працюють 22468 працівників, з них - 13605  педагогічних працівників, 7446 
учителів.  
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94,4 % учителів загальноосвітніх навчальних закладів  мають вищу педагогічну освіту 

на рівні спеціаліста, магістра. Це значно вище, ніж у цілому по Україні (88,6%). Підвищують 

освітній рівень, навчаються заочно 172 педагоги. Кваліфікацію на відповідних курсах 
підвищили 1902 учителі. У закладах освіти  працюють 52 кандидати наук.   

Підвищується професійний рівень педагогів: більше половини (64,4%) педпрацівників 

шкіл мають першу і вищу кваліфікаційну категорію. 

Район Кількість 

педпрац

Кваліфікаційна категорія

Вища І Всього %

Дзержин 1256 664 261 925 73,6

Жовтн 550 216 128 344 62,5

Київ 1476 569 325 894 60,5

Комінт 957 400 198 598 62,4

Ленін 548 189 142 331 60,4

Моск 1641 670 419 1089 66,3

Орджо 814 354 160 514 63,1

Фрунз 847 331 198 529 62,4

Червон 423 180 86 266 62,8

ХФМЛ № 27 60 35 9 44 73,3

Шк-інт № 14 30 2 10 12 40

Всього 8602 3610 1936 5546 64,4

 

Почесні звання  "Заслужений  учитель", «Заслужений працівник освіти», педагогічні 

звання "Вчитель-методист", "Старший учитель", нагрудні знаки "Відмінник освіти України", 
«Софія Русова», «Василь Сухомлинський» мають 3030 педагогів. У навчальних закладах 
працюють 124 Майстри спорту, 21працівник  має почесне звання «Заслужений тренер».  706 

педагогічних працівників нагороджені Почесною грамотою Міністерства освіти і науки 
України. Орденами України «За заслуги» нагороджено учителів Харківського фізико-
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математичного ліцею №27 Гельфгата І.М. (ІІІ та ІІ ступенів) та Бернштейна О.Л.( ІІІ ступеня 
– у 2011 році).  У 2011 році Указом Президента України присвоєно звання Героя України 
Шитиковій Л.О., учителю математики Харківської гімназії №47.  
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На сьогодні практично відсутні вакансії вчителів (76 вакансій налічувалось у 2004 році, 

32 – у 2006 році). Вакансії, які виникають, оперативно заповнюються.     
Розширюється мережа дошкільних навчальних закладів, і тому продовжує 

збільшуватись потреба у кваліфікованих кадрах для ДНЗ, більшість працюючих вихователів 
мають тижневе навантаження більше 30 

годин.   
 

 2011 році приступили до роботи у 

навчальних закладах міста 294  випускники 
вищих педагогічних навчальних закладів. 

Це найбільша кількість за останні 15 років. 

 

 

 
Другий рік поспіль у навчальних 

закладах Харкова спостерігається тенденція 
зменшення питомої ваги педагогічних 

працівників пенсійного віку, 

 

У зв’язку з підготовкою пенсійної 

реформи через невизначеність  звільнились 
з причин виходу на пенсію на 30% 

працівників більше, ніж у 2010 році, з них 
скористалися соціальною пільгою щодо 



 

36 

 

призначення пенсії за вислугою років  на 57%  педагогів більше, ніж у попередньому році. 
Це стало однією з причин зростання на 1% плинності кадрів у навчальних закладах міста.   

 Результативність роботи керівників є визначальними у вирішенні питання щодо 

терміну продовження контракту. У 2011 році продовжено термін дії контрактів зі 141 
керівником навчальних закладів міста, звільнено та призначено на посади 36 керівників.  
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5 керівників навчальних закладів є кандидатами наук,  134 – мають післядипломну 

управлінську освіту (38-Московський район, 17-Київський, 15-Орджонікідзевський). 
Післядипломну управлінську освіту мають 364 педагогічні працівники, які перебувають у 
кадровому резерві. 

Підготовка відповідальних управлінців з новим економічним та соціальним 
мисленням, глибокими знаннями прогресивних методів господарювання, практичними 

навичками використання сучасних інформаційних технологій, вмінням діяти і працювати в 
умовах ринку все ще  залишається гострою і актуальною проблемою. 

 

1.5. Науково-методичний супровід реалізації Програми 

Науково-методичний педагогічний центр Департаменту освіти Харківської міської 

ради у 2011 році продовжував працювати над методичною проблемою «Науково-методичний 
супровід процесу впровадження компетентнісного підходу у навчанні, вихованні, управлінні». 
Проводилась робота з організації науково-методичної підтримки діяльності методичних 

центрів управлінь освіти районів.  
Оптимально поєднувалися індивідуальні, групові та колективні форми організації 

методичної роботи (конференції, семінари-практикуми, тренінги, майстер-класи, педагогічні 
майстерні, круглі столи, конкурси), широко застосовувалися активні та інтерактивні методи, 
постійно проводилося консультування педагогічних працівників різних категорій. Кількісні 

показники, що характеризують навчально-семінарську діяльність НМПЦ у 2011 році 
представлені в наступній схемі: 
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У порівнянні з 2010 роком кількість педагогічних працівників, які брали участь у 
семінарській діяльності, збільшилася на 225 осіб. 

Програми семінарів були складені з урахуванням принципу єдності теоретичного, 

практичного та рефлексійного модулів діяльності учасників заходів. Базою проведення 
семінарів обиралися заклади, які мали певний ефективний досвід з визначеної проблеми.  

В рамках обласного серпневого педагогічного тижня для 180 педагогічних працівників 
області проведено секції з питань роботи з обдарованими дітьми, інформатизації освіти як 
пріоритетного напряму розвитку системи освіти м. Харкова, інноваційної діяльності шкільних 

бібліотек. Для методистів управлінь освіти, що відповідають за супровід викладання 
української мови, впровадження профільного навчання, проведення моніторингових 

досліджень якості освіти, координаторів Шкіл сприяння здоров’ю, методистів з психологічних 
служб та керівників методичних об’єднань вихователів-методистів проведено 5 секційних 
засідань з охопленням 110 осіб. 

Протягом року надруковано в різних виданнях 5 тематичних матеріалів методичного 

спрямування, видано буклет «Освіта Харкова 2011/2012». 

З метою вивчення стану навчально-виховного процесу та надання методичної 

допомоги педагогічним працівникам методистами НМПЦ здійснено 41 методичний вихід та 
відвідано 57 навчальних закладів. 

Проведено вивчення системи роботи методичних центрів управлінь освіти 

адміністрацій районів з питань підвищення професійної компетентності вчителів початкових 
класів. Під час аналізу рівня інформаційно-методичного забезпечення, якості науково-

методичної роботи вчителів початкових класів та результативності навчально-виховного 
процесу у відповідності до державних освітніх стандартів були визначені наступні проблеми: 

- недостатньо сформовано позитивне ставлення вчителів  початкових класів до інноваційної 
діяльності, участі у фахових конкурсах та ярмарках педагогічних ідей, апробації 

передового педагогічного досвіду та навчально-методичної літератури, яка 
використовується в початкових класах; 

- необхідність активізації та удосконалення роботи творчих груп вчителів початкових 
класів; 

- необхідність удосконалення роботи з обдарованими учнями. 

Під час вивчення системи роботи методичних центрів управлінь освіти адміністрації 
районів щодо координації діяльності методичних об’єднань дошкільних навчальних закладів 
було проаналізовано їх діяльність, спрямовану на розвиток професійної компетентності 

працівників дошкільних навчальних закладів, організацію інноваційної діяльності членами 
методичних об’єднань. За результатами цієї роботи були виявлені проблеми: 

- недостатній рівень роботи щодо узагальнення передового педагогічного досвіду педагогів 
дошкільних навчальних закладів на районному рівні; 

- не систематично поновлюється інформація, щодо роботи районних методичних об’єднань 
на офіційних сайтах управління освіти, дошкільних навчальних закладів; 

- потребує удосконалення діяльність районних методичних об’єднань щодо здійснення 

наступності в роботі між дитячим начальним закладом та школою. 

Оновлено Банк даних про експериментальну та інноваційну діяльність закладів 

освіти міста.  

Збільшилась кількість навчальних закладів, які здійснюють експериментальну 

діяльність на всеукраїнському рівні. 
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Динаміка кількості ЗНЗ, 

що беруть участь у експериментальній діяльності впродовж 3-х років 

 
Участь районів в експериментальній діяльності 

Продовжувалася робота щодо створення сприятливих умов для впровадження 
профільного навчання в старшій школі. Діяльність опорних (базових) загальноосвітніх 
навчальних закладів у системі допрофільної підготовки та профільного навчання забезпечена 

розробленими методистами НМПЦ рекомендаціями щодо організації та змісту методичної 
роботи в них, примірним планом роботи такого закладу та Положенням про опорний 

(базовий) загальноосвітній навчальний заклад.  
Особлива увага приділялась вирішенню завдань організації допрофільної підготовки у 

8-9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів міста. Було розроблено методичні 

рекомендації з упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів, з практичними порадами щодо реалізації алгоритму підготовки та здійснення 

допрофільного навчання. 
Для організації професіональної орієнтації учнівської молоді, насамперед, її змістовної 

складової, підготовлено методичні рекомендації з організації профорієнтаційної роботи в 

школі, метою яких є сприяння професійному самовизначенню випускників навчальних 
закладів. 

З метою визначення рівня організації профільного навчання та науково-методичного 

забезпечення впровадження профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах у 
жовтні-листопаді 2011 року здійснено експертизу з вказаного напрямку роботи. Встановлено, 

що управліннями освіти адміністрацій районів Харківської міської ради забезпечено належний 
рівень науково-методичного супроводу організації профільного навчання в старшій школі, але 
робота опорних шкіл районів з профільного навчання потребує подальшого удосконалення. 

Виявлено ряд проблем, які необхідно вирішити: 
- недостатнє використання можливості співпраці з вищими навчальними закладами; 
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- недостатній рівень професійної компетентності методистів методичних центрів управлінь 
освіти адміністрацій районів та заступників директорів з навчально-виховної роботи опорних 
шкіл щодо впровадження профільного навчання. 

Робота зі спеціалістами психологічних служб спрямовувалася на підвищення 
професійної компетентності методистів з психологічних служб, проведення аналізу реального 

стану забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного процесу.  
З 2009 по 2011 рік кількість фахівців психологічної служби Харкова збільшилась у 1,7 

разів. Певні проблеми існують у кадровому забезпеченні соціальними педагогами. У 

шістнадцяти відсотках навчальних закладів Харкова фахівці цього напрямку відсутні. У 2011 
році супровід навчально-виховного процесу здійснювали 334 практичних психологи, які 

мають фахову освіту. Але зростання кількості спеціалістів не завжди призводить до 
підвищення ефективності забезпечення психологічного супроводу навчально-виховного 
процесу в цілому, тому виникло питання оцінки ефективності діяльності Центрів практичної 

психології і соціальної роботи. Департаментом освіти за розробленим протоколом вивчено 
стан науково-методичного забезпечення діяльності центрів управлінь освіти адміністрацій 

Київського та Московського районів. Виявлена проблема - недостатній рівень організації 
висвітлення передового досвіду роботи, а саме: при наявності у районах практичних 
психологів з високим рівнем фахової майстерності, авторських програм розроблено  

недостатньо. 
Зростання кількості дітей з девіантною поведінкою вимагає пошуку нових методів 

роботи від працівників психологічних служб. З цією метою Департаментом освіти 
організовано навчання 26 практичних психологів навчальних закладів Харкова, які провели 
апробацію протиалкогольної Програми для дітей і учнівської молоді «Сімейна розмова», 

розробленої Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної 
роботи. Учасниками проекту стали більш ніж тисяча  учнів та батьків 26-навчальних закладів 

міста. Міністерство освіти і науки молоді та спорту України надало позитивну оцінку  роботі 
фахівців Харкова (лист № 1/9-562 від 22.07.2011). 

Основною метою організації методичної допомоги методистам з бібліотечних фондів 

було підвищення якості шкільної освіти за рахунок удосконалення діяльності шкільних 
бібліотек, створення умов для особистісного та професійного зростання шкільних бібліотекарів. 

На науково-методичних семінарах опрацьовані теоретичні засади реформування шкільних 
бібліотек у медіатеки, створена матеріальна та методична база для реалізації ІІ етапу 
реорганізації шкільних бібліотек у сучасні інформаційні центри, протягом року відкриті та 

успішно функціонують вeb-сторінки шкільних бібліотек на сайтах 183 навчальних закладів 
міста, здійснювався моніторинг окремих напрямків діяльності шкільних бібліотек. 

Для об’єктивної оцінки змістовного наповнення та оформлення сторінки «Шкільна 
бібліотека» розроблено спеціальний інструментарій. На кожну веб-сторінку створена 
електронна картка, де фіксуються розділи, їх короткий зміст, зауваження та їх усунення, 

рекомендації тощо. Результати оцінювання дали можливість проаналізувати рівень 
змістовного наповнення кожного параметра окремо («Інноваційна діяльність бібліотеки», 

«Інформативність сторінки», «Актуальність заявлених матеріалів», «Інтерактивність корисних 
посилань» та ін.), веб-сторінку конкретного навчального закладу в цілому, веб-сторінки 
навчальних закладів районів і визначити подальший напрямок їх розвитку. Оцінка веб-сайтів 

методистами з бібліотечних фондів Жовтневого, Київського, Ленінського, 
Червонозаводського районів не співпала з оцінкою експертів за усіма параметрами й була 

формальною. Серед шкільних бібліотек сформувалася група лідерів, які мають цікавий досвід 
створення та наповнення контентом веб-сторінки. 

Результатом проведеної роботи є друге місце у Всеукраїнському конкурсі 

бібліотечних інтернет-сайтів, четверо бібліотекарів стали лауреатами Всеукраїнського 
конкурсу «Шкільна бібліотека» та нагороджені грамотами Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту України. Досвід роботи щодо можливостей ефективного використання учасниками 
навчально-виховного процесу веб-сторінок «Шкільна бібліотека» надруковано в навчально-
практичному, бібліографічному журналі «Шкільний бібліотечно-інформаційний центр», вид. 

ТОВ «Український інститут нормативної інформації».  
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Разом з тим залишилися невирішеними наступні питання: 
недостатня підготовка методистів з бібліотечних фондів та шкільних бібліотекарів з 

питань здійснення інноваційної діяльності та управління нею. 

виконання керівниками навчальних закладів п. 4.5 (питання кадрової політики) 
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу (Наказ Міністерства освіти 

і науки України від 14.05.1999 № 139).  
З метою підвищення професійної компетентності педагогічних працівників, виявлення і 

підтримки творчо працюючих учителів та вихователів, популяризації їх педагогічних 

здобутків було проведено традиційні міські конкурси професійної майстерності «Учитель 
року – 2011» та «Вихователь року – 2011». У міському конкурсі «Учитель року – 2011» взяли 

участь 49 учителів, які представляли усі райони міста та заклади міського підпорядкування.  

У 2011 році вперше міський конкурс «Вихователь року – 2011» відбувся у чотирьох 
номінаціях: «Вихователь груп раннього віку», «Вихователь груп дошкільного віку», «Музичний 

керівник», «Вихователь-методист». 35 педагогів дошкільних закладів представляли райони 
міста та заклад міського підпорядкування КЗ «Харківський дитячий будинок «Родина» для 

дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування».  

Високий рівень професійної майстерності демонструють педагогічні працівники 

Комінтернівського, Фрунзенського, Московського, Дзержинського районів. Третій рік поспіль 
серед переможців немає представників Червонозаводського району. Намітилася позитивна 

динаміка результативності участі у професійних конкурсах педагогів Орджонікідзевського 
району та закладів міського підпорядкування. 

У рамках міського проекту «Я – харківянин» другий рік поспіль проводився міський 

конкурс інтегрованих уроків «Про мій Харків – моїм учням». Аналізуючи результативність 
участі вчителів у конкурсі, відзначаємо високий рівень представлених уроків Дзержинського, 

Київського, Комінтернівського, Московського районів. Слід зауважити, що при достатньо 
високій активності вчителів Фрунзенського, Червонозаводського, Жовтневого районів 

перемоги ці райони не здобули. Діаграма результативності участі вчителів районів у міському 
конкурсі інтегрованих уроків «Про мій Харків – моїм учням» показує зміни протягом двох 
років. 
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Аналіз роботи НМПЦ над методичної проблемою, діагностичні дослідження, 

опитування та анкетування педагогічних працівників під час методичних виходів до закладів 

освіти дозволили зробити висновок щодо завершення роботи над проблемою «Науково-

Район Переможці  Всього 

переможців «Учитель року – 2011» «Вихователь року – 

2011» 

Дзержинський ХЗОШ № 154  1 

Жовтневий   0 

Київський ХЛ № 107  1 

Комінтернівський ХГ № 46, ХЗОШ № 91 ДНЗ № 14 3 

Ленінський   0 

Московський ХГ № 23  1 

Орджонікідзевський  ДНЗ № 400 1 

Фрунзенський ХПНВК «Вересень» ДНЗ № 265 2 

Червонозаводський   0 

Міська мережа  ХДБ «Родина» 1 
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методичний супровід процесу впровадження компетентнісного підходу у навчанні, вихованні, 
управлінні». 

Сучасний етап розвитку системи освіти в Україні характеризується освітніми 

інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого і, водночас, на модернізацію 
освіти відповідно до вимог часу, новітніх надбань науки, культури і соціальної практики. 

Важливу роль у забезпеченні реформування освіти відіграє науково-методична робота через 
впровадження сучасних навчально-виховних, управлінських технологій, стимулювання 
професійного зростання педагогічних кадрів. 

Проведений аналіз системи роботи методичних центрів управлінь освіти адміністрацій 
районів з окремих напрямів організації методичної роботи з педагогічними кадрами в закладах 

освіти дозволяє зробити висновки, що в умовах модернізації системи освіти особливої уваги 
потребують питання, пов'язані з посиленням безперервного характеру навчання і професійного 
вдосконалення педагога, підвищення рівня підготовленості до вирішення професійних завдань з 

метою забезпеченні європейського рівня якості і доступності освіти. 
Для вирішення виявлених проблем Науково-методичний педагогічний центр у 2012 

році буде працювати над методичною темою: «Підвищення якості освіти шляхом 
удосконалення професійної компетентності педагогів», і ставить перед собою завдання: 

- формування стійкої мотивації педагогів до удосконалення професійної 

компетентності та творчого розвитку; 
- підвищення предметно-методологічної, психолого-педагогічної, акмеологічної  

компетентності педагогів як засобу забезпечення якості навчально-виховного процесу; 
- сприяння інтеграції в єдиний освітній простір всіх ланок освіти (дошкільної, 

середньої, позашкільної); 

- розширення зв’язків з усіма зацікавленими і відповідальними структурами, 
закладами, організаціями з метою координації спільних зусиль з виховання здорової, всебічно 

розвиненої особистості з чіткою системою життєвих цінностей; 
- підвищення ефективності психологічного супроводу навчально-виховного процесу в 

навчальних закладах міста шляхом посилення роботи щодо стимулювання фахівців районних 

психологічних служб до розробки авторських програм та участі в експериментально-
дослідницькій діяльності;  

- створення умов для самореалізації нового типу бібліотечного фахівця – визнаного 
шкільним співтовариством, орієнтованого постійне професійне вдосконалення.  

 

1.6. Розвиток матеріально-технічної бази системи освіти 

Зазначений розділ Програми у 2011 році реалізується за напрямками: 

- проведення капітальних ремонтів; 
- придбання меблів для закладів освіти; 
- придбання прального обладнання для ДНЗ; 

- придбання технологічного обладнання для харчоблоків; 
- придбання м’якого інвентарю для ДНЗ. 

У поточному році за кошти міського бюджету: 
- виконано капітальні ремонти у 82 навчальних закладах м. Харкова, що складає 

19% від загальної кількості закладів освіти. У тому числі відновлено  функціонування 2-х 

дитячих садків та 1-ї групи у діючому садку, що розташована у окремому приміщенні, 
ремонти покрівель, систем опалення та сантехкомунікацій на суму 12 354,0 тис. грн.; 

- придбано 17 пральних машин для 15 дошкільних начальних закладів на суму 95,0 
тис. грн.; 

- оновлено 70 одиниць технологічного обладнання в харчоблоках 60 навчальних 

закладів (електричні плити, жарові та пекарські шафи, електром’ясорубки, холодильне 
обладнання) на суму 450,0 тис. грн.; 

- придбано меблі для 26 груп у 22 дошкільних навчальних закладах (у тому числі для 
2-х дитячих садочків та 1-ї групи у діючому садку, що розташована у окремому приміщенні, 
які відновили свою діяльність з 01.09.2011 та для 16 садочків, які відкрили нові групи з 

нового навчального року) на суму 332,4 тис. грн.;  
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- придбано м’який інвентар для 12 груп, які відкрились з 01.09.2011 у 8 дошкільних 
навчальних закладах на суму 40,0 тис. грн.  

Усього на зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази навчальних закладів 

освіти з міського бюджету міста Харкова виділено 13,4 млн. грн. 
Крім того, вперше за останні роки, за ініціативи керівництва міста, виділено видатки на 

проведення ремонтних робіт в 12 дитячо-юнацьких спортивних школах системи освіти в сумі 
1 млн. грн. (по 83 тис. грн. на кожен заклад).   

Проведення ремонтних робіт.   

Розвиток матеріально-технічної бази системи освіти міста є одним з напрямків 

Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки.  

Зазначений розділ Програми у 2011 році реалізується за наступними напрямками: 

- проведення капітальних ремонтів; 

- придбання меблів для закладів освіти; 

- придбання прального обладнання для ДНЗ; 

- придбання технологічного обладнання для харчоблоків; 

- придбання м'якого інвентарю для ДНЗ. 
З метою підготовки навчальних закладів м. Харкова до роботи в осінньо-зимовий 

період  2011-2012р.р. Департаментом освіти Харківської міської ради спільно з управліннями 
освіти районних адміністрацій Харківської міської ради складений пріоритетний перелік 
навчальних закладів, в якому заплановано виконання ремонтних робіт.  

У поточному році за кошти міського бюджету та кошти  бюджетів управлінь освіти 
районних адміністрацій Харківської міської ради виконані капітальні ремонти у 94 навчальних 

закладах м. Харкова, що складає 22% від загальної кількості закладів освіти на загальну суму 
13 млн. 353,998 тис.грн.: 

- ремонтні роботи по відновленню функціонування 2-х дитячих садків; 

- ремонтні роботи по відновленню функціонування дитячих груп в 1 закладі; 
- ремонти покрівель в 63 закладах, загальною площею понад 41 500 м2 ; 

- систем опалення та сантехкомунікацій в 8 закладах; 
- заміна віконних блоків в 2 закладах; 
- ремонт фасадів будівель в 2 закладах; 

- загальнобудівельні роботи в 14 закладах; 
- благоустрій територій в 2 закладах. 

Контроль за проведенням ремонтних робіт. 

З метою своєчасної підготовки навчальних закладів м. Харкова до роботи в осінньо-
зимовий період 2011-2012 рр. на підставі рішення виконавчого комітету Харківської міської 

ради  від 18.05.2011 № 356 «Про підсумки роботи за минулий зимовий сезон та підготовку 
міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період  2011-2012 рр.» , згідно з наказом 

Департаменту освіти від 04.03.2011 №40 «Про організацію ремонтних робіт в закладах освіти 
м. Харкова у межах Комплексної програми розвитку освіти  м. Харкова на 2011 - 2015 роки» 
управліннями освіти  адміністрацій  районів міста були призначені відповідальні особи, які 

здійснювали постійний належний контроль та відповідали за перевірку обсягів, термінів та 
якості виконання ремонтних робіт у підпорядкованих закладах освіти за кошти міського 

бюджету. Спеціалістами групи технічного нагляду постійно тримались під контролем 
проведення ремонтних робіт та якість їх виконання.  

Залучені кошти. 

Значна робота проведена навчальними закладами по залученню позабюджетних 
коштів на проведення поточних ремонтних робіт. Так, в 2011 році за залучені кошти виконані 

поточні ремонти:  
- покрівель у 89 закладах, загальною площею більше 12500 м2;  
- харчоблоків та їдалень у 183 закладах;  

- медичних кабінетів в 109 закладах;  
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- проведена заміна 2500 віконних блоків на сучасні енергозберігаючі склопакети в 189 
закладах;  

- актових і спортивних залів у 55 закладах;  

- інженерних систем в 153 закладах;  
- ремонт огорож в 30 закладах;  

- проведено поточний ремонт навчальних кабінетів та приміщень, виконані 
загальнобудівельні роботи в 407 закладах освіти міста.  

Загальна сума залучених коштів складає 24 млн. 441 тис.грн. 

Адміністраціями навчальних закладів міста своєчасно проведена відповідна робота 
та вжиті заходи щодо сталого та безперебійного функціонування будівель, споруд, 

інженерних мереж тощо у 2011/2012 навчальному році. 

Підготовка до опалювального періоду 2011-2012 років (повірка приладів обліку 

та здача теплових систем).  

Згідно з графіком, проведена планова повірка приладів обліку в усіх районах міста. 
Всього по місту  підготовлено та здано 427 опалювальних систем з 427, що складає 100% 

від загальної кількості. 

Благоустрій територій навчальних закладів міста. 

На виконання рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 14.03.2011 

№18 «Про проведення двомісячника благоустрою міста «Зелена весна – 2011» у м. Харкові», з 
метою приведення в належний санітарний стан територій закладів освіти міста, 

Департаментом освіти  Харківської міської ради видано наказ від 14.03.2011 №44 «Про 
проведення двомісячника благоустрою міста «Зелена весна – 2011» у закладах освіти 
м. Харкова».  

Усіма  управліннями освіти адміністрацій районів Харківської міської ради  видано 
накази «Про проведення двомісячника благоустрою міста «Зелена весна – 2011» у 

підпорядкованих навчальних закладах м. Харкова», складено та надано до Департаменту 
освіти Харківської міської ради плани заходів проведення санітарно-екологічного 
двомісячника, за результатами якого було складено загальний план проведення двомісячника 

благоустрою міста.   
Згідно з наказами проводилась санітарна очистка територій закладів освіти, вивіз 

сміття, обкопування та побілка дерев, побілка бордюрів, скопування газонів, озеленення 
територій, виконання ремонтів цоколю та відмостки, фарбування малих архітектурних форм, 
огорожі, павільйонів, прибирання закріплених територій, тощо. 

Департаментом освіти постійно трималося під контролем проведення двомісячника в 
усіх районах міста. Групою технічного нагляду контроль за виконанням загального плану 

заходів здійснювався з виїздом до закладів освіти м. Харкова. 
Проведена наступна робота: 

1. Санітарна очистка території – 505 га, що становить 100% від запланованого 

об’єму; 
2. Вивезено 5787 м3 сміття; 

3. Скопано газонів – 24,82 га; 
4. Зрізано аварійних дерев – 320 шт. (18,8%); 
5. Кроновано дерев – 885 шт. (22,8%) 

6. Посаджено дерев – 266 шт. 
7. Посаджено квітів – 21479 шт. 

8. Посаджено чагарників – 400 шт. 
9. Побілено дерев – 19287 шт. 
10. Побілено бордюрів – 39435 пм 

11. Відремонтовано цоколю – 4127 м2; 
12. Відремонтовано відмостки – 2355 пм. 

26 березня, 02, 16 та 23 квітня було проведено масові загальноміські суботники в 
рамках проведення двомісячника благоустрою міста «Зелена весна-2011» в яких прийняло 
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участь близько 15 тис. чоловік в кожному; серед яких були присутні співробітники 
Департаменту освіти Харківської міської ради, працівники управлінь освіти адміністрацій 
районів міста, педпрацівники та учні закладів освіти міста. 

 
1.7. Інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти 

1.7.1. Комп’ютеризація навчально-виховного процесу. 
І. Комп`ютеризація навчально-виховного процесу,  управлінської діяльності та методичної 

роботи закладів та установ освіти міста  

Інформатизація освіти є ключовим аспектом інноваційного розвитку освітніх систем.  
Шляхи розвитку і насичення цього простору визначає розділ  «Інформаційні та 

комунікаційні технології в освіті м. Харкова» Комплексної програми розвитку освіти міста 
Харкова на 2011-2015 роки.  

Фінансування процесу інформатизації освіти (млн. грн.) 

Рік Обсяги фінансування 

2006 рік 1 млн. грн. 

2007 рік 1 млн. 500 тис. грн. 

2008 рік 3 млн. 600 тис. грн. 

2009 рік 0,9 млн. грн. 

2010 рік 0,865 млн. грн. 

2011 рік 1 млн. 170 тис. грн. 

У 2011 році на інформатизацію освіти виділено 1 млн. 170 тис. грн. Всього за останні 6 
років з міського бюджету було виділено близько 10 млн. грн.  

Продовжується комп'ютеризація навчальних закладів міста.  
З метою здійснення поетапного оновлення навчальних комп’ютерних комплексів  

закладів освіти м. Харкова комп’ютерною технікою Департаментом освіти у 2011 році 

придбано 7 навчальних комп’ютерних комплексів, 7 ПК для підтримки управлінської 
діяльності та 19 мультимедійних проекторів. 

Показник кількості учнів на 1 ПК доведено до 22 (у 2006 році – 60, у 2010 році – 25,4).  
Забезпеченість загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова комп’ютерною 

технікою має позитивну динаміку, не зважаючи на планомірне списання застарілої техніки. 

100 % загальноосвітніх навчальних закладів зі школою ІІІ ступеня забезпечені  навчальними 
комп’ютерними комплексами, функціонує 232 навчальних комп’ютерних комплекси. 

Усього в навчальних закладах міста 4824 персональних комп’ютерів, це майже на 300 
більше ніж у 2010 році і вдвічі більше показника 2006 року. 

 
В управлінській та методичній діяльності шкіл, у предметних кабінетах 

використовується 1935 персональних комп’ютерів, 111 у позашкільних навчальних закладах, 

282 – у дошкільних.  
Проте 131 навчальний комп’ютерний комплекс із 232 функціонуючих є застарілим (до 

2005 року придбання). Більше 30 навчальних комп’ютерних комплексів, що придбані до 2003 

року, потребують першочергової заміни.  
Понад 80% навчальних закладів забезпечені мультимедійною технікою. 
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1.7.2. Функціонування єдиного освітнього інформаційного середовища. 
Усі навчальні заклади комунальної форми власності міста за кошти міського бюджету 

забезпечені безлімітним доступом до мережі Інтернет за сучасними швидкісними 

технологіями (за технологією волоконно-оптичної лінії зв’язку (провайдер КП «Міський 
інформаційний центр») та за ADSL технологією (провайдер ВАТ «Укртелеком»)): 

- за технологією ADSL - 362 точки доступу, з яких 12 зі швидкістю до 8 Мбіт/с; 63 – до 4 
Мбіт/с; 272 - до 2 Мбіт/с, та 15 – 256 Кбіт/с; 

- за технологією ВОЛС - 53 точки доступу зі швидкістю до 4 Мбіт/с.  

Продовжується реалізація проекту зі створення єдиного інформаційного освітнього 
середовища міста. Станом на 20.12.2011 більше 197-ми навчальних закладів підключені до 

Єдиної інформаційної системи міста, на кінець року очікується – 300 точок підключень. У 
2012 році всі 407 навчальних закладів комунальної форми власності міста будуть охоплені 
цим проектом та матимуть підключення до мережі Інтернет за технологією Fast Ethernet / 

Gigabit Ethernet.   
 

1.7.3. Програмні засоби для закладів та установ освіти. 
Вдосконалюється програмний комплекс для автоматизації управлінської діяльності 

навчальних закладів м. Харкова «Міська освітня мережа». Програмний комплекс охоплює на 

всіх управлінських рівнях всі заклади освіти міста комунальної форми власності (407).  
Укладено договір на технічний супровід програмного комплексу «Міська освітня 

мережа» з ТОВ «Світсофт». 
У 2011 році розроблено новий модуль «Моніторинг якості освіти», який є його 

складовою частиною. З 1 вересня 2011 року триває процес апробації цього модулю. 

 
1.7.4. Підвищення рівня інформаційної культури різних категорій педагогічних 

працівників закладів та установ освіти. 
Проводиться ґрунтовна навчально-методична робота з інформатизації. У 2011 році 

проведено 18 тематичних семінарів та 15 майстер-класів у рамках роботи творчих 

лабораторій, створених на базі навчальних закладів – переможців конкурсу-захисту на кращу 
модель інформатизації навчального закладу «Шкільний інформаційний світ-2010», якими 

охоплено відповідно 2647 та 286 педагогів (близько 25 %). 
Новою формою методичної роботи у 2011 році стала участь педагогів не тільки у 

роботі творчих лабораторій, а й у вебінарах (різновид веб-конференцій, проведення онлайн-

зустрічей чи презентацій через Інтернет в режимі реального часу).  
У 2011 році педагоги міста мали змогу он-лайн відвідати 4 вебінари: он-лайн семінари за 

темами «Про сутність неформальної освіти або азбука освіти майбутнього», «Дивись та вчись 
разом з Академією Хана» та «Як знайти підхід до сучасних дітей», які проведені в рамках 
реалізації спільного проекту інформаційно-навчальної платформи «EDUkIT», та вебінар 

Департаменту освіти з працівниками лабораторій комп’ютерних технологій в освіті за допомогою 
програмного продукту, розробником якого є ТОВ «Фанкі Лайн». 

У 2011 році втретє проведено конкурс-захист на кращу модель інформатизації навчального 
закладу «Шкільний інформаційний світ».  

За підсумками І (районного) етапу, проведеного у березні-серпні 2011 року,  до ІІ 

(міського) етапу представлено матеріали від 29 навчальних закладів (2009 рік – 38 учасників із 
36 навчальних закладів, 2010 рік – 42 учасника із 41 навчального закладу міста у 7 номінаціях 

(2009 рік – у 5, 2010 рік – у 7): у т.ч. приватних – 1, комунальних –  28:  
– ДНЗ – 5 (ДНЗ №№ 114, 231, 240, 425, 441),  
– ЗНЗ – 24, у т.ч.  

– гімназій – 5 ( ХГ №№ 34, 65, 86, 144, 172),  
– ліцеїв – 1 (ХТЛ № 9),  

– спеціалізованих шкіл – 6 ( ХСШ №№ 11, 17, 18, 66, 85, 166),  
– загальноосвітніх шкіл – 10 (ХЗОШ №№ 10, 48, 56, 91, 104, 105, 118, 129, 148, 

164),  
– НВК – 2 (приватний НВК «Харківський колегіум», ХНВК №179).  
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У 2010 році почала функціонувати Система дистанційного навчання «Доступна освіта», 
доступ до ресурсів якого сьогодні мають 160 зареєстрованих користувачів.  

У квітні 2011 року проведений конкурс на кращий логотип Системи дистанційного 

навчання «Доступна освіта», до журі якого представлено 45 учнівських робіт. Офіційним 
логотипом системи став логотип, представлений Носовим Володимиром, учнем Харківської 

гімназії №34.  
З метою подальшого розвитку контенту Системи проведений конкурс на кращий 

дистанційний курс за 4-ма предметними номінаціями: «Українська мова та література»; 

«Математика»; «Історія»; «Інформатика». До участі у конкурсі було представлено 30 робіт. За 
результатами конкурсу визначено переможців, роботи яких розміщені на порталі та доступні 

користувачам. 
Проводиться (вже в п’яте) Кубок з пошуку в мережі Інтернет для учнів 5-11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. Захід проведено з Харківським учбовим центром 

інформаційних технологій «Кит»  за підтримки ТОВ «Стелла Сістемз» та ТОВ «Техно Трейд».  
Всього в заочному турі брали участь 698 учнів, що на 7% більше ніж у попередньому 

році (650 учасників). 

 
 

Центром освітнього простору міста Харкова є офіційний сайт Департаменту освіти, з 
якого передбачені послання на офіційні сайти управлінь освіти адміністрацій районів 

Харківської міської ради. Продовжує розвиватися проект Інтернет-бібліотека. Активно 
працює форум Департаменту освіти. Форум забезпечує відкритість та прозорість освіти міста, 
на форумі вирішуються питання організації навчально-виховного процесу, навчання та 

виховання дітей.  
100 % дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів  мають власні 

Інтернет-представництва. Щомісячно здійснюється аналіз інформаційного наповнення сайтів 
та оновлення інформації на них. 

 

1.8. Реалізація комплексних проектів освіти 

1.8.1. «Обдарована молодь». Розвиток системи роботи з обдарованою молоддю. 

У  2011 році робота з обдарованими учнями була спрямована на реалізацію наступних 
завдань: 

- удосконалення механізмів координації діяльності управлінь освіти адміністрацій 

районів Харківської міської ради; 
- створення умов для підвищення рівня професійної компетентності педагогів; 

- розвиток інформаційного забезпечення роботи з обдарованими дітьми; 
- психологічний супровід обдарованої молоді; 
- удосконалення системи планування та організації міських інтелектуальних змагань; 

- проведення моніторингу результативності участі учнів в інтелектуальних змаганнях 
всіх рівнів; 

- соціальна підтримка обдарованих учнів та їх педагогів. 

http://www.technotrade.com.ua/
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На засіданнях Координаційної ради, які проводились щоквартально,  узгоджено районні 
та міські заходи щодо виконання у 2011 році завдань проекту «Обдарована молодь», 
презентовано ефективні форми роботи з обдарованими учнями.  

Проведено 3 семінари для методистів районних методичних центрів, заступників 
директорів загальноосвітніх навчальних закладів та практичних психологів з проблем 

підготовки учителя до роботи з обдарованою учнями, виявлення рівня соціальної 
обдарованості. Вивчено досвід діяльності навчальних закладів Ленінського та 
Орджонікідзевського районів, надані відповідні рекомендації щодо організації діяльності з 

цього напряму. 
Підготовлено матеріали інформаційно-методичного збірника «Інтелектуальні учнівські 

змагання», надрукована стаття «Система роботи з обдарованою молоддю у м.  Харкові». 
Здійснюється інформаційний супровід сторінки «Обдарована молодь» офіційного сайту 
Департаменту освіти, створені відповідні сторінки на сайтах районних управлінь освіти. Разом 

з тим, наповнення сторінок районних сайтів не має системного характеру та не відображає всі 
напрями роботи. 

Досвід щодо створення міської системи роботи з обдарованою молоддю презентовано на 
засіданні секції заступників начальників районних управлінь освіти Харківської області, 
Всеукраїнському освітянському форумі «Інтелект України» та Всеукраїнський науково-

практичній конференції за участю Інституту обдарованої дитини НАПН України «Створення 
регіональної організаційно-методичної моделі педагогічного супроводу обдарованої 

учнівської молоді». 
З метою виявлення обдарованих учнів за розробленим комплексом діагностичних 

методик проведена діагностика соціальної обдарованості, якою охоплено 3585 учнів міста. 

Виявлено 136 соціально обдарованих школярів. Здійснювався психологічний супровід 
обдарованої молоді, проведено 3 тренінги для обдарованих учнів. 

Оновлено міський банк даних «Обдарованість», у якому міститься інформація про 2340 
учнів. Систематичне поповнення даних протягом трьох років дало можливість відстежувати 
розвиток обдарованих учнів за рівнем їх досягнень. Разом з ним, назріла необхідність 

удосконалення формату комп’ютерного банку даних та внесення до нього результатів 
психодіагностичних досліджень. 

Протягом 2011 року проведено 16 інтелектуальних змагань, з них 12 турнірів, 2 конкурси 
знавців мов, Кубок з пошуку в мережі Інтернет і олімпіада для випускників школи І ступеня 
«Путівка в науку». В міських етапах змагань взяли участь 1710 учнів, це майже на 6% більше 

ніж у минулому році. 
Продовжує вдосконалюватися система підтримки турнірного руху, з 2011 року введена 

нова рейтингова система підрахунку результатів турніру. Загальна кількість учнів, які взяли 
участь у районних етапах турнірів у минулому навчальному році – 7209 осіб. Найбільш 
масовими є районні етапи турнірів у Московському, Київському та Орджонікідзевському 

районах Харкова. У міських етапах турнірів взяли участь 688 учнів із 102 закладів освіти, що 
на 7,5% більше порівняно з минулим роком. 

Підвищенню рівня проведення міських інтелектуальних змагань сприяла співпраця з 
вищими навчальними закладами. Найбільш активну участь у проведенні міських турнірів та 
роботі очно-заочної школи беруть викладачі Харківського національного університету імені 

В.Н.Каразіна та Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди. 
Разом з тим, співпраця з ВНЗ має вийти на якісно новий рівень і набути характер спільних 

проектів. 
Соціальна підтримка обдарованих учнів та їх педагогів забезпечувалась у 2011 році 

наступними заходами: 

- призначення стипендій обдарованим учням (100 стипендій Харківського міського 
голови «Обдарованість» та 250 стипендій Харківської міської ради «Кращий учень 

навчального закладу»); 
- проведення урочистих прийомів Харківського міського голови для стипендіатів 

«Обдарованість» і стипендіатів Президента України, випускників-медалістів; 
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- фінансова та організаційна підтримка участі обдарованих дітей та молоді у 
Міжнародних та Всеукраїнських інтелектуальних, творчих та спортивних  змаганнях, у тому 
числі в 11-ти Всеукраїнських турнірах; 

- видання буклету «Обдарована молодь», у якому розміщена інформація про 350 кращих 
учнів; 

- грошове стимулювання педагогічних працівників, чиї учні стали переможцями 
Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, турнірів, конкурсу-захисту МАН (у 2011 році 86 
педагогів отримують щомісячні доплати). 

Склалася чітка процедура експертного оцінювання досягнень кандидатів на 
нагородження стипендіями. Створено банк даних про кращих педагогічних працівників 

навчальних закладів, які підготували переможців міжнародних та всеукраїнських 
інтелектуальних змагань. 

Піднесенню статусу обдарованої молоді сприяє проведення міського конкурсу «Учень 

року». У 2011 році в конкурсі взяло участь 37 кращих учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів міста. Вперше 14 переможців конкурсу стали стипендіатами «Обдарованість», 2 - 

стипендіатами Президента України. 
Результати моніторингу результативності участі учнів міста в інтелектуальних змаганнях 

різних рівнів використовуються при визначенні рейтингу районів і дозволяють зробити 

висновок про ефективність роботи з обдарованими учнями. 
В обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2010/2011 навчальному році 

учні міста отримали 675 перемог, що складає 70,1% від загальної кількості призових місць. У 
Всеукраїнському етапі олімпіад взяли участь 99 представників шкіл міста, 68 з них стали 
переможцями (93,2 %  від кількості переможців Харківської області). 

6 учнів Харкова стали переможцями міжнародних учнівських олімпіад. Вони отримали 2 
срібні та 4 бронзові медалі на олімпіадах з математики, біології, хімії, фізики та астрономії. 

Порівняно з минулими роками покращилися результати ІІІ етапу олімпіад, разом з тим 
кількість переможців у ІV етапі олімпіад зменшилась  майже на 8%. 

 

Порівняльна таблиця результатів участі учнів м. Харкова  

в ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських і Міжнародних олімпіад 

у 2007/2008 — 2009/2010 навчальних роках 

 
За результати участі учнів міста у ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2010-

2011 навчальному році на першому місці по кількості переможців знаходиться Дзержинський 

район. Не мають переможців Жовтневий, Ленінський і Червонозаводський райони.  
 

 

 

 

Навчальний 

рік 

 

Місце  

Кількість місць за рівнями олімпіад: 

ІІІ етап 

(обласний) 

ІV етап 

(Всеукраїнський) 

Міжнародний 

2008/2009 

І 124 11 0 

ІІ 226 30 1 
ІІІ 336 22 2 

Всього  686 63 3 

2009/2010 

І 106 15 0 

ІІ 218 31 1 
ІІІ 344 28 5 

Всього 668 74 6 

2010/2011 

І 119 16 0 

ІІ 201 22 2 

ІІІ 355 30 4 

Всього 675 68 6 
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Результати участі учнів ЗНЗ районів м. Харкова  

в ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  

 

 І ІІ ІІІ Всього  

переможців 

Дзержинський 6 6 14 26 

Комінтернівський 1 1 6 8 

Московський 1 2 2 5 

Орджонікідзевський 1 1 2 4 

Київський 1 - 2 3 

Фрунзенський 1 1 1 3 

ХФМЛ № 27 5 11 3 19 

Всього по місту: 16 22 30 68 

 

В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України учні міста отримали 280 перемог, що складає 62,2 % від загальної 
кількості призових місць. У Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту учні шкіл Харкова 

отримали 39 Дипломів, що складає 87% від загальної кількості перемог учнів області.  
Кількість перемог у Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту порівняно з минулим 

роком збільшилась, особливо щодо кількості І місць.  
 

Результати участі учнів м. Харкова  

в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

учнів-членів МАН  у 2007/2008 — 2010/2011 навчальних роках 

 

 
Результат 

Навчальний рік 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

І місце  8 2 8 

ІІ місце 15 17 14 

ІІІ місце 16 15 17 

Усього нагород: 39 34 39 

 

На першому місці по кількості переможців ІІІ етапу конкурсу-захисту знаходиться 

Дзержинський район. Не мають переможців – Ленінський, Орджонікідзевський і 
Червонозаводський райони. 

 

Результати участі учнів ЗНЗ районів м. Харкова у ІІІ етапі Всеукраїнського  

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 

 

 І ІІ ІІІ Всього 
переможців 

Дзержинський 3 3 7 13 

Комінтернівський 1 3 3 7 

Московський - 4 3 7 

Київський 1 2 2 5 

Фрунзенський 2 - - 2 

Жовтневий - 1 - 1 

ХФМЛ № 27 1 1 2 4 

Всього по місту: 8 14 17 39 
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Потребує удосконалення робота з підготовки обдарованих учнів до участі в олімпіадах і 
конкурсі-захисті МАН в загальноосвітніх навчальних закладах Орджонікідзевського, 
Фрунзенського, Жовтневого, Ленінського та Червонозаводського районів. 

У Всеукраїнських учнівських турнірах у 2010/2011 навчальному році у складі 26 команд 
брали участь учні 39 загальноосвітніх навчальних закладів, що в 1,5 рази більш ніж в 

минулому році.  За результатами Всеукраїнських турнірів команди учнів міста отримали 21 
перемогу.  

 

Результати участі учнівських команд м. Харкова у Всеукраїнських турнірах 

 

 

Результат 

Навчальний рік 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

І місце 1 3 6 2 

ІІ місце 1 4 4 2 

ІІІ місце 7 6 9 17 

Диплом учасника 1 3 2 5 

Усього нагород: 9 13 19 21 

 

У першому семестрі 2011/2012 навчального року учні м.Харкова вже отримали 10 перемог 
(2 перших, 3 других, 5 третіх місць) у Всеукраїнських турнірах юних правознавців, 
математиків, біологів, хіміків, економістів, географів. 

У 2010-2011 навчальному році переможцями різних інтелектуальних змагань 
Всеукраїнського рівня став 171 учень ЗНЗ міста Харкова (у минулому році - 162). Харківська 

область зайняла 1 місце в рейтингу областей за результатами Всеукраїнських турнірів і 
конкурсу-захисту МАН України і 3 місце за результатами олімпіад. 

33 школярі Харківської області стали стипендіатами Президента України, 30 з них – учні 

навчальних закладів міста Харків. Це найвищий результат серед областей України. Найбільшу 
кількість стипендіатів Президента України підготували Харківський фізико-математичний 

ліцей № 27 та навчальні заклади Дзержинського району (по 9 стипендіатів). 
Учні міста взяли активну участь у Всеукраїнській виставці-фестивалі «Обдаровані діти 

України», 52 з них нагороджені Дипломами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України, Національної академії педагогічних наук України. 
Подальше вдосконалення міської системи роботи з обдарованими учнями пов’язано з 

реалізацією наступних завдань: 
- підвищення ефективності, оновлення методів співпраці з вищими навчальними 

закладами; 

- узагальнення, науково-методичне осмислення і розповсюдження педагогічного 
досвіду виховання і навчання обдарованих дітей; 

- розвиток інформаційного забезпечення роботи з обдарованими дітьми, вдосконалення 
сторінок «Обдарована молодь» на сайтах управлінь освіти адміністрацій районів Харківської 
міської ради; 

- удосконалення міського інформаційного банку даних «Обдарованість»; 
- оновлення форм і методів навчання, впровадження дистанційної освіти  в межах очно-

заочної школи для обдарованих учнів. 
 
1.8.2. «Я – харків’янин». Розвиток системи виховання дітей і молоді міста.  

Завдання сучасної освіти зумовлюють необхідність переглянути орієнтири виховання 
учнівської молоді та зорієнтувати його в бік реалізації стратегії національного виховання, 

формування громадянської свідомості, розвитку й соціалізації дітей та молоді. Саме на ці 
виховні цілі спрямоване виконання комплексного проекту «Я - харків’янин», який є основою 
системи виховної роботи у м. Харкові. В межах реалізації проекту у 2011 році Департаментом 

освіти було організовано та проведено міські конкурси за різними напрямами виховної 
роботи.  
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Показники участі учнівської молоді міста у міських виховних заходах у 2011 році 

 

№

за

/п 

Райони 

Кількість учасників/призерів 

Конкурс 

учнівських 

проектів  

«Моя мала 

Батьківщи

на» 

Конкурс 

учнівських 

творів  

«Мій 

родовід» 

Конкурс 

учнівських 

творчих 

робіт 

«Мій біль – 

Чорнобиль 

Конкурс-

огляд 

шкільних 

музеїв 

Шкільний 

Чемпіонат 

міста Харкова 

команд КВК 

сезону 

2010/2011 рр. 

у
ч

а
с
н

и
к
и

 

п
р

и
зе

р
и

 

у
ч

а
с
н

и
к
и

 

п
р

и
зе

р
и

 

у
ч

а
с
н

и
к
и

 

п
р

и
зе

р
и

 

у
ч

а
с
н

и
к
и

 

п
р

и
зе

р
и

 

у
ч

а
с
н

и
к
и

 

п
р

и
зе

р
и

 

1 Дзержинський 8 3 8 1 11 3 3 1 1  

2 Жовтневий 4 0 4  8  1  1  

3 Київський 8 1 7 5 11  2 2 1  

4 Комінтернівський 10 3 7 3 12  1 1 1  

5 Ленінський 9 1 6 3 9 1 1  2 1 

6 Московський 8 3 8 2 15 3 1 1 3 1 

7 Орджонікідзевський 9 1 2  9 1 -  2 1 

8 Фрунзенський 9 3 8 1 17  -  1  

9 Червонозаводський 3   3 2 7 1 1  1  

Всього 68 15 53 17 99 9 10 5 13 3 

 
Щоб запобігти розриву поколінь і відсутності успадкування історико-культурного 

досвіду, більшість виховних заходів проводяться спільно з громадськими організаціями 
ветеранів України.  

Одним з пріоритетних напрямів 

виховної роботи у місті є розвиток 
шкільного музейного руху. У 2011 році в 

навчальних закладах функціонувало 93 
шкільних музеї (88 - в загальноосвітніх 
школах та 5 - у позашкільних закладах), з 

них 40 - музеї бойової та трудової слави. 
Взірцем інтеграції зусиль всіх 

учасників навчально-виховного процесу, 
щодо вшанування подвигу ветеранів Великої 
Вітчизняної війни, став Комплексний план 

заходів щодо увічнення пам'яті про події 
Великої Вітчизняної війни 1941-1945р., 

розроблений Департаментом освіти на 2011-2015 роки. У ньому представлені загальноміські 
заходи святкування дня Перемоги, методичні рекомендації щодо їх організації та проведення, 
систематизовані для використання документальні та художні матеріали, дані посилання на 

веб-сторінки шкільних бібліотек сайтів навчальних закладів.  
На честь відзначення 50-річчя першого пілотованого польоту в космос Ю.О.Гагаріна 

розроблено та виконано план міських заходів.  
В рамках підготовки Концепції стратегії розвитку міста Харкова до 2030 року 

Департаментом освіти розроблено проект «Харків - 2030: погляд у майбутнє», який буде 

реалізовуватися в навчальних закладах міста з листопада 2011 року. Мета проекту - 
формування у школярів почуття причетності до життя рідного міста, поважного ставлення до 

історичної минулого та позитивного погляду на майбутнє Харкова.  
Незважаючи на досягнення у різних сферах виховання, які спрямовані на розвиток 

особистості учня та удосконалення виховних систем навчальних закладів, слід відзначити 

наступні проблеми: 
- відсутність у деяких навчальних закладах сучасного менеджменту щодо 

планування стратегій виховання; 
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- низький рівень досліджень у виховному середовищі школи, недостатнє вивчення 
та урахування індивідуально-психологічних особливостей учнів при залученні їх до 
виховного процесу; 

- недостатня активність педагогічних працівників та учнівської молоді щодо 
участі у Міжнародних науково-практичних конференціях з питань виховної роботи. 

Передбачено реалізацію наступних завдань: 
- підвищення статусу виховання в системі освіти м. Харкова, стимулювання 

підвищення професійної компетентності педагогів у здійсненні процесу виховання; 

- визнання пріоритету громадянського, патріотичного, морального, трудового 
виховання, формування здорового образу життя, соціальної активності та відповідальності 

учнівської молоді; 
- ефективне використання національних традицій, сучасного педагогічного 

досвіду і досягнень психолого-педагогічної науки у сфері виховання, розвиток 

демократичного стилю керівництва виховним процесом. 
 

1.8.3. Учнівське самоврядування – школа демократії та соціального партнерства. 
Одним із ефективних засобів демократизації освіти, формування соціально зрілої 

особистості є діяльність органів учнівського самоврядування, роботу яких у 2011 році було 

спрямовано на впровадження в практику навчальних закладів державно-громадської моделі 
управління, розширення сфери діяльності шкільних дитячо-юнацьких організацій. 

Осередком консолідації громадських зусиль учнівської молоді міста є Харківська  
організація учнівського самоврядування (ХМОУС), до складу якої входять 180 шкільних та 9 
районних дитячо-юнацьких організацій, 9 базових центрів, Рада кураторів та консультантів. З 

метою забезпечення системної діяльності усіх підрозділів - удосконалено структуру, створено 
Концепцію розвитку організації до 2015 року. 

Значно розширено сферу соціального партнерства – укладені угоди про співпрацю з 
міською та обласною організацією ветеранів Великої Вітчизняної війни, організацією 
ветеранів локальних війн Харківської області, Первинною організацією миротворців ООН у 

Харківській області, Асоціацією керівників шкіл України (Харківський осередок). Спільно з 
громадськими організаціями реалізуються проекти «Пам'ять серця», «Школа миру», «Рух 

юних миротворців м. Харкова», «Управлінська майстерня». У проектах: «Школа лідера», 
«Дебатний клуб», «Фестивальний тиждень», «Лабораторія соціального проектування» 
 лідери учнівського самоврядування співпрацюють з викладачами та студентами 5 

провідних харківських вузів. 
Щорічно удосконалюється практика дослідження стану розвитку учнівського 

самоврядування. З 2011 року моніторинг здійснюється за кваліметричною системою 
вимірювання, розробленою Центром моніторингових досліджень та незалежної учнівської 
експертизи.  

За висновками експертів у 2011 році стан розвитку учнівського самоврядування в 
навчальних закладах міста складає  82%, що на 4% більше ніж торік. Лідерами учнівського 

громадського руху визнані дитячо-юнацькі організації «Лідер ХХІ» Дзержинського району, 
«Росток» Жовтневого району, «КРОС» Комінтернівського району, «Нове покоління» 
Московського району та учнівська організація «Світло» Харківського фізико-математичного 

ліцею №27. Суттєво покращили показники діяльності за всіма напрямами роботи навчальні 
заклади Фрунзенського району (на 12%) та Червонозаводського району (на 7%).

 Моніторингом відзначені позитивні тенденції підвищення у школярів: правової 
культури, соціальної активності та відповідальності. 

Серед проблем, які мають місце у діяльності органів учнівського самоврядування 

залишаються: 
- недостатня підготовленість методичних центрів районних управлінь освіти до 

комплексного вирішення завдань соціалізації учнівської молоді; 
- не забезпечення належного рівня психолого-педагогічного супроводу діяльності 

органів учнівського самоврядування, відсутність системи мотивації та стимулювання; 
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- недостатній розвиток у навчальних закладах системи державно-громадського 
управління. 
У зв’язку з цим у завданнях на 2012 рік передбачено: 

- сприяти розвитку системи учнівського самоврядування шляхом врахування у роботі 
рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України («Основні орієнтири 

виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», «Про 
перспективи розвитку учнівського самоврядування в умовах динамічних суспільних змін»); 

- сприяти створенню ефективної системи виховання соціально активної особистості, 

громадянина України і світу; 
- сприяти реалізації в практичній діяльності навчальних закладів міста теоретичних засад 

громадсько-державного управління, здійснювати оцінку дієвості цієї моделі на рівні 
кожного навчального закладу. 

Програма розвитку та функціонування української мови у м. Харкові на 2008-2012 роки 

Аналіз діючої мережі навчальних закладів  з українською мовою навчання та 

мовою національних меншин 

У м. Харкові створені умови для функціонування і розвитку мережі україномовних, 
російськомовних і двомовних загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням   умов 
регіону.   

 У 2011/2012 навчальному році 180 загальноосвітніх навчальних закладів  комунальної 
форми власності розподіляються за мовами навчання та кількістю учнів  наступним чином: 

        - українська мова навчання – 92 (51,1%) навчальних заклади, 50925 учнів; 
-  російська мова навчання -   53  (29,4%) навчальних заклади, 28029 учнів; 
- двомовних навчальних закладів   - 35 (19,5%), 21416 учнів (українською мовою 

навчається 8769 учнів, російською – 12647 дітей).             
  Всього українською мовою навчається 59694(59,5%) учні,  російською мовою –  40676 

(40,5%) дітей.           
Збільшилась кількість шкіл з українською мовою навчання на один заклад, без змін 

залишилась кількість закладів з російською мовою навчання, зменшилася також на один 

заклад  кількість двомовних шкіл.     
Мережа навчальних закладів   щодо мов навчання у 2008-2011н. р. 

  2008/2009 

н. р. 

2009/2010 н. 

р. 

2010/2011  

н.р. 

2011/2012 

н.р. 

Кількість україномовних 
шкіл 

88  89  91 92 

Кількість 

російськомовних шкіл 

51 52 53 53 

Кількість двомовних 
шкіл 

41 39 36 35 

Учні, які навчаються 
українською мовою (%) 

58,9% 59,5% 59,7% 59,5% 

Учні, які навчаються 
російською мовою (%) 

41,1% 40,5% 40,3% 40,5% 

       
Простежується тенденція щодо зменшення кількості двомовних шкіл. Два роки поспіль 

збільшується показник україномовних ЗНЗ. Але шкіл, де діти можуть здобувати освіту 
українською мовою, залишається незмінною у порівнянні з минулим роком –127, і складає  71 

% від загальної кількості.  
Мережа 22 приватних загальноосвітніх навчальних закладів (2659 учнів) відповідно до 

мови навчання два роки поспіль залишається незмінною і розподіляється наступним чином: 

 - 5 (23%) україномовних – 282 учні;     
 - 2 (9%)  двомовних – 380 учнів; 

 - 15(68)  російськомовних – 2194 дитини. 
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Реалізацією Програми передбачено створення належних умов для розвитку і 
розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до 
культурної спадщини українського народу, формування патріотизму  та мовної культури всіх 

учасників навчально-виховного процесу. 
Методичний супровід заходів Програми організовано на діагностичній основі. За 

результатами державної підсумкової атестації з української мови навчальні досягнення учнів 
11-х класів ЗНЗ – 8,4 бали, що відповідає достатньому рівню. Найкращі результати показали 
учні Дзержинського (9б.), Київського (8,9б.) та Жовтневого (8,7б.) районів.  

Навчально-виховний процес у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах 
міста відбувається відповідно до вимог законодавства про мови. За результатами експертизи 

рівня управлінської діяльності управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської 
ради реалізацію Програми забезпечено на належному рівні. 

Позитивний вплив на вивчення державної мови мали заходи з поліпшення навчально-

методичного забезпечення Програми. Підвищенню професійної компетентності педагогів 
сприяв міський конкурс на кращий дистанційний курс у номінації «Українська мова та 

література». Проведено науково-практичний семінар «ЗНО з української мови та літератури. 
Особливості підготовки учнів до ЗНО у 2012 році». В рамках обласного серпневого 
педагогічного тижня для методистів управлінь освіти, що відповідають за супровід 

викладання української мови, проведено секційне засідання, на якому були обговорені 
питання підвищення якості гуманітарної освіти, визначені перспективні напрямки в роботі 

методичних центрів міста. 
Стимулювання інтересу школярів до вивчення української мови забезпечує щорічний 

міський конкурс знавців української мови для учнів 8-11 класів. Конкурс щороку об’єднує 

більше 100 школярів усіх районів міста. Він розвиває в учнів мислення, пам'ять, увагу, 
виховує кмітливість, уміння вправно орієнтуватись у питаннях мови, сприяє поглибленню і 

систематизації знань учнів з мови та повторенню окремих тем і розділів шкільного курсу. 
Цього року найбільш вдалими та оригінальними були роботи учнів Київського, 
Фрунзенського, Комінтернівського та Дзержинського районів. 

За останні роки набув популярності конкурс учнівських творів «Мій родовід». На 
офіційному сайті Департаменту освіти розміщено збірку «Харків у моєму серці», в якій 

надруковані роботи переможців конкурсу.  
Оцінюючи ефективність реалізації мети Програми слід зазначити що:  
- Програма сприяла розвитку та розширенню функціонування української мови в усіх 

сферах начально-виховного процесу; 
- Програма забезпечила практичну реалізацію статті 10 Конституції України.  

Разом з тим, у ході реалізації Програми були визначені наступні проблеми: 
- потребує підвищення рівень педагогічної компетентності учителів; 
- недостатній рівень підготовки учнів до мовних конкурсів Жовтневого та 

Орджонікідзевського районних управлінь освіти; 
- відсутній контроль з боку адміністрації навчального закладу за дотриманням 

учасниками навчально-виховного процесу норм мовленнєвої культури;  
- недостатнє використання у практиці викладання української мови та літератури форм 

дистанційного навчання та ІКТ; 

- недостатній інформаційний супровід ходу реалізації Програми у засобах масової 
інформації. 

Визначені завдання: 
- проведення семінарів-практикумів з метою удосконалення професійної 

компетентності учителів української мови та літератури, методистів методичних центрів 

управлінь освіти адміністрацій районів; 
- вивчення, узагальнення й поширення перспективного педагогічного досвіду з питань 

україністики; 
- систематичне поповнення та ефективне використання банку даних з різних аспектів 

вивчення української мови та літератури. 
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Програма розвитку та функціонування російської мови і культури на 2008-2012 роки  

Реалізація Програми у 2011 році здійснювалася за напрямками: 
- організація та проведення міських конкурсів, олімпіад, тематичних заходів; 

- надання методичної та організаційної допомоги вчителям при підготовці до участі у 
міжнародних, міських конкурсах, фестивалях, семінарах, конференціях; 

- сприяння підвищенню рівня професійної компетентності вчителів російської 
мови та літератури загальноосвітніх навчальних закладів міста. 

Для підвищення інтересу учнівської молоді до вивчення російської мови організовано і 

проведено IV міський конкурс знавців російської мови, у якому взяли участь 112 учнів з 63 
навчальних закладів. 

Найбільша кількість переможців у  Дзержинському, Московському, Чевонозаводському 
районах. 

Спільно з Асоціацією викладачів російської мови м.Харкова проведено 6-ту відкриту 

олімпіаду з російської мови, присвячену 50-річчю польоту Ю. Гагаріна у космос. Учасниками 
стали 60 школярів 7-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста. Перемогу 

отримали учні Дзержинського, Жовтневого, Орджонікідзевського, Фрунзенського районів. 
Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів російської мови сприяла участь 

у міському професійному конкурсі «Учитель року».  

70 педагогів взяли участь у Міжнародному науково-практичному семінарі «Інноваційні 
технології у практиці викладання російської мови в школі», що проводився викладачами 

Російського університету дружби народів за підтримки Фонду «Русский мир»; у 
міжрегіональному Форумі «Русский язык вне России: проблеммы использования, 
преподавания и изучения в Украине»  

Понад 90 учнів та вчителів шкіл міста відвідали «Пушкінські читання», присвячені Дню 
народження поета. 

Управліннями освіти проведено аналіз навчально-методичного забезпечення 
викладання предмету у ЗНЗ, моніторинг результатів участі педагогів і учнів у заходах різних 
рівнів. 

За результатами вивчення стану роботи щодо виконання Програми слід відзначити 
ґрунтовну, системну роботу методичних центрів Дзержинського, Жовтневого, Київського, 

Комінтернівського, Московського районів. Більш чіткої та скоординованої реалізації заходів 
з виконання Програми потребує методична робота Ленінського, Фрунзенського, 
Комінтернівського, Орджонікідзевського районів.  

Поширюється співробітництво ЗНЗ міста зі школами-партнерами, молодіжними 
організаціями міст-побратимів Бєлгорода, Москви, Санкт-Петербургу, Нижнього Новгорода. 

Актуальними залишаються питання: 
- здійснення обміну досвідом вчителів російської мови з питань удосконалення 

викладання російської мови; 

- застосування інтернет-ресурсів для налагодження партнерських зв’язків та обміну 
досвідом між педагогами та учнями шкіл Харкова та міст-побратимів РФ. 

Реалізація Програми у 2012 році здійснюватиметься за напрямками: 
- проведення науково-методичних заходів, спрямованих на підвищення рівня професійної 

компетентності вчителів російської мови та літератури;  

- залучення педагогів та учнів загальноосвітніх навчальних закладів до участі у конкурсах, 
конференціях, форумах з російської мови та літератури;  

- сприяння розвитку партнерських зв’язків і співробітництва між закладами освіти 
Харкова і міст-побратимів РФ. 

Міська програма «Шкільне харчування» на 2009-2011 роки 

Виконання Програми «Шкільне харчування» на 2009-2011 роки» (далі Програма) 
забезпечує з 01.01.2010 комунальне підприємство «Комбінат дитячого харчування», створене 

рішенням 37 сесії Харківської міської ради від 21.10.2009 № 249/09, і яке  здійснює 
організацію харчування учнів у 173 школах комунальної власності міста (95,6%). 7 ЗНЗ міста 
(ЗНЗ №45,47,116,179 Дзержинського району, ЗНЗ №178 Комінтернівського району, ЗНЗ №180 
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Фрунзенського району, ЗНЗ №182 Жовтневого району) організовують харчування самостійно 
(4,4%).  

У 2011 році на харчування учнів шкіл виділено з бюджету 20737,4 тис. грн. 

За термін дії міської Програми: 
-  створено єдину систему організації   харчування школярів; 

 - забезпечено безкоштовне харчуванням учнів пільгових категорій, учнів 1-4-х класів 
сніданками та учнів 1-х класів  молоком. У I півріччі 2010 року  учні 1–4 класів міста 
забезпечувалися безкоштовним гарячим харчуванням на суму 3,00 гривні, харчування дітей 

пільгових категорій здійснювалося на 4,00 грн.  З 01 вересня 2010 року за рахунок коштів, 
зекономлених КП «КДХ», вартість харчування було збільшено на 0,50 грн., і становить 3,50 

грн. і 4,50 грн. відповідно; 
- забезпечувалися безкоштовним харчуванням у таборах відпочинку з денним 

перебуванням 1072  дитини пільгового  контингенту; 

- збільшилось виконання натуральних норм на 4,7%, що складає в середньому по місту 
78,7%, охоплення гарячим харчуванням на 3,7% (у порівнянні з 2009 – на 10,3%) і становить 

78%  від загальної кількості учнів шкіл міста; 
- збільшилось на 4,3% кількість дітей, охоплених усіма видами харчування (гаряче 

харчування, буфетна продукція і т. д.), і  становить 91,8% від загальної кількості учнів.  

 - урізноманітнено асортимент страв; 
- покращено якість харчування  школярів; 

- проводиться конкурс  професійної майстерності серед кухарів їдалень 
загальноосвітніх закладів м. Харкова, у рамках підготовки до нового навчального року – 
конкурс на кращу   шкільну їдальню; 

- придбано посуд, миючі засоби, кухонний інвентар на загальну суму понад 500 тис. 
грн.;  

- розпочато оновлення технологічного обладнання на харчоблоках на загальну суму   
400 тис. грн.; 

 - здійснюється контроль за якістю харчування, дотриманням технології приготування 

страв, забезпеченням С-вітамінізацією третіх страв, питного режиму, термінами і умовами 
зберігання та реалізації продуктів, санітарно-гігієнічними нормами, оптимальним режимом 

роботи їдалень;  
 - впроваджується альтернативне водопостачання (негазована вода гарантованої якості); 
- комунальним підприємством «Комбінат дитячого харчування» погоджуються в 

міськСЕС графіки та маршрути постачання сировини, асортимент буфетної продукції, 
технологічні картки на страви, розробляється двічі на рік та затверджується в міськСЕС єдине  

перспективне меню. Забороняються для вживання чіпси, сухарики, газовані напої та інші  
продукти, які не містять у своєму складі необхідних для дітей корисних речовин. Обладнані 
складські приміщення, забезпечено їх гарячою водою, придбано та встановлено холодильну 

камеру, обладнано роздягальню для водіїв та вантажників, організовано та обладнано робочі 
місця для бухгалтерів, відділу кадрів та технологів. Не зважаючи на те, що на оновлення 

технологічного обладнання щорічно виділяються кошти з міського бюджету, необхідно 
продовжити роботу по  оновленню застарілого технологічного обладнання.  

Позитивний досвід реалізації Програми сприяв прийняттю рішення щодо вироблення з 

2012 року єдиних підходів до організації харчування у дошкільних навчальних закладах міста 
шляхом створення комунальної організації Харківської міської ради «Дошкільне харчування».  

З метою удосконалення системи організації харчування учнів та вихованців, у 
продовження і розширення дії міської Програми «Шкільне харчування» на 2009-2011 роки 
Департаментом освіти розроблена міська Програма «Дитяче харчування» на 2012-2015 роки. 

Фінансове забезпечення 

Згідно з Бюджетним Кодексом України формування бюджету на 2011 рік, розрахунок 

видатків на утримання навчальних закладів проводилось згідно методики Міністерства 
фінансів України: на одну дитину дошкільного віку, на одного учня в загальноосвітній школі 
та одного вихованця в позашкільному навчальному закладі. 
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 Обсяг бюджету по галузі «Освіта» доведений Міністерством фінансів України на 2011 
рік і затверджений рішенням 2 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.12.2010 
№94/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2011 рік» у відповідності із законодавством 

України.  
На утримання навчальних закладів міста затверджені видатки у сумі 787,2 тис. грн. 

У порівнянні з минулим роком обсяг видатків по галузі зменшився на 33,6 млн. грн. 

Обсяг бюджету 

по галузі 

«Освіта» 

2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 

млн. 

грн. 

у % від 

загал. 

фонду 

млн. 

грн. 

у % від 

загал. 

фонду 

млн. 

грн. 

у % від 

загал. 

фонду 

млн. 

грн. 

у % від 

загал. 

ВСЬОГО 583,2  667,7  820,8  787,2  

Фонд заробітної 

плати 

449,1 77,2 % 497,1 75,0 % 601,7 73,3% 618,9 78,6 

Харчування 34,2 5,9 % 38,6 5,8 % 43,7 5,3% 45,3 5,8 

Комунальні 

послуги 

70,2 12,3 % 104,4 15,6 % 151,9 18,5% 115,1 14,6 

Міські освітні 

програми, 

капітальні 

видатки 

19,5 3,3 % 14,3 2,1 % 18,9 2,3% 2,7 0,3 

Виплата заробітної плати, відпускних, матеріальної допомоги на оздоровлення, 
винагороди за сумлінну працю (ст. 57 Закону України «Про освіту») здійснюється згідно з 
законодавством України. Заборгованості по виплаті заробітної плати працівникам навчальних 

закладів міста упродовж року не було.  
Керівники закладів освіти міста з 2008 року, за ініціативи міської влади, отримують 

надбавку до посадового окладу за складність та напруженість у праці в розмірі 50% відсотків.  

Аналіз стану управлінської діяльності  

Державна атестація навчальних закладів м. Харкова у 2011 році 

З початку атестації навчальних закладів у 2002 році на низькому рівні не атестовано 
жодного закладу в м. Харкові. 

На високому рівні атестовано 57 навчальних закладів (14,29% від кількості всіх закладів і 
12,95% від кількості атестованих закладів), із них 12 ДНЗ, 40 ЗНЗ, 5 ПНЗ, МНВК. На 
середньому рівні атестовано 5 закладів – 2 ДНЗ («Гармонія» – Комінтернівського району, ДНЗ 

«Олімп» Московського району), 1 ЗНЗ (Приватний спеціалізований загальноосвітній НВК 
«Фенікс» для дітей з особливими потребами Харківського обласного фонду «Сподіванка» 

Ленінського району), 1 ПНЗ (ДЮСШ № 1 Київського району, СЮТ № 1 Жовтневого району). 
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ДНЗ 197 12 6,94% 159 91,91% 2 1,16% 173 87,82% 24 12,18% 

ЗНЗ 209 40 20,51% 154 78,97% 1 0,51% 195 93,30% 14 6,70% 

ПНЗ, 

МНВК 

3 5 16,67% 23 76,67% 2 6,67% 30 90,91% 3 9,09% 

Інші 1 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 1 100,00% 0 0,00% 

Усього 440 57 14,29% 337 84,46% 5 1,25% 399 90,68% 41 9,32% 
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Робота з питань підготовки цивільного захисту (цивільної оборони) (далі ЦЗ (ЦО)) 
упродовж 2011 року здійснювалась на виконання вимог  Закону  України ”Про цивільну 
оборону України”, постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та 

цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему „Освіта і наука 
України”, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 03.09.2009 №814, 

Єдиної  державної системи запобігання та реагування на  надзвичайні ситуації техногенного 
та природного характеру, затвердженої наказом Начальника цивільної оборони Міністерства 
освіти і науки України від 17.01.2002 № 27, розпорядження Харківського міського  голови від 

23.12.2010 № 3744 “Про основні завдання Цивільного захисту (цивільної оборони) міста 
Харкова на  2011 рік”, наказу Департаменту освіти Харківської міської ради від 04.01.2011 

№3. 
Основні завдання підготовки ЦЗ (ЦО) на 2011 рік Департаментом освіти в основному 

виконані. 

Навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників та 
службовців Департаменту освіти, підвідомчої мережі, управлінь освіти адміністрацій районів 

Харківської міської ради і навчальних закладів проводилося в навчальних групах згідно з 
„Типовою програмою навчання працівників органів управління освітою і наукою, навчальних 
закладів, установ, організацій і підприємств галузі”, затвердженою наказом Начальника штабу 

ЦЗ (ЦО), Державного секретаря Міністерства освіти і науки України від 17 січня 2002 року № 
28.  

Департаментом освіти спільно з відділом у справах цивільної оборони Департаменту по 
взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільної 
оборони у квітні 2011 року проведено міський огляд-конкурс серед загальноосвітніх 

навчальних закладів  на кращий стан організаційної, практичної та навчально-виховної роботи 
з питань охорони життя і здоров’я дітей під час надзвичайних ситуацій.  

У квітні 2011року в загальноосвітніх навчальних закладах міста проведені «Дні ЦЗ 
(ЦО)», а в дошкільних навчальних закладах «Тижні безпеки дитини». 

З метою якісного проведення зазначених заходів, на базі обласних курсів підвищення 

кваліфікації керівних кадрів, проведені навчально-методичні семінари для методистів 
управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради, де планувались проведення 

показових заходів в 2010-2011 навчальному році за тематикою: 

- «Формування єдиного підходу щодо питання планування, підготовки та проведення 
«Дня ЦО(ЦЗ)» в ЗНЗ м. Харкова»; 

- «Впровадження комплексу спеціальних заходів щодо забезпечення належних умов з 
цивільного захисту дітей і персоналу ДНЗ у підготовчий період «Тижня безпеки дитини».  

З метою Практичного відпрацювання організації роботи з Цивільного захисту на базі 
ХСШ №109 у квітні були проведені навчання органів МЧС. У навчаннях узяли участь 
начальники управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради та керівники 

навчальних закладів міста. 
 

Робота з проведення ЗНО 
З метою широкого інформування випускників про організаційні засади проведення 

ЗНО у 2011 році проведено цикл інформаційно-роз’яснювальних заходів: 

- систематично на сайті Департаменту освіти, сайтах управлінь освіти адміністрацій 
районів Харківської міської ради та сайтах навчальних закладів розміщувалась оперативна 

інформація для майбутніх абітурієнтів та їхніх батьків; 
- у кожному загальноосвітньому навчальному закладі були оформлені інформаційні 

куточки з питань організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання за 

уніфікованими матеріалами, розробленими ХРЦОЯО; 
- питання проведення ЗНО-2011 висвітлювалися на батьківських зборах та класних 

годинах упродовж листопада-грудня 2010 року; 
- серед випускників ЗНЗ міста у жовтні 2010 року було розповсюджено поліграфічні 

матеріали, розроблені та видані ХРЦОЯО з питань проведення  пробного тестування; 
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- 10-11.11.2011 з ХРЦОЯО на базі Харківського палацу дитячої та юнацької творчості 
організовано та проведено зустрічі з громадськістю щодо особливостей ЗНО 2010 року, якими 
охоплено 820 осіб (у т.ч. керівники навчальних закладів, випускники та класні керівники 

випускних 11-х класів, батьки); 
- з метою ознайомлення випускників з інформаційними ресурсами офіційного сайту 

ХРЦОЯО в 11(12)-х класах проведені тематичні уроки інформатики; 
- силами Департаменту освіти та управлінь освіти адміністрацій районів Харківської 

міської ради 15.04.2011 за матеріалами, наданими ХРЦОЯО, на базі ХЗОШ № 105 

організовано та проведено безкоштовне пробне тестування для дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей-інвалідів, яким охоплено 76 осіб (у т.ч. 19 випускників 

інтернат них установ обласного підпорядкування); 
- у навчальних закладах міста були створені умови для реєстрації випускників на 

участь у пробному тестуванні та в основній сесії ЗНО шляхом надання можливості доступу до 

мережі Інтернет з кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій 
навчання, а також надавалася консультативна допомога щодо порядку реєстрації;  

З метою забезпечення організованого проведення  зовнішнього незалежного 
оцінювання в 2011 році Харківським міським головою Г.А. Кернесом видано розпорядження 
від 27.05.2011, яким передбачені відповідні доручення головам Адміністрацій районів 

Харківської міської ради, Департаменту охорони здоров`я, Департаменту по взаємодії з 
правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та цивільної оборони, Департаменту 

транспорту та зв’язку, Департаменту освіти. 
У загальноосвітніх навчальних закладах міста працював 31 пункт тестування.  

Кількість абітурієнтів, яку обслуговували пункти тестування (ПТ) –  

ЗНЗ м. Харкова 

Дата  Предмет Кількість ПТ, що 
працювали 

Кількість 
абітурієнтів 

02.06.2011 Українська мова та література 16 4831 

03.06.2011 Українська мова та література 15 4695 

08.06.2011 Математика 23 7001 

16.06.2011 Історія України 22 6837 

Всього було залучено персоналу: 

Дата  Предмет 
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02.06.2011 Українська мова та 

література 

16 16 16 355 323 102 828 

03.06.2011 15 15 15 344 314 100 803 

08.06.2011 Математика 23 23 23 514 468 148 1199 

16.06.2011 Історія України 22 22 22 500 456 148 1170 

Крім того, у дні проведення тестування на базі вищих навчальних закладів, які 
визначені пунктами тестування у 2011 році, загальноосвітні навчальні заклади забезпечували 
та продовжують забезпечувати роботу старших інструкторів: 

Дата проведення ЗНО Предмет Всього 
залучених осіб у 
день тестування 

06.06.2011 Іноземні мови 158 

10.06.2011 Російська мова 21 

14.06.2011 Біологія 137 

20.06.2011 Фізика 76 

22.06.2011 Географія 121 

24.06.2011 Хімія 69 
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Для перевірки відкритої частини тестів зовнішнього незалежного оцінювання також 
залучалися педагогічні працівники ЗНЗ м. Харкова: 

- учителів англійської мови – 64; 

- учителів української мови та літератури – 156. 
Проведена робота щодо якісного інформування, підготовки та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання. Своєчасно забезпечувалась оперативна заміна персоналу пунктів 
тестування, здійснювалося оперативне інформування щодо організаційних засад проведення 
ЗНО у дні тестування. Процедура проведення ЗНО була витримана на оптимальному рівні із 

дотриманням усіх нормативних вимог та без порушень, які могли б вплинути на результати 
проведення тестування. 

 
Робота з підготовки та проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року 

Департамент освіти Харківської міської ради координує роботу з Головним управлінням 

освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації щодо реалізації Державної 
цільової програми підготовки та проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року (далі 

Програми). В рамках цієї співпраці проводиться постійний моніторинг стану виконання 
заходів, пов’язаних із реконструкцією та будівництвом 13 об’єктів: 10 гуртожитків, 2 
студентських готелів та 1 санаторій-профілакторій «Березовий гай». Основним проблемним 

питанням залишається затримка бюджетного фінансування: з 87,507 млн. грн.. станом на 
01.11.2011 виділено 46,705 млн. грн. 

З метою захисту інтелектуальної власності УЄФА та його партнерів в загальноосвітніх 
навчальних закладах проводяться інформаційні кампанії щодо недопущення порушень правил 
використання логотипу та інших предметів символіки Чемпіонату з футболу Євро – 2012.  

Виконується координаційна діяльність з забезпечення вивчення іноземної мови 
працівниками правоохоронних органів, МНС,  медичними працівниками та працівниками 

сфери обслуговування, підготовки стюардів згідно з програмою УЄФА. В межах роботи з 
підготовки волонтерів, які будуть задіяні під час Чемпіонату 2012 року проведена промоційна 
кампанія з інформування студентів вищих навчальних закладів  Починаючи з вересня 2011 

року, у відповідності до плану, розробленого Головним управлінням освіти і науки, 
Департаментом освіти та центром Харківським міським центром соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді "Довіра" спільно з адміністраціями та представниками студентського 
самоврядування вищих навчальних закладів, у ВНЗ міста організовано тематичні презентації з 
метою залучення студентства до роботи волонтерами Євро – 2012. 

 

Робота зі зверненнями громадян 

Більшість звернень громадян до Департаменту освіти стосувались  надання допомоги у 
вирішенні конфліктних ситуацій у загальноосвітніх  та дошкільних начальних закладах освіти, 
надання матеріальної допомоги, організацію безкоштовного харчування, надання допомоги у 

проведенні ремонтних робіт, встановлення  ігровий майданчиків на території дошкільних 
навчальних закладів, допомогу у  влаштування дітей у дошкільні навчальні заклади, 

примусовий збір коштів на утримання закладів освіти, надання довідок про заробітну плату. 
Жодне  звернення не повернуто заявнику в порядку ст.5 Закону України «Про 

звернення громадян». 

На всі звернення   були надані відповіді і конкретна допомога в межах компетенції 
Департаменту  освіти у терміни, передбачені Законом України «Про звернення громадян». 

Питання про стан роботи із зверненнями громадян та службовою кореспонденцією  
щоквартально розглядаються на апаратних нарадах в Департаменті  освіти, готуються 
відповідні довідки. 

Однією з умов зменшення  кількості скарг та звернень, які надійшли до Департаменту 
освіти  у 2011 році у  порівнянні з  2010 роком є те, що громадяни маючи змогу ставити  

питання безпосередньо на форумі сайту Департаменту освіти отримують кваліфіковані 
відповіді  від спеціалістів та методистів за напрямками роботи, що зменшує кількість 
паперових звернень. 
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Окрім цього, керівництвом, співробітниками Департаменту освіти проводяться 
особисті прийоми, на яких більш ґрунтовно розглядаються питання та надається допомога в 
межах компетенції. 

Але мають місце випадки формального підходу до розгляду звернень громадян як 
безпосередньо  керівниками  закладів освіти так керівниками і спеціалістами  управлінь освіти 

адміністрацій районів Харківської міської ради,  у зв’язку з чим заявники вимушені звертатися 
до Департаменту освіти міської ради  за роз’ясненнями з окремих питань та допомогою у 
вирішенні конфліктних ситуацій. 

У зв’язку з цим Департаментом освіти міської ради  рекомендовано управлінням освіти 
адміністрацій районів Харківської міської ради: 

1. Провести роботу з керівниками підпорядкованих  навчальних закладів щодо 
забезпечення ними ґрунтовного розгляду звернень і скарг на місцях. 

2. Розмістити у всіх підпорядкованих навчальних закладах у куточках для батьків 

графіки прийому начальника та спеціалістів управління освіти адміністрації  району  
Харківської міської ради, телефони управління освіти адміністрації району та Департаменту 

освіти Харківської міської ради, адреси сайтів управління освіти адміністрації району та 
Департаменту освіти Харківської міської ради, інформацію про  форум Департаменту освіти.  

 

Контрольно-аналітична діяльність 
Упродовж 2011 року перевірками з різних напрямків діяльності було охоплено 36% 

дошкільних, 97,6% загальноосвітніх та 64,3% позашкільних навчальних закладів, загальний 
відсоток перевірених навчальних закладів усіх типів – 66% (торік 46% всіх навчальних 
закладів). 

Аналіз стану управлінської діяльності адміністрацій перевірених закладів, дотримання 
нормативності при веденні обов’язкової шкільної документації та організації навчально-

виховного процесу свідчить, що ця робота ведеться в основному на достатньому рівні, але 
разом з тим  під час виходів виявлені порушення у виконанні законів України, інструкцій та 
інших законодавчих актів у галузі освіти. За підсумками перевірок підготовлені узагальнюючі 

довідки та видані відповідні накази. 
Департаментом освіти у 2011 році притягнуто до дисциплінарної відповідальності за 

неналежне виконання посадових обов'язків  19 керівників навчальних закладів  (у 2010 році 
16). Догани винесені за: 

- неналежне виконання посадових обов'язків по здійсненню контролю за навчально-

виховним процесом,  
- неналежне виконання посадових обов'язків по дотриманню фінансової дисципліни ,  

- неналежне виконання посадових обов'язків  по забезпеченню безпечних   умов  
роботи, навчання й виховання учнів.    

Четвертий рік поспіль з метою стимулювання управлінь освіти районів міста та 

навчальних закладів  всіх типів і форм власності до підвищення ефективності їх роботи за 
визначеними пріоритетними напрямками функціонування та розвитку системи освіти міста, 

здійснення об’єктивного оцінювання і порівняння діяльності учасників навчально-виховного 
процесу установ та навчальних закладів міста проводиться рейтингування результатів 
діяльності управлінь освіти районів міста. За підсумками роботи у 2010 році третій рік поспіль 

лідером рейтингу став Дзержинський район, останнє рейтингове місце посів 
Червонозаводський район.  

Райони міста 2008 2009 2010 

Дзержинський 1 1 1 

Жовтневий 6 8 6 

Київський 2 2 2 

Комінтернівський    3 3 3 

Ленінський 5 5 7 
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Московський 4 4 4 

Орджонікідзевський 7 6 8 

Фрунзенський 8 7 5 

Червонозаводський 9 9 9 

 

Стабільно працюють управління освіти адміністрацій Дзержинського, Київського, 
Комінтернівського районів. Позитивна динаміка спостерігається у розвитку управління освіти 
Фрунзенського району (щороку покращується загальний результат). Нестабільно працюють 

управління освіти адміністрацій Жовтневого, Ленінського, Орджонікідзевського районів.  
        

Проблемні питання 

- наявність дітей, не охоплених навчанням без поважних причин (дві дитини) та дітей, 
відомості про яких відсутні (14 дітей); 

- необхідність навчально-методичного, матеріально-технічного та інформаційного 
забезпечення профільного навчання для досягнення його практичної спрямованості та 

результативності; 
- підвищення якості уроку; 
- задоволення потреби жителів міста у достатній кількості місць в дошкільних навчальних 

закладах; 
- збереження здоров’я дітей: удосконалення роботи спеціальних медичних груп при 

заняттях дітей фізичною культурою, поступова ліквідація занять у ІІ зміну. 
- потреба у забезпеченні навчальних закладів меблями, технологічним обладнанням, 

навчально-методичними посібниками; 

- недостатня забезпеченість загальноосвітніх навчальних закладів сучасним спортивним 
обладнанням та інвентарем, туристським спорядженням; недостатня кількість сучасних 

спортивних майданчиків з нестандартним обладнанням; 
- потреба у забезпеченні виконання натуральних та фізіологічних норм харчування дітей, 

постачання до навчальних закладів  води гарантованої якості; 

- недостатня забезпеченість навчальних закладів міста сучасною комп’ютерною 
технікою, мультимедійним обладнанням; 

- підвищення рівня науково-методичного забезпечення навчально-виховного і 
управлінського процесів; 

- недостатній рівень ІКТ-компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів  

міста; 
- потреба у відповідальних управлінцях з новим економічним та соціальним мисленням, 

глибокими знаннями прогресивних методів господарювання, практичними навичками 
використання сучасних інформаційних технологій, вмінням діяти і працювати в умовах 
ринку; 

- задоволення потреби у кваліфікованих кадрах для дошкільних навчальних закладів у 
зв’язку із розширенням їх мережі. 

 

Головна мета діяльності Департаменту освіти у 2012 році  

Забезпечення стабільного розвитку системи освіти м. Харкова, забезпечення жителів 

міста доступною та якісною освітою на засадах демократизації освіти, соціального захисту 
учасників навчально-виховного процесу, культивації суспільної моралі та духовності в 

освітній процес, інноваційного розвитку освіти.  
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Основні завдання на 2012 рік  

- створити умови для формування оптимальної мережі дошкільних навчальних закладів 
відповідно до потреб населення; 
- сприяти створенню здоров’язберігаючого середовища – оптимальних умов для навчання, 
виховання, фізичного розвитку дітей, збереження і зміцнення їх здоров’я; 
- сприяти вихованню підростаючого покоління в дусі національної свідомості, патріотизму, 
громадянської відповідальності; 
- залучити до навчання всіх неповнолітніх, які підлягають навчанню , з’ясувати відомості 
про 14 дітей, зареєстрованих у м. Харкові та відомості про яких відсутні, та забезпечити у 
подальшому наявність відомостей про місце навчання всіх дітей, зареєстрованих у м. Харкові; 
- повернути до навчання всіх учнів, які не навчаються без поважних причин через прогули 
уроків; 
- забезпечити подальше вдосконалення міської системи роботи з обдарованими учнями 
шляхом: 

- підвищення ефективності, оновлення методів співпраці з вищими навчальними 
закладами; 
- узагальнення, науково-методичне осмислення і розповсюдження педагогічного 
досвіду виховання і навчання обдарованих дітей; 
- розвиток інформаційного забезпечення роботи з обдарованими дітьми, 
вдосконалення сторінок «Обдарована молодь» на сайтах управлінь освіти адміністрацій 
районів Харківської міської ради; 
- удосконалення міського інформаційного банку даних «Обдарованість»; 
- оновлення форм і методів навчання, впровадження дистанційної освіти  в межах 
очно-заочної школи для обдарованих учнів; 

- забезпечити функціонування єдиного освітнього інформаційного середовища, 
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та 
подальшу інформатизацію управлінських процесів через програмний комплекс «Міська освітня 
мережа», що об’єднує всі навчальні заклади міста; 
- продовжити введення 3-ого уроку фізичної культури (довести даний показник до 70% 
охоплення); 
- збільшити кількість дітей охоплених заняттями гуртковою роботою (до 80%), 
позашкільною освітою (до 100%), приділяючи особливу увагу охопленню дітей пільгових 
категорій та дітей девіантної поведінки; 
- забезпечити матеріальні і соціальні гарантії професійної самореалізації педагогів; 
- забезпечити ефективне та цільове використання наявної техніки, зміцнення (оновлення) 
матеріально-технічної бази навчальних закладів та установ освіти м. Харкова; 
- довести показник забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів мультимедійним 
обладнанням до 100%; 
- довести показник рівня володіння ІКТ вчителями загальноосвітніх навчальних  закладів 
міста до 100%.  
- забезпечити приєднання навчальних закладів та установ освіти міста до Єдиної 
інформаційної системи міста за технологією ВОЛЗ; 
– зміцнювати матеріально-технічну базу навчальних закладів  за напрямками: 

- здійснення першочергових капітальних ремонтів будівель та споруд закладів 
освіти, благоустрою територій навчальних закладів; 

- оновлення технологічного обладнання харчоблоків навчальних закладів та 
прального обладнання дитячих садків; 

- оновлення шкільних меблів; 
- придбання засобів навчання; 
- придбання спортивного інвентарю і обладнання; 

– забезпечити реалізацію міських освітніх програм: 
- Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки; 
- Міської програми «Дитяче харчування» на 2011-2015 роки; 
- Програми розвитку і функціонування російської мови і культури в м. Харкові на 2008-

2012 роки; 
- Програми розвитку і функціонування української мови в м. Харкові на 2008-2012 роки. 
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РОЗДІЛ 2. РОБОТА З КАДРАМИ 

2.1. Структура Департаменту освіти 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Директор Департаменту 

освіти 

Заступник директора 

Департаменту освіти 

Відділ нормативності  
і якості освіти 

1. Начальник відділу - 1 
2. Головні спеціалісти  - 5 

 

Загальний відділ 
1. Начальник відділу - 1 

2. Головні спеціалісти - 4   

Відділ кадрової роботи 

1. Начальник відділу - 1 
2. Головний спеціаліст  - 1 

 
Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

1. Начальник відділу – 
головний          бухгалтер – 1 

2. Головний  
спеціаліст-бухгалтер – 2 

Планово-економічний відділ 
1. Начальник відділу - 1 
2. Головний спеціаліст-економіст - 1 

Група технічного нагляду 
1. Начальник групи – 1 

2. Спеціалісти – 3 

Науково-методичний педагогічний центр 
(далі НМПЦ) 

1. Директор НМПЦ - 1 
2. Відділ науково-методичного забезпечення 

(керівник групи, методисти – 5) 
3. Відділ організаційно-методичного забезпечен-
ня (керівник групи, методисти – 6) 

4. Відділ інформаційно-технічного забезпечення 
(спеціалісти - 2 методисти – 1) 
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2.2. Розподіл посадових обов’язків працівників Департаменту освіти 

 

Деменко Ольга Іванівна – директор Департаменту освіти (т.760-77-40) 

          Забезпечує виконання покладених на Департамент освіти завдань щодо реалізації 
державної політики в  галузі освіти у м. Харкові. 

          Здійснює: 

 загальне керівництво роботою Департаменту, призначення та посади та звільнення з 

посад працівників групи технічного нагляду, науково-методичного педагогічного центру 
Департаменту освіти, керівників  навчальних закладів комунальної форми власності; 

 контроль за роботою з підбору та розстановки кадрів; 

 затвердження положень про структурні підрозділи Департаменту освіти, посадових 
обов`язків працівників, планів, програм, кошторисів науково-методичного педагогічного 

центру Департаменту освіти та групи технічного нагляду; 

 організаційну  роботу з начальниками управлінь освіти районів міста, керівниками 

навчальних закладів усіх типів та форм власності; 

 аналіз стану та тенденцій розвитку освітньої галузі міста Харкова, вживає заходів щодо 

усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій;  

 організацію розробки цільових програм у галузі освіти міста; 

 заходи щодо забезпечення збалансованого економічного та  соціального розвитку 
галузі; 

 контроль за  підготовкою та  проведенням капітальних ремонтів у навчальних закладах; 

 видання наказів у межах компетенції Департамент освіти, що є обов`язковими для 

виконання відповідними органами і посадовими особами, контролює їх виконання. 
Узгоджує з управліннями освіти районів міста графіки контрольно-аналітичної  діяльності 
Департаменту освіти. 

Координує: 

 роботу з Головним управлінням освіти і науки Харківської облдержадміністрації, 

відділами та управліннями освіти адміністрацій районів міста, депутатськими  комісіями, 
вищими навчальними закладами, іншими закладами і громадськими організаціями; 

 плани роботи Департаменту; 

 роботу начальників управлінь освіти районів міста. 

Забезпечує розгляд звернень громадян до Департаменту освіти з питань, що належать до його 
компетенції, у разі потреби вживає заходів щодо усунення причин, які зумовили їх появу.  

       Проводить особистий прийом громадян. 
 
 Стецюра Тетяна Петрівна – заступник директора Департаменту освіти (т.760-77-42)  

Здійснює: 

 контроль за виконанням Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та інших нормативно-правових 
актів у галузі  освіти в межах повноважень Департаменту освіти; 

 контроль за організацією роботи навчальних закладів міста всіх типів та форм 

власності; 

 підготовку проектів документів з організації та вдосконалення функціонування 

навчальних закладів всіх типів та форм власності; 

 контроль за діяльністю шкіл нового типу та шкіл недержавної форми власності; 

 контроль за розробкою та складанням робочих навчальних планів у навчальних 
закладах  всіх типів та форм власності; 

 контроль за організацією виконання державних, обласних і міських програм у 
навчальних закладах  міста; 

 контроль за організацією роботи зі зверненнями громадян  та службовою 
кореспонденцією у Департаменті освіти;  
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 організацію роботи щодо опрацювання депутатських запитів та доручень, виконання 
рішень сесій міськради та виконкому; 

 підготовку проектів розпоряджень міського голови та рішень міськвиконкому, 
проектів рішень сесій з питань діяльності Департаменту освіти. 
Узагальнює пропозиції та формує річний план роботи Департаменту освіти, здійснює 

загальний контроль за його виконанням. 
Узгоджує зі структурними підрозділами Департаменту освіти, Головним управлінням освіти і 

науки облдержадміністрації плани та графіки контрольно-аналітичної діяльності 
Департаменту освіти.  
Координує роботу заступників начальників управлінь освіти районів міста з напрямків роботи 

в межах своєї компетенції. 
Забезпечує проведення апаратних нарад в Департаменті освіти, нарад, семінарів з керівниками 

навчальних закладів міста. 
Є начальником штабу  цивільної оборони Департаменту освіти. 
Є головою комітету з конкурсних торгів Департаменту освіти. 

Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти. 
Виконує обов`язки директора Департаменту під час його  відсутності. 

 

ВІДДІЛ  НОРМАТИВНОСТІ  І  ЯКОСТІ  ОСВІТИ 
 

Шепель Валерій Миколайович – начальник відділу нормативності і якості освіти  

(т. 700-48-81) 

Здійснює: 

 контроль за виконанням Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та інших нормативно-правових 
актів у галузі  освіти в межах компетенції відділу; 

 загальне керівництво відділом нормативності і якості освіти: планування і 

організацію роботи відділу, забезпечення виконання працівниками відділу своїх посадових 
обов`язків та Правил внутрішнього трудового розпорядку; 

 підготовку пропозицій до річного плану роботи Департаменту освіти та поточний 
контроль за виконанням заходів річного плану в межах компетенції відділу;  

 організацію розробки і складання робочих навчальних планів у загальноосвітніх 
навчальних закладах міста; 

 організацію, проведення та узагальнення результатів інспектування, експертиз 
навчальних закладів і комплексних перевірок управлінь освіти; 

 контроль за проведенням атестації навчальних закладів міста всіх типів і форм 
власності;  

 контроль за діяльністю навчальних закладів та управлінь освіти з питань 
функціонування освітньої галузі та забезпечення права громадян на освіту. 

Узгоджує зі структурними підрозділами Департаменту освіти, Головним управлінням освіти і 
науки облдержадміністрації плани та графіки контрольно-аналітичної діяльності 
Департаменту освіти. 

Є куратором управління освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради 
та підпорядкованих йому навчальних закладів. 

Проводить роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до 
Департаменту освіти та інших  установ.  
Координує роботу спеціалістів із загальних питань управлінь освіти  адміністрацій районів  

Харківської міської ради з напрямків роботи в межах своєї компетенції. 
 Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його 

заступника. 
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Удальцова Наталія Олександрівна - головний спеціаліст  відділу нормативності і якості 

освіти (т.715-73-34) 
          Здійснює: 

 контроль за виконанням Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню 
освіту»  та інших нормативних документів в галузі  освіти в межах своєї компетенції;  

 аналітичну роботу з формою ЗНЗ-1; 

 підготовку в установленому порядку статистично-аналітичної інформації, 

оперативних даних з питань освітньої діяльності навчальних закладів міста; 

 моніторинг рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

всіх типів і форм власності;  

 загальний облік руху учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста; 

 контроль за організацією навчально-виховного процесу в загальноосвітніх 
навчальних закладах міста, проведенням державної підсумкової атестації, переведенням та 

випуском учнів; 

 підготовку до затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

 контроль за діяльністю вечірніх (змінних) шкіл та вечірньо-заочних класів у 

загальноосвітніх школах; 

 координацію роботи  міжшкільних навчально-виробничих комбінатів; 

 контроль за організацією індивідуального навчання учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах; 

 контроль за організацією та проведенням екстернату; 

 збір, обробку та аналіз даних мережі допрофільних, профільних класів, класів з 

поглибленим вивченням окремих предметів. 
Є куратором управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради та 
підпорядкованих йому навчальних закладів. 

Є координатором у співпраці Департаменту освіти з Харківським міським центром зайнятості 
з питань профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю. 

 Проводить роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до 
Департаменту освіти та інших  установ.   
  Координує роботу спеціалістів із загальних питань управлінь освіти районів міста з 

напрямків роботи в межах своєї компетенції. 
  Виконує інші обов’язки за дорученням Директора Департаменту освіти, його 

заступника.  
 

Горбачова Інесса Ігорівна – головний спеціаліст  відділу нормативності і якості освіти 

(т.715-73-34) 
Здійснює: 

      контроль за виконанням Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 
освіту», та інших нормативно-правових актів у галузі  освіти в межах компетенції; 

 організацію виконання Закону України «Про мови…», міської Програми «Дитяче 
харчування» на 2012-2015 роки, підготовку звітів щодо їх виконанням; 

 контроль за реалізацією мовної політики та дотриманням мовного режиму в 

організації навчально-виховного процесу навчальних закладів міста всіх типів та форм 
власності; 

 контроль за організацією відпочинку та оздоровлення учнів у загальноосвітніх та 
позашкільних навчальних закладах міста;  

 аналіз мережі навчальних закладів міста з  українськими та російськими класами; 

 контроль за організацією харчування в загальноосвітніх закладах міста;  

 контроль та організацію медичного обслуговування, санітарної освіти, 
поглибленого медичного обстеження учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста.  

Є куратором управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської ради та 
підпорядкованих йому навчальних закладів. 
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Проводить роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до 
Департаменту освіти та інших  установ.  
Координує роботу спеціалістів із загальних питань управлінь освіти районів міста з напрямків 

роботи в межах своєї компетенції. 
Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його заступника.  

 

Зелінський Юрій Іванович - головний спеціаліст  відділу нормативності і якості освіти 
(т.715-73-95) 

             Здійснює: 

 контроль за виконанням Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню 

освіту», «Про позашкільну освіту» та інших нормативних документів в галузі освіти в межах 
своєї компетенції;  

 контроль за організацією загальноміських заходів за участю учнівської молоді;  

 контроль за роботою позашкільних навчальних закладів міста, координацію їх 

діяльності щодо організації  виховної роботи та дозвілля дітей; 

 контроль за розробкою та підготовку до затвердження робочих навчальних планів 

позашкільних навчальних закладів міста; 

 аналіз мережі позашкільних навчальних закладів міста, надання пропозицій щодо її 

вдосконалення; 

 контроль за роботою загальноосвітніх навчальних закладів міста щодо виконання 
програми з предметів «Захист Вітчизни», основи здоров’я, фізичної культури; 

 контроль за роботою Харківського міського палацу дитячої та юнацької творчості; 

 контроль за фізкультурно-оздоровчою та спортивно-масовою роботою у 

навчальних закладах всіх типів та форм власності; 

 організацію (разом з управлінням з питань фізичної культури і спорту) міських 

спортивних змагань серед учнів шкіл та вихованців ДЮСШ і ДЮКМ; 

 контроль та організацію роботи щодо виконання програми «Спорт протягом 

життя»; 

 проведення інспектування за планом роботи Департаменту освіти. 

Є куратором управління освіти адміністрації Фрунзенського району Харківської міської ради 
та підпорядкованих йому навчальних закладів. 

Проводить роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до 
Департаменту освіти та інших  установ.   
Координує роботу спеціалістів із загальних питань управлінь освіти районів міста з напрямків 

роботи в межах своєї компетенції. 
  Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його 

заступника. 
 
Білогрищенко Наталія Павлівна – головний спеціаліст  відділу нормативності і якості 

освіти  (т.715-73-53) 
            Здійснює: 

 контроль за виконанням Законів  України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 
«Про мови…»  та інших нормативних документів у галузі дошкільної освіти; 

 аналіз мережі дошкільних закладів усіх типів та форм власності, умов їх 
функціонування, надання пропозицій щодо їх вдосконалення; 

 підготовку та проведення нарад з питань організації роботи дошкільних навчальних 

закладів з відповідними категоріями працівників управлінь освіти районів міста, навчальних 
закладів; 

 підготовку проектів документів щодо функціонування дошкільних  навчальних 
закладів усіх типів та форм власності; 

 організацію виконання державних, обласних програм, розділу «Дошкільна освіта» 
Комплексної програми розвитку м. Харкова на 2011-2015 роки, міської Програми «Дитяче 
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харчування» на 2012-2015 роки, підготовку звітів щодо їх виконанням у дошкільних 
навчальних закладах міста; 

 контроль за роботою дошкільних навчальних закладів комбінованого та 

компенсуючого типу, закладів недержавної форми власності; 

 контроль та організацію роботи щодо забезпечення належних умов для дітей, їх 

медичного обслуговування та харчування у дошкільних навчальних закладах; 

 контроль за актуальністю стану баз даних програмного комплексу «Міська освітня 

мережа: Дошкілля».  
Проводить роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до 

Департаменту освіти та інших  установ. 
Координує роботу спеціалістів з організації роботи дошкільних навчальних закладів управлінь 
освіти районів міста в межах своєї компетенції. 

      Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти,  його заступника. 
 

Воробйова Наталія Миколаївна – головний спеціаліст відділу нормативності і якості 

освіти (т. 700-48-81) 
Здійснює: 

 контроль за виконанням Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 
«Про мови…» та інших нормативних документів у галузі дошкільної освіти; 

 підготовку та проведення, в межах компетенції, нарад з питань організації роботи 
дошкільних навчальних закладів з відповідними категоріями  працівників управлінь освіти 

районів міста, навчальних закладів; 

 аналіз мережі дошкільних навчальних закладів і груп з українською та російською 

мовами навчання та виховання, координацію їх роботи; 

 підготовку проектів документів щодо функціонування дошкільних навчальних 

закладів  в межах компетенції; 

 організацію в межах компетенції виконання державних, обласних програм, розділу 

«Дошкільна освіта» Комплексної програми розвитку м. Харкова на 2011-2015 роки у 
дошкільних навчальних закладах міста; 

 організацію розробки і складання робочих навчальних планів у загальноосвітніх 

навчальних закладах міста; 

 контроль за роботою дошкільних навчальних закладів комбінованого та 

компенсуючого типу; 

 контроль за актуальністю стану баз даних програмного комплексу «Міська освітня 

мережа: Дошкілля»(в межах компетенції); 

 аналіз профілактики дитячого травматизму, контроль за організацією роботи з цього 

питання в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста; 

 аналіз обліку продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х та 11-х 

класів, контроль за організацією роботи з цього питання в установах освіти та навчальних 
закладах; 

 облік відвідування навчальних закладів вихованцями ДНЗ та учнями ЗНЗ; 

 розшук учнів та вихованців навчальних закладів м. Харкова за даними «Міської 

освітньої мережі» на запит відповідних державних органів; 

 координацію спільної роботи з відділом ДАІ та управлінням МНС м. Харкова щодо 

запобігання нещасним випадкам; 

 узагальнення по м. Харкову державної статистичної звітності «Звіт про продовження 
навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів» (Форма № 1-ЗСО). 
Є куратором управління освіти адміністрації Ленінського району Харківської міської ради та 

підпорядкованих йому навчальних закладів. 
Проводить роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до 
Департаменту освіти та інших установ. 
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Координує роботу спеціалістів із загальних питань управлінь освіти районів міста з напрямків 
роботи в межах своєї компетенції. 
Виконує інші обов’язки за дорученням Директора Департаменту освіти, його заступника.  

 

ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ     
     

Закіпний Микола Миколайович - начальник загального відділу  (т. 715-72-10) 
Здійснює: 

 контроль за виконанням Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про засади 
запобігання та протидії корупції» та інших нормативних документів в межах компетенції 

відділу;  

 планування й організацію роботи відділу, забезпечує виконання працівниками 

відділу посадових обов`язків; 

 контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку в Департаменті 

освіти; 

 контроль за організацією документообігу в Департаменті освіти;  

 складання графіків чергувань працівників Департаменту освіти та його структурних 
підрозділів; 

 координацію та контроль роботи з цивільної оборони та протипожежної безпеки в 
Департаменті освіти, управліннях освіти районів міста, навчальних закладах  міста всіх типів і 
форм власності; 

 проведення міського громадського огляду пожежної безпеки навчальних закладів , 
узагальнення матеріалів огляду, розробку підсумкового наказу; 

 контроль за роботою управлінь освіти районів міста з питань охорони праці та 
протипожежної безпеки; 

 контроль договірних та орендних стосунків між Департаментом освіти, 
управліннями освіти районів міста та іншими організаціями і суб’єктами підприємницької 

діяльності в межах чинного законодавства;  

 розгляд звернень громадян та інших звернень до Департаменту освіти в межах своєї 

компетенції. 
Є відповідальним за організацію роботи по доступу до публічної інформації.  
Відповідає за охорону праці в Департаменті освіти. 

Є куратором управління освіти адміністрації Комінтернівського району Харківської міської 
ради та підпорядкованих йому навчальних закладів .  

Координує роботу спеціалістів із загальних питань управлінь освіти районів міста з напрямків 
роботи в межах своєї компетенції.  

        Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його заступника.  
   

Дегтярьова Оксана Анатоліївна – головний спеціаліст  загального відділу (т.715-73-95) 
 

Здійснює: 

 контроль та організацію виконання розділу «Інформаційні та комунікаційні 

технології» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки»; 

 координацію роботи групи інформаційно-методичного забезпечення НМПЦ та 

лабораторій комп’ютерних технологій в освіті (ЛКТО) управлінь освіти районів міста з питань 
інформатизації закладів та установ освіти міста; 

 організацію і проведення вивчення стану використання комп’ютерної техніки, 
програмного забезпечення та  Інтернет-послуг закладами та установами освіти, придбаних за 

кошти міського бюджету; 

 координацію інформаційної та організаційної роботи управлінь освіти районів міста  

та загальноосвітніх навчальних закладів щодо проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання навчальних досягнень учнів; 

 підготовку до затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних 

закладів; 
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 координацію співробітництва Департаменту освіти, управлінь освіти районів міста, 
загальноосвітніх навчальних закладів з вищими навчальним закладами; 

 контроль за веденням електронних баз даних співробітниками Департаменту освіти 
за всіма напрямками роботи Департаменту; 

 загальне керівництво розвитком програмного комплексу «Міська освітня мережа». 

Є куратором управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської міської 
ради та підпорядкованих йому навчальних закладів . 

        Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його заступника.  
    

Левада Тетяна Олександрівна – головний спеціаліст  загального відділу (т.715-72-10) 
            Здійснює: 

 контроль за виконанням законів України, інших нормативних документів у галузі  

освіти,  державних та регіональних програм з питань виховання, соціального захисту, 
профілактики злочинності та інших негативних проявів у дитячому підлітковому середовищі; 

 контроль за організацією виховної роботи з дітьми та підлітками; 

 координацію роботи Департаменту освіти зі службою у справах дітей та 

управлінням у справах сім’ї та молоді Харківської міської ради; 

 координацію роботи при підготовці та проведенні загальноміських заходів з участю 

учнів; 

 координацію роботи щодо виконання програм, які впроваджуються громадськими 

організаціями;  

 контроль за  діяльністю школи-інтернату №14, дитячого будинку «Родина», фізико-

математичного ліцею №27; 

 вивчення та аналіз результативності навчально-виховної роботи у школі-інтернаті 

№14, дитячому будинку «Родина», фізико-математичного ліцею №27; 

 контроль за організацією роботи з питань охорони дитинства у навчальних закладах  

міста, аналізує та узагальнює статистичні дані про дітей пільгових категорій; 

 проведення інспектування за планом роботи Департаменту освіти; 

 зв’язок з громадськими організаціями. 
Є куратором Харківської загальноосвітньої школи-інтернату №14 та Харківського дитячого 
будинку «Родина», фізико-математичного ліцею №27. 

Проводить роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до 
Департаменту освіти та інших  установ. 

Координує роботу спеціалістів управлінь освіти районів міста з напрямків роботи в межах 
своєї компетенції. 
Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його заступника. 
 

Кожевнікова Марина Володимирівна – головний спеціаліст загального відділу  

(т. 760-77-41, 715-73-91) 
Здійснює: 

 організацію виконання Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до 
публічної інформації» Департаментом освіти, управліннями освіти районів міста та 
навчальними закладами  міста; 

 аналіз дотримання працівниками Департаменту освіти чинного законодавства з 
питань роботи зі зверненнями громадян та інших нормативних документів у галузі  освіти в 
межах своєї компетенції, готує звіти з цих питань;  

 ведення діловодства Департаменту освіти в паперовому та електронному вигляді; 

 контроль за дотриманням термінів виконання документів Департаменту освіти; 
 підготовку щомісячних звітів про кількість звернень громадян та службових листів;   

 ведення обліку рішень та розпоряджень міськвиконкому, контроль за своєчасним 
інформуванням про їх виконання; 

 підготовку довідок та проектів  наказів з питань ведення діловодства; 

 щоквартальний аналіз виконавчої дисципліни на апаратних нарадах Департаменту 

освіти; 
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 організацію надходження та контроль за збереженням документів в архіві; 

 збереження та використання за  призначенням штампу та бланків Департаменту 

освіти; 

 облік, підшивку, огляд періодичних видань, добірку інформації для директора 

Департаменту освіти та його заступника; 

 прийом і передачу телефонограм  та електронної пошти, ведення їх обліку; 

 друкування довідок та інших матеріалів за дорученням директора Департаменту 
освіти або його заступника; 

 підготовку рекомендації з питань ведення діловодства; 

 доведення усних та письмових оперативних доручень та розпоряджень директора 

Департаменту до керівників структурних  підрозділів, контроль за їх виконанням.  
Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти або його заступника. 
 

 Зайкіна Ганна Миколаївна – головний спеціаліст  загального відділу  
(т.700-48-78) 

Здійснює: 

 організацію в межах компетенції Департаменту освіти виконання Закону України 

«Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в 
Україні» та інших нормативно-правових документів щодо організації та проведення матчів 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в м. Харкові; 

 організацію в межах компетенції Департаменту освіти виконання Закону України 
«Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в 

Україні», Указу Президента України «Про забезпечення підготовки та проведення в Україні 
фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» та інших нормативно-правових 
документів щодо організації та проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 

року з футболу в м. Харків; 

 координацію дій з Департаментом Євро 2012 з футболу, Головним управлінням 

освіти і науки ХОДА, управлінням Євро 2012 Головного управління економіки ХОДА та 
вищими навчальними закладами міста з питань розміщення вболівальників та гостей 

чемпіонату в гуртожитках, готелях, базах відпочинку та інших об’єктах; 

 роботу в складі «Проектного офісу Євро 2012», створеного з метою консолідації 

зусиль структур, які задіяні в підготовці міста Харків для проведення чемпіонату Європи  2012 
року з футболу; 

 координацію дій з Головним управлінням освіти і науки ХОДА щодо забезпечення 

захисту прав інтелектуальної власності УЄФА та інформування підпорядкованих закладів про 
основні принципи використання логотипу та інших предметів символіки Чемпіонату з 

футболу Євро-2012; 

 моніторинг стану виконання заходів Державної цільової програми підготовки та 

проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу за 
напрямами, що визначені розпорядженням міського голови від 06.05.2008                      № 851 
«Про визначення відповідальними експертами з питань реалізації вимог УЄФА», складання 

відповідної аналітичної довідки та підготовка цього питання на планові апаратні наради; 

 координацію дій з Головним управлінням освіти і науки ХОДА та вищими 

навчальними закладами щодо організації навчання іноземній мові осіб, задіяних у підготовці 
та проведенні  Євро-2012 (працівників правоохоронних органів, рятувальних служб, 

Управління державної охорони, Державного департаменту виконання покарань, 
прикордонників, митників та медичних працівників); 

 підготовку плану роботи на тиждень директора Департаменту освіти; 

 забезпечення проведення особистих прийомів директора Департаменту освіти                 
(1-й та 3-й вівторки місяця); 

 узагальнення і складання текстового і графічного варіантів плану роботи 
Департаменту освіти та його структурних підрозділів на тиждень (щосереди) та місяць (до 25 
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числа попереднього місяця), підготовку звітів щодо їх виконання, прес-релізів, планів-графіків 
заходів Департаменту освіти; 

 контроль за виконанням планів роботи на місяць структурних підрозділів 

Департаменту освіти та управлінь освіти районів міста; 

 складання аналітичної довідки про стан та якість виконання плану роботи 

Департаменту освіти за місяць та підготовку цього питання на підсумкову апаратну нараду; 

 інформаційне забезпечення координації роботи з депутатськими комісіями 

Харківської міської ради. 
Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його заступника.  

 
 

ВІДДІЛ КАДРОВОЇ  РОБОТИ     
 
Безсонова Ніна Олександрівна – начальник відділу кадрової роботи  (т.715-72-05) 

Здійснює: 

 контроль за виконанням законів  України  та інших нормативних документів у галузі 

освіти в межах компетенції відділу; 

 загальне керівництво відділом кадрової роботи: планування і організацію роботи 

відділу, забезпечення виконання працівниками відділу посадових обов`язків та Правил 
внутрішнього трудового розпорядку; 

 підготовку пропозицій до річного плану роботи Департаменту освіти та поточний 

контроль за виконанням заходів річного плану в межах компетенції відділу;  

 прийом на роботу посадових осіб місцевого самоврядування Департаменту освіти 

згідно з чинним законодавством (оформлення документів для призначення, переміщення та 
звільнення працівників Департаменту освіти); 

 аналіз чисельного та якісного складу педагогічних працівників та працівників 
Департаменту освіти, плинності кадрів; підготовку відповідної статистичної звітності; 

 обчислення стажу та вислуги років працівників на державній службі та на посадах 
місцевого самоврядування, ведення особових справ, обліку та зберігання трудових книжок, 

складання  планів підвищення кваліфікації (відповідно до прогнозованої потреби), розробку 
посадових інструкцій працівників; 

 контроль за своєчасним заповненням декларацій про доходи, зобов’язання 

фінансового характеру та майновий стан посадових осіб місцевого самоврядування; 

 проведення роботи з атестації посадових осіб місцевого самоврядування; 

 проведення щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених на них 
посадових обов’язків і завдань;   

 проведення загальних та індивідуальних консультацій, надання методичної та 
практичної допомоги працівникам Департаменту та підвідомчих закладів та установ;   

 розгляд звернень громадян та інших звернень до Департаменту освіти в межах 
компетенції відділу;   

 організаційну роботу щодо укладання, переукладання та продовження терміну дії 
контрактів з керівниками навчальних закладів міста, погодження кандидатур на призначення 

на посаду керівника навчального закладу з міським головою, 

 підготовку пропозицій щодо заохочення та накладення дисциплінарних стягнень 

працівникам Департаменту освіти та керівникам навчальних закладів; 

 ведення банку даних відомостей про педагогічних  працівників та вакансії в 

навчальних закладах  міста; 

 аналіз  стану  кадрової  роботи в  управліннях освіти районів міста та навчальних 
закладах  з питань організації роботи з кадрами та дотримання ними положень нормативних 

документів; 

 проведення нарад зі спеціалістами з кадрової роботи управлінь освіти районів міста; 

 вивчення забезпеченості навчальних закладів керівними і педагогічними кадрами, 
оформлення документації з кадрових питань. 
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Є куратором управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради 
та підпорядкованих йому навчальних закладів . 
Координує роботу спеціалістів з кадрових питань районних управлінь освіти в межах своєї 

компетенції. 
Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його заступника.  

 

Збицька Олена Леонідівна - головний спеціаліст відділу кадрової роботи (т.715-72-05) 
Здійснює: 

 контроль за виконанням законів  України  та інших нормативних документів у галузі 
освіти в межах своєї компетенції; 

 підготовку аналітичних матеріалів за дорученням директора Департаменту освіти, 
заступника директора Департаменту освіти; 

 заходи щодо прийому на роботу спеціалістів Науково-педагогічного методичного 
центру, групи технагляду Департаменту освіти,   облік їх особових справ  та особових справ 

керівників підвідомчої мережі;  

 підготовку матеріалів до нагородження та накладення дисциплінарних стягнень на 

працівників Департаменту освіти та керівників навчальних закладів ;  

 підготовку вітань та поздоровлень щодо відзначення днів народження, ювілейних 

дат керівників навчальних закладів міста та інше, 

 облік наказів директора Департаменту з кадрових питань, знайомить працівників з 
наказами, 

 замовлення і облік службових посвідчень працівників Департаменту освіти, 

 облік військовозобов’язаних працівників Департаменту, 

 підготовку довідок з місця роботи працівників Департаменту та  архівних довідок за 
запитами громадян та запитами установ, організацій; 

 заходи щодо складання банку даних на резерв посадових осіб місцевого 
самоврядування Департаменту освіти та керівників навчальних закладів підвідомчої мережі; 

 в межах компетенції роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших 
звернень до Департаменту  та інших  установ, а також  листування з громадянами щодо 

кадрових питань, 

 організаційну роботу щодо укладання, переукладання та продовження терміну дії 

контрактів з керівниками навчальних закладів міста, погодження кандидатур на призначення 
на посаду керівника навчального закладу з міським головою, 

 організацію роботи щодо підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого 
самоврядування, 

  підготовку і своєчасне подання відповідних статистичних звітів до Центру 

зайнятості населення, Статистичного управління, виконавчого комітету Харківської міської 
ради, Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації.  

Є куратором управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської 
ради та підпорядкованих йому навчальних закладів  

Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його заступника.  

 
ВІДДІЛ  БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ  

 
Коротка Людмила Володимирівна - начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності - головний бухгалтер (т.715-73-66) 
                Здійснює: 

 контроль за виконанням законів України та інших нормативних документів з питань 
обліку та звітності в межах своєї компетенції; 

 загальне керівництво і контроль за виконанням  функціональних обов`язків і Правил 
внутрішнього трудового  розпорядку  працівниками відділу; 

 загальне керівництво за веденням бухгалтерського обліку і звітності,  
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 попередній контроль за оформленням документів і законністю операцій, які 
здійснює бухгалтерія; 

 контроль за  витрачанням коштів відповідно до фінансування і кошторисних 
призначень навчальних закладів міста та підвідомчої мережі; 

 аналіз виконання бюджету по галузі районами міста та навчальними закладами , 

підпорядкованими Департаменту освіти; 

 аналіз та узагальнення  результатів перевірки навчальних закладів міста 

контролюючими органами; 

 своєчасне проведення розрахунків, які виникають з підприємствами, установами, 

організаціями та окремими особами; 

 організацію інвентаризації грошових  коштів, розрахунків і матеріальних цінностей, 

своєчасне й правильне  визначення  результатів інвентаризації та відображення їх в обліку; 

 контроль за збереженням основних засобів, матеріалів швидкозношуваних та інших 

матеріальних цінностей на місцях, їх зберіганням, експлуатацією та списанням з балансів 
навчальних закладів міста; 

 контроль за організацією харчування в навчальних закладах  міста, в тому числі, в 
навчальних закладах  міського підпорядкування; 

 узагальнення матеріалів ревізій контрольно-ревізійних відділів фінансово-
господарської діяльності навчальних закладів , координацію роботи з усунення недоліків, 

встановлених ревізією контрольно-ревізійних відділів, підготовку пропозицій директору 
Департаменту освіти з питань дотримання фінансової дисципліни в навчальних закладах ; 

 опрацювання порядку проведення експертиз та інспектування навчальних закладів в 

межах своєї компетенції та інше за дорученням директора Департаменту освіти та його 
заступника; 

 контроль за організацією роботи управлінь освіти районів міста, навчальних закладів 
із залучення  позабюджетних коштів та надання платних освітніх послуг; 

 практичну  допомогу з бухгалтерських питань працівникам підвідомчих установ та 
навчальних закладів міста;  

 аналіз стану бухгалтерського обліку в управліннях освіти районів міста; 
              Готує: 

 платіжні  доручення  по розрахунках. 

          Забезпечує щомісячний аналіз виконання бюджету в Департаменті освіти та по 
затверджених програмах. 

Розробляє та складає: 

 загальний баланс, місячну, квартальну і річну звітність та надає до Головного 

управління бюджету і фінансів і відділу Державного казначейства у м. Харкові; 

 виписки банку, базу даних для підготовки звітної інформації; 

 меморіальний ордер (далі м/о) №2; 

 облік  розрахунків з  організаціями і  підприємствами (м/о №№4, 6). 

 картки аналітичного обліку видатків по кодах функціональної та економічної 
класифікації; 

 контрольні таблиці по руху коштів за кодами функціональної та економічної 
класифікації;  

 звіт про виконання кошторису витрат; 

 звіт про залучення та використання позабюджетних коштів навчальних закладів 

міського підпорядкування; 

 баланс господарської діяльності Департаменту освіти та узагальнює по навчальних 

закладах  міського підпорядкування. 
    Секретар комітету з конкурсних торгів Департаменту освіти, готує тендерну 

документацію для проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, 
відповідальна за ведення діловодства комітету з конкурсних торгів.  

Проводить роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до 

Департаменту освіти та інших  установ.  
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Координує роботу головних бухгалтерів управлінь освіти районів міста та бухгалтерів 
закладів, безпосередньо підпорядкованих Департаменту освіти в межах компетенції відділу. 
 

Шуляк Олена Олесандрівна  - головний спеціаліст - бухгалтер (тел. 715-73-52) 
Здійснює: 

 контроль за виконанням законів України та інших нормативних документів сфери  
обліку та звітності в межах своєї компетенції; 

 координацію діяльності комунального підприємства «Комбінат дитячого 
харчування» з питань організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів; 

 вирішення поточних питань, пов’язаних з роботою міських підвідомчих установ.  

Забезпечує:   

 облік розрахунків з підзвітними особами (м\о № 8); 

 аналітичний облік по бухгалтерських субрахунках; 

 нарахування заробітної плати, допомоги при тимчасовій втраті працездатності,  
щорічних відпусток працівникам Департаменту освіти; 

 складання меморіальних ордерів №№5,13; 

 підготовку звіту з праці в обласне статистичне управління у встановлені строки; 

 підготовку звіту до Фонду сприяння зайнятості населення; 

 своєчасне оформлення довідок позаштатним співробітникам до податкової інспекції; 

 контроль    за    виконанням    кошторисів    витрат    і    правильною    постановкою 
бухгалтерського обліку міських підвідомчих установ, координацію дій з бухгалтеріями 

підвідомчих установ; 

 ведення журналу реєстрації договорів з юридичними і фізичними особами; 

 облік фактичних видатків; 

 нарахування зносу основних засобів; 

 виконання оперативних завдань і доручень головного бухгалтера; 

 складання та надання щомісячних звітів до пенсійному фонду; 

 складання звітів (квартальних та річного) щодо соціального страхування на випадок 
тимчасової втрати працездатності та нещасного випадку на виробництві; 

 складання та надання до державної податкової адміністрації звітів у встановленому 
порядку; 

 меморіальні ордери №2-O, 
Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його заступника та 

начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності.  
 

 

ПЛАНОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ВІДДІЛ  
 

Примак Тетяна Михайлівна - начальник планово-економічного відділу  (т.715-73-56)
 Здійснює: 

 контроль за виконанням законів  України  та інших нормативних  документів у сфері 

освіти, обліку та звітності в межах своєї компетенції; 

 загальне керівництво планово-економічним відділом; 

 контроль за виконанням  функціональних обов`язків і Правил внутрішнього 
трудового  розпорядку  працівниками відділу; 

 аналіз та прогноз  економічного та соціально-економічного розвитку галузі освіти в 
місті в межах  своєї компетенції; 

 планування витрат на  утримання  навчальних закладів  міста; 

 роботу по формуванню бюджету галузі та контролю за його  виконанням; 

 планування  показників мережі закладів  освіти та  прогнозування їх розвитку; 

 організацію виконання планів соціально-економічного розвитку по галузі «Освіта»; 
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 підготовку проектів (на підставі рішень райвиконкомів) документів про 
затвердження фактичної шкільної мережі навчальних закладів м. Харкова; 

 складання статистичних  форм за  показниками шкільної мережі  до затвердження 
бюджету на сесії міськради; 

 погоджує штатні розписи навчальних закладів міста; 

 проведення аналізу штатних розкладів навчальних закладів , вносить пропозиції 

щодо  оптимізації  їх з метою  раціонального  використання бюджетних коштів; 

 контроль за дотриманням  грошових  норм харчування  дітей пільгового контингенту  

в школах;  

 розрахунок коштів на шкільне харчування по районах та в цілому по місту (на 
підставі грошових норм та контингенту учнів); 

 контроль за організацією роботи управлінь освіти районів міста, навчальних закладів 
по залученню  позабюджетних коштів та наданню платних освітніх послуг,  

 контроль та координаційну роботу за ходом виконання рішень міськвиконкому, 
постанов Кабінету Міністрів України в підвідомчих установах та навчальних закладах  міста: 

а) про сплату батьківських коштів за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах; 
б) про харчування учнів у шкільних їдальнях; 

в) з питань  нарахування заробітної плати педагогічним працівникам; 
      Готує: 

 квартальні звіти про виконання соціально-економічних показників по галузі «Освіта»; 

 проект бюджету на наступний рік по навчальних закладах  міста; 

 проект наказу по Департаменту освіти про затвердження мережі навчальних закладів 

міста; 

 бюджетні запити на наступний фінансовий рік по районах міста. 

Проводить роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до 
Департаменту освіти та інших  установ.  

Координує роботу головних бухгалтерів та економістів управлінь освіти районів міста в 
межах компетенції відділу. 

Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його заступника.  
 

Вакансія головний спеціаліст-економіст планово-економічного відділу (т.715-73-56) 

Здійснює: 

 організацію контролю за виконанням законів України та інших нормативних  

документів в області освіти, обліку та звітності в межах своєї компетенції; 

 контроль за виконанням постанов Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти 

України, рішень облдержадміністрації та міськвиконкому з питань  планування та 
раціонального використання коштів; 

 роботу по формуванню бази даних економічних показників навчальних закладів 

міста; 

 опрацювання порядку проведення експертиз та інспектування навчальних закладів в 

межах своєї компетенції та інше за дорученням директора Департаменту освіти та його 
заступника; 

 організацію та проведення тематичних перевірок та інспектування управлінь і 
навчальних закладів відповідно до своєї компетенції; 

 підготовку проектів рішень сесій міськради, міськвиконкому та наказів директора 
Департаменту освіти відповідно до своєї компетенції; 

 роботу по формуванню бюджету апарату Департаменту освіти, його структурних 
підрозділів, міських підвідомчих закладів та Комплексної програми розвитку освіти у 

м. Харкові на 2011-2015 роки; 

 контроль за виконанням кошторисів витрат Департаменту освіти, його структурних 
підрозділів, міських підвідомчих закладів, Комплексної програми розвитку освіти у м.  Харкові 

на 2011-2015 роки; 

 перевірку штатних розписів міських підвідомчих закладів; 
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 складання штатних розписів апарату Департаменту освіти та його структурних 
підрозділів;  

 вирішення поточних питань, пов`язаних з роботою міських підвідомчих закладів; 

 розрахунки, підготовку документів та формування кошторису витрат на виконання 

Комплексної програми розвитку освіти у м. Харкові на 2011-2015 роки; 

 формування бази даних з придбання меблів, прального та  технологічного 

обладнання на виконання розділу «Розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів » 
Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки та надання необхідних 
даних для проведення тендерних закупівель;  

 оформлення та надання довідок щодо внесення змін до кошторисів та помісячних 
планів бюджетних асигнувань по Департаменту освіти, його структурних підрозділах та 

навчальних закладах  міської мережі до Департаменту бюджету і фінансів та реєстрів змін до 
управління Державного Казначейства у м. Харкові; 

 надання оперативної поточної інформації та квартальної звітності щодо 
функціонування та виконання бюджету за різними економічними показниками по 
Департаменту освіти, його структурних підрозділах та навчальних закладах  міського 

підпорядкування до Департаменту бюджету і  фінансів.  

 роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до 

Департаменту освіти та інших  установ. 
Розробляє та складає: 

 звіт про штати і контингенти підвідомчих закладів; 

 звіт щодо фактично зайнятих штатних одиниць навчальних закладів міської мережі; 

 бюджетні запити по навчальних закладах  міста, закладах міського підпорядкування 
та Департаменту освіти, його структурних підрозділах та Комплексній програмі розвитку 

освіти м. Харкова на 2011-2015 роки на наступний фінансовий рік. 
Координує роботу головних бухгалтерів та економістів управлінь освіти районів міста та 
бухгалтерів закладів, безпосередньо підпорядкованих Департаменту освіти в межах своєї 

компетенції.  
Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його заступника та 

начальника планово-економічного відділу.  
 
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ЦЕНТР 

 

Дулова Алла Степанівна – директор науково-методичного педагогічного центру  

(т.700-48-80) 
 

Здійснює: 

 загальне керівництво діяльністю НМПЦ; 

 підбір і розстановку кадрів НМПЦ; 

 організацію і контроль діяльності методистів, координацію їх роботи із 
спеціалістами Департаменту освіти Харківської міської ради. 

 Контролює: 

 виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками Науково-

методичного педагогічного центру. 
Узагальнює пропозиції щодо: 

 змісту роботи НМПЦ; 

 роботи методичної ради НМПЦ; 

 поліпшення форм і змісту проведення конференцій, семінарів працівників освіти 
міста.  

Забезпечує: 

 організацію виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-

2015 роки в межах компетенції НМПЦ, Програми розвитку та функціонування української 
мови у м. Харкові на 2008-2012 роки, Програми розвитку і функціонування російської мови і 
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культури у м. Харкові на 2008-2012 роки підготовку звітів щодо виконання зазначених 
документів; 

 організацію проведення оглядів методичних кабінетів, конкурсів «Учитель року», 

«Вихователь року», «Учень року», узагальнює їх підсумки, вносить пропозиції директору 
Департаменту освіти Харківської міської ради з цих питань;  

 організацію та проведення представницьких педагогічних заходів: педагогічних 
виставок, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, педагогічних читань; 

 зв’язок з науковими, методичними, дослідницькими, інформаційними, видавничими 
структурами, в тому числі з комунальним науково-методичним закладом «Академією 

неперервної освіти»; 

 удосконалення форм і методів роботи з педагогічними та керівними кадрами освіти, 

участь в організації діяльності творчих груп; 

 організацію ефективної системи методичної роботи з педагогічними та керівними 

кадрами освіти, спрямованої на розвиток їх творчої індивідуальності; 

 виявлення, апробацію та впровадження інноваційних освітніх технологій і досягнень 
науки в педагогічну та управлінську практику; 

 координацію діяльності районних методичних кабінетів; 

 навчально-методичне консультування педагогічних і керівних кадрів дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів міста;  

 участь в експертній оцінці якості та результативності навчально-виховної роботи 

педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних 
стандартів; 

 контроль за організацією виховної роботи у навчальних закладах міста, проведенням 
шкільних канікул; 

 забезпечує підготовку звітів з питань інформатизації освіти; 

 організує супровід функціонування міського освітнього сайту «Освіта Харкова» в 

частині організації та ведення форумів, чатів тощо; 

 організацію роботи щодо підтримки в актуальному стані баз даних програмного 

комплексу «Міська освітня мережа». 
Розробляє перспективний та поточні плани роботи НМПЦ. 
Готує проекти наказів Департаменту освіти з питань діяльності  НМПЦ. 

Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти або його заступника.  
 

ГРУПА ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ (715-73-35) 
 

Спеціалісти групи технічного нагляду здійснюють: 

 контроль за використанням бюджетних коштів при проведенні ремонтних робіт,   
застосуванням розцінок та нарахувань в навчальних закладах  за кошти міського бюджету; 

 

 контроль за проведенням ремонтних робіт в навчальних закладах  за кошти міського 

бюджету; 

 перевірку кошторисної документації на ремонтні роботи за кошти міського 

бюджету; 

 координацію роботи та навчання з керівниками господарчих груп; 

 перевірку навчальних закладів з метою визначення необхідності проведення 
ремонтних робіт та виявлення аварійних об‘єктів; 

 роботу з листами та скаргами, які надійшли від навчальних закладів та від громадян 
в межах компетенції; 

 контроль за перевіркою приладів обліку газу, води, теплової енергії навчальними 

закладами  міста; 

 роботу по формуванню бази даних з метою аналізу споживання енергоносіїв та 

контроль за їх використанням; 
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 контроль за використанням енергоносіїв в навчальних закладах  міського 
підпорядкування; 

 контроль за підготовкою навчальних закладів до початку нового навчального року; 

 підготовку інформації до роботи міських штабів з питань підготовки до осінньо-

зимового періоду та підключення теплоносіїв на об‘єктах освіти; 

 контроль та організація робіт щодо включення опалення в навчальних закладах  м. 

Харкова; 

 проведення екологічного двомісячника, узагальнення матеріалів; 

 надання допомоги управлінням освіти районів міста з питань ліквідації газових та 
інших котелень; 

 складання дефектних актів технічного стану будівель; 

 роботу з листами та скаргами, які надійшли із навчальних закладів та від громадян. 

  Координують роботу спеціалістів з інженерних питань управлінь освіти районів міста з 
напрямків роботи в межах своєї компетенції. Виконують доручення директора Департаменту 
освіти або його заступника.  

 

2.3. Закріплення працівників Департаменту освіти – кураторів управлінь освіти 

районів міста  

 
Дзержинський район            -   Шепель В.М. 

Жовтневий район                                -   Горбачова І.І. 
Київський район                                      -   Удальцова Н.О. 

Комінтернівський район                            -   Закіпний М.М. 

Ленінський район                                       -   Воробйова Н.М. 

Московський район           -   Безсонова Н.О. 

Орджонікідзевський район                       -   Збицька О.Л. 
Фрунзенський район                                  -   Зелінський Ю.І. 

Червонозаводський район                         -   Дегтярьова О.А.    
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РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 

3.1. Апаратні наради Департаменту освіти 

 

Дата 

проведення 
Питання, що розглядаються Доповідач 

Відмітка 

про вико-

нання 

03.01.2012 1. Про результати державної атестації 
навчальних закладів у 2011 році 

Шепель В.М.  

2. Про виконання наказів по Департаменту 

освіти та рішень апаратних нарад упродовж ІV 
кварталу 2011 року. Про стан роботи 

Департаменту освіти із зверненнями громадян 
та службовою кореспонденцією у ІV кварталі 
2011 року 

Закіпний М.М. 

Кожевникова М.В. 
 

 

10.01.2012 1. Про підсумки вивчення стану управлінської 
діяльності з питань охорони життя і здоров’я 
учнів та запобігання всім видам дитячого 

травматизму 

Воробйова Н.М.  

  

16.01.2012 1. Про роботу Департаменту освіти щодо 
виконання Державної та міської цільових 

програм підготовки та проведення фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу 
в Україні 

Зайкіна Г.М.  

23.01.2012 1. Про підсумки роботи управлінь освіти 

районів міста щодо підготовки і проведення 
Новорічних, різдвяних свят та організації 

зимових канікул у навчальних закладах  міста 

Дзюба Т.В.  

30.01.2012 1. Про підсумки рейтингування управлінь освіти 

районів міста за результатами їхньої діяльності 
у 2010 році 

Стецюра Т.П.  

06.02.2012 1. Про стан охоплення дітей позашкільною 

освітою. 

Зелінський Ю.І.  

2. Аналіз функціонування сайтів управлінь 
освіти адміністрацій районів Харківської міської 

ради та навчальних закладів міста. 

Масхарашвілі Т.О. 
 

 

13.02.2012 1. Про виконання бюджету галузі «Освіта»  за  
2011 рік 

 Коротка Л.В.  

2. Про організацію та проведення конкурсу-
захисту на кращу модель інформатизації 
загальноосвітнього навчального закладу 

«Шкільний інформаційний світ - 2012» 

Дегтярьова О.А.  

20.02.2012 1. Про підсумки міського конкурсу «Учитель 
року - 2011» 

Дулова А.С. 
Явтушенко І.Б. 

 

27.02.2012 1. Про організацію роботи щодо виконання 

антикорупційних законів України в 
Департаменті та управліннях освіти 
адміністрацій районів Харківської міської ради 

Закіпний М.М.  
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05.03.2012 1. Про стан організації навчання на базі 

пенітенціарних установ навчальними закладами: 
В(З)Ш №№3, 5, 16, 37, ЗНЗ №127. 

Удальцова Н.О.  

12.03.2012 1. Про систему роботи управлінь освіти з 
кадровим резервом на посади керівників 

навчальних закладів 

Збицька О.Л.  

19.03.2012 1. Про підсумки міського конкурсу «Вихователь 
року – 2012» 

Дулова А.С. 
Осьмачко О.І. 

 

2. Про організацію проведення санітарно-
екологічного очищення та благоустрою 

територій навчальних закладів міста 

Сало О.Ю.  

26.03.2012 1. Про результати вивчення стану управлінської 
діяльності щодо нормативності ведення ділової 

документації у ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ міста 

Шепель В.М. 
Воробйова Н.М. 

Білогрищенко Н.П. 
Горбачова І.І. 
Зелінський Ю.І. 

Удальцова Н.О. 

 

2. Про результати аналізу стану роботи з питань 
охорони праці у навчальних закладах міста  

 

Закіпний М.М.  

02.04.2012 1. Про виконання наказів по Департаменту 
освіти та рішень апаратних нарад упродовж І 

кварталу 2012 року. Про стан роботи 
Департаменту освіти із зверненнями громадян 
та службовою кореспонденцією у І кварталі 

2012 року 

Закіпний М.М. 
Кожевникова М.В. 

 

 

2. Про організацію та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2012 році 

Дегтярьова О.А.  

09.04.2012 1. Про підсумки Комплексного вивчення стану 
управлінської діяльності управління освіти 
адміністрації Орджонікідзевського району 

Харківської міської ради та підпорядкованих 
йому навчальних закладів щодо виконання 

законодавства України в галузі освіти 

Шепель В.М.  

16.04.2012 
 
 

 
 

 

1. Про підходи до формування робочих 
навчальних планів загальноосвітніх навчальних 
закладів міста на 2012/2013 навчальний рік 

Шепель В.М.  

2. Про підсумки вивчення стану управлінської 
діяльності щодо забезпечення інформатизації 
освіти та роботи навчальних закладів м. Харкова 

з програмним комплексом «Міська освітня 
мережа» 

Дегтярьова О.А. 
Міщенко С.М. 

 
 

23.04.2012 1. Про роботу управлінь освіти адміністрацій 
районів Харківської міської ради щодо 

виконання Законів України “Про звернення 
громадян” та «Про доступ до публічної 

інформації» 

Закіпний М.М.  

 2. Про підсумки вивчення стану управлінської 
діяльності щодо організації харчування в 
навчальних закладах міста 

Горбачова І.І. 
Білогрищенко Н.П. 

 

3. Про підсумки міського конкурсу «Учень року 

– 2012» 

Дулова А.С. 
Бут-Гусаїм Н.В. 
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30.04.2012 1. Про підсумки проведення ІІI (міського) етапу 

малих Олімпійських ігор «Діти Харкова» у 
2011/2012 навчальному році. 

Зелінський Ю.І.  

2. Про організоване проведення випускних 

вечорів у загальноосвітніх закладах міста у 2012 
році 

Стецюра Т.П. 

Закіпний М.М. 

 

07.05.2012 1. Координація діяльності та науково-
методичний супровід Шкіл сприяння здоров’ю 

Сергєєва О.М.  

14.05.2012 1. Про результати вивчення стану управлінської 
діяльності щодо організації роботи з дітьми, які 

віднесені до спеціальних медичних груп   

Зелінський Ю.І.  

2. Про хід виконання рішення 28 сесії 
Харківської міської ради від 03.12.2008 №329/08 
«Про затвердження плану заходів щодо 

організації та проведення профілактичних 
медичних оглядів учнів ЗНЗ усіх типів та форм 

власності» 

Горбачова І.І. 
 

 

3. Про замовлення управліннями освіти 
адміністрацій районів Харківської міської ради 

молодих спеціалістів - випускників 2012 року 

Збицька О.Л.  

21.05.2012 1. Про формування перспективної мережі 
навчальних закладів міста на новий 2012/2013 
навчальний рік. 

Примак Т.М.   

2. Про результати участі учнів м. Харкова у 
міських інтелектуальних змаганнях та у 

фінальних етапах Всеукраїнських турнірів  у 
2011-2012 навчальному році 

Гостиннікова О.М.  

28.05.2012 1. Про підсумки вивчення системи роботи 

методичних центрів управлінь освіти 
адміністрації районів Харківської міської ради 
щодо координації діяльності фізкультурної 

роботи з дітьми дошкільного віку 

Осьмачко О.І.  

 2. Про стан виконання санітарно-екологічного 
очищення та благоустрою територій навчальних 

закладів міста 

Сало О.Ю.  

3. Про координацію роботи кафедр вищих 
навчальних закладів на базі шкіл міста 

Дегтярьова О.А.  

04.06.2012 1. Про роботу управлінь освіти районів міста по 
відновленню не функціонуючих груп та 

дошкільних навчальних закладів у 2012 році 

Білогрищенко Н.П.  

11.06.2012 1. Аналіз руху учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста на кінець 2011/2012 
навчального року. 

Удальцова Н.О  

2. Про підсумки діяльності позашкільних 

навчальних закладів по залученню дітей та 
молоді до художньо-естетичної творчості 

Дзюба Т.В.  

18.06.2012 1. Про стан роботи шкільних бібліотек та стан і 

перспективи розвитку шкільних бібліотек-
медіатек.  

Бут-Гусаїм Н.В.  

2. Про стан організації відпочинково-оздоровчої 
кампанії влітку 2012 року в системі освіти міста 

 Горбачова І.І. 
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25.06.2012 1. Про підсумки проведення «Днів цивільного 

захисту» та «Тижнів безпеки дитини» у закладах 
освіти      м. Харкова у 2012 році. 

Закіпний М.М.  

 2. Про підсумки профілактичної роботи 

управлінь освіти та навчальних  закладів  
міста щодо запобігання дитячому травматизму 
та збереження здоров’я дітей упродовж 2011-

2012 навчального року  

Воробйова Н.М.  

3. Про результативність участі учнів ЗНЗ міста 
Харків у ІІІ-ІV етапах Всеукраїнських 

учнівських олімпіад та у ІІ-ІІІ етапах 
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 

у 2011-2012 навчальному році 

Гостиннікова О.М.  

02.07.2012 1. Про виконання наказів по Департаменту 
освіти та рішень апаратних нарад упродовж ІІ 

кварталу 2012 року. Про стан роботи 
Департаменту освіти із зверненнями громадян 
та службовою кореспонденцією у ІІ кварталі 

2012 року 

ЗакіпнийМ.М. 
Кожевникова М.В. 

 

 

2. Про підсумки вивчення стану управлінської 
діяльності щодо організації закінчення 

2011/2012 навчального року та проведення 
державної підсумкової атестації у 
загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів 

і форм власності м. Харкова 

Шепель В.М.  

3. Про підсумки квадрант-аналізу результатів 
участі випускників 4-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Харкова денної форми 
навчання в державній підсумковій атестації 

2011/2012 навчального року 

Житник Б.О.  

09.07.2012 1. Про стан роботи навчальних закладів у 
мережі Інтернет у І півріччі 2012 року 

Войтенко Є.О.  

2. Про підсумки вивчення стану управлінської 
діяльності щодо організації навчання за 

індивідуальною та екстернатною формами 
навчання в навчальних закладах міста 

Удальцова Н.О.  

16.07.2012 1. Про організацію у 2012 році огляду-конкурсу 

на кращу підготовку навчальних закладів до 
нового навчального року 

Стецюра Т.П.  

23.07.2012 1. Про хід набору до 1-х, 10-х класів та 
формування мережі навчальних закладів до 

нового 2012/2013 навального року 

Примак Т.М.  

06.08.2012 1. Про підготовку до серпневої конференції 
педагогічних працівників 

Дулова А.С.  

2. Про хід виконання заходів розділу «Розвиток 
матеріально-технічної бази начальних закладів» 
Комплексної програми розвитку освіти 

м. Харкова на 2011-2015 роки  

Примак Т.М. 
Костюшин О.С. 
Зелінський Ю.І. 

 

13.08.2012 1. Про участь Департаменту освіти у святкових 
заходах до Дня визволення Харкова та Дня 

незалежності України 

Закіпний М.М. 
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20.08.2012 1. Про підготовку установ та навчальних 

закладів міста до свята Першого дзвоника 

Закіпний М.М. 

Левада Т.О. 

 

2. Про хід набору до 1-х, 10-х класів та 
формування мережі навчальних закладів до 

нового 2012/2013 навального року 

Примак Т.М.  

27.08.2012 1. Про організацію і проведення медичних 
оглядів учнів та педпрацівників до початку 

навчального року 

 Горбачова І.І. 
Білогрищенко Н.П. 

Зелінський Ю.І. 

 

03.09.2012 1. Про підсумки проведення творчого конкурсу 
для педагогічних працівників на кращий 

дистанційний курс в системи дистанційного 
навчання «Доступна освіта» 

Міщенко С.М.  

10.09.2012 1. Про підсумки квадрант-аналізу середніх балів 
свідоцтв випускників 9-х класів 
загальноосвітніх навчальних закладів м. 

Харкова денної форми навчання та результатів 
їх участі в державній підсумковій атестації 

2011/2012 навчального року 

Житник Б.О. 

 

2. Про організацію та проведення урочистостей 
до Дня працівників освіти 

Стецюра Т.П.  

17.09.2012 1. Про стан виконання міської Програми 
«Дитяче харчування» на 2012-2015 роки 
впродовж  І півріччя 2012 року 

Горбачова І.І. 
Білогрищенко Н.П. 
Коротка Л.В. 

 

2. Про стан виконання ремонтних робіт за 
рахунок коштів бюджету міста Харкова та стан 

підготовки навчальних закладів до роботи в 
осінньо-зимовий період. 

 Костюшин О.С. 
 

 
 

 

24.09.2012 1. Про підсумки роботи управлінь освіти 

районів міста щодо підготовки до затвердження 
мережі навчальних закладів на 2012/2013 

навчальний  рік 

Примак Т.М.  

2. Підготовка навчальних закладів міста до 
початку опалювального сезону. 

Спасібо В.М.  

01.10.2012 1. Про виконання наказів по Департаменту 

освіти та рішень апаратних нарад упродовж ІІІ 
кварталу 2012 року. Про стан роботи 

Департаменту освіти із зверненнями громадян 
та службовою кореспонденцією у ІІІ кварталі 
2012 року 

Закіпний М.М. 

Кожевникова М.В. 
 

 

2. Про підходи до формування бюджету галузі 

«Освіта» на 2012 рік 

Примак Т.М.  

08.10.2012 1. Про підсумки квадрант-аналізу середніх балів 

атестатів випускників 11-х класів 
загальноосвітніх навчальних закладів м. 
Харкова денної форми навчання та результатів 

їх участі в державній підсумковій атестації 
2011/2012 навчального року 

Житник Б.О. 
 

 

2. Про підсумки літнього відпочинку та 

оздоровлення учнів та вихованців в навчальних 
закладах  м. Харкова в 2012 році  

 Горбачова І.І. 

Білогрищенко Н.П. 
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15.10.2012 1. Про роботу управлінь освіти районів міста  і 
підпорядкованих  їм навчальних закладів  щодо 

обліку нещасних випадків з учнями і 
вихованцями за 9 місяців 2012 року. 

Воробйова Н.М.  

22.10.2012 1. Аналіз обліку руху учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів міста на початку 2012/2013 

навчального року 

Удальцова Н.А.  

29.10.2012 1. Про організацію діяльності методистів з 

психологічних служб управлінь освіти 
адміністрацій Дзержинського, Комінтернівсь-

кого, Червонозаводського районів з питання 
стану забезпечення психологічного супроводу 
навчально-виховного процесу у закладах освіти 

Калініченко О.В.  

2. Про підсумки роботи управлінь освіти 

адміністрацій районів Харківської міської ради з 
обліку продовження навчання та 

працевлаштування випускників 2011 року 

Воробйова Н.М.  

05.11.2012 1. Про результати вивчення стану управлінської 
діяльності щодо організації навчально-
виховного процесу на початку 2012/2013 

навчального року та виконання ст. 35 Закону 
України «Про освіту» та ст. 6 Закону України 

«Про загальну середню освіту» у 
загальноосвітніх навчальних закладах 

Шепель В.М.  

2. Про результати вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації фізкультурно-
оздоровчої та спортивно-масової роботи 

Зелінський Ю.І.  

3. Про  стан  виконання бюджету галузі 

«Освіта», фінансування та виконання міських 
програм за 9 місяців 2012 року 

Коротка Л.В.  

12.11.2012 1. Про підсумки вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації медичного 
обслуговування у навчальних закладах міста 

Білогрищенко Н.П. 

Горбачова І.І. 
Зелінський Ю.І. 

 

19.11.2012 1. Про забезпечення навчальних закладів міста 

педагогічними кадрами у 2012/2013 
навчальному році (за звітом РВК-83) 

Безсонова Н.О. 

 

2. Про підсумки проведення міського огляду-
конкурсу на визначення кращого 

загальноосвітнього навчального закладу з 
організації роботи з допризовною молоддю та 

військово-патріотичному вихованню 
підростаючого покоління. 

Зелінський Ю.І.  

3. Про підсумки проведення у 2012 році 
конкурсу-захисту на кращу модель 

інформатизації навчальних закладів  «Шкільний 
інформаційний світ-2012» 

Дегтярьова О.А.  

26.11.2012 1. Стан та перспективи розвитку міжнародного 

співробітництва в загальноосвітніх навчальних 
закладах міста 

Сергєєва О.М.  
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2. Про підсумки вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації виконання Закону 
України «Про мови…» у ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ міста. 
Про стан відповідності мережі навчальних 

закладів культурним потребам та 
демографічному складу населення міста 

Горбачова І.І. 

Воробйова Н.М. 
Зелінський Ю.І. 
Осьмачко О.І. 

Васькова Л.В. 

 

3. Про стан ведення бухгалтерського  обліку  та 
дотримання нормативності при залученні  та 

використанні позабюджетних коштів 
навчальними закладами  

Коротка Л.В.  

4. Про підсумки вивчення стану цільового 

використання навчальними  закладами 
комунальної форми  власності м. Харкова 
комп’ютерної,  мультимедійної техніки та 

послуг Інтернет-зв’язку,  придбаних за кошти 
міського бюджету 

Дегтярьова О.А.  

03.12.2012 1. Про результати вивчення стану організації 

профільного навчання на базі МНВК і  
функціонування освітніх округів  

Удальцова Н.О.  

2. Аналіз стану роботи Харківської міської 
організації учнівського самоврядування в 

контексті виконання завдань освітнього проекту 
«Учнівське самоврядування» 

Полякова І.В.  

3. Про результати вивчення стану цільових 

функцій методичними центрами управлінь 
освіти 

Явтушенко І.Б.  

10.12.2012 1. Про виконання заходів міської Програми 
розвитку і функціонування української мови  у 

м. Харкові на 2008-2012 роки 

Васькова Л.В.  

2. Про стан дотримання положень нормативних 

документів з трудового законодавства в 
приватних навчальних закладах міста 

Безсонова Н.О. 

Збицька О.Л. 

 

 3. Про підсумки вивчення стану управлінської 
діяльності щодо організації харчування в 

навчальних закладах міста 

Горбачова І.І. 
Білогрищенко Н.П. 

Коротка Л.В. 

 

4. Про виконання заходів освітнього проекту 

«Обдарована молодь» Комплексної програми 
розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки 

Реформат М.І.  

17.12.2012 
 

 

1. Про підсумки реалізації заходів розділу 
«Розвиток матеріально-технічної бази 
навчальних закладів» Комплексної програми 

розвитку освіти м. Харкова на 2012-2015 роки у 
2012 році 

Примак Т.М.  
Костюшин О.С.  
Зелінський Ю.І.  

 

2. Про підготовку до Новорічних свят та 

зимових канікул у навчальних закладах міста 

Дзюба Т.В.  

3. Аналіз договірних та орендних відносин між 
управліннями освіти районів міста та іншими 
організаціями і суб’єктами підприємницької 

діяльності упродовж 2012 року  

Закіпний М.М.  
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24.12.2012 

 
 

1. Про порядок ведення бухгалтерського обліку  

в навчальних закладах, які знаходяться на 
фінансово-господарській самостійності 

Коротка Л.В.  

2. Реалізація Програми розвитку та 
функціонування російської мови та культури на 

2008-2012 роки 

Сергєєва О.М.  

3. Про стан роботи навчальних закладів 
м. Харкова у мережі Інтернет у ІІ півріччі 2012 

року 

Войтенко Є.О.  

 

3.2. Наради начальників управлінь освіти районів міста та керівників навчальних 

закладів  

 

Дата 

проведення 

Питання, що розглядаються Доповідач Відмітка 

про вико- 

нання 

Січень 1. Про підсумки рейтингування управлінь освіти 
районів міста за результатами їхньої діяльності у 

2010 році 

Стецюра Т.П.  

2. Про результати державної атестації навчальних 
закладів у 2011 році 

Шепель В.М.  

3. Про підсумки вивчення стану управлінської 
діяльності з питань охорони життя і здоров’я 

учнів та запобігання всім видам дитячого 
травматизму 

Воробйова Н.М.  

4. Про роботу Департаменту освіти щодо 

виконання Державної та міської цільових 
програм підготовки та проведення фінальної 
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу 

в Україні 

Зайкіна Г.М.  

Лютий 1. Про стан охоплення дітей позашкільною 
освітою. 

Зелінський Ю.І.  

2. Про підсумки міського конкурсу «Учитель 

року - 2011» 

Дулова А.С. 

Явтушенко І.Б. 

 

3. Про виконання бюджету галузі «Освіта»  за  
2011 рік 

 Коротка Л.В.  

4. Про організацію роботи щодо виконання 

антикорупційних законів України в Департаменті 
та управліннях освіти адміністрацій районів 

Харківської міської ради. 

Закіпний М.М.  

Березень 1. Про систему роботи управлінь освіти з 
кадровим резервом на посади керівників 
навчальних закладів 

Збицька О.Л.  

2. Про підсумки міського конкурсу «Вихователь 

року – 2012» 

Дулова А.С. 

Осьмачко О.І. 

 

3. Про результати аналізу стану роботи з питань 
охорони праці у навчальних закладах міста  

Закіпний М.М.  

4. Про організацію проведення санітарно-
екологічного очищення та благоустрою територій 

навчальних закладів міста 

Сало О.Ю.  



 

 89 

Квітень 1. Про підсумки вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації харчування в 
навчальних закладах міста 

Горбачова І.І. 

Білогрищенко 
Н.П. 

 

2. Про роботу управлінь освіти адміністрацій 

районів Харківської міської ради щодо виконання 
Законів України “Про звернення громадян” та 
«Про доступ до публічної інформації» 

Закіпний М.М.  

3. Про організацію та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2012 році 

Дегтярьова О.А.  

4. Про підсумки міського конкурсу «Учень року – 

2012» 

Дулова А.С. 
Бут-Гусаїм Н.В. 

 

5. Про підсумки проведення ІІI (міського) етапу 
малих Олімпійських ігор «Діти Харкова» у 

2011/2012 навчальному році. 

Зелінський Ю.І.  

6. Про організоване проведення випускних 
вечорів у загальноосвітніх закладах міста у 2012 

році 

Стецюра Т.П. 
Закіпний М.М. 

 

Травень 1. Про хід виконання рішення 28 сесії Харківської 
міської ради від 03.12.2008 №329/08 «Про 
затвердження плану заходів щодо організації та 

проведення профілактичних медичних оглядів 
учнів ЗНЗ усіх типів та форм власності» 

Горбачова І.І. 
 

 

2. Про замовлення управліннями освіти 

адміністрацій районів Харківської міської ради 
молодих спеціалістів - випускників 2012 року 

Збицька О.Л.  

3. Про формування перспективної мережі 

навчальних закладів міста на новий 2012/2013 
навчальний рік. 

Примак Т.М.   

4. Про результати участі учнів м. Харкова у 
міських інтелектуальних змаганнях та у 
фінальних етапах Всеукраїнських турнірів  у 

2011/2012 навчальному році 

Гостиннікова О.М.  

5. Про стан виконання санітарно-екологічного 
очищення та благоустрою територій навчальних 

закладів міста 

Сало О.Ю.  

Червень 1. Аналіз руху учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів міста на кінець 2011/2012 навчального 
року. 

Удальцова Н.О  

2. Про підсумки профілактичної роботи управлінь 
освіти та навчальних  закладів  
міста щодо запобігання дитячому травматизму та 

збереження здоров’я дітей упродовж 2011-2012 
навчального року  

Воробйова Н.М.  

3. Про стан організації відпочинково-оздоровчої 

кампанії влітку 2012 року в системі освіти міста 

 Горбачова І.І. 

 

 

4. Про роботу управлінь освіти районів міста по 
відновленню не функціонуючих груп та 
дошкільних навчальних закладів у 2012 році 

Білогрищенко 
Н.П. 

 

5. Про результативність участі учнів ЗНЗ міста 
Харків у ІІІ-ІV етапах Всеукраїнських учнівських 
олімпіад та у ІІ-ІІІ етапах Всеукраїнського 

Гостиннікова О.М.  
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конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України у 2011-2012 
навчальному році 

6. Про підсумки проведення «Днів цивільного 

захисту» та «Тижнів безпеки дитини» у закладах 
освіти      м. Харкова у 2012 році. 

Закіпний М.М.  

Липень  1. Про підсумки квадрант-аналізу результатів 
участі випускників 4-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Харкова денної форми 
навчання в державній підсумковій атестації 

2011/2012 навчального року 

Житник Б.О.  

2. Про організацію у 2012 році огляду-конкурсу 
на кращу підготовку навчальних закладів до 
нового навчального року 

Стецюра Т.П.  

3. Про хід набору до 1-х, 10-х класів та 
формування мережі навчальних закладів до 
нового 2012/2013 навального року 

Примак Т.М.  

4. Про стан роботи навчальних закладів у мережі 

Інтернет у І півріччі 2012 року 

Войтенко Є.О.  

Серпень 1. Про підготовку до серпневої конференції 

педагогічних працівників 

Дулова А.С.  

2. Про організацію і проведення медичних 
оглядів учнів та педпрацівників до початку 

навчального року 

 Горбачова І.І. 
Білогрищенко 

Н.П. 
Зелінський Ю.І. 

 

3. Про хід виконання заходів розділу «Розвиток 

матеріально-технічної бази начальних закладів» 
Комплексної програми розвитку освіти 
м. Харкова на 2011-2015 роки  

Примак Т.М. 

Костюшин О.С. 
Зелінський Ю.І. 

 

4. Про підготовку установ та навчальних закладів 

міста до свята Першого дзвоника 

Закіпний М.М. 

Левада Т.О. 

 

5. Про хід набору до 1-х, 10-х класів та 
формування мережі навчальних закладів до 

нового 2012/2013 навального року 

Примак Т.М.  

6. Про участь Департаменту освіти у святкових 
заходах до Дня визволення Харкова та Дня 
незалежності України 

Закіпний М.М. 

 

 

Вересень 

 

1. Про підсумки квадрант-аналізу середніх балів 

свідоцтв випускників 9-х класів загальноосвітніх 
навчальних закладів м. Харкова денної форми 
навчання та результатів їх участі в державній 

підсумковій атестації 2011/2012 навчального року 

Житник Б.О.  

2. Про стан виконання міської Програми «Дитяче 
харчування» на 2012-2015 роки впродовж  І 

півріччя 2012 року 

Горбачова І.І. 
Білогрищенко 

Н.П. 
Коротка Л.В. 

 

3. Про підсумки роботи управлінь освіти районів 
міста щодо підготовки до затвердження мережі 

навчальних закладів на 2012/2013 навчальний  рік 

Примак Т.М.  
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4. Про стан виконання ремонтних робіт за 

рахунок коштів бюджету міста Харкова та стан 
підготовки навчальних закладів до роботи в 
осінньо-зимовий період. 

 Костюшин О.С. 

 
 
 

 

 5. Підготовка навчальних закладів міста до 
початку опалювального сезону. 

Спасібо В.М.  

6. Про організацію та проведення урочистостей 
до Дня працівників освіти 

Стецюра Т.П.  

Жовтень 1. Аналіз обліку руху учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів міста на початку 2012/2013 

навчального року 

Удальцова Н.А.  

2. Про підсумки квадрант-аналізу середніх балів 
атестатів випускників 11-х класів 
загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова 

денної форми навчання та результатів їх участі в 
державній підсумковій атестації 2011/2012 

навчального року 

Житник Б.О. 

 

 

3. Про підсумки літнього відпочинку та 
оздоровлення учнів та вихованців в навчальних 

закладах  м. Харкова в 2012 році  

 Горбачова І.І. 
Білогрищенко 

Н.П. 

 

4. Про підходи до формування бюджету галузі 
«Освіта» на 2012 рік 

Примак Т.М.  

Листопад 

 

1. Про підсумки вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації медичного 
обслуговування у навчальних закладах міста 

Білогрищенко Н.П. 

Горбачова І.І. 
Зелінський Ю.І. 

 

2. Про забезпечення навчальних закладів міста 
педагогічними кадрами у 2012/2013 навчальному 

році (за звітом РВК-83) 
Безсонова Н.О. 

 

3. Про підсумки вивчення стану цільового 

використання навчальними  закладами 
комунальної форми  власності м. Харкова 

комп’ютерної,  мультимедійної техніки та послуг 
Інтернет-зв’язку,  придбаних за кошти міського 
бюджету 

Дегтярьова О.А.  

4. Про стан ведення бухгалтерського  обліку  та 

дотримання нормативності при залученні  та 
використанні позабюджетних коштів 

навчальними закладами  

Коротка Л.В.  

5. Про  стан  виконання бюджету галузі «Освіта», 
фінансування та виконання міських програм за 9 

місяців 2012 року 

Коротка Л.В.  

Грудень 1. Про підсумки вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації харчування в 
навчальних закладах міста 

Горбачова І.І. 

Білогрищенко 
Н.П. 

Коротка Л.В. 

 

2. Про виконання заходів освітнього проекту 
«Обдарована молодь» Комплексної програми 
розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки 

Реформат М.І.  
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 3. Про підсумки реалізації заходів розділу 

«Розвиток матеріально-технічної бази навчальних 
закладів» Комплексної програми розвитку освіти 
м. Харкова на 2012-2015 роки у 2012 році 

Примак Т.М.  

Костюшин О.С.  
Зелінський Ю.І.  

 

4. Про підготовку до Новорічних свят та зимових 
канікул у навчальних закладах міста 

Дзюба Т.В.  

5. Аналіз договірних та орендних відносин між 
управліннями освіти районів міста та іншими 

організаціями і суб’єктами підприємницької 
діяльності упродовж 2012 року  

Закіпний М.М.  

6. Про порядок ведення бухгалтерського обліку  в 
навчальних закладах, які знаходяться на 

фінансово-господарській самостійності 

Коротка Л.В.  

7. Про стан роботи навчальних закладів 

м. Харкова у мережі Інтернет у ІІ півріччі 2012 
року 

Войтенко Є.О.  

 

3.3. Наради із заступниками та спеціалістами управлінь освіти районів міста 

 

Термін  
проведення 

Питання, що розглядаються Доповідач Відмітка 
про 

виконання 

Лютий 1. Про підсумки роботи управлінь освіти 
районів міста щодо підготовки і проведення 

Новорічних, різдвяних свят та організації 
зимових канікул у навчальних закладах  міста 

Дзюба Т.В.  

2. Про організацію та проведення конкурсу-
захисту на кращу модель інформатизації 

загальноосвітнього навчального закладу 
«Шкільний інформаційний світ - 2012» 

Дегтярьова О.А.  

3. Аналіз функціонування сайтів управлінь 

освіти адміністрацій районів Харківської міської 
ради та навчальних закладів міста. 

Масхарашвілі 

Т.О. 
 

 

Березень 1. Про стан організації навчання на базі 

пенітенціарних установ навчальними закладами: 
В(З)Ш №№3, 5, 16, 37, ЗНЗ №127. 

Удальцова Н.О.  

2. Про результати вивчення стану управлінської 
діяльності щодо нормативності ведення ділової 

документації у ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ міста 

Шепель В.М. 
Воробйова Н.М. 

Білогрищенко Н.П. 
Горбачова І.І. 
Зелінський Ю.І. 

Удальцова Н.О. 

 

Квітень 
 

 
 
 

 

1. Про підсумки Комплексного вивчення стану 
управлінської діяльності управління освіти 

адміністрації Орджонікідзевського району 
Харківської міської ради та підпорядкованих 
йому навчальних закладів щодо виконання 

законодавства України в галузі освіти 

Шепель В.М.  

2. Про підходи до формування робочих 
навчальних планів загальноосвітніх навчальних 

закладів міста на 2012/2013 навчальний рік 

Шепель В.М.  
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3. Про підсумки вивчення стану управлінської 

діяльності щодо забезпечення інформатизації 
освіти та роботи навчальних закладів м. Харкова 
з програмним комплексом «Міська освітня 

мережа» 

Дегтярьова О.А. 

Міщенко С.М. 

 

 

Травень 1. Координація діяльності та науково-
методичний супровід Шкіл сприяння здоров’ю 

Сергєєва О.М.  

2. Про результати вивчення стану управлінської 
діяльності щодо організації роботи з дітьми, які 

віднесені до спеціальних медичних груп   

Зелінський Ю.І.  

Червень 1. Про підсумки вивчення системи роботи 
методичних центрів управлінь освіти 
адміністрації районів Харківської міської ради 

щодо координації діяльності фізкультурної 
роботи з дітьми дошкільного віку 

Осьмачко О.І.  

2. Про координацію роботи кафедр вищих 

навчальних закладів на базі шкіл міста 

Дегтярьова О.А.  

3. Про підсумки діяльності позашкільних 
навчальних закладів по залученню дітей та 

молоді до художньо-естетичної творчості 

Дзюба Т.В.  

4. Про стан роботи шкільних бібліотек та стан і 
перспективи розвитку шкільних бібліотек-
медіатек.  

Бут-Гусаїм Н.В.  

Липень 1. Про підсумки вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації закінчення 
2011/2012 навчального року та проведення 

державної підсумкової атестації у 
загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів 
і форм власності м. Харкова 

Шепель В.М.  

2. Про підсумки вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації навчання за 
індивідуальною та екстернатною формами 

навчання в навчальних закладах міста 

Удальцова Н.О.  

Жовтень 1. Про підсумки проведення творчого конкурсу 
для педагогічних працівників на кращий 

дистанційний курс в системи дистанційного 
навчання «Доступна освіта» 

Міщенко С.М.  

 2. Про роботу управлінь освіти районів міста  і 
підпорядкованих  їм навчальних закладів  щодо 

обліку нещасних випадків з учнями і 
вихованцями за 9 місяців 2012 року. 

Воробйова Н.М.  

Листопад 1. Про організацію діяльності методистів з 

психологічних служб управлінь освіти 
адміністрацій Дзержинського, Комінтернівсь-
кого, Червонозаводського районів з питання 

стану забезпечення психологічного супроводу 
навчально-виховного процесу у закладах освіти 

Калініченко О.В.  

2. Про підсумки роботи управлінь освіти 

адміністрацій районів Харківської міської ради з 
обліку продовження навчання та 

працевлаштування випускників 2011 року 

Воробйова Н.М.  
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3. Про результати вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації навчально-
виховного процесу на початку 2012/2013 
навчального року та виконання ст. 35 Закону 

України «Про освіту» та ст. 6 Закону України 
«Про загальну середню освіту» у 

загальноосвітніх навчальних закладах 

Шепель В.М.  

4. Про результати вивчення стану управлінської 
діяльності щодо організації фізкультурно-

оздоровчої та спортивно-масової роботи 

Зелінський Ю.І.  

5. Стан та перспективи розвитку міжнародного 
співробітництва в загальноосвітніх навчальних 

закладах міста 

Сергєєва О.М.  

6. Про підсумки вивчення стану управлінської 
діяльності щодо організації виконання Закону 

України «Про мови…» у ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ міста. 
Про стан відповідності мережі навчальних 
закладів культурним потребам та 

демографічному складу населення міста 

Горбачова І.І. 
Воробйова Н.М. 

Зелінський Ю.І. 
Осьмачко О.І. 
Васькова Л.В. 

 

Грудень 1. Про результати вивчення стану організації 
профільного навчання на базі МНВК і  

функціонування освітніх округів  

Удальцова Н.О.  

2. Аналіз стану роботи Харківської міської 
організації учнівського самоврядування в 
контексті виконання завдань освітнього проекту 

«Учнівське самоврядування» 

Полякова І.В.  

3. Про результати вивчення стану цільових 
функцій методичними центрами управлінь 

освіти 

Явтушенко І.Б.  

4. Про виконання заходів міської Програми 
розвитку і функціонування української мови  у 

м. Харкові на 2008-2012 роки 

Васькова Л.В.  

5. Про стан дотримання положень нормативних 
документів з трудового законодавства в 
приватних навчальних закладах міста 

Безсонова Н.О. 
Збицька О.Л. 

 

6. Реалізація Програми розвитку та 

функціонування російської мови та культури на 
2008-2012 роки 

Сергєєва О.М.  

 

 
 



 

 95 

РОЗДІЛ 4. КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ. РОБОТА З 

ПІДВІДОМЧОЮ МЕРЕЖЕЮ 

 

4.1.  Підготовка та аналіз статистичної звітності 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

подання до 

Департамен-

ту освіти  

Назва 

установи, 

закладу, що 

подає 

звітність до 

аналізу / 

узагальнен-

ня 

Відповідальний 

за проведення 

аналізу / 

узагальнення 

від 

Департаменту 

освіти 

Вихід 

інформації 

1.  Аналітична робота з 

формою 85-К 

до 20 січня управління 

освіти 
адміністрацій 
районів 

Харківської 
міської ради – 

далі   
УО АР ХМР  

Білогрищенко 

Н.П. 

узагальнений 

звіт 

2.  Аналіз та 
узагальнення 

статистичної 
звітності за формою 

5-ФК, 1-ПЗ 

до 20 січня позашкільні 
навчальні 

заклади  

Зелінський Ю.І. аналітична 
довідка 

3.  Інформація про 
екстернів, які подали 
заяви на проведення 

річного оцінювання і 
ДПА 

До 10.02 

УО АР ХМР Удальцова Н.О. списки 

4.  Інформація про учнів 
11(12)-х класів, які 
призначаються на 

дострокову службу. 

До 10.02. 
 

УО АР ХМР Удальцова Н.О. списки 

5.  Інформація про учнів 

9, 11 (12-х) класів, які 
призначаються на 
дострокову службу 

або навчаються у 
класах на базі установ 

з питань виконання 
покарань та 
підлягають умовно-

достроковому 
звільненню 

До 10.02. 
 

УО АР ХМР Удальцова Н.О. списки 

6.  Інформація про 
створення та 
функціонування у 

районі освітніх 
округів (профільне 

навчання) 

До 15.03 

До 10.09 

УО АР ХМР Удальцова Н.О. аналітичні 
матеріали 
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7.  Підготовка робочих 
навчальних планів до 
затвердження 

(погодження) 

Березень-
травень (до 
01.06.2012) 

УО АР ХМР Стецюра Т.П. 
Шепель В.М. 
Удальцова Н.О. 

Дегтярьова О.А. 
Воробйова Н.М. 

робочі 
навчальні 
плани 

8.  Аналіз організації  
індивідуального 
навчання учнів 

До 18.04  
До 18.11 
 

 

УО АР ХМР, 
ХФМЛ № 27, 
ХЗШІ № 14 

Удальцова Н.О. списки 

9.  Інформація про 

екстернів, які 
пройшли річне 
оцінювання 

До 20.04 

УО АР ХМР Удальцова Н.О. списки 

10.  Інформація про 
результати 

проходження ДПА 
учнями 11(12)-х 
класів, які 

призначаються на 
дострокову службу 

або підлягають 
умовно-достроковому 
звільненню 

До 20.04 

УО АР ХМР Удальцова Н.О. аналітичні 
матеріали 

11.  Інформація (дані) про 
учнів, які навчалися 

за кордоном і не 
повернулися до 
початку ДПА 

До 20.04 

УО АР ХМР, 
ХФМЛ № 27 

Удальцова Н.О. списки 

12.  Аналіз стану 
координації 

діяльності та 
науково-методичного 
супроводу Шкіл 

сприяння здоров’ю 

квітень УО АР ХМР  Сергєєва О.М. довідка на 
апаратну 

нараду, 
нараду 
заступників 

13.  Інформація про 

видачу свідоцтв про 
отримання професій 
відповідно до 

наявних ліцензій 
(МНВК) 

До 15.05 

УО АР ХМР Удальцова Н.О. аналітичні 

матеріали 

14.  Звіт про роботу 
МНВК 

До 30.05 
До 15.09 

УО АР ХМР Удальцова Н.О. аналітичні 
матеріали 

15.  Інформація про 

результати 
проведення ДПА у 4-

х класах 

До 25.05 

УО АР ХМР, 

ХЗШІ № 14 

Удальцова Н.О. аналітичні 

матеріали 
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16.  Узагальнена 
інформація про 
проведення ДПА 

учнів  11(12)-х класів 
ЗНЗ (денна, вечірня 

(заочна) форми 
навчання та 
екстернат) 

До 20.05  
 

УО АР ХМР, 
ХФМЛ № 27 

Удальцова Н.О. аналітичні 
матеріали 

17.  Інформація про 
результати 

проведення ДПА у 
11(12)-х  класах 
(денна, вечірня 

(заочна) форми 
навчання та 

екстернат) 

До 20.05 

УО АР ХМР, 
ХФМЛ № 27 

Удальцова Н.О. аналітичні 
матеріали 

18.  Інформація про 
випускників 11, 12-х 

класів, які 
претендують на 

нагородження 
медалями 

За 
додатковим 
графіком 

УО АР ХМР, 
ХФМЛ № 27 

Удальцова Н.О Списки 

19.  Узагальнена 

інформація про 
проведення ДПА 

учнів  9-х класів ЗНЗ 
(денна, вечірня 
(заочна) форми 

навчання та 
екстернат) 

До 20.05  
 

УО АР ХМР, 

ХФМЛ № 27, 
ХЗШІ № 14 

Удальцова Н.О. аналітичні 

матеріали 

20.  Інформація про 
результати 
проведення ДПА у 9-

х  класах (денна, 
вечірня (заочна) 

форми навчання та 
екстернат) 

До 20.05 

УО АР ХМР, 
ХФМЛ № 27, 
ХЗШІ № 14 

Удальцова Н.О. аналітичні 
матеріали 

21.  Статистичний звіт на 

виконання наказу 
Міністерства освіти і 

науки України від 
29.06.2010 № 637 
«Про проведення 

суцільної 
інвентаризації стану 

наявної комп'ютерної 
техніки в 
загальноосвітніх 

навчальних закладах 
І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів» 

До 31.05 УО АР ХМР, 

навчальні 
заклади  

міської 
мережі 

Дегтярьова О.А. узагальнений 

звіт 
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22.  Інформація про стан 
роботи з питань 
організації навчання 

за вечірньою 
(заочною) формами 

навчання 

До 10.06. 

До 30.11 

УО АР ХМР Удальцова Н.О. аналітичні 
матеріали 

23.  Узагальнення 
інформації про 

приміщень, які 
надаються в оренду 

 

до 10-го числа 
кожного 

місяця 

УО АР ХМР Закіпний М.М. узагальнений 
звіт 

24.  Аналіз стану 
організації 
відпочинку та 

оздоровлення учнів 
влітку 2012 року  

травень – 
серпень, 
остаточно –  

до 05 вересня 

УО АР ХМР  Горбачова І.І. 
 

інформація 
(щомісячна та 
підсумкова)   

25.  Звіт про роботу з 

соціального захисту 
дітей та підлітків 

пільгових категорій 

щоквартально 

до 05 числа 
останнього 

звітного 
місяця  

УО АР ХМР  Левада Т.О. статистична 

інформація 

26.  Мережа закладів з 

профільними класами 
(у тому числі 
поглиблене вивчення 

предметів) 

До 10.09 

УО АР ХМР, 

ХФМЛ № 27 

Удальцова Н.О. аналітичні 

матеріали 

27.  Інформація про 

організацію 
допрофільної 
підготовки та 

профільного 
навчання у районі  

До 10.09 

УО АР ХМР, 

ХФМЛ № 27 

Удальцова Н.О. аналітичні 

матеріали 

28.  Інформація про 
навчальні заклади, в 
яких навчання 

здійснюється у дві 
зміни 

До 10.09 

УО АР ХМР  Удальцова Н.О. аналітичні 
матеріали 

29.  Інформація про 
оптимізацію мережі 
навчальних закладів 

та їх розвиток у 
районі 

До 10.09 

УО АР ХМР  Удальцова Н.О. аналітичні 
матеріали 

30.  Мережа ліцеїв, 
гімназій, 
спеціалізованих шкіл 

на 2012/2013 
навчальний рік 

До 15.09 

УО АР ХМР  Удальцова Н.О. аналітичні 
матеріали 

31.  Звіт денного 
загальноосвітнього 
навчального закладу 

(за станом на 5 
вересня) 

До 20.09  

УО АР ХМР, 
ХФМЛ № 27, 
ХЗШІ № 14 

Удальцова Н.О. аналітичні 
матеріали 
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32.  Інформація щодо 

використання 
програмних засобів 
навчального 

призначення у 
2011/2012 

навчальному році. 

До 20.09 УО АРХМР, 

заклади 
освіти міської 
мережі 

Масхарашвілі 

Т.О. 

узагальнена 

інформація 

33.  Звіт вечірньої 
(змінної) школи (за 

станом на 5 вересня) 
 

До 20.09 

УО АР ХМР  Удальцова Н.О. аналітичні 
матеріали 

34.  Аналіз форми 
державного 
статистичного 

спостереження №77-
РВК «Звіт про 

кількість дітей 
шкільного віку» 

до 25.09 УО АР ХМР Шепель В.М. аналітична 
довідка 

35.  Мережа вечірніх 

класів (груп) та учнів 
у них 

До 15.10 

УО АР ХМР  Удальцова Н.О. аналітичні 

матеріали 

36.  Аналітична робота з 
формою РВК – 83 

жовтень УО АР ХМР  Безсонова Н.О. узагальнені  
матеріали 

37.  Аналіз стану 

відповідності мережі 
навчальних закладів 
культурним потребам 

та демографічному 
складу населення 

міста 

жовтень УО АР ХМР  Горбачова І.І. 

Воробйова Н.М. 

Інформація 

38.  Додатки до звіту 
форми ЗНЗ – 1 

(Форми Д-4, Д-5,  
Д-6, Д-7, Д-8) 

До 10.11 

УО АР ХМР  Удальцова Н.О. аналітичні 
матеріали 

39.  Інформація про 
вивчення та 
викладання 

іноземних мов у 
загальноосвітніх 

навчальних закладах 

До 20.11 

УО АР ХМР, 
ХФМЛ № 27, 
ХЗШІ № 14 

Удальцова Н.О. аналітичні 
матеріали 

40.  Аналіз стану та 
перспектив розвитку 

міжнародного 
співробітництва у 

навчальних закладах 
м.Харкова 

листопад УО АР ХМР  Сергєєва О.М. звітна 
інформація 

41.  Аналіз виконання 

управліннями освіти 
та навчальними 
закладами   
Програми розвитку і 
функціонування 
української мови у м. 

до 05 грудня УО АР ХМР  Сергєєва О.М. 

Васькова Л.В. 

інформація на 

апаратну 
нараду, 
нараду 

заступників 
начальників 
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Харкові на 2008-2012 
роки та Програми 
розвитку і 
функціонування 
російської мови та 
культури у м. Харкові 
на 2008-2012 роки 

42.  Аналіз результатів 
державної атестації 

навчальних закладів 
м. Харкова у 2011 

році 

до 10 грудня УО АР ХМР Шепель В.М. звітна 
інформація 

43.  Кадровий склад 
Департаменту освіти 
(форми 6-ПВ, 9-ДС) 

грудень-
січень 

Департамент 
освіти міської 
ради 

Безсонова Н.О. звіт 

44.  Аналіз виконання 
наказів по 
Департаменту освіти 

та рішень апаратних 
нарад. 

Аналіз стану роботи 
Департаменту освіти 
зі зверненнями 

громадян та 
службовою 
кореспонденцією 

щоквартально Департамент 
освіти міської 
ради 

Закіпний М.М. 
Кожевникова 
М.В. 

довідка на 
апаратну 
нараду 

45.  Аналіз стану 
профілактичної 
роботи щодо 

запобігання дитячому 
травматизму 

щоквартально 
до 30 числа 
останнього 

місяця 
кварталу 

УО АР ХМР, 
навчальні 
заклади 

міської 
мережі 

Воробйова Н.М. звітна 
інформація 

46.  Аналіз виконання ст. 

35 Закону України 
«Про освіту» та ст. 6 
Закону України «Про 

загальну середню 
освіту» 

щоквартально 

до 15 числа 
останнього 
місяця 

кварталу 

УО АРХМР Шепель В.М. звітна 

інформація 

47.  Аналіз та 

узагальнення роботи 
управлінь освіти 
районів міста з обліку 

продовження 
навчання та 

працевлаштування 
випускників 
навчальних закладів  

до 14.02.2011 

(попередній) 
щомісяця 
(червень – 

серпень),  
щочетверга 

до 08 жовтня 
(вересень – 
жовтень) 

УО АРХМР Воробйова Н.М. аналітична 

довідка 

48.  Звіт про продовження 
навчання для 
здобуття повної 

загальної середньої 
освіти випускниками 

9-х класів 
загальноосвітніх  
 

до 10 грудня 
 
 

УО АРХМР, 
навчальні 
заклади  

міської 
мережі 

Воробйова Н.М. звіт 
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навчальних закладів 

(Форма №1-ЗСО) 

49.  Моніторинг стану 
інформатизації 

навчальних закладів 
м. Харкова 

До 25.01 
До 25.06 

До 25.10 
(звіти від 

районів) 

УО АРХМР, 
навчальні 

заклади  
міської 

мережі 

Дегтярьова О.А. 
 

Узагальнений 
звіт 

50.  Щоквартальний звіт з 
інформатизації: 
- поставка НКК та 

окремих комп’ютерів; 
- кількість дітей на 1 

комп’ютер; 
- кількість шкіл, 
підключених до 

мережі Інтернет; 
- кількість шкіл, які 

мають мультимедійне 
обладнання; 
- кількість шкіл, що 

мають Веб-сайти. 

До 20.03 
До 20.06 
До 20.09 

До 10.12 
(звіти від 

районів) 

УО АРХМР, 
навчальні 
заклади  

міської 
мережі 

Дегтярьова О.А. 
 

Узагальнений 
звіт до ГУОН 
ХОДА 

51.  Каталог освітніх 
ресурсів. 

До 15.02 
До 15.10 

 

УО АРХМР, 
заклади 

освіти міської 
мережі 

Масхарашвілі 
Т.О. 

узагальнена 
інформація 

52.  Аналіз 
функціонування 

сайтів навчальних 
закладів міста. 

Щомісячно  
до 05 числа 

УО АРХМР, 
заклади 

освіти міської 
мережі 

Масхарашвілі 
Т.О. 

 

узагальнена 
інформація 

53.  

Звіт про рух учнів 
протягом місяця 

щомісяця  

(до 5 числа 
наступного 

місяця 

УО АР ХМР, 

ХФМЛ № 27, 
ХЗШІ № 14 

Удальцова Н.О. аналітичні 

матеріали 

54.  
Звіт про рух учнів, які 
прибули з-за кордону 

щомісяця  
(до 5 числа 
наступного 

місяця) 

УО АР ХМР, 
ХФМЛ № 27, 
ХЗШІ № 14 

Удальцова Н.О. аналітичні 
матеріали 

55.  Проставлення 

апостилю 
За запитом 

УО АР ХМР  Удальцова Н.О. дані за 

формою 

 

4.2. Інспекторсько-методичні,  тематичні перевірки з питань організації 

навчально-виховного процесу 

№ 

з/п 

Тематика перевірок Терміни 

виконання 

Вихід 

інформації 

Відповідальний 

1.  Організація навчання на базі 

пенітенціарних установ 

січень Довідка до 

апаратної наради, 
наради 

заступників 
начальників 

Удальцова Н.О. 

2.  Вивчення стану управлінської 
діяльності щодо нормативності 

ведення ділової документації у 

лютий Довідка до 
апаратної наради, 

наради 

Шепель В.М. 
Воробйова Н.М. 

Білогрищенко Н.П. 
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№ 

з/п 

Тематика перевірок Терміни 

виконання 

Вихід 

інформації 

Відповідальний 

ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ міста. заступників 
начальників 

Зелінський Ю.І. 
Удальцова Н.О. 

Горбачова І.І. 

3.  Вивчення стану роботи з 
питань охорони праці у 
навчальних закладах.  

лютий-березень Довідка до 
апаратної наради, 
наради 

начальників 

Закіпний М.М. 

4.  Комплексне вивчення стану 
управлінської діяльності 

управління освіти адміністрації 
Орджонікідзевського району 
Харківської міської ради та 

підпорядкованих йому 
навчальних закладів щодо 

виконання законодавства 
України в галузі освіти 

березень Довідка до 
апаратної 

наради, наради 
начальників 

Шепель В.М. 

5.  Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 
харчування в навчальних 
закладах міста. 

березень  Довідка до 

апаратної наради, 
наради 
начальників 

Горбачова І.І. 

Білогрищенко 
Н.П. 
Коротка Л.В. 

6.  Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 
навчання за індивідуальною та 

екстернатною формами 
навчання в навчальних 
закладах міста. 

березень-червень Довідка до 

апаратної наради, 
наради 

заступників 
начальників 

Удальцова Н.О. 

7.  Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 
закінчення навчального року та 

проведення державної 
підсумкової атестації у 
загальноосвітніх навчальних 

закладах усіх типів і форм 
власності м. Харкова. 

травень-червень Довідка до 

апаратної наради, 
наради 

заступників 
начальників 

Шепель В.М. 

8.  Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 
відпочинку та оздоровлення 
дітей у навчальних закладах 

міста. 

червень Довідка до 

апаратної наради, 
наради 
начальників 

Горбачова І.І. 

9.  Вивчення стану управлінської 
діяльності щодо організації 

навчально-виховного процесу 
на початку 2012/2013 

навчального року та обліку 
дітей шкільного віку. 

вересень-жовтень Довідка до 
апаратної наради, 

наради 
заступників 

начальників 

Шепель В.М. 

10.  Вивчення стану управлінської 
діяльності щодо організації 

медичного обслуговування 
дітей та обстеження 

працівників навчальних 
закладів міста. 

вересень-жовтень Довідка до 
апаратної наради, 

наради 
начальників 

Горбачова І.І. 
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№ 

з/п 

Тематика перевірок Терміни 

виконання 

Вихід 

інформації 

Відповідальний 

11.  Вивчення стану дотримання 
положень нормативних 

документів з трудового 
законодавства у приватних 
навчальних закладах. 

жовтень-листопад Довідка до 
апаратної наради, 

наради 
начальників 

Безсонова Н.О. 
Збицька О.Л. 

12.  Вивчення стану дотримання 

законодавства з охорони прав 
дитинства, соціального захисту 

дітей, профілактичної роботи 
щодо запобігання 
правопорушенням та злочинам 

серед дітей у навчальних 
закладах міста. 

жовтень-листопад Довідка до 

апаратної наради, 
наради 

начальників 

Левада Т.О. 

13.  Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 
харчування в навчальних 
закладах міста. 

листопад Довідка до 

апаратної наради, 
наради 
начальників 

Горбачова І.І. 

Білогрищенко 
Н.П. 
Коротка Л.В. 

14.  Вивчення стану дотримання 
законодавства з охорони прав 
дитинства у навчальних 

закладах міського 
підпорядкування. 

листопад Довідка до 
апаратної наради, 
наради 

начальників 

Левада Т.О. 

15.  Вивчення стану цільового 

використання 
навчальними закладами 
комунальної форми  

власності м. Харкова 
комп’ютерної,  

мультимедійної техніки та 
послуг Інтернет-зв’язку,  
придбаних за кошти міського 

бюджету та цільового 
використання бюджетних 

коштів. 

листопад Довідка до 

апаратної наради, 
наради 
начальників 

Дегтярьова О.А. 

16.  Вивчення стану управлінської 
діяльності навчальних закладів 
міста та районних управлінь 

освіти з питань охорони життя 
і здоров’я вихованців та 

запобігання усім видам 
дитячого травматизму. 
Вивчення системи роботи РМК 

(ІМЦ) щодо координації 
діяльності Шкіл сприяння 

здоров'ю. 

січень-грудень Довідка до 
апаратної наради, 
наради 

начальників 

Воробйова Н.М. 
Сергеєва О.М. 

 
 

 
 

 
 



 

 104 

 
4.3. Аналітична діяльність з питань організації навчально-виховного процесу 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін Назва 

установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

аналітичної 

бази 

Вихід 

інформації 

Відповідальний 

  

1.  Зведення рейтингів 
управлінь освіти 
адміністрацій районів за 

результатами їх 
діяльності у 2011 році 

до 15 
січня 

УО АР ХМР  інформація до 
апаратної 
наради, наради 

начальників 

Стецюра Т.П. 

2.  Аналіз роботи управлінь 
і навчальних закладів 
міста щодо обліку 

нещасних випадків з 
учнями і вихованцями 

упродовж 2011 року 

до 18 
січня 

УО АР ХМР, 
навчальні 
заклади  

міської 
мережі 

довідка   Воробйова Н.М. 

3.  Аналіз функціонування 
сайтів управлінь освіти 

районів міста та 
загальноосвітніх 

навчальних закладів 
міста 

січень УО АР ХМР 
навчальні 

заклади міста 

довідка на 
апаратну 

нараду, нараду 
начальників 

Масхарашвілі 
Т.О. 

 

4.  Вивчення стану 

управлінської діяльності 
щодо організації 

виконання Закону 
України «Про мови…» у 
ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ міста. 

лютий-

березень  

УО АР ХМР довідка на 

апаратну 
нараду, нараду 

заступників 
начальників  

Горбачова І.І. 

Воробйова Н.М. 
Зелінський Ю.І. 

Осьмачко О.І. 
Васькова Л.В. 

5.  Вивчення стану 
управлінської діяльності 

щодо забезпечення 
інформатизації освіти та 
роботи навчальних 

закладів м. Харкова з 
програмним комплексом 

«Міська освітня 
мережа». «Створення в 
шкільних бібліотеках-

медіатеках системи 
повноцінного 

забезпечення фахових 
інформаційних потреб 
учасників навчально-

виховного процесу». 

березень-
квітень 

(надання 

інформації 

від районів 

до 

01.03.2012) 

УО АР ХМР довідка на 
апаратну 

нараду, нараду 
заступників 
начальників  

Дегтярьова О.А. 
Міщенко С.М. 

Бут-Гусаїм Н.В. 
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6.  Аналіз діяльності 
позашкільних 
навчальних закладів по 

залученню дітей та 
молоді до науково-

технічної творчості. 

березень 
– травень 

УО АР ХМР довідка на 
апаратну 
нараду, нараду 

заступників 
начальників  

Дзюба Т.В. 

7.  Вивчення стану 
управлінської діяльності 

щодо організації роботи 
з дітьми, які віднесені до 

спеціальних медичних 
груп та щодо організації 
фізкультурно-

оздоровчої та 
спортивно-масової 

роботи. 

квітень УО АР ХМР довідка на 
апаратну 

нараду, нараду 
заступників 

начальників  

Зелінський Ю.І. 

8.  Аналіз стану роботи 
щодо забезпечення 

навчальних закладів 
міста молодими 

спеціалістами  

квітень-
травень 

УО АР ХМР інформація на 
апаратну 

нараду, нараду 
начальників 

Збицька О.Л, 

9.  Контроль за розробкою 
та складанням робочих 

навчальних планів у 
навчальних закладах  

усіх типів та форм 
власності 

квітень - 
червень  

 

загальноосвіт
ні та 

позашкільні 
навчальні 

заклади міста 

затвердження 
/погодження 

робочих 
навчальних 

планів 

Стецюра Т.П. 
Шепель В.М. 

Удальцова Н.О. 
Дегтярьова О.А. 

Воробйова Н.М. 
Зелінський Ю.І. 
 

10.  Аналіз роботи кафедр 
вищих навчальних 

закладів на базі шкіл 
міста  

травень УО АР ХМР інформація Дегтярьова О.А. 

11.  Про стан дотримання 

нормативності при 
залученні та 

використанні 
позабюджетних коштів. 

жовтень-

листопад 

УО АР ХМР довідка на 

апаратну 
нараду, нараду 

заступників 
начальників  

Шуляк О.О. 

12.  Аналіз стану 

функціонування освітніх 
округів та організації 

профільного навчання 
на базі МНВК 

листопад Освітні 

округи 
 

міжшкільні 
навчально-
виробничі 

комбінати 
міста 

довідка 

 

Удальцова Н.О 

 

13.  Про порядок ведення 
бухгалтерського обліку  
в навчальних закладах, 

які знаходяться на 
фінансово-

господарській 
самостійності 

листопад Навчальні 
заклади, 
наділені 

правом 
фінансово-

господарської 
самостійності 

довідка на 
апаратну 
нараду, нараду 

начальників 

Коротка Л.В. 
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14.  Аналіз роботи управлінь  
освіти районів міста 
щодо виконання Законів 

України «Про звернення 
громадян», «Про доступ 

до публічної 
інформації»  

до 15 
грудня 

УО АР ХМР  довідка на 
апаратну 
нараду, нараду 

начальників 
управлінь 

освіти 
 

Закіпний М.М. 

15.  Аналіз договірних та 

орендних відносин між 
управліннями освіти та 

іншими організаціями і 
суб’єктами 
підприємницької 

діяльності упродовж 
2012 року 

грудень управління 

освіти районів 
міста 

довідка Закіпний М.М. 

16.  Аналіз стану організації 
проведення осінніх, 
зимових, весняних 

канікул учнів у 
навчальних закладах  

міста  

упродовж 
року 

УО АР ХМР інформації  Дзюба Т.В. 

17.  Організація проведення 
осінніх, зимових, 

весняних канікул учнів 
у навчальних закладах 

міста. 

протягом 
року 

УО АР ХМР довідка на 
апаратну 

нараду, нараду 
заступників 

начальників  

Дзюба Т.В. 

18. 7 Коригування 
управлінської діяльності 

керівників навчальних 
закладів  та 

консультативна робота 

1 раз на 
місяць  

УО АР ХМР матеріали на 
наради 

керівників 
навчальних 

закладів 
районів  

куратори 
районів 

 

4.4. Аналітична робота з питань фінансово-економічної діяльності   

 

№ 

з/п 

Назва завдання Термін Вихід 

інформації 

Відпові-

дальний 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1.  Складання кошторисів та 

розрахунків до них до 
затвердженого бюджету на 
2013 рік по Департаменту 

освіти, його структурних 
підрозділах, міських освітніх 

програмах та підвідомчих 
закладах  

січень-лютий затвердження 

фінансових 
документів 

Примак Т.М.  

2.  Підведення підсумків 

виконання бюджету по галузі 
“Освіта”, по освітніх 

програмах та міській мережі у 
2011 році. 

лютий звіт, 

інформація на 
апаратну 

нараду та на  
нараду 

Коротка Л.В. 
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 начальників 

3.  Формування перспективної 

мережі навчальних закладів на 
2012/2013  навчальний рік 

травень інформація Примак Т.М.  

4.  Розрахунки статистичного 

прогнозу функціонування 
навчальних закладів у 
2012/2013 н. р. 

травень звіт Примак Т.М.  

5.  Контроль за організацією 
виплати заробітної плати, 

відпускних та матеріальної 
допомоги на оздоровлення 
згідно із законодавством 

України 

травень – 
липень 

інформація Коротка Л.В. 
Примак Т.М. 

 

6.  Формування мережі 

навчальних закладів міста на 
2012/2013 навчальний рік та 
підготовка відповідного 

проекту рішення виконавчого 
комітету міської ради 

серпень-

вересень 
 

проект 

рішення 
міськвиконко
му 

Примак Т.М.  

7.  Організація складання, 
перевірка та підготовка до 
погодження штатних розписів 

навчальних закладів міста 
станом на 01.09.2012 

вересень- 
листопад 

погоджені 
штатні 
розписи 

Примак Т.М.  

8.  Формування проекту 
бюджету, складання 
бюджетних запитів та 

підготовка до затвердження 
бюджету галузі «Освіта» та 

«Фізична культура і спорт» на  
2013 рік 

жовтень-
грудень 

бюджетний 
запит  

Примак Т.М.  

9.  Підготовка звіту про підсумки 

виконання заходів розділу 
«Розвиток матеріально-

технічної бази навчальних 
закладів» Комплексної 
програми розвитку освіти  у 

м. Харкові на 2011-2015 роки  

листопад-

грудень 
 

звіт Примак Т.М.  

10.  Зведення та аналіз фінансових 
звітів про залучення 

позабюджетних коштів для 
потреб освіти за 2012 рік 

щоквартально звітна  
інформація 

Коротка Л.В.  

11.  Проведення перевірок стану 
обліку і зберігання товарно-

матеріальних  цінностей 
закладів підвідомчої мережі у 

матеріально-відповідальних 
осіб 
 

щоквартально протокол Коротка Л.В.  

12.  Контроль за станом організації 
харчування учнів та 
вихованців навчальних 

щоквартально  довідка  Коротка Л.В.  
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закладів міста  

13.  Підготовка звіту про підсумки 
виконання «Програми 
соціально-економічного 

розвитку м.Харкова» за 2012 
рік по галузі «Освіта» 

щоквартально звіт Примак Т.М.  

4.5. Робота з питань інженерно-технічного забезпечення  функціонування 

навчальних закладів  

 

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін 

Вихід 

інформації 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 

Обробка інформації та підготовка 

плану капітальних ремонтів 
навчальних закладів відповідно до:  

- заходів розділу «Розвиток 
матеріально-технічної бази 
навчальних закладів м. Харкова» 

Комплексної програми розвитку 
освіти м. Харкова на 2011-2015 роки 

у 2012 році»; 
- планів капітальних ремонтів за 
рахунок видатків по галузі «Освіта» у 

бюджетах районів міста; 
- планів капітальних ремонтів за 

кошти міського бюджету в 
навчальних закладах  міської мережі 

січень-
лютий 

Інформація Костюшин О.С.  

2. 

Укладання договорів з підрядними 
організаціями на ремонтні роботи 

згідно з програмою економічного та 
соціального розвитку м. Харкова на 

2012 рік 

лютий – 
квітень 

Наказ 
Договір 

Костюшин О.С.  

3. 
Організація та проведення санітарно-
екологічного очищення територій 

навчальних закладів міста 

постійно 
Наказ 

Інформація 
Костюшин О.С. 
 

 

4. 
Контроль за проведенням робіт з 
підготовки навчальних закладів до 
початку опалювального сезону 

травень – 
жовтень 

Інформація Спасібо В.М.  

5. 

Аналіз використання бюджетних 

коштів міського бюджету при 
проведенні ремонтних робіт згідно із 

заходами розділу «Розвиток 
матеріально-технічної бази 
навчальних закладів м. Харкова» 

Комплексної програми розвитку 
освіти м. Харкова на 2011-2015 роки 

у 2012 році 

березень – 
листопад 

Акти 
виконаних 
робіт, Ф-2 

Костюшин О.С.  

6. 

Підготовка інформацій до міських 
штабів з питань підготовки 

навчальних закладів до роботи в 
осінньо-зимовий період 2012-2013 
років 

червень – 

вересень 
Інформація Спасібо В.М.  
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7. 

Формування перспективного плану 

капітальних ремонтів навчальних 
закладів міста на 2013 рік 

жовтень – 

листопад 

План 

ремонтів 
Костюшин О.С.  

8. 

Проведення нарад з керівниками 

господарчих груп управлінь освіти 
районних адміністрацій Харківської 
міської ради з питань: 

- організації підготовчої роботи для 
проведення капітальних ремонтів в 

навчальних закладах  міста згідно із 
заходами розділу «Розвиток 
матеріально-технічної бази 

навчальних закладів м. Харкова» 
Комплексної програми розвитку 

освіти м. Харкова на 2011-2015 роки 
у 2012 році; 
- організації роботи щодо підготовки 

навчальних закладів до 
функціонування в осінньо-зимовий 

період; 
- організації проведення санітарно-
екологічного очищення територій 

навчальних закладів міста; 
- початку проведення ремонтних 
робіт у навчальних закладах  міста; 

- організації контролю за 
підготовкою навчальних закладів до 

роботи в новому навчальному році; 
- стану проведення капітальних 
ремонтів; 

- підбиття підсумків щодо 
організації роботи навчальних 

закладів з питань підготовки до 
нового навчального року та до 
опалювального сезону; 

- підготовки навчальних закладів до 
початку опалювального сезону та 

аналіз використання енергоносіїв; 
- формування перспективного плану 
проведення капітальних ремонтів 

навчальних закладів міста за кошти 
міського та районних бюджетів 

згідно з 

графіком 
 
 

січень 
 

 
 
 

 
 

 
 

лютий 

 
 

 
березень 

 

 
квітень 

 

червень 
 

 
липень 

 

серпень 
 

 
 
 

вересень 
 

 
жовтень 

 

 
 

Протоколи Костюшин О.С.  

9. 

Робота з протоколами міських штабів 

по підготовці навчальних закладів до 
роботи в осінньо-зимовий період 

постійно Листи 

Костюшин О.С. 

Спасібо В.М. 
Сало О.Ю. 

 

10. 

Контроль за наявністю та спилом 

сухих, аварійних та фаутних дерев в 
навчальних закладах  міста. 

постійно Інформація Сало О.Ю.  

11. 
Аналіз споживання енергоносіїв 
навчальними закладами  міста. 

постійно Інформація Сало О.Ю.  

12. 
Аналіз впровадження 
енергозберігаючих технологій 
навчальними закладами  міста 

постійно Інформація 
Сало О.Ю. 
Спасібо В.М. 
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4.6. Інформаційно-роз’яснювальна робота щодо підготовки та проведення у 2012 

році зовнішнього незалежного оцінювання 

 

№ Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про вик. 

1 Забезпечення оперативного 
інформування управлінь освіти 

адміністрацій районів Харківської 
міської ради та загальноосвітніх 

навчальних закладів  з питань 
організації, підготовки та проведення 
зовнішнього незалежного 

оцінювання.  

Упродовж року Дегтярьова О.А.  

2 Підготовка та висвітлення інформації 
про зовнішнє незалежне оцінювання 

на офіційному сайті Департаменту 
освіти. 

Упродовж року Дегтярьова О.А.  

3 Контроль за станом інформаційно-
роз’яснювальної та організаційно-

методичної роботи управлінь освіти 
адміністрацій районів Харківської 

міської ради та загальноосвітніх 
навчальних  закладів з питань 
підготовки випускників до 

зовнішнього незалежного 
оцінювання. 

Упродовж року Дегтярьова О.А.  

5 Оновлення бази даних 

відповідальних за зовнішнє 
незалежне оцінювання у районних 
управліннях освіти. 

До 15.01.2012 

 
До 15.09.2012 

Дегтярьова О.А.  

6 Проведення інформаційно-
роз’яснювальної роботи серед 
управлінь освіти адміністрацій 

районів Харківської міської ради та 
загальноосвітніх навчальних  

закладів щодо проведення пробного 
тестування. 

Упродовж року Дегтярьова О.А.  

7 Сприяння реєстрації випускників на 
основну сесію ЗНО. 

Згідно з 
термінами, 

визначеними 
МОН України 

Дегтярьова О.А.  

8 Участь у організаційно-методичних 

заходах, що проводяться  ГУОН 
ХОДА та ХРЦОЯО з питань 
підготовки та проведення 

зовнішнього незалежного 
оцінювання, та забезпечення 

виконання заходів, що входять до 
компетенції Департаменту освіти. 

Упродовж року Дегтярьова О.А.  
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РОЗДІЛ 5. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

Методична проблема: «Підвищення якості освіти шляхом удосконалення 

професійної компетентності педагогів» 

 

5.1. Організація навчання різних категорій педагогічних працівників  

 

 Зміст заходу Термін 

виконання 

Місце 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1.  Науково-методичний семінар 

для методистів з бібліотечних 
фондів, голів методичних 

об’єднань шкільних 
бібліотекарів «Шляхи 
формування професійної 

компетентності бібліотечних 
спеціалістів» 

січень НМПЦ Бут-Гусаїм Н.В.  

2.  Семінар для методистів 

районних методичних центрів, 
керівників районних 
методичних об’єднань  

вихователів-методистів 
«Перспективне планування 

розвивально-виховної 
діяльності дітей дошкільного 
віку в відповідності до вимог 

Базової програми розвитку 
дитини дошкільного віку «Я у 

Світі» 

січень Жовтневий 

район  
 

Осьмачко О.І.  

3.  Семінар для методистів-
позашкільних навчальних 
закладів «Робота методиста 

позашкільного навчального 
закладу щодо удосконалення 

професійної компетентності 
керівників гуртків» 

лютий ПДЮТ 
«Істок» 

Дзюба Т.В.  

4.  Семінар-практикум для 

методистів з бібліотечних 
фондів, голів методичних 
об’єднань шкільних 

бібліотекарів «Створення та 
функціонування медіатек на базі 

шкільних бібліотек» 

лютий Дзержинський 

район 

Бут-Гусаїм Н.В.  

5.  Семінар для методистів з 
виховної роботи та кураторів 
учнівського самоврядування 

«Новітні тенденції, стратегії і 
шляхи розвитку учнівського 

самоврядування в сучасному 
навчальному закладі» 

лютий НМПЦ 
Московський 
район 

Полякова І.В.  
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6.  Семінар для завідувачів 

методичних центрів «Атестація 
педагогічних працівників як 
фактор стимулювання 

підвищення їх професійної 
компетентності» 

лютий НМПЦ  Дулова А.С. 

Явтушенко І.Б. 

 

7.  Науково-практичні семінари для 

методистів методичних центрів 
та заступників директорів з 

навчально-виховної роботи 
опорних шкіл системи 
допрофільної та профільної 

освіти міста за темами: 
- «Вимоги до програм 

елективних курсів»; 
- «Організаційно-змістовне 
моделювання профільного 

навчання»; 
- «Навчально-дидактичне та 

інформаційне забезпечення 
профільного навчання» 

 
 

 
 
 

 
 

лютий 
 
квітень 

 
 

листопад 

НМПЦ 
Житник Б.О. 
Васькова Л.В. 

 

8.  Інструктивно-методичний 
семінар для координаторів шкіл 

сприяння здоров’ю  «Шляхи 
удосконалення оздоровчо- 

спортивної, просвітницької 
роботи в Школах сприяння 
здоров’ю» 

лютий 
жовтень 

НМПЦ Сергєєва О.М.   

9.  Семінар-практикум для 

методистів з бібліотечних 
фондів, голів методичних 

об’єднань шкільних 
бібліотекарів «Створення та 
адміністрування веб-сторінок 

шкільної бібліотеки як крок до 
інтегрованого спілкування з 

користувачами» 

березень Комінтернівсь

кий 
ХСШ №77 

 

Бут-Гусаїм Н.В.  

10.  Науково-практичний семінар 
для методистів з початкового 
навчання «Використання 

інноваційних технологій у 
початкових класах – шлях до 

якісної освіти» 

квітень НМПЦ  Явтушенко І.Б. 
МЦ 
Дзержинського, 

Орджонікідзев-
ського, Ленінського 

районів  

 

11.  Семінар для методистів 
районних методичних центрів, 

керівників районних 
методичних об’єднань 
вихователів-методистів  

«Організація фізкультурної 
роботи в дошкільному 

навчальному закладі відповідно 
до вимог Базової програми 
розвитку дитини дошкільного 

віку «Я у Світі» 

квітень Орджонікідзе
вський район  

 

Осьмачко О.І.  
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12.  Постійно діючий семінар для 

керівників позашкільних 
навчальних закладів «Діяльність 
адміністрації позашкільного 

навчального закладу щодо 
удосконалення професійної 

компетентності педагогічних 
працівників» 

квітень 

 
жовтень 
 

СЮТ № 4 

 
ЦДЮТ №3 
 

Дзюба Т.В.  

13.  Семінар для методистів з 

виховної роботи «Роль 
оцінювання якості і 
результативності виховної 

діяльності навчальних закладів 
у забезпеченні національного 

виховання, розвитку і 
соціалізації дітей та молоді» 

вересень НМПЦ 

Дзержинський 
район 

Полякова І.В.  

14.  Семінар для методистів з 
психологічних служб та 

початкового навчання  
«Взаємодія педагога та 

психолога на етапі адаптації 
учнів 1-х, 5-х класів до нових 
умов навчання» 

вересень ХГ № 82 Калініченко О.В. 
Явтушенко І.Б. 

 

15.  Семінар для завідувачів 

методичних центрів 
«Організація методичного 

забезпечення роботи над 
методичною проблемою на рівні 
району» 

жовтень Дзержинський 

район 

Дулова А.С. 

Явтушенко І.Б. 

 

16.  Семінар для методистів 

районних методичних центрів, 
керівників районних 

методичних об’єднань 
вихователів-методистів 
«Проектна діяльність як 

інтегрований компонент 
системи освіти в дошкільному 

навчальному закладі» 

жовтень  Червонозавод

ський район  

Осьмачко О.І.  

17.  Семінар для завідувачів 
методичних центрів 

«Організація підготовки 
керівника-менеджера 
загальноосвітнього навчального 

закладу в районному 
методичному центрі» 

листопад Орджонікідз. 
район 

Дулова А.С. 
Явтушенко І.Б. 

 

18.  Майстер-клас для методистів з 

бібліотечних фондів, голів 
методичних об’єднань шкільних 
бібліотекарів із використання 

ІКТ в бібліотечній практиці  

листопад Московський Бут-Гусаїм Н.В.  

19.  Семінар для заступників 
директорів з навчально-

виховної роботи позашкільних 
навчальних закладів «Шляхи 

грудень ПНЗ Дзюба Т.В. 
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5.2. Аналітична діяльність. Вивчення стану організації методичної роботи, 

спрямованої на підвищення компетентності педагогічних працівників 

 

№ Зміст заходу Термін виконання Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1.  Аналіз роботи управлінь освіти щодо 
підготовки і проведення Новорічних, 

різдвяних свят та організації зимових 
канікул у навчальних закладах міста 

січень Дзюба Т.В.  

2.  Аналіз діяльності Шкіл сприяння 
здоров’ю  

березень Сергєєва О.М. 
 

3.  Вивчення стану розвитку учнівського 
самоврядування в навчальних закладах 
міста 

березень-квітень Полякова І.В.  

удосконалення професійної 

компетентності педагогічних 
працівників» 

20.  

Постійно діючий семінар для 

новопризначених керівників 
шкіл «Основи управління 
загальноосвітніми навчальними 

закладами»: 
- удосконалення структури 

персоналу (встановлення 
надбавок, доплат, 
сумісництво); 

- нормативні вимоги до 
ведення ділової документації 

у начальному закладі; 
- посадові та робочі 
інструкції; мета і порядок їх 

розроблення;  
- організація роботи з 

охорони праці 

 

 
 
 

 
січень 

 
 
 

лютий 
 

 
березень 
 

жовтень 
 

 

 
 
 

 
НМПЦ  

 
 
 

НМПЦ  
 

 
НМПЦ  
 

НМПЦ  

 

 
 
 

 
Безсонова Н.О. 

 
 
 

Шепель В.М. 
 

 
Безсонова Н.О. 
 

Закіпний М.М. 

 

21.  Консультації для методистів з 
бібліотечних фондів, шкільних 
бібліотекарів (індивідуальні та 

групові зі створення проектів, 
звітів, створення іміджу 

бібліотеки, трансформації 
шкільних бібліотек у медіатеки) 

протягом  
року 

НМПЦ Бут-Гусаїм Н.В.  

22.  Консультування педагогічних 
працівників різних категорій 

щодо особливостей 
запровадження та навчально-

методичного забезпечення 
профільного навчання 

кожна  

друга 
п’ятниця 

місяця 

 

Житник Б.О. 
Васькова Л.В. 
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4.  Вивчення системи роботи методичних 

центрів управлінь освіти адміністрації 
районів Харківської міської ради щодо 
координації діяльності фізкультурної 

роботи з дітьми дошкільного віку 

квітень  Осьмачко О.І.  

5.  Аналіз стану роботи шкільних бібліотек 
та стану і перспектив розвитку шкільних 

бібліотек-медіатек 

травень  
 

 

Бут-Гусаїм Н.В.  

6.  Аналіз стану забезпеченості навчальних 
закладів підручниками, навчальною, 

довідковою та методичною літературою 

червень, вересень Бут-Гусаїм Н.В.  

7.  Вивчення стану науково-методичного 
забезпечення діяльності методистів з 
психологічних служб управлінь освіти 

адміністрацій Дзержинського, 
Комінтернівського,  Червонозаводського 

районів 

вересень Калініченко О.В.  

8.  Аналіз стану та перспективи розвитку 
міжнародного співробітництва в 

загальноосвітніх навчальних закладах 

жовтень Сергєєва О.М. 
 

9.  Узагальнення перспективного досвіду 
організації допрофільного та профільного 
навчання управлінням освіти 

адміністрації Київського району  

жовтень-грудень  
 

Васькова Л.В. 
Житник Б.О. 

 

10.  Вивчення стану реалізації 
відновлювальної функції методичними 

центрами управлінь освіти адміністрацій 
районів Харківської міської ради 

листопад Явтушенко І.Б.  

11.  Аналіз роботи управлінь освіти 
адміністрацій районів щодо виконання 

Програми розвитку та функціонування 
російської мови і культури у м. Харкові 

на 2008-2012 роки  

грудень 
 

Сергєєва О.М. 

 

 

5.3. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу та управлінської 

діяльності 

№ Зміст заходу Термін виконання Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1.  Оновлення банку даних мережі Шкіл 
сприяння здоров’ю 

квітень Сергєєва О.М. 
 

2.  Оновлення банку даних навчальних 
програм для реалізації варіативної 
складової робочих навчальних планів 

у профільних класах загальноосвітніх 
навчальних закладах міста 

вересень  Васькова Л.В. 

 

3.  Оновлення банку експериментальної 

та інноваційної діяльності в 
навчальних закладах міста 

вересень Осьмачко О.І. 

 

4.  Створення міського інноваційного 
банку даних «Майстри профільного 

навчання» 

вересень-грудень  

 

Васькова Л.В. 

Житник Б.О. 
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5.  Проведення нарад з методистами з 

психологічних служб за різною 
тематикою  

дві наради  

протягом року 

Калініченко О.В.  

6.  Проведення нарад з методистами з 

виховної роботи та кураторами 
учнівського самоврядування 

одна нарада 

протягом 
навчальної чверті 

Полякова І.В.  

 

5.4. Науково-методична діяльність 

№ Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1.  Проведення міського конкурсу 
професійної майстерності «Учитель 

року – 2012» 

січень-лютий Дулова А.С. 
Явтушенко І.Б. 

 

2.  Проведення міського конкурсу 
професійної майстерності 

«Вихователь року – 2012» 

лютий-березень Дулова А.С. 
Осьмачко О.І. 

 

3.  Поповнення спеціалізованої 
профорієнтаційної сторінки на 

WEB-сайті Департаменту освіти та 
надання наступних матеріалів: 

 методичних рекомендацій з 

питань організації допрофільного 
і профільного навчання у 

загальноосвітніх навчальних 
закладах міста; 

 інформації для учнів та їх 

батьків про мережу наявних у 
загальноосвітніх навчальних 

закладах міста профілів навчання 

 
 

 
 
січень 

 
 
 

 
травень 

 
 

Васькова Л.В. 
Житник Б.О. 

 

4.  Розробка та випуск методичних 
посібників, буклету «Освіта 

Харкова» 

червень-серпень Дулова А.С.  

5.  Проведення серпневої конференції 
педагогічних працівників 

серпень Дулова А.С.  

6.  Засідання міської методичної ради щоквартально Дулова А.С.  

7.  Організаційно-методичний супровід 

роботи методистів з психологічних 
служб з питання профільного 
навчання 

за окремим 

графіком 

Калініченко О.В.  

 

5.5. Організаційно-методичне забезпечення виконання заходів розділу 

«Обдарована молодь. Розвиток системи роботи з обдарованою молоддю» Комплексної 

програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки 

 

№ 

з/п 

 
Зміст заходу 

 

Термін 

виконання 

 

Відповідальні 

виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1. Науково-методичне та інформаційне забезпечення роботи з обдарованою молоддю 
 

1.1. Організація діяльності 

Координаційної ради з питань 

лютий 

травень 

Реформат М.І.  
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організації роботи з обдарованою 

молоддю 

серпень 

листопад 

1.2. Вивчення стану роботи з обдарованою 
молоддю методичних центрів 

управлінь освіти адміністрацій районів  

листопад 
 

Реформат М.І. 
 

 

1.3. Проведення науково-практичних 
семінарів для методистів районних 
методичних центрів, які координують 

роботу з обдарованими учнями: 
- «Система роботи з 

обдарованими учнями ЗНЗ нового 
типу» на базі ХНВК № 45 
«Академічна гімназія»; 

- «Науково-методичне та 
інформаційне забезпечення роботи з 

обдарованою молоддю» на базі 
НМПЦ ДО  

 
 
 

 
квітень 

 
 
вересень 

Реформат М.І. 
Гостиннікова О.М. 

 

1.4. Проведення семінару «Особливості 
використання психодіагностичної 

методики   виявлення соціально 
обдарованих учнів (для практичних 

психологів Дзержинського, 
Жовтневого, Червонозаводського 
районів) на базі НМПЦ ДО 

квітень Калініченко О.В  

1.5. Створення електронного банку даних 

методичних матеріалів щодо роботи з 
обдарованою молоддю 

грудень Гостиннікова О.М  

1.6. Забезпечення висвітлення засобами 

масової інформації ходу та 
результативності заходів Проекту  

«Обдарована молодь» Інформаційний 
супровід сторінки «Обдарована 
молодь» офіційного сайту 

Департаменту освіти 

протягом 

року 

Реформат М.І. 

Гостиннікова О.М. 

 

1.7.  Налагодження співробітництва з 
організаціями та установами регіонів 

України, робота яких спрямована на 
пошук навчання і розвиток 
обдарованих дітей та молоді 

протягом 
року 

Реформат М.І. 
 

 

2. Виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку  

 

2.1. Розробка документів, які регламентують 
роботу міської очно-заочної школи для 

обдарованих учнів 

лютий 
 

 

Гостиннікова О.М.  

2.2. Проведення міської олімпіади для 
випускників школи І ступеня «Путівка в 

науку» 

квітень Явтушенко І.Б.  

2.3. Організація і проведення міського конкурсу 
«Учень року» 

березень-
квітень 

Бут-Гусаїм Н.В.  

2.4. Проведення моніторингу результативності 

участі учнів в турнірах та інших міських 
інтелектуальних змаганнях 

травень 

 

Гостиннікова О.М.  

2.5. Проведення масових психодіагностичних травень- Калініченко О.М.  
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досліджень, спрямованих на пошук 

соціально обдарованих дітей та молоді, 
узагальнення результатів психодіагностики 
соціальної обдарованості учнів 

(Дзержинський, Жовтневий, 
Червонозаводський райони) 

листопад 

2.6. Розробка нового формату та оновлення 

даних міського інформаційного банку 
«Обдарованість»  

травень 

вересень 

Реформат М.І. 

 

 

2.7. Здійснення аналізу результатів участі учнів 

м. Харкова у Всеукраїнських учнівських 
олімпіадах та Всеукраїнському конкурсі-
захисті науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України 

червень 

 

Реформат М.І. 

Гостиннікова О.М. 

 

2.8. Проведення міських конкурсів: 
- знавців української мови; 

- знавців російської мови   
 

 
листопад 

грудень 

 
Васькова Л.В. 

Сергєєва О.М. 

 

2.9. Проведення міських учнівських командних 

турнірів: 
- юних фізиків; 
- юних істориків; 

- юних математиків; 
- юних хіміків 
- юних біологів 

- юних винахідників і раціоналізаторів 
- юних журналістів 

- юних правознавців 
- юних географів 
- юних економістів 

- юних інформатиків  

згідно з 

календарем 
міських 
учнівських 

турнірів 

Гостиннікова О.М.  

2.10. Організація учнівських конкурсів та 
турнірів спільно з вищими навчальними 

закладами та громадськими організаціями 

згідно з 
календарем 

міських 
учнівських 

турнірів 

Реформат М.І. 
Гостиннікова О.М. 

 

2.11. Організація  роботи міської очно-заочної 
школи для обдарованих учнів  

протягом 
року 

Реформат М.І. 
Гостиннікова О.М. 

 

2.12. Налагодження співпраці з вищими 
навчальними закладами,  громадськими 

організаціями щодо роботи  з обдарованими 
дітьми 

протягом 
року 

Реформат М.І. 
 

 

3. Соціальна підтримка обдарованих учнів та їх педагогів  

 

3.1. Організація і проведення урочистих 
зустрічей Харківського міського голови з 

переможцями  Всеукраїнських учнівських 
олімпіад,  конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

України, Всеукраїнських турнірів,  
випускниками - медалістами 

загальноосвітніх навчальних закладів 

травень  Дулова А.С. 
Реформат М.І. 

Гостиннікова О.М. 

 

3.2. Організаційна робота щодо призначення 
100  персональних стипендій міського 

травень-
вересень 

Реформат М.І. 
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голови «Обдарованість»  

3.3. Організаційна робота щодо призначення 

250 стипендій «Кращий учень навчального 
закладу»  

травень-

вересень 

Реформат М.І. 

 

 

3.4. Оновлення  банку даних про кращих 

педагогічних працівників загальноосвітніх 
та позашкільних навчальних закладів, чиї 
учні стали переможцями Міжнародних та 

ІV етапу Всеукраїнських предметних 
олімпіад, Всеукраїнських учнівських 

турнірів, конкурсу-захисту науково-
дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України 

серпень Реформат М.І. 

Гостиннікова О.М. 

 

3.5. Проведення урочистого прийому 

Харківського міського голови для учнів та 
студентів, нагороджених стипендією 

«Обдарованість» та «Кращий учень  
навчального закладу» 

жовтень Дулова А.С. 

Реформат М.І. 
 

 

3.6. Забезпечення проведення тижня «Ліцейські 

асамблеї»  

жовтень Дулова А.С.  

3.7. Організація відпочинку та оздоровлення 
обдарованих учнів у міських, міжнародних 
та всеукраїнських таборах-відпочинку та 

навчання    

протягом 
року 

Дулова А.С. 
Реформат М.І. 
 

 

3.8. Забезпечення участі обдарованих дітей та 
молоді  у Міжнародних та Всеукраїнських 

олімпіадах, турнірах, конкурсах, 
фестивалях, змаганнях, обміні дитячими і 
молодіжними делегаціями, 

«інтелектуальному туризмі» 

протягом 
року 

Реформат М.І. 
Гостиннікова О.М. 

 

 

5.6. Організаційно-методичне забезпечення реалізації заходів розділу 

«Інформаційні та комунікаційні технології в освіті» Комплексної програми розвитку 

освіти м. Харкова на 2011-2015 роки 

5.6.1. Комп’ютеризація навчально-виховного процесу 

№ Зміст заходу Термін Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1.  Проведення моніторингу стану 
інформатизації навчальних закладів 

м. Харкова  

До 25.01 
До 25.06 

До 25.10 
(звіти від 

районів) 

Дегтярьова О.А.  

2.  Підготовка документації щодо закупівлі 
комп’ютерної та мультимедійної техніки 

для навчальних закладів м. Харкова  

До 
01.03.2012 

Дегтярьова О.А.  

3.  Вивчення стану цільового використання 
навчальними  закладами комунальної 

форми  власності м. Харкова 
комп’ютерної,  мультимедійної техніки 
та послуг Інтернет-зв’язку,  придбаних за 

кошти міського бюджету 

1-10 
листопада 

Дегтярьова О.А.  
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4.  Приведення приміщень навчальних 

комп’ютерних комплексів у відповідність 
до вимог діючих Державних санітарних 
правил та норм влаштування і 

обладнання кабінетів комп’ютерної 
техніки в навчальних закладах 

До 

15.08.2012  

управління освіти 

адміністрацій 
районів Харківської 
міської ради, 

навчальні заклади 

 

5.  Аналіз наявності санітарних паспортів 

кабінетів інформатики та інформаційно-
комунікаційних технологій навчання. 

До 

25.08.2012 

Міщенко С.М.  

6.  Проведення ремонтних робіт, робіт з 

модернізації та технічного 
обслуговування існуючого парку 

комп`ютерної техніки закладів та установ 
освіти м. Харкова 

Упродовж 

року 

 управління освіти 

адміністрацій 
районів Харківської 

міської ради, 
навчальні заклади  

 

5.6.2. Функціонування єдиного освітнього інформаційного середовища  

1.  Сприяння реалізації проекту щодо 

підключення закладів та установ освіти 
м. Харкова до Єдиної інформаційної 
системи м. Харкова 

Упродовж 

року 

Департамент освіти   

2.  Завершення процесу розгалуження 
локальних мереж у навчальних закладах з 

метою надання можливості доступу до 
мережі Інтернет з усіх автоматизованих 

робочих місць 

До 
31.12.2012 

Навчальні заклади 
м. Харкова 

 

3.  Адміністрування, модернізація,  
вдосконалення структури та 

інформаційне наповнення контенту 
офіційного сайту Департаменту освіти 
Харківської міської ради 

Упродовж 
року 

Масхарашвілі Т.О.  

4.  Аналіз інформації щодо функціонування 
сайтів навчальних закладів міста та 
управлінь освіти адміністрації районів 

Харківської міської ради 

До 
25.03.2012 
До 

25.06.2012 
До 

25.09.2012 
До 
25.12.2012 

Масхарашвілі Т.О. 
 

 

5.  Адміністрування, модернізація,  

вдосконалення структури офіційного 
форуму Департаменту освіти Харківської 

міської ради 

Упродовж 

року 

Міщенко С.М.  

6.  Інформаційне наповнення, розвиток та 
розширення можливостей проекту 

«Шкільна Інтернет-бібліотека» 

Упродовж 
року 

Масхарашвілі Т.О.  

7.  Проведення нарад завідувачів ЛКТО 
управлінь освіти адміністрацій районів 

Харківської міської ради в режимі он-
лайн  

Січень 
Квітень 

Серпень 
Листопад 

Дегтярьова О.А. 
Міщенко С.М. 
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8.  Підготовка документації щодо закупівлі 

Інтернет-послуг для навчальних закладів 
та установ освіти  м. Харкова 

До 

01.01.2012 
До 
15.12.2012 

Войтенко Є.О.  

9.  Забезпечення доступу до мережі Інтернет 

та забезпечення навчальних закладів 
м.Харкова  необхідним обладнанням 

Упродовж 

року  

Войтенко Є.О.  

10.  Здійснення щомісячного моніторингу 

ефективності використання навчальними 
закладами ресурсів мережі Інтернет 

Щомісячно 

До 05 числа  

Войтенко Є.О.  

11.  Ведення архіву фотоматеріалів 
Департаменту освіти. 

Упродовж 
року  

Масхарашвілі Т.О.  

5.6.3.  Програмні засоби для закладів та установ освіти  

1.  Підготовка документації щодо розвитку 

та супроводу програмного комплексу 
«Міська освітня мережа» 

До 

01.01.2012 
До 
20.12.2012 

Дегтярьова О.А. 

Міщенко С.М. 

 

2.  Розвиток, вдосконалення та супровід 

єдиного програмного комплексу «Міська 
освітня мережа» 

Упродовж 

року 

Міщенко С.М.  

3.  Адміністрування баз даних програмного 
комплексу «Міська освітня мережа» 

Упродовж 
року 

Міщенко С.М.  

4.  Здійснення контролю за  ефективним 

використанням програмного комплексу 
«Міська освітня мережа» 

До 

25.03.2012 
До 
25.06.2012 

До 
25.09.2012 

До 
25.12.2012 

Міщенко С.М.  

5.  Сприяння розвитку медіатек 
комп’ютерних програм навчального 

призначення та їх поповнення на базі  
науково-методичного педагогічного 

центру управління освіти, районних 
методичних кабінетів та лабораторій 
комп’ютерних технологій управлінь 

адміністрацій районів Харківської 
міської ради 

Упродовж 
року 

Департамент освіти  

6.  Аналіз інформації щодо використання 

програмних засобів навчального 
призначення у 2011/2012 навчальному 
році. 

До 

20.09.2012 

Масхарашвілі Т.О.  
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7.  Придбання програмних засобів 

навчального призначення для 
загальноосвітніх навчальних закладів 
м. Харкова для підтримки профільного 

навчання (хімія, філологія, інформатика) 

До 

15.02.2012 

Дегтярьова О.А.  

5.6.4. Підвищення рівня інформаційної культури різних категорій педагогічних 

працівників закладів та установ освіти 

 

1.  Проведення конкурсу-захисту на кращу 
модель інформатизації навчального 

закладу «Шкільний інформаційний світ-
2012»  

Березень-
листопад 

Дегтярьова О.А. 
Міщенко С.М. 

 

2.  Проведення творчого конкурсу для 
педагогічних працівників на кращий 
дистанційний курс в системи 

дистанційного навчання «Доступна 
освіта» 

Лютий-
вересень 

Дегтярьова О.А. 
Міщенко С.М. 

 

3.  Проведення Кубку з пошуку в мережі 

Інтернет для учнів 5-11-х класів серед 
навчальних закладів м. Харкова 

Березень Міщенко С.М. 

Масхарашвілі Т.О. 

 

4.  Організація та проведення навчально-
методичних семінарів, педагогічних 

конференцій  з питань інформатизації 
освіти: 

- семінар-презентація системи 
дистанційного навчання «Доступна 
освіта»; 

- навчально-методичний семінар 
«Підготовка вчителів-тьютерів 

дистанційних курсів»; 
- інструктивно-методичний семінар  
для методистів методичних центрів 

управлінь освіти адміністрацій 
районів Харківської міської ради, 

керівників РМО вчителів 
інформатики «Кабінет інформатики 
та інформаційно-комунікаційних 

технологій навчання: якість та 
нормативність функціонування»; 

- семінари-практикуми та 
консультації для відповідальних за 
роботу з програмним комплексом 

«Міська освітня мережа»;  
- науково-методичний семінар 

спільно з кафедрою інформатики 
Харківського національного 
педагогічного університету 

ім. Г.С. Сковороди «Викладання 
інформатики в початковій школі» 

 
 

 
 

 
Січень  
 

Лютий 
 

 
Квітень  
 

 
 

 
 
 

 
 

Упродовж 
року 
 

 
Квітень 

Дегтярьова О.А. 
Міщенко С.М. 
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5.  Впровадження у систему роботи 

навчальних закладів міста системи 
дистанційного навчання «Доступна 
освіта» 

Упродовж 

року 

Дегтярьова О.А. 

Міщенко С.М. 

 

6.  Проведення засідань творчих лабораторій 
на базі навчальних закладів – переможців 
конкурсу-захисту на кращу модель 

інформатизації навчального закладу 
«Шкільний інформаційний світ-2011» 

Березень, 
Червень, 
Жовтень 

Грудень 

Дегтярьова О.А. 
Міщенко С.М. 

 

7.  Організація та проведення IV міської 

педагогічної конференції 
«Інформатизація освіти – пріоритетний 
напрям розвитку освіти м. Харкова» 

Грудень Стецюра Т.П. 

Дегтярьова О.А. 
Міщенко С.М. 
Масхарашвілі Т.О. 

Войтенко Є.О. 

 

8.  Методичний супровід системи 
дистанційного навчання «Доступна 

освіта» 

Упродовж 
року 

Міщенко С.М.  

9.  Адміністрування та модернізація, 
наповнення контентом міської системи 

дистанційного навчання «Доступна 
освіта» 

Упродовж 
року 

Масхарашвілі Т.О.  

10.  Супровід програм «Облік підручників», 
«Облік періодичних видань» 

Упродовж 
року 

Масхарашвілі Т.О.  

 

5.7. Організаційно-методичне забезпечення заходів розділу «Моніторингові 

дослідження якості освіти» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011 – 

2015 роки 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

 

 
1. Організаційно-методичний супровід проведення моніторингових досліджень 

 

 

1.1.  

Здійснення теоретичного аналізу 
наукових підходів до організації та 
проведення моніторингових процедур в 

галузі освіти 

постійно  Житник Б.О. 

 

1.2. 
Поповнення Internet-каталогу 
нормативно-правових та науково-

методичних матеріалів з даної тематики 

постійно  Житник Б.О. 
 

 
2. Підвищення рівня професійної компетенції управлінців та педагогічних працівників 

 

 

2.1. 

Спецкурс «Моніторинг як механізм 
управління якістю освіти» для 
методистів МЦ та заступників 

директорів з навчально-виховної роботи 
загальноосвітніх навчальних закладів 

міста за темами: 
2.1.1. Поняття моніторингу, склад, 
механізм моніторингу. Характерні 

риси моніторингу як одного з видів 
науково-практичної діяльності. 

 
 
 

 
 

 
 
 

січень 
 

Житник Б.О. 

 



 

 124 

2.1.2. Принципи організації 

моніторингу. Інформаційна, 
діагностична, контрольна, 
педагогічна функції моніторингу в 

освіті. 
2.1.3. Види моніторингу. 

Залежність видів моніторингу та 
виконуваних їм функцій від цілей 
побудови систем моніторингу. 

Класифікація систем моніторингу 
за ієрархією управління 

 

 
жовтень 
 

 
 

грудень 

2.2. 

Науково-практичні семінари для 

методистів МЦ та заступників 
директорів з навчально-виховної роботи 

опорних шкіл з проведення 
моніторингових досліджень за темами: 

2.2.1. Про результати квадрант-

аналізу навчальних досягнень 
учнів 9-х та 11-х класів за 

результатами І семестру 2011/2012 
навчального року в 
підпорядкованих загальноосвітніх 

навчальних закладах 
Орджонікідзевського та 
Червонозаводського районів; 

2.2.2. Особливості моніторингу 
ДПА у 2011/2012 навчальному 

році; 
2.2.3. Моніторинг як основа 
управління якістю освіти: 

методологічні та технологічні 
рішення, аналіз та інтерпретація 

результатів проведених 
досліджень у 2011/2012 
навчальному році; 

2.2.4. Моніторинг рівня здоров'я і 
здорового способу життя 

 

 
 

 
 
лютий 

 
 

 
 
 

 
 
квітень 

 
серпень 

 
 
 

 
 

листопад 

 

 
 

 
 
Житник Б.О. 

 
 

 
 
 

 
 
Житник Б.О. 

 
Житник Б.О. 

 
 
 

 
 

Сергеєва О.М. 

 

2.3. 

Проведення консультацій з питань 

моніторингових досліджень якості освіти 
для методистів МЦ та заступників 

директорів опорних шкіл  

кожна 

четверта 
середа 

місяця 

Житник Б.О. 
 

 

2.4. 
Поповнення міського інформаційного 
банку даних «Моніторинг якості освіти в 
м. Харкові» 

постійно Житник Б.О. 
 

 

3. Проведення моніторингових досліджень 
 

 

3.1. 

Відбір, адаптація та проектування 

критеріальної бази, методик та способів 
отримання інформації про якість освіти в 

навчальних закладах м. Харкова 

постійно Житник Б.О. 

 

3.2. 
Розробка та експериментальна апробація 
власного інструментарію для проведення 
моніторингових процедур за різними 

протягом 
року 

Методисти НМПЦ 
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напрямками моніторингу якості освіти 

3.3. 

Проведення моніторингу середніх балів 

свідоцтв та атестатів випускників 9-х, 11-
х класів та результатів державної 

підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х і 
11(12)-х класів загальноосвітніх 
навчальних закладів денної форми 

навчання  

серпень-

жовтень 
 

Житник Б.О. 

 

3.5. 

Вивчення досвіду впровадження 
моніторингових досліджень якості освіти 

в загальноосвітніх навчальних закладах 
міста 

постійно Житник Б.О. 

 

 
4. Інформаційно-аналітичне забезпечення реалізації Програми  

 

 

4.1. 

Розміщення інформації про підсумки 
реалізації завдань моніторингу якості 

освіти на офіційному сайті Департаменту 
освіти 

постійно Житник Б.О. 

 

4.2. 

Підготувати публікації для розміщення 

на офіційному сайті Департаменту 
освіти: 

- моніторинг якості освіти: профільне 

навчання в старшій школі; 
- моніторинг упровадження освітніх 

інновацій в навчальних закладах 
м. Харкова; 
- моніторинг якості освіти: ІІІ-IV етап 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, 
ІІ-ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт 
учнів-членів МАН України, міські 
інтелектуальні змагання та фінальні 

етапи Всеукраїнських турнірів   
- моніторинг якості освіти: результати 

ДПА-2012 

 

 
 
ІІІ квартал 

 
ІІІ квартал 

 
 
ІІІ квартал 

 
 

 
 
 

 
ІІІ квартал 

 

 
 
Житник Б.О. 

 
Осьмачко О.І. 

 
 
Гостінникова О.М. 

 
 

 
 
 

 
Житник Б.О. 

 

 

4.3 

Підготовка до публікації навчального 

посібника «Моніторинг розвитку 
освітнього середовища» 

IV квартал Житник Б.О. 

 

 

5.8. Заходи щодо виконання розділу «Учнівське самоврядування» Комплексної 

програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1. Науково-методичне та інформаційне забезпечення роботи  

1.1 Організація роботи Ради кураторів та 
консультантів з питань супроводу 
діяльності органів учнівського 

самоврядування 

протягом 
року 

Полякова І.В.  

1.2 Розробка моделі та технології цілісної 
системи учнівського самоврядування 

протягом 
року 

Полякова І.В.  
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та методики її впровадження в 

навчальні заклади міста  

1.3 Проведення круглих столів з питань 
методичного керівництва діяльністю 

органів учнівського самоврядування 

квітень, 
листопад 

 

Полякова І.В.  

1.4 Проведення семінарів щодо 
впровадження ефективних форм, 
методів і технологій в діяльність 

учнівського самоврядування 

лютий, 
вересень 

Полякова І.В.  

1.5 Вивчення та узагальнення 
ефективного досвіду організації 

діяльності учнівського 
самоврядування та дитячих 
громадських організацій в навчальних 

закладах Дзержинського, 
Жовтневого, Комінтернівського, 

Московського районів 

протягом 
року 

Полякова І.В.  

1.6 Створення інформаційної бази для 
керування процесом розвитку 

системи учнівського самоврядування: 
- реалізація стратегії Харківської 
міської організації учнівського 

самоврядування до 2015 року; 
- оновлення нормативно-правової 
бази діяльності учнівського 

самоврядування та дитячих 
громадських організацій; 

- оновлення банку даних про 
міський, районні органи учнівського 
врядування, органи учнівського 

врядування у навчальних закладах 

 
 

 
протягом 
року 

 
жовтень 
 

 
 

травень, 
листопад 

Полякова І.В.  

1.7 Висвітлення на сторінці «Учнівське 
самоврядування» офіційного сайту 

Департаменту освіти та засобами 
масової інформації і учнівськими 

друкованими органами змісту й 
результативності діяльності органів 
учнівського самоврядування 

протягом 
року 

Полякова І.В.  

1.8 Налагодження міжрегіональних та 

міжнародних  зв’язків з учнівськими 
громадськими організаціями 

протягом 

року 

Полякова І.В.  

2. Виявлення лідерів та створення умов  

для їх розвитку і роботи в органах учнівського самоврядування  

2.1. Проведення фестивальних тижнів 

Харківської міської організації 
учнівського самоврядування: 

- фестивалю організацій 
учнівського самоврядування 
«Запали свою зірку»; 

- кінофестивалю дитячих 
авторських фільмів; 

- музично-театрального 
фестивалю 

 

 
 

лютий 
 
 

квітень 
 

квітень 
квітень 

Полякова І.В.  
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- фольклорно-етнографічний 

фестиваль  

2.2. Проведення моніторингу стану 
розвитку учнівського самоврядування 
в навчальних закладах міста 

березень-
квітень 

Полякова І.В.  

2.3. Забезпечення участі лідерів 
учнівського самоврядування в 
конкурсах: 

- «Учень року» в номінації 
«Лідер року»; 

- учнівських пропозицій до 
крос-культурного мега-проекту 
«Марафон унікальних справ 

ХМОУС»; 
- на кращий друкований орган 

(сайт) учнівського 
самоврядування 

 
 
 

квітень 
 

листопад 
 
 

 
грудень 

Полякова І.В.  

2.4. Організація відпочинку та 
оздоровлення лідерів учнівського 

самоврядування у міських, 
міжнародних та всеукраїнських 

таборах-відпочинку  

вересень Полякова І.В.  

2.5. Розробка методичних рекомендацій 
щодо пошуку соціально обдарованих 
учнів та системного навчання лідерів 

на рівні навчального закладу, району, 
міста 

протягом року Полякова І.В.  

2.6. Організація співпраці органів 

учнівського самоврядування з 
студентським самоврядуванням 
вищих навчальних закладів  

протягом року Полякова І.В.  

2.7. Налагодження співробітництва з 
громадськими організаціями у сфері 
підтримки учнівських ініціатив  

протягом року Полякова І.В.  

2.8. Залучення до роботи в органах 

учнівського самоврядування 
соціально обдарованих учнів (за  

інформацією банку даних ЗНЗ 
м. Харкова) 

протягом року Полякова І.В.  

2.9. Видання міської учнівської 
відеогазети 

протягом року Полякова І.В.  
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5.9. Організаційно-методичне забезпечення виконання міського проекту «Я –

 Харків’янин» 

 

5.10. Організаційно-методичне забезпечення виконання міської Програми 

розвитку та функціонування російської мови та культури у м. Харкові на 2008-2012 роки 

№ 

з/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  Організаційно-методичний супровід 

проведення учнівського фестивалю 
«Мій Пушкін» 

квітень 

Сергєєва О.М.  

2.  Встановлення партнерських зв’язків 
та підписання угоди про 

співробітництво між ЗНЗ №929 м. 
Москва та ЗНЗ м. Харкова 

квітень-травень Сергєєва О.М  

3.  Семінар-практикум для методистів вересень   

№

  

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1.  Проведення міського літературного 
конкурсу учнівських робіт «Харків - 

2030: погляд у майбутнє» 

січень Калініченко О.В.  

2.  Проведення міського конкурсу 
художніх робіт «Харків у фарбах 

майбутнього» 

лютий  Осьмачко О.І.  

3.  Проведення міського конкурсу 
учнівських проектів «Місто, яке 
прагне в майбутнє» 

січень-лютий Дзюба Т.В.  

4.  Проведення міського конкурсу серед 
педагогів міста на кращу розробку 
інтегрованих уроків «Про мій Харків – 

моїм учням» 

лютий-
березень 

Сергєєва О.М.  

5.  Проведення міського огляду-конкурсу 
на кращий музей навчального закладу 

лютий-
квітень  

Дзюба Т.В.  

6.  Проведення міського фестивалю 

дитячої творчості за підсумками 
проекту «Харків - 2030: погляд у 
майбутнє» 

березень Дулова А.С. 

Полякова І.В. 

 

7.  Розміщення на сторінках Інтернет-

бібліотеки: 
- кращих учнівських творів  

міського літературного конкурсу 
учнівських робіт «Харків - 2030: 
погляд у майбутнє»; 

- кращих розробок інтегрованих 
уроків «Про мій Харків – моїм 

учням» 

 

 
лютий 

 
 
 

березень 

 

 
Калініченко О.В. 

 
 
 

Сергєєва О.М. 

 

8.  Підготовка і розміщення на сайті 
електронної збірки «Харків - 2030: 

погляд у майбутнє» (творчі роботи 
учнів-переможців конкурсів 
учнівських проектів, художніх робіт) 

травень Дзюба Т.В.  
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МЦ та керівників методичних 

об’єднань учителів російської мови 
«Використання активних форм 
навчання на уроках російської 

мови» 

Червонозаводський 

район 

4.  Семінар-практикум  для методистів 
МЦ та керівників методичних 

об’єднань учителів російської мови 
«Форми організації позакласної 

роботи з російської мови з учнями 
загальноосвітніх навчальних 
закладів» 

жовтень 
Жовтневий район 

  

5.  Організаційно-методичний супровід 

проведення міжнародних науково-
практичних конференцій 

листопад-грудень 

Сергєєва О.М.  

6.  Організація і проведення конкурсу 

знавців російської мови 

грудень Сергєєва О.М.  

7.  Узагальнення інформації щодо 
урочистого відзначення дат в ЗНЗ  

міста: 
- День російсько-українського 
єднання – річниця 

Переяславської Ради; 
- День слов’янської 
писемності та культури; 

- День народження А.С. 
Пушкіна; 

- проведення фестивалю 
«Великое русское слово»; 
- День рідної мови 

грудень Сергєєва О.М.  

8.  Сприяння оновленню угод про 
співробітництво навчальних 
закладів м. Харкова та міст-

побратимів 

протягом року Сергєєва О.М.  

9.  Сприяння участі учнів та педагогів 
у міжнародних конференціях, 

конкурсах з проблем вивчення 
російської мови та літератури 

протягом року Сергєєва О.М.  

 

5.11. Організаційно-методичне забезпечення виконання міської Програми 

розвитку та функціонування української мови на 2008-2012 роки 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1.  Проведення міського конкурсу творчих 
робіт учнів (творів, поезій тощо) «Мій 

родовід» 

квітень Васькова Л.В.  

2.  Проведення міських семінарів: 
-  «Шляхи підвищення рівня 

грамотності та культури мовлення 
учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів»; 

-  «Створення банків даних з різних 

 
травень 

НМПЦ 
 
 

жовтень 

  
Васькова Л.В. 

 
 
 

Васькова Л.В. 
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аспектів україністики, 

їх використання в організації 
методичної роботи з керівниками ЗНЗ, 
учителями української мови та 

літератури»   

Московський 

район 
 
 

3.  Проведення І міського огляду-конкурсу 
на кращий кабінет української мови та 

літератури серед загальноосвітніх 
навчальних закладів м. Харкова 

жовтень Васькова Л.В. 
 

 

4.  Проведення VІ міського конкурсу 

знавців української мови серед учнів 8-
11-х класів ЗНЗ м. Харкова 

листопад 

 
 

Васькова Л.В. 
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РОЗДІЛ 6. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ ТА МІСЬКИХ 

ПРОГРАМ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ  

Міські програми 

№ Назва програми 

Термін подання 

інформації до 

Департаменту 

освіти 

Призначення 

звітності 

Відповідальний в 

Департаменті 

освіти 

1.  Комплексна програма 
розвитку освіти  м. Харкова 

на 2011-2015 роки за 
розділами До 05.09.2012, 

20.12.2012 

 

Узагальнення 
для звітування 
перед ХМР 

(постійна 
комісія) 

Примак Т.М. 
Дулова А.С. 

Білогрищенко Н.П.  
Дегтярьова О.А. 
Костюшин О.С. 

Реформат М.І.  
Житник Б.О. 

Полякова І.В. 
Дзюба Т.В. 

2.  Програма розвитку і 
функціонування російської 

мови і культури у м. Харкові 
на 2008-2012 роки»  

До 01.12.2012 Узагальнення 
для звітування 

перед ХМР 

Сергєєва О.М. 

3.  Програма розвитку та 

функціонування української 
мови у м. Харкові на 2008-
2012 роки»  

До 01.12.2012 Узагальнення 

для звітування 
перед ХМР 

Васькова Л.В. 

4.  Міська програма «Дитяче 

харчування» на 2011-2015 
роки 

Щомісячно, 

до 10 числа 
наступного місяця 

До 10.12.2012 

Узагальнення  

звітів управлінь 
освіти 

адміністрацій 
районів міста  

Коротка Л.В. 

 
Білогрищенко Н.П. 

Горбачова І.І. 

5.  Міська Комплексна 

програма «Назустріч дітям» 
на 2011-2015 роки 

Щоквартально 

до 15 числа 
останнього 
звітного місяця 

 

Поточний аналіз 

стану роботи 

Левада Т.О. 

 
Державні та регіональні програми 

№ Назва програми 

Термін 

подання 

інформації до 

Департамент

у освіти 

Призначення 

звітності  

Відповідальний в 

Департаменті 

освіти 

1.  Загальнодержавна 
програма забезпечення 

профілактики ВІЛ-інфекції, 
лікування, догляду та 

підтримки ВІЛ-
інфікованих і хворих на 
СНІД на 2009-2013 роки» 

До 05.05.2012 
 До 05.12.2012 

 

Описовий звіт 

Сергєєва О.М. 

2.  Концепція Програми 

«Репродуктивне здоров’я 
нації на 2006-2015 роки» 

До 15.01.2012 

До узагальнення для 

ГУОН ХОДА  (звіти 
МОНмолодьспорту) 

Сергєєва О.М. 

3.  
Програма «IntelНавчання 
для майбутнього» 

До 25.11.2012 

До узагальнення для 

ГУОН ХОДА  (звіти 
МОНмолодьспорту) 

Дегтярьова О.А. 
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4.  Концепція соціальної 

адаптації осіб з розумовою 
відсталістю 

До 20.03.2012 
До узагальнення для 

ГУОН ХОДА  
Левада Т.О. 

5.  Концепція запобігання та 

викорінення найгірших 
форм праці  

До 20.01.2012 
До узагальнення для 

ГУОН ХОДА  

Левада Т.О. 

6.  Концепція Державної 
програми реформування 

системи закладів для дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 
(розпорядження КМУ від 
11.05.2006 № 263-р) 

До 01.03.2012 
До 01.06.2012 

До 01.09.2012 
До 01.12.2012 

Описовий звіт 

Левада Т.О. 

7.  Програма духовно-

морального відродження і 
збереження історичної 

правди на 2010-2015 роки 

Щорічно до 15 

грудня 

До узагальнення для 

ГУОН ХОДА 
Полякова І.І. 

 

Реалізація Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, 

розпоряджень тощо 

8.  Рамкова конвенція про 
захист національних 
меншин, ратифікована 

Законом України від 
09.12.1997 № 703/97 

До 10.01.2012 Описовий звіт 

Левада Т.О. 

9.  Указ Президента України 

від 28.03.2008 № 279 «Про 
заходи щодо сприяння 
розвитку пластового 

(скаутського) руху в 
Україні», наказ МОНУ від 

05.05.2008 № 367 «Про 
сприяння розвитку 
пластового (скаутського 

руху в Україні) 

Щорічно 

До 20.11.2012 

Описовий звіт 

Дзюба Т.В. 

10.  План заходів щодо 
реалізації Національної 

кампанії  
«Стоп насильство» на 
період до 2015 року 

Щорічно 
До 15.11. 

Описовий звіт Левада Т.О. 

11.  Розпорядження Президента 
України від 11.06.2007 
№ 119 «Про заходи щодо 

захисту дітей, батьки яких 
загинули під час виконання 

службових обов’язків» 
Лист ГУОН від 16.02.09 № 
01-10/756 

До 15.03.2012 
До 15.06.2012 
До 15.09.2012 

До 15.12.2012 
 

 

Описовий звіт 

Левада Т.О. 

12.  Всеукраїнська молодіжна 

акція «Пам’ятати. 
Відродити. Зберегти» 

До 20.05.2012 Описовий звіт 

Дзюба Т.В. 

13.  Інформація про роботу з 

профілактики жорстокого 
поводження з дітьми 

До 01.03.2012 

До 01.06.2012 
До 01.09.2012 

Описовий звіт 

Левада Т.О. 
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(Постанова КМУ від 

12.04.2007 № 3854) 

До 01.12.2012 

14.  Інформація про стан 
роботи з питань 

соціального захисту дітей 
пільгових категорій 

До 15.04.2012 
 До 15.09.2012 

 До 15.12.2012 

Форми-запити 
ГУОН  

Додаток № СЗ-1 

Левада Т.О. 

 

15.  Подальше 

працевлаштування 
випускників з числа сиріт 
та дітей,  позбавлених 

батьківського піклування 

На кінець 

навчального 
року 
15 червня. 

На початок 
навчального  

року 
15 вересня 

З додатку СЗ-1 

Левада Т.О. 

16.  Інформація про стан 

виховної роботи за півріччя 

До 13.01.2012 

До 13.07.2012 

Описовий звіт 
Дзюба Т.В. 

17.  Статистичні дані про стан 
злочинності і 

правопорушень серед 
неповнолітніх 

До 25.03.2012 
До 25.06.2012 

До 25.09.2012 
До 25.12.2012 

Звіт за формою 
ГУОН 

 
Левада Т.О. 

18.  Про поліпшення умов 

утримання дітей-сиріт 
(доручення Прем’єр-
Міністра України від 

03.02.2003 №6505)  

До 15.03.2012 

До 15.06.2012 
До 15.09.2012 
До 15.12.2012 

 

Описовий звіт 

Левада Т.О. 

19.  Щодо встановлення 
юридичного статусу дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 
дотримання їх житлових та 

майнових прав (доручення 
ХОДА від 29.03.2007 № 01-

24/1827) 

Щорічно  
до 01 червня 

Статистичний звіт 

Левада Т.О. 

20.  Про додаткові заходи щодо 
посилення соціального 
захисту багатодітних та 

малозабезпечених сімей 
(доручення Прем’єр-

Міністра  України  від 
03.06.2004 № 1743-IV, 
розпорядження ХОДА від 

17.09.2000 № 659) 

До 01.03.2012 
До 01.06.2012 
До 01.09.2012 

До 01.12.2012 

Описовий звіт 

Левада Т.О. 

21.  Додаткові заходи щодо 
захисту прав та законних 

інтересів дітей (Указ 
Президента України від 
04.05.2007 № 376 

До 15.03.2012 
До 15.06.2012 

До 15.09.2012 
До 15.12.2012 
 

Описовий звіт 

Левада Т.О. 

22.  Указ Президента України  
«Про додаткові заходи 
щодо вшанування пам’яті 

жертв Голодоморів 1932-
1933 років в Україні» 

До 05.03.2012 
До 05.06.2012 
До 05.09.2012 

До 05.12.2012 
 

Описовий звіт 

Закіпний М.М. 
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23.  Доручення Кабінету 

Міністрів України 
стосовно виконання Плану 
заходів щодо протидії 

проявам ксенофобії, 
расової та етнічної 

дискримінації в 
українському суспільстві  

До 15.03.2012 

До 15.06.2012 
До 15.09.2012 
До 15.12.2012 

 
 

Описовий звіт 

Левада Т.О. 

24.  Статистичні дані про 

охоплення позашкільною 
освітою дітей пільгових 
категорій 

Щомісячно  

До 15 числа 

Описовий звіт 

Левада Т.О. 
Зелінський Ю.І. 

25.  Статистичний звіт «Діти, 

батьки яких не виконують 
обовязки, працюють за 

кордоном» 

До 25.09.2012 Статистичний звіт 

Левада Т.О. 

26.  Статистичні дані про стан 
злочинності і 
правопорушень серед 

неповнолітніх 

До 20.03.2012 
До 20.06.2012 
До 20.09.2012 

До 20.12.2012 

Звіт за формою 
ГУОН 
4 форми 

ПВ 1-4 

Левада Т.О. 

27.  Концепція  реалізації 
державної політики у сфері 

протидії поширенню 
наркоманії 
(розпорядження КМУ від 

22.11.2010 № 2140, наказ 
МОНУ від 30.12.2010 

№1313) 

До 15.03.2012 
До 15.06.2012 

До 15.09.2012 
До 15.12.2012 

Описовий звіт 

Левада Т.О. 

28.  Указ Президента України 
від 10.11.2009 № 915/2009 

«Про відзначення в Україні 
1025-річчя хрещення 
Київської Русі» 

До 15.08.2012 Звіт для ХОДА 

Реформат М.І. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток 1. Основні накази по Департаменту освіти 

 
№ 

з/п 

Назва наказу Термін 

видання 

Відповідальна 

особа за 

підготовку 

проекту наказу 

Відмітка 

про 

виконан-

ня 

1.  Про затвердження номенклатури справ 

Департаменту освіти на 2012 рік 

січень  Закіпний М.М.  

2.  Про ведення ділової документації в 
управлінні освіти упродовж 2012 року 

січень  Закіпний М.М.  

3.  Про підвищення посадових окладів у 

зв’язку із зростанням мінімальної 
заробітної плати у 2012 році 

січень  Примак Т.М.  

4.  Про роботу навчальних закладів міста 
в програмному комплексі «Міська 

освітня мережа» у 2012 році 

січень Міщенко С.М.  

5.  Про підсумки профілактичної роботи з 
питань запобігання всім видам 

дитячого травматизму в навчальних 
закладах  м. Харкова у 2011 році та про 
завдання на 2012 рік 

січень Воробйова Н.М.  

6.  Про підсумки роботи Департаменту 
освіти з цивільної оборони у 2011 році 
та завдання на 2012 рік 

січень Закіпний М.М.  

7.  Про організацію проведення щорічної 

оцінки посадових осіб місцевого 
самоврядування 

січень Безсонова Н.О.  

8.  Про встановлення лімітів бюджетних 

витрат Департаменту освіти та 
навчальних закладів міського 
підпорядкування на 2012 рік 

січень Примак Т.М.  

9.  Про проведення міського конкурсу 
«Вихователь року-2012» 

січень Осьмачко О.І  

10.  Про організацію та проведення 
комітетом з державних закупівель 

Департаменту освіти закупівель 
товарів, робіт та послуг за кошти 

міського бюджету у 2012 році 

січень-
лютий 

Коротка Л.В.  

11.  Про проведення конкурсу педагогічних 
розробок дистанційних курсів серед 
учителів навчальних закладів міста. 

До 
01.02.2012 

Дегтярьова О.А. 
 

 

12.  Про організацію та проведення 
конкурсу-захисту на кращу модель  
інформатизації навчального закладу  

«Шкільний інформаційний світ - 2012» 

лютий Дегтярьова О.А.  

13.  Про підсумки проведення міського 
конкурсу «Учитель року-2012»  

лютий Явтушенко І.Б.  

14.  Про результати проведення щорічної 

оцінки посадових осіб місцевого 
самоврядування 

лютий  Безсонова Н.О.  
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15.  Про Комплексне вивчення стану 

управлінської діяльності управління 
освіти Орджонікідзевського району 
м. Харкова та підпорядкованих йому 

навчальних закладів щодо виконання 
законодавства України в галузі освіти 

лютий Шепель В.М.  

16.  Про організацію та проведення Кубку з 

пошуку в мережі Інтернет серед учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів 

м. Харкова у 2012 році 

лютий Міщенко С.М.  

17.  Про організацію та проведення 
міського громадського огляду 
протипожежної безпеки навчальних 

закладів міста 

лютий  Закіпний М.М.  

18.  Про виготовлення зведених 
кошторисних призначень на виконання 

капітальних ремонтів будівель  
комунальної власності м. Харкова 

лютий Костюшин О.С.  

19.  Про затвердження зведених 

кошторисних призначень на виконання 
капітальних ремонтів будівель  
комунальної власності м. Харкова 

березень Костюшин О.С.  

20.  Про вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації роботи з 
дітьми, які віднесені до спеціальних 

медичних груп у загальноосвітніх 
навчальних закладах м. Харкова 

березень Зелінський Ю.І.  

21.  Про організацію та проведення 
санітарно-екологічного очищення та 

благоустрою територій навчальних 
закладів міста 

березень  Сало О.Ю.  

22.  Про порядок закінчення навчального 

року та проведення державної 
підсумкової атестації в 
загальноосвітніх навчальних закладах у 

2011/2012 навчальному році 

березень-

квітень 

Шепель В.М.  

23.  Про підготовку робочих навчальних 
планів загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів м. 
Харкова на 2012/2013 навчальний рік  

березень-
квітень 

Шепель В.М.  

24.  Про підсумки атестації педагогічних 

працівників НМПЦ та навчальних 
закладів міської мережі  у 2011/2012 
навчальному році 

квітень Явтушенко І.Б.  

25.  Про підсумки проведення міського 

конкурсу «Вихователь року-2012» 

березень Осьмачко О.І.  

26.  Про підсумки проведення конкурсу 
педагогічних розробок дистанційних 

курсів серед вчителів навчальних 
закладів міста 

До 
10.04.2012 

Міщенко С.М.  

27.  Про проведення обліку дітей шкільного 

віку в 2012 році 

квітень Шепель В.М.  

28.  Про організацію ремонтних робіт в квітень Костюшин О.С.  
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навчальних закладах  комунальної 

власності в межах розділу «Розвиток 
матеріально-технічної бази навчальних 
закладів» Комплексної програми 

розвитку освіти м.Харкова на 2011-
2015 роки у 2012 році. 

29.  Про проведення міських змагань серед 

учнівської молоді «Патріот»   
 

квітень Зелінський Ю.І.  

30.  Про підсумки проведення Кубку з 

пошуку в мережі Інтернет серед учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів 
м. Харкова. 

квітень Міщенко С.М.  

31.  Про створення атестаційних та 

апеляційних комісій для проведення 
державної підсумкової атестації у 

навчальних закладах  міського 
підпорядкування у 2011/2012 
навчальному році 

квітень-

травень 

Шепель В.М.  

32.  Про проведення випускних вечорів у 
загальноосвітніх навчальних закладах 
м. Харкова та проведення заходів щодо 

привітання випускників на майдані 
Свободи 

травень Закіпний М.М.  

33.  Про проведення обліку продовження 

навчання та працевлаштування 
випускників 9-х, 11-х класів 2012 року 

до 

15.02.2012  
 

Воробйова Н.М.  

34.  Про запобігання випадкам дитячого 
травматизму в дні шкільних канікул 

травень, 
грудень 

Воробйова Н.М.  

35.  Про організацію та проведення міської 

педагогічної конференції  

травень Дулова А.С.  

36.  Про організацію відпочинку та 
оздоровлення дітей та підлітків міста 

Харкова у 2012 році 

травень Горбачова І.І.  

37.  Про  організацію дитячого закладу 
праці та відпочинку з цілодобовим 

перебуванням у Харківській 
загальноосвітній школі-інтернаті I-II 
ступенів №14 у 2012 році 

травень Горбачова І.І.  

38.  Про підготовку навчальних закладів до 

роботи в осінньо-зимовий період 

червень  Костюшин О.С.  

39.  Про огляд-конкурс на кращу 
підготовку навчальних закладів до 

нового 2012/2013 навчального року 

липень Стецюра Т.П.  

40.  Про підготовку та організований 
початок 2012/2013 навчального року в 

загальноосвітніх навчальних закладах 
м. Харкова 

червень Шепель В.М.  

41.  Про проведення урочистих прийомів 
Харківським міським головою 

випускників-медалістів, стипендіатів 
«Обдарованість», «Кращий учень 

навчального закладу», переможців 

травень, 
червень, 

вересень 

Реформат М.І. 
Гостиннікова О.М. 
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Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та 

турнірів 

42.  Про посилення профілактичної роботи 
щодо запобігання нещасним випадкам 

з учнями та вихованцями навчальних 
закладів м. Харкова в 2012/2013 н. р. 

серпень Воробйова Н.М.  

43.  Спільний наказ  Департаменту охорони 
здоров’я та Департаменту освіти 

Харківської міської ради «Про 
організацію проведення 

профілактичних медичних оглядів 
учнів загальноосвітніх, професійно-
технічних навчальних закладів до 

початку 2012/2013 навчального року». 

серпень Горбачова І.І.  

44.  Про підсумки огляду-конкурсу на 
кращу підготовку навчальних закладів 

до нового 2012/2013 навчального року 

серпень Стецюра Т.П.  

45.  Про організацію навчання за 
індивідуальною формою 

серпень Удальцова Н.О. 
 

 

46.  Про організацію навчання за 

екстернатною формою 

серпень Удальцова Н.О. 

 

 

47.  Про закріплення спортивних залів 
загальноосвітніх навчальних закладів 
міста за комплексними дитячо-

юнацькими спортивними школами 

вересень Зелінський Ю.І.  

48.  Про вивчення стану управлінської 
діяльності щодо організації 

фізкультурно-оздоровчої та спортивно-
масової роботи у загальноосвітніх 
навчальних закладах м. Харкова 

вересень Зелінський Ю.І.  

49.  Про проведення огляду-конкурсу на 
визначення кращого 
загальноосвітнього навчального 

закладу міста з організації роботи з 
допризовною молоддю і військово-

патріотичного виховання 
підростаючого покоління 

вересень Зелінський Ю.І.  

50.  Спільний наказ  Департаменту охорони 
здоров’я та Департаменту освіти 

Харківської міської ради «Про 
організацію та проведення 

поглиблених профілактичних 
медичних оглядів учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів 

усіх типів та форм власності м. 
Харкова у  2012/2013 навчальному 

році». 

вересень Горбачова І.І.  

51.  Про затвердження складу атестаційної 
комісії Департаменту освіти на 
2012/2013 навчальний рік 

вересень Явтушенко І.Б  

52.  Про введення до штатних розписів 
навчальних закладів та установ освіти 
додаткових штатних одиниць    

вересень Примак Т.М.  



 

 139 

53.  Про проведення тижня «Ліцейські 

асамблеї» у навчальних закладах 
м.Харкова у 2012 році 

вересень Стецюра Т.П.  

54.  Про початок опалювального сезону в 

навчальних закладах м. Харкова у 2012 
році 

жовтень Спасібо В.М.  

55.  Про підсумки перевірки роботи 
адміністрації шкіл щодо виконання ст. 

35 Закону України «Про освіту» та ст. 6 
Закону України «Про загальну середню 

освіту» 

жовтень Шепель В.М.  

56.  Про підсумки роботи з обліку 
продовження навчання та 
працевлаштування випускників 9-х, 11-

х класів 2012 року 

жовтень Воробйова Н.М.  

57.  Про вивчення стану цільового 
використання навчальними закладами  

міста бюджетних коштів, витрачених 
на закупівлю комп’ютерної, 

мультимедійної техніки та на 
закупівлю послуг Інтернет-зв’язку.   

жовтень Дегтярьова О.А.  

58.  Про результати огляду-конкурсу на 
визначення кращого 

загальноосвітнього навчального 
закладу міста з організації роботи з 

допризовною молоддю і військово-
патріотичного виховання 
підростаючого покоління 

листопад Зелінський Ю.І.  

59.  Про організацію та проведення ІV 

міської педагогічної конференції з 
питань інформатизації освіти. 

листопад Дегтярьова О.А.  

60.  Про підсумки проведення у 2012 році 

конкурсу-захисту на кращу модель 
інформатизації закладу освіти 
«Шкільний інформаційний світ» 

листопад Дегтярьова О.А.  

61.  Про підсумки проведення міського 
громадського огляду протипожежної 
безпеки навчальних закладів міста 

грудень Закіпний М.М.  

62.  Про проведення міського конкурсу 

«Учитель року - 2013»  

грудень 

 

Явтушенко І.Б.  

63.  Про проведення та підсумки 
проведення міських учнівських 

турнірів і конкурсів 

згідно з 
календарем 

проведення 

Гостиннікова О.М.  

64.  Про організацію роботи «Заочного 
університету для обдарованих дітей» 

згідно з 
календарем 

проведення 

Гостиннікова О.М.  

65.  Про відрядження учнів ЗНЗ м. Харкова 
для участі у фінальних етапах 
Всеукраїнських учнівських турнірів 

згідно з 
календарем 
проведення 

Гостиннікова О.М.  
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Додаток 2. Орієнтовний перелік навчальних закладів для вивчення стану 

управлінської діяльності 2012 року 

 

Скорочення у таблиці: 
З розгляд питання лише за звітами (канікули). 

П розгляд питання за підсумками перевірок, 2 перевірки на рік. 
С розгляд питання за статистикою - 6 напрямків роботи щороку. 
НКТ перевірка в міру надходження нової комп'ютерної техніки. 

ЩП щорічна перевірка - 11 перевірок щороку. 

 
№ 

з/п 

Тематика перевірок Скоро-

чення 

Терміни 

вико-

нання 

2012 

рік 

ДНЗ ЗНЗ ПНЗ / 

МНВК 

Дзержинський район 

1. 1 Вивчення стану управлінської 

діяльності навчальних закладів 

міста та районних управлінь 

освіти з питань охорони життя і 

здоров’я вихованців та 

запобігання усім видам дитячого 

травматизму. Вивчення системи 

роботи РМК (ІМЦ) щодо 

координації діяльності Шкіл 

сприяння здоров'ю. 

ЗДТ січень-
грудень 

ЩП 303, 418 

178, 450 

105, 176 150 КДЮСШ 

№ 12 

2. 2 Організація навчання у 

пенітенціарних установах. 
НПУ лютий  П   37   

3. 3 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо нормативності 

ведення ділової документації у 

ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ міста. 

ДД лютий ЩП 127, 281 29, 125, 159   

4. 4 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

навчання за індивідуальною та 

екстернатною формами навчання 

в навчальних закладах міста. 

ІЕФН березень-
червень 

ЩП   50, 131   

5. 5 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

харчування в навчальних 

закладах міста. 

ОХ березень, 
листопад 

ЩП 27 
(листопад), 

445 

(листопад) 

51 
(березень), 

99 

(листопад), 

109 

(листопад) 

  

6. 6 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

закінчення навчального року та 

проведення державної 

підсумкової атестації у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах усіх типів і форм 

власності м. Харкова. 

ЗНР червень-
липень 

ЩП   106, 117   

7. 7 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

відпочинку та оздоровлення 

дітей у навчальних закладах 

міста. 

ОВО червень-
липень 

ЩП 290, 399 6, 149, 169   
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8. 8 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

навчально-виховного процесу на 

початку навчального року та 

обліку дітей шкільного віку. 

ПНР вересень-
жовтень 

ЩП   135, 148   

9. 9 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

медичного обслуговування дітей 

та обстеження працівників 

навчальних закладів міста. 

МО вересень-
жовтень 

П 51, 140, 430 89, 179, 116   

10. 1 Про стан дотримання 

законодавства з охорони прав 

дитинства, соціального захисту 

дітей, профілактичної роботи 

щодо запобігання 

правопорушенням та злочинам 

серед дітей у навчальних 

закладах міста. 

СЗ-ПП жовтень-
листопад, 
березень-

квітень 

ЩП 158, 416, 

437 

45, 47   

11. 1 Вивчення стану роботи з питань 

охорони праці у навчальних 

закладах.  

ОП лютий-
березень 

ЩП 200, 446 22, 154 КДЮСШ 

№ 3 

12.  Вивчення стану дотримання 

положень нормативних 

документів з трудового 

законодавства у приватних 

навчальних закладах. 

ТЗ жовтень-
листопад 

ЩП Декарт, 

Логіка, 

Чудо-Чада 

АШБ, 

Соколятко, 

ХТЕЛ 

  

13.  Вивчення стану цільового 

використання навчальними 

закладами комунальної форми 

власності м. Харкова 

комп’ютерної, мультимедійної 

техніки та послуг Інтернет-

зв’язку, придбаних за кошти 

міського бюджету та цільового 

використання бюджетних коштів. 

ЦВК листопад НКТ Навчальні заклади визначаються 

після здійснення закупівель  

Жовтневий район 

1. 1 Вивчення стану управлінської 

діяльності навчальних закладів 

міста та районних управлінь 

освіти з питань охорони життя і 

здоров’я вихованців та 

запобігання усім видам дитячого 

травматизму. Вивчення системи 

роботи РМК (ІМЦ) щодо 

координації діяльності Шкіл 

сприяння здоров'ю. 

ЗДТ січень-
грудень 

ЩП 38 115, 130   

2. 2 Організація навчання у 

пенітенціарних установах. 

НПУ лютий  П   127   

3. 3 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо нормативності 

ведення ділової документації у 

ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ міста. 

ДД лютий ЩП 32, 231 76 СЮТ № 

1, 

КДЮСШ 

№ 5, 

МНВК 

4. 4 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

навчання за індивідуальною та 

екстернатною формами навчання 

в навчальних закладах міста. 

ІЕФН березень-
червень 

ЩП   65   
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5. 5 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

харчування в навчальних 

закладах міста. 

ОХ березень, 
листопад 

ЩП 18 
(березень), 

НВК № 

182 
(листопад) 

81 

(березень), 

НВК № 182 

(березень) 

  

6. 6 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

закінчення навчального року та 

проведення державної 

підсумкової атестації у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах усіх типів і форм 

власності м. Харкова. 

ЗНР червень-
липень 

ЩП   153   

7. 7 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

відпочинку та оздоровлення 

дітей у навчальних закладах 

міста. 

ОВО червень-
липень 

ЩП 163 127   

8. 8 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

навчально-виховного процесу на 

початку навчального року та 

обліку дітей шкільного віку. 

ПНР вересень-
жовтень 

ЩП   137   

9. 9 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

медичного обслуговування дітей 

та обстеження працівників 

навчальних закладів міста. 

МО вересень-
жовтень 

П 15 92   

10.  Про стан дотримання 

законодавства з охорони прав 

дитинства, соціального захисту 

дітей, профілактичної роботи 

щодо запобігання 

правопорушенням та злочинам 

серед дітей у навчальних 

закладах міста. 

СЗ-ПП жовтень-
листопад, 
березень-

квітень 

ЩП 156 79   

11.  Вивчення стану роботи з питань 

охорони праці у навчальних 

закладах.  

ОП лютий-
березень 

ЩП 286 93   

12.  Вивчення стану дотримання 

положень нормативних 

документів з трудового 

законодавства у приватних 

навчальних закладах. 

ТЗ жовтень-
листопад 

ЩП 88 Початок 

мудрості 

  

13.  Вивчення стану цільового 

використання навчальними 

закладами комунальної форми 

власності м. Харкова 

комп’ютерної, мультимедійної 

техніки та послуг Інтернет-

зв’язку, придбаних за кошти 

міського бюджету та цільового 

використання бюджетних коштів. 

ЦВК листопад НКТ Навчальні заклади визначаються 
після здійснення закупівель  
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Київський район 

1. 1 Вивчення стану управлінської 

діяльності навчальних закладів 

міста та районних управлінь 

освіти з питань охорони життя і 

здоров’я вихованців та 

запобігання усім видам дитячого 

травматизму. Вивчення системи 

роботи РМК (ІМЦ) щодо 

координації діяльності Шкіл 

сприяння здоров'ю. 

ЗДТ січень-
грудень 

ЩП 248, 109 5, 17 КДЮСШ 

№№ 1, 2 

2. 3 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо нормативності 

ведення ділової документації у 

ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ міста. 

ДД лютий ЩП 123, 374 НУА, 134 СЮТ 

3. 4 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

навчання за індивідуальною та 

екстернатною формами навчання 

в навчальних закладах міста. 

ІЕФН березень-
червень 

ЩП   9, 165   

4. 5 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

харчування в навчальних 

закладах міста. 

ОХ березень, 
листопад 

ЩП 180 
(березень), 

464 

(листопад) 

55 
(березень), 

107 

(листопад) 

  

5. 6 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

закінчення навчального року та 

проведення державної 

підсумкової атестації у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах усіх типів і форм 

власності м. Харкова. 

ЗНР червень-
липень 

ЩП   110, 164, 

133 

  

6. 7 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

відпочинку та оздоровлення 

дітей у навчальних закладах 

міста. 

ОВО червень-
липень 

ЩП 373, 4, 101 36, 158   

7. 8 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

навчально-виховного процесу на 

початку навчального року та 

обліку дітей шкільного віку. 

ПНР вересень-
жовтень 

ЩП   16, 
Автодорож

ник 

  

8. 9 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

медичного обслуговування дітей 

та обстеження працівників 

навчальних закладів міста. 

МО вересень-
жовтень 

П 242, 382 1, Лєствіца   

9. 0 Про стан дотримання 

законодавства з охорони прав 

дитинства, соціального захисту 

дітей, профілактичної роботи 

щодо запобігання 

правопорушенням та злочинам 

серед дітей у навчальних 

закладах міста. 

СЗ-ПП жовтень-
листопад, 
березень-

квітень 

ЩП 395, 396 4   
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10.  Вивчення стану роботи з питань 

охорони праці у навчальних 

закладах.  

ОП лютий-
березень 

ЩП 370, 413 96, 52 Школа 

мистецтв, 

НВАГ 

11.  Вивчення стану дотримання 

положень нормативних 

документів з трудового 

законодавства у приватних 

навчальних закладах. 

ТЗ березень-
квітень, 
січень-
лютий, 

жовтень, 
листопад 

ЩП   Професіона

л, Старт-

школа 

  

12.  Вивчення стану цільового 

використання навчальними 

закладами комунальної форми 

власності м. Харкова 

комп’ютерної, мультимедійної 

техніки та послуг Інтернет-

зв’язку, придбаних за кошти 

міського бюджету та цільового 

використання бюджетних коштів. 

ЦВК листопад НКТ Навчальні заклади визначаються 

після здійснення закупівель  

Комінтернівський район 

1.  Вивчення стану управлінської 

діяльності навчальних закладів 

міста та районних управлінь 

освіти з питань охорони життя і 

здоров’я вихованців та 

запобігання усім видам дитячого 

травматизму. Вивчення системи 

роботи РМК (ІМЦ) щодо 

координації діяльності Шкіл 

сприяння здоров'ю. 

ЗДТ січень-
грудень 

ЩП 266, 461 46, 78   

2. 3 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо нормативності 

ведення ділової документації у 

ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ міста. 

ДД лютий ЩП 34, 160, 

355 

90, 114 ЦДЮТ № 

4 

3. 4 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

навчання за індивідуальною та 

екстернатною формами навчання 

в навчальних закладах міста. 

ІЕФН березень-
червень 

ЩП   60, 82   

4. 5 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

харчування в навчальних 

закладах міста. 

ОХ березень, 
листопад 

ЩП 146 
(березень), 

289 
(листопад) 

151 

(березень), 

94 
(листопад) 

  

5. 6 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

закінчення навчального року та 

проведення державної 

підсумкової атестації у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах усіх типів і форм 

власності м. Харкова. 

ЗНР червень-
липень 

ЩП   112, 178   

6. 7 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

відпочинку та оздоровлення 

дітей у навчальних закладах 

міста. 

ОВО червень-
липень 

ЩП 296, 300 20   
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7. 8 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

навчально-виховного процесу на 

початку навчального року та 

обліку дітей шкільного віку. 

ПНР вересень-
жовтень 

ЩП   91   

8. 9 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

медичного обслуговування дітей 

та обстеження працівників 

навчальних закладів міста. 

МО вересень-
жовтень 

П 263, 337, 

348 

77, 102   

9.  Про стан дотримання 

законодавства з охорони прав 

дитинства, соціального захисту 

дітей, профілактичної роботи 

щодо запобігання 

правопорушенням та злочинам 

серед дітей у навчальних 

закладах міста. 

СЗ-ПП жовтень-
листопад, 
березень-

квітень 

ЩП 114 83   

10. 1 Вивчення стану роботи з питань 

охорони праці у навчальних 

закладах.  

ОП лютий-
березень 

ЩП 335 68, 173   

11. 1 Вивчення стану дотримання 

положень нормативних 

документів з трудового 

законодавства у приватних 

навчальних закладах. 

ТЗ жовтень-
листопад 

ЩП Гармонія Колегіум, 

Шаалавім, 

Екосоц 

  

12. 1 Вивчення стану цільового 

використання навчальними 

закладами комунальної форми 

власності м. Харкова 

комп’ютерної, мультимедійної 

техніки та послуг Інтернет-

зв’язку, придбаних за кошти 

міського бюджету та цільового 

використання бюджетних коштів. 

ЦВК листопад НКТ Навчальні заклади визначаються 

після здійснення закупівель  

Ленінський район 

1. 1 Вивчення стану управлінської 

діяльності навчальних закладів 

міста та районних управлінь 

освіти з питань охорони життя і 

здоров’я вихованців та 

запобігання усім видам дитячого 

травматизму. Вивчення системи 

роботи РМК (ІМЦ) щодо 

координації діяльності Шкіл 

сприяння здоров'ю. 

ЗДТ січень-
грудень 

ЩП 29 (І 

півріччя), 

9, 302 (ІІ 

півріччя) 

108, 126 (І 

півріччя) 

КДЮСШ 

№ 8 

2. 3 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо нормативності 

ведення ділової документації у 

ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ міста. 

ДД лютий ЩП 425, 105 171   

3. 4 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

навчання за індивідуальною та 

екстернатною формами навчання 

в навчальних закладах міста. 

ІЕФН березень-
червень 

ЩП   18   

4. 5 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

харчування в навчальних 

закладах міста. 

ОХ березень  ЩП 77, 62, 35 
(березень) 

67 

(березень) 
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5. 6 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

закінчення навчального року та 

проведення державної 

підсумкової атестації у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах усіх типів і форм 

власності м. Харкова. 

ЗНР червень-
липень 

ЩП   57   

6. 7 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

відпочинку та оздоровлення 

дітей у навчальних закладах 

міста. 

ОВО червень-
липень 

ЩП 47, 7, 422 13   

7. 8 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

навчально-виховного процесу на 

початку навчального року та 

обліку дітей шкільного віку. 

ПНР вересень-
жовтень 

ЩП   152, 69   

8. 9 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

медичного обслуговування дітей 

та обстеження працівників 

навчальних закладів міста. 

МО вересень-
жовтень 

П 78, 320, 

325 

136   

9. 1 Про стан дотримання 

законодавства з охорони прав 

дитинства, соціального захисту 

дітей, профілактичної роботи 

щодо запобігання 

правопорушенням та злочинам 

серед дітей у навчальних 

закладах міста. 

СЗ-ПП жовтень-
листопад, 
березень-

квітень 

ЩП 255 (1-ше 
півріччя), 

423 (2-ге 

півріччя) 

87   

10.  Вивчення стану роботи з питань 

охорони праці у навчальних 

закладах.  

ОП лютий-
березень 

ЩП 275, 414 ВСЗШ № 

23 

ЦДЮТ 

№5 

11. 1 Вивчення стану дотримання 

положень нормативних 

документів з трудового 

законодавства у приватних 

навчальних закладах. 

ТЗ жовтень-
листопад 

ЩП   НВК 

Фенікс, 

НВК 

Інтелект 

  

12. 1 Вивчення стану цільового 

використання навчальними 

закладами комунальної форми 

власності м. Харкова 

комп’ютерної, мультимедійної 

техніки та послуг Інтернет-

зв’язку, придбаних за кошти 

міського бюджету та цільового 

використання бюджетних коштів. 

ЦВК листопад НКТ Навчальні заклади визначаються 

після здійснення закупівель  

Московський район 

1. 1 Вивчення стану управлінської 

діяльності навчальних закладів 

міста та районних управлінь 

освіти з питань охорони життя і 

здоров’я вихованців та 

запобігання усім видам дитячого 

травматизму. Вивчення системи 

роботи РМК (ІМЦ) щодо 

координації діяльності Шкіл 

сприяння здоров'ю. 

ЗДТ січень-
грудень 

ЩП 12, 148, 

182 

84, 103, 138, 

140 
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2. 2 Організація навчання у 

пенітенціарних установах. 

НПУ лютий  П   ВСЗШ № 5   

3. 3 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо нормативності 

ведення ділової документації у 

ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ міста. 

ДД лютий ЩП 168,58,137

,85 

177, 33 ХДЮКМ 

4. 4 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

навчання за індивідуальною та 

екстернатною формами навчання 

в навчальних закладах міста. 

ІЕФН березень-
червень 

ЩП   3, 64, 156   

5. 5 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

харчування в навчальних 

закладах міста. 

ОХ березень, 
листопад 

ЩП 317 
(березень), 

39, 336, 

198 

(листопад) 

8, 19, 144 

(березень), 
25 

(листопад) 

  

6. 6 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

закінчення навчального року та 

проведення державної 

підсумкової атестації у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах усіх типів і форм 

власності м. Харкова. 

ЗНР червень-
липень 

ЩП   43, 122   

7. 7 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

відпочинку та оздоровлення 

дітей у навчальних закладах 

міста. 

ОВО червень-
липень 

ЩП 440, 28, 

117, 174 

58, 98, 124, 

143 

  

8. 8 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

навчально-виховного процесу на 

початку навчального року та 

обліку дітей шкільного віку. 

ПНР вересень-
жовтень 

ЩП   97, 111, 167   

9. 9 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

медичного обслуговування дітей 

та обстеження працівників 

навчальних закладів міста. 

МО вересень-
жовтень 

П 375, 55, 

112, 70 

23, 31, 42, 

128 

  

10. 1 Про стан дотримання 

законодавства з охорони прав 

дитинства, соціального захисту 

дітей, профілактичної роботи 

щодо запобігання 

правопорушенням та злочинам 

серед дітей у навчальних 

закладах міста. 

СЗ-ПП жовтень-
листопад, 
березень-

квітень 

ЩП 367, 199, 
454 

30, 123   

11. 1 Вивчення стану роботи з питань 

охорони праці у навчальних 

закладах.  

ОП лютий-
березень 

ЩП 33, 970, 

270 

56, 142 СЮТ № 5 

12. 1 Вивчення стану дотримання 

положень нормативних 

документів з трудового 

законодавства у приватних 

навчальних закладах. 

ТЗ жовтень-
листопад 

ЩП ДНЗ 

Олімп 

Бізнес-

гімназія, 

Мир, 
Олімп 
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13. 1 Вивчення стану цільового 

використання навчальними 

закладами комунальної форми 

власності м. Харкова 

комп’ютерної, мультимедійної 

техніки та послуг Інтернет-

зв’язку, придбаних за кошти 

міського бюджету та цільового 

використання бюджетних коштів. 

ЦВК листопад НКТ Навчальні заклади визначаються 

після здійснення закупівель  

Орджонікідзевський район 

1. 1 Вивчення стану управлінської 

діяльності навчальних закладів 

міста та районних управлінь 

освіти з питань охорони життя і 

здоров’я вихованців та 

запобігання усім видам дитячого 

травматизму. Вивчення системи 

роботи РМК (ІМЦ) щодо 

координації діяльності Шкіл 

сприяння здоров'ю. 

ЗДТ березень 
(комплекс

на 
перевірка) 

ЩП 307, 376 80, 163, 168   

2. 2 Організація навчання у 

пенітенціарних установах. 
НПУ березень 

(комплекс
на 

перевірка) 

П   ВСЗШ № 
16 

  

3. 3 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо нормативності 

ведення ділової документації у 

ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ міста. 

ДД березень 
(комплекс

на 
перевірка) 

ЩП 378, 438 70, 71, 155 КДЮСШ 

№ 11 

4. 4 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

навчання за індивідуальною та 

екстернатною формами навчання 

в навчальних закладах міста. 

ІЕФН березень 
(комплекс

на 
перевірка) 

ЩП   88, ВСЗШ 

№ 16 

  

5. 5 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

харчування в навчальних 

закладах міста. 

ОХ березень 
(комплекс

на 
перевірка) 

ЩП 150, 268, 

НВК № 

15 

75, НВК 

№15 

  

6. 6 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

закінчення навчального року та 

проведення державної 

підсумкової атестації у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах усіх типів і форм 

власності м. Харкова. 

ЗНР березень 
(комплекс

на 
перевірка) 

ЩП       

7. 7 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

відпочинку та оздоровлення 

дітей у навчальних закладах 

міста. 

ОВО березень 
(комплекс

на 
перевірка) 

ЩП 193, 322 118   

8. 8 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

навчально-виховного процесу на 

початку навчального року та 

обліку дітей шкільного віку. 

ПНР березень 
(комплекс

на 
перевірка) 

ЩП       
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9. 9 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

медичного обслуговування дітей 

та обстеження працівників 

навчальних закладів міста. 

МО березень 
(комплекс

на 
перевірка) 

П 232, 407 40, 119   

10. 1 Про стан дотримання 

законодавства з охорони прав 

дитинства, соціального захисту 

дітей, профілактичної роботи 

щодо запобігання 

правопорушенням та злочинам 

серед дітей у навчальних 

закладах міста. 

СЗ-ПП березень 
(комплекс

на 
перевірка) 

ЩП 93, 240 26, 157   

11. 1 Вивчення стану роботи з питань 

охорони праці у навчальних 

закладах.  

ОП березень 
(комплекс

на 
перевірка) 

ЩП 453, 463 104, 121   

12. 1 Вивчення стану дотримання 

положень нормативних 

документів з трудового 

законодавства у приватних 

навчальних закладах. 

ТЗ березень 
(комплекс

на 
перевірка) 

ЩП – – – 

13. 1 Вивчення стану цільового 

використання навчальними 

закладами комунальної форми 

власності м. Харкова 

комп’ютерної, мультимедійної 

техніки та послуг Інтернет-

зв’язку, придбаних за кошти 

міського бюджету та цільового 

використання бюджетних коштів. 

ЦВК березень 
(комплекс

на 
перевірка) 

НКТ Навчальні заклади визначаються 

після здійснення закупівель  

Фрунзенський район 

1. 1 Вивчення стану управлінської 

діяльності навчальних закладів 

міста та районних управлінь 

освіти з питань охорони життя і 

здоров’я вихованців та 

запобігання усім видам дитячого 

травматизму. Вивчення системи 

роботи РМК (ІМЦ) щодо 

координації діяльності Шкіл 

сприяння здоров'ю. 

ЗДТ січень-
грудень 

ЩП 309, 384 160, 14   

2. 3 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо нормативності 

ведення ділової документації у 

ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ міста. 

ДД лютий ЩП 138, 429 181 ЦДЮТ № 

6 

3. 4 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

навчання за індивідуальною та 

екстернатною формами навчання 

в навчальних закладах міста. 

ІЕФН березень-
червень 

ЩП   74, 101   

4. 5 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

харчування в навчальних 

закладах міста. 

ОХ березень, 
листопад 

ЩП 237 
(березень), 

294 
(листопад) 

161 

(березень), 
11 

(листопад) 
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5. 6 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

закінчення навчального року та 

проведення державної 

підсумкової атестації у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах усіх типів і форм 

власності м. Харкова. 

ЗНР червень-
липень 

ЩП   72,73   

6. 7 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

відпочинку та оздоровлення 

дітей у навчальних закладах 

міста. 

ОВО червень-
липень 

ЩП 265 2, 61   

7. 8 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

навчально-виховного процесу на 

початку навчального року та 

обліку дітей шкільного віку. 

ПНР вересень-
жовтень 

ЩП   24, 63   

8. 9 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

медичного обслуговування дітей 

та обстеження працівників 

навчальних закладів міста. 

МО вересень-
жовтень 

П 361, 383 32   

9. 1 Про стан дотримання 

законодавства з охорони прав 

дитинства, соціального захисту 

дітей, профілактичної роботи 

щодо запобігання 

правопорушенням та злочинам 

серед дітей у навчальних 

закладах міста. 

СЗ-ПП жовтень-
листопад, 
березень-

квітень 

ЩП 267, 311 145   

10. 1 Вивчення стану роботи з питань 

охорони праці у навчальних 

закладах.  

ОП лютий-
березень 

ЩП 180, 377 21 КДЮСШ 

№16 

11. 1 Вивчення стану дотримання 

положень нормативних 

документів з трудового 

законодавства у приватних 

навчальних закладах. 

ТЗ жовтень-
листопад 

ЩП   Вересень, 

Гармонія 

  

12. 1 Вивчення стану цільового 

використання навчальними 

закладами комунальної форми 

власності м. Харкова 

комп’ютерної, мультимедійної 

техніки та послуг Інтернет-

зв’язку, придбаних за кошти 

міського бюджету та цільового 

використання бюджетних коштів. 

ЦВК листопад НКТ Навчальні заклади визначаються 
після здійснення закупівель  

Червонозаводський район 

1. 1 Вивчення стану управлінської 

діяльності навчальних закладів 

міста та районних управлінь 

освіти з питань охорони життя і 

здоров’я вихованців та 

запобігання усім видам дитячого 

травматизму. Вивчення системи 

роботи РМК (ІМЦ) щодо 

координації діяльності Шкіл 

сприяння здоров'ю. 

ЗДТ січень-
грудень 

ЩП 96 35   
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2. 2 Організація навчання у 

пенітенціарних установах. 

НПУ лютий  П   3   

3. 3 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо нормативності 

ведення ділової документації у 

ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ міста. 

ДД лютий ЩП 31, 253 66 ЦДЮТ № 

7 

4. 4 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

навчання за індивідуальною та 

екстернатною формами навчання 

в навчальних закладах міста. 

ІЕФН березень-
червень 

ЩП   7   

5. 5 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

харчування в навчальних 

закладах міста. 

ОХ березень, 
листопад 

ЩП 52 
(березень), 

24 

(листопад) 

12 

(березень) 

  

6. 6 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

закінчення навчального року та 

проведення державної 

підсумкової атестації у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах усіх типів і форм 

власності м. Харкова. 

ЗНР червень-
липень 

ЩП   34   

7. 7 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

відпочинку та оздоровлення 

дітей у навчальних закладах 

міста. 

ОВО червень-
липень 

ЩП 345, 349 10   

8. 8 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

навчально-виховного процесу на 

початку навчального року та 

обліку дітей шкільного віку. 

ПНР вересень-
жовтень 

ЩП   53, 7   

9. 9 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

медичного обслуговування дітей 

та обстеження працівників 

навчальних закладів міста. 

МО вересень-
жовтень 

П 72, 417 48   

10. 1 Про стан дотримання 

законодавства з охорони прав 

дитинства, соціального захисту 

дітей, профілактичної роботи 

щодо запобігання 

правопорушенням та злочинам 

серед дітей у навчальних 

закладах міста. 

СЗ-ПП жовтень-
листопад, 
березень-

квітень 

ЩП 67, 441     

11. 1 Вивчення стану роботи з питань 

охорони праці у навчальних 

закладах.  

ОП лютий-
березень 

ЩП 50, 353 3 КДЮСШ 

№ 9 
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12. 1 Вивчення стану дотримання 

положень нормативних 

документів з трудового 

законодавства у приватних 

навчальних закладах. 

ТЗ жовтень-
листопад 

ЩП Маленька 

країна 

    

13. 1 Вивчення стану цільового 

використання навчальними 

закладами комунальної форми 

власності м. Харкова 

комп’ютерної, мультимедійної 

техніки та послуг Інтернет-

зв’язку, придбаних за кошти 

міського бюджету та цільового 

використання бюджетних коштів. 

ЦВК листопад НКТ Навчальні заклади визначаються 

після здійснення закупівель  

Міська мережа 

1. 1 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

харчування в навчальних 

закладах міста. 

ОХ березень, 
листопад 

ЩП   Школа-

інтернат  

№ 14 

(березень), 
ХФМЛ  

№ 27 

(листопад) 

  

 

Додаток 3. Перелік звітних документів Департаменту освіти 

№ 

з/п 

 

Термін 

 

Зміст інформації (звіту) 

Установа, 

до якої 

подається 

звіт 

Відповідальний 

за підготовку 

звіту 

Щомісяця 

1.  

До 13 числа  Інформацію щодо стану 

розрахунків за спожиті послуги 
зв’язку по Департаменту освіти та 

підпорядкованих закладах  

Департамент 

бюджету і 
фінансів ХМР 

Примак Т.М. 

 

2. 2 

До 18 числа Інформацію щодо стану 
розрахунків за енергоносії по 
Департаменту освіти та 

підпорядкованих закладах  

Департамент 
бюджету і 
фінансів ХМР 

Шуляк О.О. 

3.  
До 25 числа План роботи Департаменту освіти 

на місяць 
Департамент 
організаційної 

роботи 

Зайкіна Г.М. 

4.  
До 25 числа Заходи міського масштабу, які 

проводитимуться в наступному 

місяці 

Департамент 
організаційної 

роботи 

Зайкіна Г.М. 

5.  

 Травень-
вересень 
(один раз на 

місяць)  

Звіти  по організації оздоровлення 
дітей 

ГУОН ХОДА Горбачова І.І. 

Щокварталу 

6.  

До 01 числа 
наступного 

місяця за 
звітним 
кварталом 

 

Квартальний аналіз стану 
профілактичної роботи щодо 

запобігання дитячому травматизму 
по м. Харкову 

ГУОН 
ХОДА 

Воробйова Н.М. 
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7.  

До 20 числа 

останнього 
місяця 
кварталу 

Квартальний аналіз виконання ст. 

35 Закону України «Про освіту» та 
ст. 6 Закону України «Про загальну 
середню освіту» по м. Харкову. 

ГУОН 

ХОДА 

Шепель В.М. 

8.  
До 25 числа Звіт про злочини та 

правопорушення  
ГУОН 
ХОДА 

Левада Т.О. 

9.  
До 15 числа Звіт про дітей пільгового 

контингенту 
ГУОН 
ХОДА 

Левада Т.О. 

10.  

До 03 числа 

 

Дані щодо окремих показників по  

штатах (фактично зайнятих 
штатних одиницях) по 

Департаменту освіти та 
підпорядкованих закладах  

Департамент 

бюджету і 
фінансів  

Примак Т.М. 

1 раз на рік 

11.  

До 

05.01.2012 

Статистичний звіт про посадових 

осіб місцевого самоврядування, 
працюючих в УО (9-ДС, 6ПВ). 

Статистичне 

управління 

Безсонова Н.О. 

12.  
До 
30.01.2012 

Статистичний звіт з праці  ГУОН ХОДА Примак Т.М. 

13. 1 

До 
25.01.2012 
 

Звіт з мережі, штатів та 
контингентів по навчальних 
закладах  міського 

підпорядкування за 2011 рік  

Департамент 
бюджету і 
фінансів  

Примак Т.М. 

14.  
До 
20.01.2012 

Статистичний звіт про діяльність 
дошкільних навчальних закладів 

(Ф 85-К). 

ГУОН ХОДА Білогрищенко 
Н.П. 

15.  
До 
20.01.2012 

Статистичний звіт про діяльність 
спортивних шкіл  (Ф №5-ФК). 

ГУОН ХОДА Зелінський Ю.І. 

16.  
До 
20.01.2012 

Статистичний звіт про діяльність 
позашкільних закладів  (Ф №1-

ПЗ). 

ГУОН ХОДА Зелінський Ю.І. 

17.  
До 
01.02.2012 

Звіт про якісний склад працівників 
Департаменту освіти та 

професійну підготовку (6-ПВ)  

Статистичне 
управління 

Безсонова Н.О. 

18.  

До 
25.04.2012 

Звіт з мережі, штатів та 
контингентів по навчальних 

закладах  міського 
підпорядкування до бюджету 2012 
року 

Департамент 
бюджету і 

фінансів  

Примак Т.М. 

19.  
До 

10.09.2012  

Звіт по організації оздоровлення 

дітей (узагальнений). 

ГУОН ХОДА Горбачова І.І. 

20.  
До 
05.09.2012 

Мережа навчальних закладів на 
навчальний рік 

ГУОН ХОДА Примак Т.М. 

21.  

До 

10.09.2012 

Мережа українськомовних, 

двомовних та російськомовних 
шкіл 

ГУОН ХОДА Горбачова І.І. 

22.  
До 

05.09.2012 

Звіт про організацію оздоровлення 

дітей в літній період. 

ГУОН ХОДА Горбачова І.І. 

23.  До 
05.09.2012 

Звіти  про    мови навчання у 
загальноосвітніх навчальних 

закладах м. Харкова   

ГУОН ХОДА Горбачова І.І. 
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24.  До 

15.09.2012 

Звіти про кількість учнів, посад 

учителів та класів у денних 
загальноосвітніх навчальних 
закладах з навчанням мовами 

національних меншин 

ГУОН ХОДА Горбачова І.І. 

25.  До 
25.09.2012 

Статистичні звіти на початок 
навчального року (Форми ЗНЗ-1, 

ЗНЗ-2, ЗВ-1, 76-РВК, Д-7) 

ГУОН ХОДА Удальцова Н.О. 

26.  До 
28.10.2012 

Статистичний звіт про 
матеріальну базу денних 

загальноосвітніх навчальних 
закладів (Форма Д-4) 

ГУОН ХОДА Удальцова Н.О. 

27.  До 
03.11.2012 

Статистичний звіт про групування 
денних загальноосвітніх 

навчальних закладів за кількістю 
класів і учнів та наповнюваність 

класів учнями (Форма Д-6) 

ГУОН ХОДА Удальцова Н.О. 

28.  До 
08.11.2012 

Статистичний звіт про профільне 
навчання і поглиблене вивчення 

предметів (Форма Д-5) 

ГУОН ХОДА Удальцова Н.О. 

29.  До 
15.11.2012 

Статистичний звіт про викладання 
іноземних мов  (Форма Д-8) 

ГУОН ХОДА Удальцова Н.О. 

30.  
До 
01.11.2012 

Звіт про кадровий склад 
навчальних закладів (РВК-83) 

ГУОН ХОДА Безсонова Н.О. 

31.  

До 

10.11.2012 

Резерв на керівників 

Департаменту освіти і 
структурних підрозділів 

Міськ-

виконком 

Безсонова Н.О. 

32.  

До 

20.12.2012 

Резерв на керівників навчальних 

закладів підвідомчої мережі  

До наказу 

Департаменту 
освіти 

Безсонова Н.О. 

33.  

До 

15.12.2012 

Звіт про продовження навчання 

для здобуття повної загальної 
середньої освіти випускниками 9-х 
класів загальноосвітніх 

навчальних закладів (Форма №1-
ЗСО) 

ГУОН ХОДА Воробйова Н.М. 

2 рази на рік 

34.  

До 

14.02.2012 
(попередній) 

До 
20.09.2012, 
10.12.2012 

Звіт про облік продовження 

навчання та працевлаштування 
випускників 

ГУОН ХОДА Воробйова Н.М. 

35.  

 До 

01.03.2012 
До 

01.10.2012 
 

Звіт про стан організації 

харчування учнів шкіл та аналіз 
виконання   норм  харчування 

учнів шкіл 

ГУОН ХОДА Горбачова І.І. 

36.  

До 
20.04.2012 

та 
20.11.2012 

Звіт про дітей з вадами розвитку ГУОН ХОДА Удальцова Н.О. 
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37.  

До 

30.06.2012 
До 
30.12.2012 

Звіт з цивільної оборони ГУОН ХОДА Закіпний М.М. 

 

Додаток 4.  Обов’язкові рішення міськвиконкому з питань діяльності навчальних 

закладів  

№ 

з\п 
                         Зміст Термін 

Відповідальний 

 

1.  Про організацію харчування учнів та вихованців у 
2012 році 

І засідання 
виконавчого 

комітету 
(січень) 

Примак Т.М. 

2.  Про затвердження мережі навчальних закладів 

системи освіти м. Харкова на 2012/2013 навчальний 
рік 

І половина 

жовтня 
 

Примак Т.М. 

 

Додаток 5.  Графік проведення особистих прийомів громадян директором 

Департаменту освіти Харківської міської ради на 2012 рік 

 

Дата 

проведення 

Час 

проведення 

Місце проведення Адреса 

І, ІІІ вівторок 
місяця 

упродовж 
року 

з 10-00  
до 13-00 

Громадська приймальна 
міськвиконкому 

пл. Конституції, 7 

Виїзні прийоми 

07.02.2012 

 
 
 

з 16.00 
до18.00 
 

Управління освіти 

адміністрації 
ФРУНЗЕНСЬКОГО району 
Харківської міської ради  

Вул. Танкопія, 15/2 
2 пов. 
(каб.нач.управління) 

06.03.2012 
 

 
 

з 16.00 
до18.00 

 

Управління освіти 
адміністрації 

КИЇВСЬКОГО району  
Харківської міської ради 

Вул. Чубаря, 7/9 
1 пов. Каб. 1 

 

03.04.2012 

 
 

 

з 16.00 
до18.00 

Управління освіти 

адміністрації 
ЧЕВОНОЗАВОДСЬКОГО 
району  

Харківської міської ради  

Пр. Московський, 38 
1 пов. (каб.нач. 

управління) 
 

 
 

03.05.2012 

 
 
 

з 16.00 

до18.00 
 

Управління освіти 

адміністрації 
МОСКОВСЬКОГО району  
Харківської міської ради  

Вул Блюхера, 27-г 

1 пов.(каб.нач.упр.) 
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06.06.2012 

 
 

 

з 16.00 

до18.00 
 

 

Управління освіти 

ДЗЕРЖИНСЬКОГО району 
адміністрації 

Харківської міської ради  

Вул. Шекспіра, 8 

2 пов. (каб.нач.упр.) 
 

 

04.07.2012 
 

 
 

з 16.00 

до18.00 
 

Управління освіти 
адміністрації 
ЖОВТНЕВОГО району  

Харківської міської ради 
 

 

Вул. Ярославська, 21 
2 пов. 

(каб.нач.управління) 
 
 

01.08.2012 
 

 
 

з 16.00 

до18.00 
 

Управління освіти 
адміністрації 

КОМІНТЕРНІВСЬКОГО 
району  
Харківської міської ради 

Вул. Плеханівська, 94 

2 пов. (каб. 
нач.управління) 

05.09.2012 
 
 

 

з 16.00 
до18.00 

 

Управління освіти 

адміністрації 
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКОГО 

району  
Харківської міської ради 

Вул. 2-ї П’ятирічки, 26 
2 пов. 
(каб.нач.управління) 

 

03.10.2012 

 
 
 

з 16.00 до 

18.00 
 

Управління освіти 

адміністрації 
ЛЕНІНСЬКОГО району  
Харківської міської ради 

Вул..Ярославська, 10 
1 пов., Каб.1 

01.11.2012 
 
 

 

з 16.00 до 
18.00 

 

Управління освіти 
адміністрації 
ФРУНЗЕНСЬКОГО району  

Харківської міської ради  

Вул. Танкопія, 15/2 
2 пов. 

(каб.нач.управління) 

04.12.2012 
 

 
 

з 16.00 до 

18.00 
 

Управління освіти 
адміністрації 

КИЇВСЬКОГО району  
Харківської міської ради 

Вул. Чубаря, 7/9 

1 пов. Каб. 1 
 

 

Додаток 6. План роботи Ради керівників навчальних закладів  м. Харкова 

 
№№ 

з/п  

      Найменування  

              заходу 

    Термін   

проведення 

    Місце проведення     Масштаб 

      заходу 

 
1 

Вебінар для керівників 
навчальних закладів 
«Медіа-освіта в умовах 

сучасного навчального 
закладу» 

      
Березень 
2012 

НМПЦ, навчальні заклади Департамент 
освіти 
Рада керівників 

навчальних 
закладів  

м. Харкова 

 
2 

Ліцейські асамблеї: 
«Психолого-педагогічні та 

методичні аспекти роботи 
з обдарованими дітьми» в 
закладах освіти міста      

Харкова  

   Жовтень 
  11.10.2012 

  16.10.2012 

Харківський дошкільний 
навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого 
типу №290; 
Харківський фізико-

математичний ліцей №27 
Харківської міської ради 

Харківські ліцеї, 
гімназії, НВК, 

спеціалізовані, 
загальноосвітні, 
позашкільні, 

дошкільні 
навчальні заклади 
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Харківської області; 

Харківська гімназія №23 
Харківської міської ради 
Харківської області 

 

всіх форм 

власності 

3 Звіт про роботу ради 
керівників навчальних 

закладів  
м. Харкова 

    Грудень 
       2012 

   НМПЦ Голова ради 
керівників 

навчальних 
закладів  

м. Харкова 
 

 

Додаток 7. План заходів Департаменту освіти щодо організації відпочинку та 

оздоровлення дітей улітку 2012 року 

№ 

з\п 
Зміст Термін 

Відмітка 

про 
виконання 

1.  

Визначення напрямків і форм відпочинку та оздоровлення 

дітей улітку 2012 року, визначення джерел фінансування та 
обсягів коштів, необхідних для проведення  відпочинку та 

оздоровлення. 

Березень      

2.  

Координація роботи з підготовки до літнього відпочинку та 
оздоровлення дітей з міським управлінням охорони здоров’я, 

міською санітарно-епідеміологічною станцією, управлінням 
споживчого ринку 

Березень - 

травень 
 

3.  
Нарада зі спеціалістами управлінь освіти районів міста щодо 
організації відпочинку та оздоровлення дітей улітку 2012 
року 

Квітень  

4.  
Підготовка інформації про попередню дислокацію таборів 
відпочинку та оздоровлення всіх типів та форм власності   

Квітень      

5.  

Участь у підготовці проекту рішення міськвиконкому «Про 
проведення літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 
2012 році» спільно із управлінням у справах сім’ї, молоді та 

спорту 

Квітень   

6.  
Узагальнення інформації про дислокацію таборів відпочинку 

та оздоровлення всіх типів   
Травень   

7.  
Організація оздоровлення і відпочинку вихованців закладів 
міської мережі 

Квітень – 
серпень 

 

8.  
Здійснення контролю за роботою таборів, створених на базі 
навчальних закладах  міста  

Червень - 
серпень   

 

9.  
Узагальнення оперативної інформації про відпочинок та 
оздоровлення дітей улітку 2012 року 

Травень-
вересень 

 

10.  
Підготовка підсумкової інформації про відпочинок та 

оздоровлення дітей у літній період 2012 року 
 Вересень   
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Додаток 8. Перелік загальноміських освітянських масових заходів 

 

№ 

з\п 
Заходи 

Термін 

виконання 

 

Відповідальні 

 

1.  
Міський професійний конкурс «Учитель року 
– 2012» 

Січень-
лютий 

Дулова А.С.  
Явтушенко І.Б. 

2.  Малі олімпійські ігри «Діти Харківщини» 
Січень-

травень 
Зелінський Ю.І. 

3.  
Міський фестиваль-конкурс «Маленький 
крок на великій сцені» 

Лютий –
березень 

Боровська С.В. 

4.  

Міський огляд-конкурс на кращий музей при 

загальноосвітньому, позашкільному 
навчальному закладі 

Лютий –
квітень 

Дзюба Т.В. 
 

5.  
Міський професійний конкурс «Вихователь 

року – 2012» 

Лютий-

березень 

Дулова А.С. 

Осьмачко О.І. 

6.  
Міська виставка-конкурс «Світ техніки у 
дитячих руках» 

26.03.-
31.03.2012 

Боровська С.В. 

7.  

Міські змагання з технічного моделювання 

серед вихованців позашкільних навчальних 
закладів молодшого шкільного віку  

Березень 
Дзюба Т.В. 

 

8.  Міський конкурс «Учень року – 2012» 
Березень – 

квітень 
Дулова А.С. 
Бут-Гусаїм Н.В. 

9.  
Міський конкурс дружин юних пожежних 

серед загальноосвітніх навчальних закладів 
Квітень 

Воробйова Н.М. 

Дзюба Т.В. 

10.  
Міський конкурс серед команд веселих та 
найкмітливіших юних інспекторів руху 

Квітень  
Воробйова Н.М. 
Дзюба Т.В. 

11.  

Міські відкриті змагання з авіамодельного 

спорту (кордові моделі) серед учнівської 
молоді та юнацтва м. Харкова 

22.04.2012 Боровська С.В. 

12.  
Олімпіада для випускників шкіл І ступеня 

«Путівка в науку» 
Квітень 

Явтушенко І.Б. 

 

13.  

Міський етап Всеукраїнської виставки-
конкурсу декоративно-ужиткового і 
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій 

край» 

12.04-
10.05.2012 

Боровська С.В. 

14.  
Всеукраїнські змагання учнівської молоді та 
юнацтва з судномодельного спорту «Харків-

2012» 

03.05-

05.05.2012 
Боровська С.В. 

15.  
Міські відкриті змагання з вільнолітаючих 
планерів серед учнівської молоді та юнацтва 

06.05.2011 Боровська С.В. 

16.  Свято останнього дзвоника Травень Закіпний М.М. 

17.  
Випускні вечори у загальноосвітніх 

навчальних закладах міста 
Травень 

Стецюра Т.П. 

Закіпний М.М.  

18.  «Випускний-2012» на майдані Свободи Травень 
Стецюра Т.П. 

Закіпний М.М.  

19.  
Проведення міської Спартакіади допризовної 
молоді та військово-спортивної гри «Патріот» 

12-
13.05.2012 

Зелінський Ю.І. 
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20.  

Прийом Харківського міського голови 

випускників-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, у зв‘язку з 
закінченням навчального року 

Травень Левада Т.О. 

21.  

Проведення масових заходів до 
Міжнародного Дня захисту дітей.  
Свято Міжнародного Дня захисту дітей за 

участю міського голови у Харківському  
дитячому будинку «Родина» 

1 червня Левада Т.О. 

22.  Міська серпнева конференція педпрацівників  Серпень Дулова А.С. 

23.  

Міський огляд-конкурс на кращу підготовку 

до нового навчального року  серед 
навчальних закладів міста   

Серпень Стецюра Т.П. 

24.  
Туристичні змагання команд позашкільних 

навчальних закладів м. Харкова 
15.09.2012 Боровська С.В. 

25.  Свято День знань Вересень Закіпний М.М. 

26.  
Міська виставка-конкурс «Український 
сувенір» 

15.10-
31.10.2012 

Боровська С.В. 

27.  

Урочистий прийом у Харківського міського 

голови стипендіатів «Обдарованість», свято 
вручення сертифікатів «Кращий учень 
навчального закладу» учням загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Жовтень 
Дулова А.С. 
Реформат М.І. 
Коротка Л.В. 

28.  
Урочистий прийом у Харківського міського 
голови з нагоди Дня працівників освіти 

Жовтень Безсонова Н.О. 

29.  Харківські ліцейські асамблеї  Жовтень 
Дулова А.С.  

Гончарова І.Ф. 

30.  
Міський огляд-конкурс з допризовної 
підготовки 

Жовтень-
листопад 

Зелінський Ю.І. 

31.  
Міський фестиваль авторської та туристської 

пісні «Стежинка - 2010» 

16.11-

17.11.2012 
Боровська С.В. 

32.  
Міський фестиваль учнівських організацій 
самоврядування («Зажги свою звезду») 

Грудень Полякова І.В. 

33.  
День Святого Миколая у закладах міської 
мережі за  участю міського голови та його 

заступників 

19 грудня Левада Т.О. 

34.  
Масові новорічні заходи за планом 

Департаменту освіти 

Грудень –

січень 

Закіпний М.М. 
Левада Т.О. 

Зелінський Ю.І. 
Дзюба Т.В. 

35.  

Міський огляд-конкурс на кращий стан 

навчально-тренувальної та спортивної роботи 
серед КДЮСШ (спільно з управлінням 
спорту)  

Грудень  Зелінський Ю.І. 

36.  
Міський фестиваль мистецтв «Осінній 
вернісаж» 

в період 

осінніх 
шкільних 

канікули 

Боровська С.В. 

37.  

Міські учнівські турніри  за графіком 
МОНмолодь

спорт 
України 

Методисти 

НМПЦ 
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38.  

Спортивно-масові та оздоровчі заходи 

(спільно з управлінням спорту з питань 
фізичної культури та спорту міськради): 
«Веселі старти» (комбіновані естафети) 
Міні-футбол 
 
Баскетбол 
 
Волейбол 
 
 
Гандбол 
Футбол “Шкіряний м’яч” 
 
Легкоатлетичне багатоборство «Старти надій» 
 
Легкоатлетична естафета 
Легкоатлетичне чотирьохборство 
Шахи «Біла тура» 

 

 
 
Січень 
 Січень – 
лютий   
Лютий  – 
березень 
Лютий –  
березень   
 
Березень  
Квітень – 
травень 
Квітень – 
травень  
Жовтень  
Жовтень 
Листопад  

Зелінський Ю.І. 

39.  
Ігри шкільного Чемпіонату міста Харкова 

команд КВК 

Згідно з 
графіком 

проведення 
Чемпіонату 

Дзюба Т.В. 

 

Додаток 9. Перспективний план комплексного вивчення стану роботи управлінь 

освіти районів міста та підпорядкованих їм навчальних закладів з виконання 

законодавства в галузі освіти 

 
№ 

з/п 

Назва району 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Дзержинський     +     

2.  Жовтневий         + 
3.  Київський  + 

       

4.  Комінтернівський    +      

5.  Ленінський      +    

6.  Московський       +   

7.  Орджонікідзевський +         

8.  Фрунзенський   +       

9.  Червонозаводський        +  

 
Погоджено із заступником начальника Департаменту освіти, начальниками 

відділів Департаменту освіти та директором НМПЦ: 
 

Стецюра Т.П. 
Дулова А.С. 
Шепель В.М. 

Закіпний М.М. 
Коротка Л.В. 

Примак Т.М. 


