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РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ  ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ 

У 2016 РОЦІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2017 РІК 

 
Упродовж 2016 року робота Департаменту освіти Харківської міської ради була 

спрямована на реалізацію державної політики в галузі освіти, забезпечення виконання 

Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.  

 

1. Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки 

 
До мережі навчальних закладів системи освіти міста входять представлені на схемі 

471 навчальний заклад усіх типів і форм власності чотирьох освітніх ланок: дошкільної, 

загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти. У 25 ПТНЗ, які 

фінансуються за кошти бюджету м. Харкова, навчаються 7 809 учнів. 

 

 



7 

 

 

1.1. Дошкільна освіта 

 

1.1.1. Оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів 

 
 Згідно з проведеним обліком у місті мешкає 67 733 дитини від народження до шести 

років. 

Кількість дітей від народження до шести років станом на 30.09.2016 

 

№ з/п Район Кількість дітей  

1 Індустріальний 8247 

2 Київський  8661 

3 Московський 14550 

4 Немишлянський 6860 

5 Новобаварський 5109 

6 Основ’янський  4665 

7 Слобідський 6252 

8 Холодногірський 4671 

9 Шевченківський 8718 

Усього по місту: 67733 

 

Функціонують 211 дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності та 

61 група в НВК, в яких навчається та виховується 45 285 дітей відповідного віку: 

- комунальної форми – 204 (198 ДНЗ і 6 НВК), торік 203 (197 ДНЗ і 6 НВК); 

- відомчих – 3 ДНЗ, торік 4 (3 ДНЗ і 1 НВК); 

- приватних – 18 (10 ДНЗ і 8 НВК), торік 16 (8 ДНЗ і 8 НВК). 
 

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

 

№  

з/п 

Район Кількість 

ДНЗ 

(НВК) 

Форма власності ДНЗ Форма власності 

НВК 

К
о
м

у
н

ал
ь
н

а 

Д
ер

ж
ав

н
а 

П
р
и

в
ат

н
а 

 

К
о
м

у
н

ал
ь
н

а 

Д
ер

ж
ав

н
а 

П
р
и

в
ат

н
а 

1 Індустріальний 21 21 - - - - - 

2 Київський  34 29 - 1 - - 1 

3 Московський 37 35 3 - 1 - 1 

4 Немишлянський 23 17 - 2 2 - 2 

5 Новобаварський 14 14 - - - - - 

6 Основ’янський  19 18 - 1 - - - 

7 Слобідський 20 16 - 2 1 - 1 

8 Холодногірський 23 22 - - - - 1 

9 Шевченківський 34 26 - 4 2 - 2 

Усього ДНЗ (НВК): 225 198 3 10 6 0 8 

У них дітей: 45 285 43 448 283 529 723 0 302 

 



8 

 

 

Для забезпечення права на отримання дошкільної освіти дітей з особливими потребами 

функціонує 57 дошкільних навчальних закладів комбінованого типу (торік 56 ДНЗ) 

та 3 компенсуючого. 

У 211 спеціальних та санаторних групах одночасно зі здобуттям дошкільної освіти 

отримують комплекс лікувально-реабілітаційних послуг 4064 таких дітей.  

Для дітей, які потребують корекції фізичного розвитку, змінено тип ДНЗ № 123 Київського 

району із загального на комбінований, у ДНЗ № 223 змінено тип двох груп для дітей загального 

розвитку на санаторні групи. 

Відповідно до освітніх і соціальних запитів харків’ян функціонують групи з 4-х; 9-ти; 10,5; 

12-ти, 24-х годинним графіком роботи.  

Актуальним залишається питання щодо забезпечення попиту населення на послуги 

дошкільної освіти в окремих мікрорайонах міста.  

У 2016 році, з урахуванням освітніх потреб населення, у 11 діючих навчальних закладах 

відновлено роботу 14 груп.  

 

Кількість груп, що відновили свою діяльність 

 

№ з/п Район Кількість груп Номер ДНЗ/НВК 

1 Індустріальний 1 № 93 

2 Київський  1 № 123 

3 Московський 1 

1 

№ 8 

№ 58 

4 Основ’янський 1 № 96 

5 Слобідський 2 

1 

№ 362 

№ 337 

6 Холодногірський 2 

1 

№ 357 

№ 77 

7 Шевченківський 2 

1 

№ 30 

№ 19 

Усього по місту: 14 11 

 

Створено 2 нових ДНЗ. 

 

Кількість новостворених ДНЗ 

 

№ з/п Район  Номер/назва ДНЗ Форма власності ДНЗ 

1 Київський № 108 комунальна 

2 Немишлянський ХПДНЗ 

«Мармеландія» 

приватна 

Усього по місту: 2  

 

З урахуванням новостворених ДНЗ у місті створено майже 500 додаткових місць. 

З 2006 по 2016 роки створено 20 нових дошкільних навчальних закладів та відкрито 

330 груп, що дало можливість додатково охопити дошкільною освітою понад 8 тис. дітей. 

 

Кількість додатково відкритих груп у період з 2006 по 2016 роки 

 
№ 

з/п 

Район 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 усього 

1 Індустріальний 5 4 3 8 2 2 1 3 1 0 1 30 
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№ 

з/п 

Район 

2
0

0
6
 

2
0

0
7
 

2
0

0
8
 

2
0

0
9
 

2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 усього 

2 Київський  7 9 4 2 3 4 2 2 3 2 4 42 

3 Московський 16 17 5 8 6 9 2 3 4 1 2 73 

4 Немишлянський 2 2 8 5 3 0 2 1 0 0 0 23 

5 Новобаварський 2 5 2 4 8 4 4 4 1 0 0 34 

6 Основ’янський  6 3 4 2 0 4 2 2 0 0 1 24 

7 Слобідський 7 4 3 1 6 4 1 2 2 3 3 36 

8 Холодногірський 6 5 3 1 0 2 2 3 0 2 3 27 

9 Шевченківський 5 3 5 4 4 4 4 3 4 2 3 41 

Міська мережа  

Харківська 

загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІ 

ступенів №14 

Харківської міської 

ради 

        1   1 

Усього по місту: 56 52 37 35 32 33 20 23 16 10 17 330 

 

За рік районними реєстраторами електронної бази оброблено 13 262 електронних заяв, 

видано 10 703 направлення.  

 

1.1.2. Забезпечення дітей дошкільною освітою 

За результатами проведеного обліку показник охоплення дітей дошкільною освітою 

через ДНЗ/НВК усіх типів та форм власності становить:  

 

Стан охоплення дошкільною освітою дітей  

 
Район Відсоток 

охоплення 

дошкільною 

освітою дітей  

від року до 3-х 

років 

Відсоток 

охоплення 

дошкільною 

освітою дітей  

від 3-х до 6-ти 

років 

Відсоток 

охоплення 

дошкільною 

освітою дітей  

від року до 6-ти 

років 

Відсоток 

охоплення 

дошкільною  

освітою дітей  

5-ти річного віку 

2015  

рік 

2016 

рік 

2015  

рік 

2016 

рік 

2015 

рік 

2016 

рік 

2015  

рік 

2016 

рік 

Індустріальний 42,5 42 99,7 99,7 77,7 77,7 100 100 

Київський  22,4 30,9 98,1 98,7 71,9 73,5 99,4 100 

Московський 25,6 25,4 98,3 98,6 72,1 72,1 99,3 100 

Немишлянський 39,3 40,3 98,4 98,9 74,6 75,9 99,5 99,9 

Новобаварський 15,3 15,6 98,1 99,4 66,6 71 100 100 

Основ’янський  27,9 40,8 98,3 99,3 73,8 79,3 99,2 100 

Слобідський 33,9 34,5 98,5 99,8 75,4 77,8 99,6 99,9 

Холодногірський 47,8 46,6 98,5 98,9 79,4 80 100 100 

Шевченківський 29,2 39,5 98,1 99,6 75,7 78,4 100 100 

Усього по місту: 30,9 34,3 98,4 99,1 73,9 75,7 99,6 100 

 

1.1.3. Програмно-методичне забезпечення 

Зміст освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах визначається чинними 

комплексними, парціальними програмами та програмами для роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами, що затверджені Міністерством освіти і науки України. 
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Перелік комплексних освітніх програм,  

за якими працювали ДНЗ міста у 2016 році 

 

 
 

Право вибору програм зберігається за педагогічними колективами дошкільних 

навчальних закладів, з урахуванням специфіки їх діяльності (типу закладу) 

та затверджуються на засіданні педагогічної ради закладу. 

Враховуючи, що на сьогодні в Україні посилена увага приділяється проблемам 

включення дітей з особливими потребами до соціального життя й загальноосвітнього 

простору використовуються спеціальні програми. 

 
Програми для роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби 
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Робота по впровадженню нових педагогічних технологій здійснюється в 152-х 

дитячих садках міста. Дошкільні навчальні заклади №№ 78, 143, 150, 290, 366, 373, 420 

третій рік поспіль працюють з міжнародним фондом LEGO Foundation (Данія), з розвитку 

конструктивних здібностей у дітей. Колективи чотирьох закладів стали переможцями у 

Всеукраїнському фестивалі робототехніки Robotica – 2016, в номінації «Дитячий 

архітектурний конкурс». 

Колективи дошкільних установ були активними учасниками Всеукраїнських 

конкурсів: 

- «Калейдоскоп педагогічних ідей з екологічного виховання дошкільнят» – ДНЗ 

№№ 31, 50, 79, 119, 136, 142, 292, 300, 317, 349, 353, 363, 377, 378, 384, 420, 425, 446, 

приватний ДНЗ «Сонечко»; 

- «Hello, English» – ДНЗ №№ 27, 66, 138, 142, 272, 323, 370; 

- Всеукраїнський огляд досвіду роботи управлінь освіти та дошкільних навчальних 

закладів з питань організації та розвитку дошкільної освіти – ДНЗ №№ 24, 74, 143, 266, 

373. 

Але, з 32 закладів учасників-конкурсів лише один заклад (ДНЗ № 138) посів призове 

місце. 

 

 

1.2. Загальна середня та позашкільна освіта 

 

1.2.1. Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів та забезпечення 

охоплення навчанням дітей шкільного віку 

У 2016/2017 навчальному році здійснюють діяльність 205 загальноосвітніх навчальних 

закладів різних типів і форм власності. 

У місті функціонує 17 приватних загальноосвітніх шкіл та 1 ліцей при ВНЗ. У 181 

загальноосвітньому навчальному закладі комунальної форми власності (без 5 вечірніх шкіл 

та школи-інтернату) функціонує 3984 класи, у них – 112427 учнів. 

У порівнянні з минулим 2015/2016 навчальним роком кількість класів збільшилася на 

101, кількість учнів збільшилася на 3157. 

Показник середньої наповнюваності класів по місту в 2016/2017 навчальному році 

склав 28,2 учнів на один клас, що більше на 0,1, ніж торік. 

 

Мережа загальноосвітніх
навчальних закладів

205
загальноосвітніх

навчальних заклади,

Із них 187 ком і

18 прив.

112
загально-

освітніх 

шкіл

17 НВК

35 
спеціалізованхи

шкіл

12

ліцеїв

23

гімназії

1
школа -

інтернат

5 

вечірніх 

шкіл

7 ком.+10 прив. 10 ком.+2 прив.

33 ком.+2 прив.

108 ком.+4 прив.
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На виконання ст. 35 Закону України «Про загальну середню освіту» в системі 

проводиться облік дітей шкільного віку та аналіз охоплення їх навчанням. 

Станом на 05.09.2016 за звітом № 77-РВК установлено, що загальна кількість дітей 

шкільного віку в місті склала 85882 осіб, що вчетверте за останні 15 років на 1679 дітей 

більше, ніж торік (+1,96%) (найбільше – за рахунок Київського і Новобаварського районів). 

 

Динаміка кількості дітей шкільного віку по м. Харкову за останні 6 років 

 

 
 

Навчаються – 84 393 дитини, що на 1552 особи більше, ніж торік. У тому числі: 

у загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів – 79362 дитини, у професійно-

технічних навчальних закладах – 1244, на основних відділеннях вищих навчальних закладів 

усіх рівнів акредитації – 3787 осіб. 

 

 

Облік навчання дітей шкільного віку по м. Харкову станом на 05.09.2016 

 

 
Цього року, як і минулого, всі діти охоплені навчанням. 

За даними шкільної мережі в загальноосвітніх навчальних закладах міста (комунальної 

і приватної форми власності) навчається 112566 учнів, що на 26 684 більше, ніж 

зареєстровано дітей у м. Харкові (торік різниця складала 28 644 дітей). 
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Забезпечення виконання мовного законодавства.  

Українською мовою у 90 українськомовних школах навчаються 56016 учнів, у 38 

двомовних - 10142 учні. У порівнянні з минулим навчальним роком кількість учнів, які 

здобувають освіту українською мовою збільшилась на 2211 (а у відсотковому 

співвідношенні зросла 0,3%).  

Російською мовою у 54 російськомовних школах навчаються 32056 учнів та  у 

38 двомовних – 14213 учні. У порівнянні з минулим навчальним роком кількість учнів, які 

здобувають освіту російською мовою збільшилась на 250 (а у відсотковому співвідношенні 

зменшилась на 0,3%). 

З 5 вечірніх шкіл (всього 1667 учнів) – одна двомовна –237 учнів (всі у цьому році 

навчаються українською мовою) і  4 – російськомовних (в них навчається 1430 учнів). 

 

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів щодо мов навчання  

за останні три навчальних роки 

 

У 2016/2017 н. р. у м. Харкові за мережею функціонує 18 приватних загальноосвітніх 

навчальних закладів. В них навчається 4005  учнів у 270 класах. 

Із них: 

- українською мовою навчається 387 учнів (37 класів), що становить 9,7 %;  

 - російською мовою навчається 3618 учнів (233 класи) – це 90,3%. 

Діюча мережа задовольняє потреби територіальної громади щодо навчання школярів 

рідною мовою. 

Змінність навчання.  

У зв'язку зі збільшенням кількості учнів, специфікою організації навчально-виховного 

процесу та підвищеним попитом на надавані освітні послуги в 10 загальноосвітніх 

навчальних закладах 5 районів міста 1106 учнів у 2016/2017 навчальному році навчаються на 

підзміні. 

Відомості про навчальні заклади, які мають підзміну 

у 2016\2017 навчальному році 

 

Район Заклад 2015/2016 2016/2017 Різниця 

Класів Учнів Класів Учнів Класів Учнів 

Індустріальний ХСШ № 80 6 155 6 168 0 +13 

Всього по 

району 

6 155 6 168 0 +13 

Московський ХЗОШ № 122 3 88 3 91 0 + 3 

ХГ № 144 3 82 3 78 0 - 4 

ХСШ № 156 3 82 4 118 + 1 + 36 

Всього по 

району 

9 252 10 287 + 1 + 35 

Новобаварський 
ХСШ № 162 5 153 5 146 0 - 7 

ХСШ № 93 3 87 2 64 - 1 - 23 

 2014/2015 

н.р. 

2015/2016 

н.р. 

2016/2017 

н.р. 

Кількість україномовних шкіл 91 91 90 

Кількість російськомовних шкіл 57 54 54 

Кількість двомовних шкіл 34 37 38 

Всього шкіл 182 182 182 

Учні, які навчаються українською мовою (%) 58,5% 58,6% 58,9% 

Учні, які навчаються російською мовою (%) 41,5% 41,4% 41,1% 
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Район Заклад 2015/2016 2016/2017 Різниця 

Класів Учнів Класів Учнів Класів Учнів 

Всього по 

району 

8 240                 

7 

210 - 1 - 30 

Холодногірський 

ХСШ № 87 3 77 4 92 +1 + 15 

ХЗОШ № 126 3 88 5 135 + 2 + 47 

Всього по 

району 

6 165 9 227 + 3 + 62 

Шевченківський 

ХСШ № 50 4 101 4 122 0 + 21 

ХГ № 116 4 101 3 92 - 1 - 9 

Всього по 

району 

8 202 7 214 - 1 + 12 

По місту 10 37 1014 39 1106 + 2  + 92 

 

Усього на підзміні навчається 0,98% від загальної кількості учнів (минулого 

навчального року – 0,93%).  

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. У 2016/2017 навчальному році таких учнів – 603, торік – 782: 

 

Район 2015/2016 н.р. 2016/2017 н.р. Різниця 

Індустріальний 32 42 + 10 

Київський 168 107 - 61 

Московський 130 86 - 44 

Немишлянський 50 43 - 7 

Новобаварський 52 58 + 6 

Основ’янський 20 23 + 3 

Слобідський 63 61 - 2 

Холодногірський 60 46 - 14 

Шевченківський 207 137 - 70 

По місту 782 603 - 179 

 

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. 

У 2015/2016 навчальному році за екстернатною формою навчалося 204 учні. Із них 

базову загальну середню освіту отримав 71 учень, повну загальну середню освіту – 67.  

 

Кількість учнів-екстернів у школах міста за 3 навчальні роки 

 

Навчальний рік 2013/2014 н.р. 2014/2015 н.р. 2015/2016 н.р. 

Учнів-екстернів 159 150 204 

 

У 2016/2017 навчальному році за екстернатною формою вже навчається 62 учні (заяви 

приймаються до 1 березня). З них – 23 учні, місцем проживання яких є територія проведення 

антитерористичної операції або тимчасово окупована територія України, які пройшли 

оцінювання рівня навчальних досягнень за 9 клас, державну підсумкову атестацію за курс 

базової загальної середньої освіти, отримали відповідний документ про освіту і продовжили 
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навчання. Навчальними закладами міста створені всі необхідні умови для забезпечення прав 

дітей зазначеної категорії.  

Вечірня (заочна) форма навчання реалізується через мережу закладів, до якої 

входять 4 вечірні (змінні) школи і спеціальна вечірня школа № 23 для глухих і слабочуючих. 

Так, станом на 05.09.2016 склалася така мережа: 

 

 Усього Із них 

У вечірніх 

школах 

У виправних 

колоніях 

У слідчому 

ізоляторі 

класів учнів класів учнів класів учнів класів учнів 

Індустріальний 10 237 7 165 3 72 0 0 

Московський 13 369 10 300 3 69 0 0 

Основ’янський 19 517 12 3353 6 151 1 13 

Холодногірський 11 91 11 91 0 0 0 0 

Шевченківський 15 453 12 377 3 76 0 0 

 

По місту 

 

68 

1

1667 

 

52 

1

1286 

 

15 

 

368 

 

1 

1
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З метою надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій за певними освітніми рівнями відповідно до 

державних стандартів освіти; за програмами підготовки громадян до вступу у навчальні 

заклади, загальноосвітніми навчальними закладами міста використовуються технології 

дистанційного навчання. У місті функціонують дві приватні школи («Альтернатива» 

у Основ’янському і «Ангстрем» у Шевченківському районах), які застосовують дистанційну 

форму, у яких навчається 182 учні. 

Організація профільного навчання. Профільна школа найповніше реалізує принцип 

особистісно орієнтованого навчання, що значно розширює можливості учня у виборі власної 

освітньої траєкторії. Профільне навчання – вид диференційованого навчання, який 

передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів і створення умов для 

навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення, що 

забезпечується за рахунок змін у цілях, змісті, структурі та організації навчального процесу. 

Профільному навчанню передує допрофільна підготовка, яка здійснюється у 8-9 

класах з метою професійної орієнтації учнів, сприяння усвідомленому вибору ними напряму 

профільного навчання у старшій школі.  

Найвищий показник охоплення учнів допрофільною підготовкою в Індустріальному 

(68,2%) і Московському (65,6%) районах. Найнижчий – у Новобаварському (21,8%) і 

Слобідському (24,3%) районах.    

Профільне навчання здійснюється в 162 загальноосвітніх навчальних закладах 

(153 комунальної власності та 9 приватної), це становить 81,8% від загальної кількості 

загальноосвітніх закладів міста.  

При організації профільного навчання використовуються різні форми. А саме:  

- 378 профільних класів у загальноосвітніх навчальних закладах, 10162 учні; 

- 4 профільні групи в багатопрофільних загальноосвітніх навчальних закладах у 

Московському і Немишлянському районах; 

- 4 класи у Київському районі (ХСШ № 133), які здійснюють профільне навчання за 

індивідуальними навчальними планами.  

Усього у 2016/2017 навчальному році профільним навчанням охоплено 10332 учні, які 

навчаються у 384 класах 172 навчальних закладів, що складає 89,1% від загальної кількості 

учнів 10-11-х класів.  

Упродовж останніх 3-х років простежується стабільність у виборі напряму 

профілізації у старшій школі. Відповідно до попиту учнів школи ІІІ ступеня, як і в попередні 
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роки, перевага надається 3 напрямам профільного навчання: філологічному напряму (40,0%), 

природничо-математичному напряму (31,0%) та суспільно-гуманітарному напряму (18,6%). 

Збільшився відсоток учнів, які навчаються за універсальним профілем.  

З метою дотримання принципів наступності та безперервності освіти Департаментом 

освіти Харківської міської ради, управліннями освіти адміністрацій районів Харківської 

міської ради та навчальними закладами міста проводиться масштабна профорієнтаційна 

робота спільно з вищими навчальними закладами Харківської області. 

Ефективною формою співпраці є діяльність університетських кафедр, створених на 

базі загальноосвітніх навчальних закладів міста. 

У 2016 році продовжувалась робота з реалізації проекту «Навчання заради 

майбутнього – університетські кафедри у школах». 

У 2016 році у 70 ЗНЗ працювало 169 університетських кафедр. Найбільша кількість 

кафедр створена у Шевченківському (74), Київському (27), Немишлянському (22) районах. В 

Основ`янському районі університетські кафедри у школах не створені, у Немишлянському та 

Новобаварському районах по 2 ЗНЗ мають університетські кафедри, у Холодногірському – 1. 

 

Університетські кафедри 

 

 
 

Найбільше створено кафедр за такими напрямами: природничо-математичного, 

математичного, фізичного, фізико-математичного – 19 (11% від загальної кількості). 

Іноземної філології, методики викладання іноземних мов – 26 (15%), біолого-хімічне, 

біологічне, хімічне, фармацевтичне спрямування – 17 кафедр (10 %), з питань початкової 

освіти, педагогіки, психології, наукових знань та управління – 24 (14%). 

Підвищенню ефективності співпраці ЗНЗ і ВНЗ міста сприяє проведення практичних 

та лабораторних занять учнів профільних класів на базі ВНЗ; залучення викладачів ВНЗ до 

проведення заходів з підвищення рівня професійної компетентності вчителів з навчальних 

дисциплін, запровадження сучасних технологій навчання тощо.  

Департаментом освіти ХМР та Науково-методичним центром ДО ХМР здійснюється 

інформаційна підтримка заходів, що проводяться ВНЗ міста (зокрема, інтелектуальних 

змагань, Днів відкритих дверей, різноманітних тематичних конкурсів для майбутніх 

абітурієнтів). Традиційними стали Профорієнтаційний форум, Ярмарок вишів, заходи до 

всесвітнього Дня Науки. 
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Всесвітній день науки 10 -12.11.2016

 
 

 

 

42,1 % випускників 11-х класів у 2016/2017 навчальному році продовжують навчання 

за обраним профілем у ВНЗ III-IV рівнів акредитації, що є основним показником 

результативності роботи по впровадженню профільного навчання. 

Облік продовження навчання і працевлаштування випускників. 

У 2016 році по м. Харкову з 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів 

і форм власності було випущено 9228 учнів, що на 123 більше, ніж торік, з них: 

 8925 випускників загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності, 

денної форми навчання, у тому числі 18 випускників школи-інтернату № 14; 

 216 випускників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності; 

 87 випускників вечірніх (змінних) шкіл. 

8869 випускників 9-х класів денних шкіл продовжили навчання, що складає 99,7% 

від їх загальної кількості, що більше показника минулого року на 0,6%. 

 

Відсоток випускників 9-х класів ЗНЗ денних шкіл, 

які продовжують навчання (у розрізі районів міста) 

 

 
 

У 2016 році відсоток учнів, які продовжили навчання в 10-х класах денних шкіл 

збільшився у порівнянні з минулим роком на 1,1%, цей показник є найвищим за останні три 

роки. Відносно стабільним є відсоткове значення  кількості учнів, які продовжили навчання 
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у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Показник продовження навчання випускників 9-х класів 

у ПТНЗ зменшився, і склав 5,4%. 

У 2016 році по м. Харкову із загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм 

власності випущено 6316 випускників 11(12)-х класів, що на 543 менше, ніж торік, із яких 

90,2% продовжили навчання.  

З 5912 випускників 11-х класів денних шкіл продовжили навчання 95,8%, що на 0,5% 

більше ніж минулого року та 2,1% ніж у 2014 році. 

У порівнянні з минулим роком відбулось збільшення кількості випускників, які 

продовжують навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (+1,9%); зменшилась на 0,2% 

кількість випускників, що продовжили навчання у ПТНЗ. Другий рік поспіль зменшується 

кількість  випускників, які продовжили навчання у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Суттєво не 

змінився  відсоток випускників, які працюють (+0,2%). 

 

 

Район 
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Індустріальний 625 22 3,5 38 6,1 537 85,9 0 597 95,5 

Київський 961 29 3,0 62 6,5 839 87,3 2 932 97 

Московський 1122 66 5,9 78 7,0 978 87,2 0 1122 100 

Немишлянський 505 28 5,5 34 6,7 393 77,8 0 455 90,1 

Новобаварський 311 28 9,0 24 7,7 233 74,9 1 286 92 

Основ'янський 262 18 6,9 22 8,4 202 77,1 0 242 92,4 

Слобідський 652 26 4,0 59 9,0 564 86,5 0 649 99,5 

Холодногірський 353 25 7,1 23 6,5 278 78,8 0 326 92,4 

Шевченківський 995 28 2,8 25 2,5 872 87,6 4 929 93,4 

Університетський 

ліцей  
70 0 0,0 0 0,0 70 100,0 0 70 100 

ФМЛ №27 56 0 0,0 0 0,0 56 100,0 0 56 100 

Всього без В(З)Ш 5912 270 4,6 365 6,2 5022 84,9 7 5664 95,8 

 (%)   0,2  0,9  1,9   0,5 

2015 рік 6391 307 4,8 455 7,1 5305 83,0 24 6091 95,3 

 

Серед дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, навчається 

76 випускників 9-х класів, що складає 100%, з них: 59,2% продовжили навчання у 10 класах 

ЗНЗ; 15,8% - у ПТНЗ; 25,0%  - у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації. Продовжили навчання 94,4% 

випускників 11-х класів зазначеної категорії з них: у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 55,6%.  

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 навчання.     

 

1.2.2. Охоплення відпочинком і оздоровленням через систему загальної середньої 

освіти влітку 2016 року 

Створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров`я дітей,  реалізація їх 

права на оздоровлення та відпочинок залишається одним з найважливіших завдань 

у діяльності навчальних закладів міста.  
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У період з 30.05.2016 по 16.06.2016 на базі навчальних закладів м. Харкова працював 

191 дитячий табір відпочинку: 190 таборів із денним перебуванням і заклад відпочинку 

з цілодобовим   перебуванням   на   базі    КЗ    «Харківська    загальноосвітня школа-інтернат 

І-ІІ ступенів № 14 Харківської міської ради».  

Усього відпочинком у дитячих закладах відпочинку на базі навчальних закладів міста 

було охоплено 32 тис. 525 дітей, що на 5595 дітей більше від прогнозованих показників та на 

944 дитини більше ніж торік.  

На діаграмі представлено інформацію про відсоток дітей, охоплених організованими 

формами відпочинку та оздоровлення від загальної кількості дітей шкільного віку в м/р 

упродовж останніх трьох років. 

 

 

 

Середній по місту показник охоплення організованими формами відпочинку та 

оздоровлення дітей влітку 2016 року склав 38,1% від кількості дітей шкільного віку. 

Найкращі показники у  Холодногірському (45,8%) Московському (45,7%) і Слобідському 

(38,6%) районах; найгірший – у Новобаварському районі, як і торік (29,6%). 

Загальноосвітніми навчальними закладами м. Харкова підтримано ініціативу 

Міністерства освіти і науки України щодо створення літніх мовних таборів, які працювали на 

базі 105 ЗНЗ міста. У них мали можливість вдосконалювати навички у спілкуванні 

іноземною мовою 5323, що більш ніж вдвічі краще показника минулого року. До роботи в 

літніх мовних таборах було залучено 120 студентів-волонтерів; 36 волонтерів інших 

організацій, рекомендованих МОН, та 515 учителів іноземної мови ЗНЗ міста. 

Крім мовних таборів упродовж оздоровчої кампанії 2016 року працювали й інші 

профільні та тематичні зміни спортивного, туристично-краєзнавчого спрямування.  

З метою організації змістовного дозвілля дітей проведено 70 багатоденних екскурсій 

та походів, якими охоплено 1653 вихованців.  

Стаціонарна мережа закладів оздоровлення залишається незмінною. Упродовж літа 

працював позаміський заклад відпочинку та оздоровлення «Boiko Summer School» НВК 

«Авторська школа Бойка» (Харківський район, с. Любівка), підпорядкований управлінню 
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освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради. У ньому проведено 

5 тематичних змін. Усього в таборі відпочило 471 дитина. 

Для вихованців таборів із денним перебуванням було організовано дворазове 

харчування на суму 20 грн на день. 1536 дітей пільгових категорій були забезпечені 

дворазовим харчуванням на вказану суму за кошти міського бюджету (виділено 430080 грн).  

У дитячому закладі відпочинку з цілодобовим перебуванням на базі КЗ «Харківська 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 14 Харківської міської ради»  для 75 дітей, 

які потребують соціальної уваги та підтримки, було збільшено вартість харчування на 10% за 

рахунок бюджетних коштів і організовано п`ятиразове харчування на суму 60,50 грн. на 

день. З міського бюджету на відпочинок вихованців було виділено 63 тис. 525 грн. 

Оздоровлено 100% дітей шкільного віку комунального закладу «Харківський дитячий 

будинок «Родина» Харківської міської ради», з міського бюджету на це виділено понад 

75 тис. грн. 

Через систему освіти було охоплено відпочинком та оздоровленням 21 тис 875 дітей 

пільгового контингенту, що більше показника минулого року на 2540 дітей, із них:  

- 328 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування;  

- 376 дітей-інвалідів;  

- 5 дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час 

виконання службових обов’язків; 

- 2074 дитини з багатодітних та малозабезпечених родин; 

- 257 дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;  

- 57 дітей групи ризику;  

- 75 дітей, які виховуються у сім`ях, що опинились у складних життєвих обставинах; 

- 6358 обдарованих і талановитих дітей; 

- 11112 дітей, які перебувають на диспансерному обліку; 

- 1057 дітей, які виховуються у сім’ях вимушених переселенців; 

- 169 дітей, батьки яких є учасниками бойових дій, в АТО на Сході України; 

- 7 дітей, батьки яких загинули внаслідок бойових дій на Сході України. 

Усього на оздоровлення та відпочинок дітей шкільного віку з бюджету міста Харкова 

виділено понад 700 тис. грн. 

Під час організації відпочинку в таборах впроваджувалися форми роботи, спрямовані 

на залучення дітей до національних, духовних та історичних цінностей, досягнень світової 

культури. 

 

1.2.3. Соціальний захист дітей соціально уразливих категорій 

Одним з пріоритетних напрямів роботи Департаменту освіти та навчальних закладів 

міста є забезпечення захисту прав та інтересів дітей, соціальна підтримка вихованців та учнів 

пільгових категорій. 

У 2016 року соціально-педагогічним патронатом охоплено понад 16 тисяч дітей: 

Діти  військовослужбовців
та працівників МВС, загиблих 
під час виконання службових 

обов'язків

27

Діти 

пільгових 

категорій

Діти  з особливими 
потребами

Діти

з неповних сімей

Діти 

з малозабезпечених 

сімей

Діти з багатодітних 

сімей

Діти військовослужбовців 
– учасників бойових дій 

в АТО

Діти, які постраждали 

внаслідок аварії  

на ЧАЕС

790

1349161731188

6440

655 670

5054

Діти-сироти 

та діти, позбавлені 

батьківського піклування
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54 випускники шкіл міста з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, отримали іменні путівки Харківського міського голови, пам’ятні подарунки та 

матеріальну допомогу (у 2015 році – 71 випускник). 

Усі діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечені шкільною 

формою, Єдиним квитком на безкоштовний проїзд у громадському (приміському) 

транспорті, відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв. Пільговим проїздом у міському 

пасажирському електротранспорті упродовж 2016 року користуються близько 20 % школярів 

Харкова. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823 «Про 

затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку» (із змінами та доповненнями) 

у 2016 році Департаментом освіти забезпечено виплату одноразової грошової допомоги 170 

особам даної категорії (у 2016 році – 164 особам). 

Департаменту освіти Харківської міської ради підпорядковані 2 навчальні заклади 

інтернатного типу, робота яких спрямована на захист прав та інтересів дітей соціально 

вразливих категорій. Станом на 01.12.2016 у дитячому будинку «Родина» виховується 

42 дитини (10 дітей-сиріт та 32 дитини, позбавлені батьківського піклування; з них 3 дитини-

інваліда). У Комунальному закладі «Харківська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів 

№ 14 Харківської міської ради»   за заявами батьків утримуються 125 дітей із сімей, які 

потребують соціальної підтримки, з них: 110 дітей навчаються в 1-9-х класах та 15 дітей 

виховуються у групі дошкільного виховання. Серед вихованців школи-інтернату 1 дитина-

сирота, 7 дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою. Крім 

того, у навчальному закладі в 1-9-х класах навчаються 25 вихованців КЗ «Харківський 

обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей «Гармонія»». 

Адміністраціями школи-інтернату та дитячого будинку з метою всебічного розвитку 

здібностей і талантів вихованців створена мережа гуртків. Гурткової роботою охоплено 

100 % дітей. 

Щорічно 100 % вихованців дитячого будинку охоплені літнім оздоровленням. При 

сприянні міжнародної громадської організації «Спілка молоді Київщини» за запрошенням 

італійської асоціації «IBambini dell’est» вихованці дитячого будинку щорічно відвідують 

м. Мілан в Італії під час літніх та новорічних канікул. 

Під час новорічних та різдвяних свят для учнів початкових класів та дітей пільгових 

категорій загальноосвітніх навчальних закладів міста забезпечено проведення новорічних 

заходів під патронатом Харківського міського голови Г.А. Кернеса. 

32 тисячі учнів шкіл міста відвідали новорічну виставу у ХНАТОБі імені 

М.В. Лисенка. Усі діти отримали в подарунок «Святковий зошит для малювання». 27-28 

грудня 2016 р. під патронатом Харківського міського голови відбулися новорічні вистави для 

5200 дітей пільгових категорій з врученням новорічних подарунків. 

Під час проведення новорічних святкових заходів солодкі подарунки від Харківського 

міського голови Г.А. Кернеса отримали майже 98 тисяч дітей: понад 52-х тисяч учнів 1-4-х 

класів загальноосвітніх шкіл та вперше 45,3 тисячі вихованців дошкільних навчальних 

закладів міста. 

У 2016/2017 навчальному році навчальні заклади міста відвідують 4454 дитини із 

сімей внутрішньо переміщених осіб. Кількість таких дітей у порівнянні з 2014/2015 

навчальним роком значно збільшилась: 
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Навчальні заклади Кількість дітей, зарахованих 

до навчальних закладів, осіб 

2014/2015 

навчальний рік 

2015/2016 

навчальний рік 

2016/2017 

навчальний рік 

Дошкільні навчальні заклади 45 1297 1354 

Загальноосвітні навчальні 

заклади 
1657 3042 3100 

УСЬОГО 1702 4339 4454 

 

Цим дітям надається соціально-педагогічна підтримка та допомога у підтвердженні 

освітнього рівня, влаштуванні до навчальних закладів відповідно до рівня навчальних 

здібностей дітей та побажань батьків; організовано безкоштовне харчування дітей з числа 

учнів початкових класів та пільгових категорій. Діти з числа ВПО на безоплатній основі 

залучаються до занять у гуртках і відвідування спортивних секцій на базі загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів. Департамент освіти опікується 170 дітьми переселенців, 

які мешкають у модульному містечку. 

Діти пільгових категорій, учасників бойових дій в зоні проведення АТО, із сімей 

внутрішньо переміщених осіб потребують особливої уваги педагогічних колективів 

у навчально-виховному процесі, організації їх дозвілля та позашкільної освіти, забезпеченні 

підручниками, соціально-психологічному патронаті. З метою забезпечення дітей даної 

категорії всім необхідним для навчання у школах міста проводяться благодійні акції. 

 

1.2.4. Запобігання та профілактика правопорушень 

З метою профілактики негативних проявів серед дітей та підлітків, забезпечення 

протидії злочинності та зниження її рівня, запобігання іншим антисоціальним проявам 

Департаментом освіти систематично проводилася цілеспрямована робота, аналізувалися 

статистичні дані щодо кількості скоєних злочинів та стан організації роботи з цього питання 

у підпорядкованих навчальних закладах. 

Департаментом освіти, управліннями освіти та загальноосвітніми навчальними 

закладами продовжено співпрацю зі службами у справах дітей, відділами (секторами) 

ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління 

Національної поліції в Харківській області, Обласним наркологічним диспансером та 

наркологічними кабінетами, Управлінням патрульної поліції у м. Харкові, Шостим 

територіальним управлінням Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції 

України. В районах продовжено діяльність Координаційних рад з питань роботи з дітьми, які 

потребують підвищеної педагогічної уваги, систематично проводяться профілактичні рейди 

«Урок», «Підліток». 

На сьогодні у навчальних закладах міста залишається актуальним проведення серед 

дітей та підлітків дієвої роботи щодо запобігання та профілактики негативних проявів, 

зниження рівня правопорушень та злочинів, запобігання всім формам насильства відносно та 

за участю дітей. 

У порівнянні з попередніми роками кількісні показники скоєння злочинів серед 

неповнолітніх, що внесені до Єдиного реєстру правоохоронними органами, значно 

знизилися. 

Разом з тим, на обліку в районних відділах (секторах) ювенальної превенції упродовж 

2016 року знаходилися 23 учні загальноосвітніх навчальних закладів, 

на внутрішньошкільному обліку та в управліннях освіти перебуває 242 учні, у районних 

службах у справах дітей - 175 дітей із 127 сімей, що опинились у складних життєвих 

обставинах, 1 учень знаходиться на профілактичному обліку за вживання алкогольних 

речовин, 6 дітей схильні до бродяжництва.  
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Динаміка зменшення кількості злочинів та правопорушень, 

скоєних учнями навчальних закладів м. Харкова 

 

 
 

З метою організації ефективної роботи щодо профілактики злочинів, правопорушень, 

шкідливих звичок серед учнів та реалізації засад правової освіти у загальноосвітніх 

навчальних закладах міста продовжено викладання правознавчих курсів та організовано 

роботу гуртків. 

92,3 % учнів девіантної поведінки та дітей, які потребують підвищеної педагогічної 

уваги, охоплені гуртковою роботою у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах 

(у 2015 році – 94 %). 

До профілактичної роботи залучаються члени шкільних організацій учнівського 

самоврядування, які організовують лекції, круглі столи та агітбригади. У всіх навчальних 

закладах міста створені куточки з правової освіти, працюють батьківські лекторії, проходять 

виставки літератури у шкільних бібліотеках на правову тематику. У школах міста проведено: 

у лютому 2016 року Місячник правових знань, з 17 по 21 жовтня 2016 року Тиждень протидії 

торгівлі людьми, 18.11.2016 Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації 

та насильства, з 25.11.2016 по 10.12.2016 Всеукраїнську акцію «16 днів проти насильства» 

та інші заходи. 

Управліннями освіти адміністрацій районів та загальноосвітніми навчальними 

закладами міста продовжено співпрацю з Міжнародним жіночим правозахисним центром 

«Ла Страда-Україна», громадською організацією «Open for young women», Харківською 

обласною організацією Товариства Червоного Хреста України з питань проведення 

інформаційно-просвітницької роботи з протидії торгівлі людьми серед дітей та молоді. 

Разом з тим, необхідно проводити дієву превентивну роботу в навчальних закладах 

міста з метою запобігання скоєння дітьми злочинів насильницького характеру, приділити 

значну увагу викладанню правознавчих курсів, ефективному проведенню заходів з правової 

освіти учнів та їхніх батьків. 
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1.2.5. Розвиток системи позашкільної освіти 
Основними завданнями позашкільної освіти залишається забезпечення безперервності і 

наступності освітньо-виховної роботи, створення умов для виявлення, розвитку творчих 

здібностей дітей та учнівської молоді в процесі пізнавально-творчої діяльності в гуртках та 

творчих об’єднаннях. Освітянами міста 

зберігається загальна кількість 

позашкільних навчальних закладів – їх 

28. З липня 2016 року відбулися зміни в 

мережі ПНЗ. Станцію юних техніків № 4 

Холодногірського району перейме-

новано на Центр Позашкільної освіти 

«Старт». Позашкільною освітою у 

2015/2016 навчальному році було 

охоплено 39276 вихованців, що складає 

35,95 % від загальної кількості школярів 

(у минулому навчальному році – 

35,58 %). 

Збільшилася кількість дитячих 

колективів закладів дитячої та юнацької 

творчості міста, які мають звання «Народний художній колектив» або «Зразковий художній 

колектив» , що свідчить про високий рівень роботи керівників гуртків художньо-естетичного 

напряму. 

 

Дитячі творчі колективи ПНЗ, які мають почесні звання 

«Зразковий художній колектив»  «Народний художній колектив» 

Кількість колективів Заклад Кількість колективів 

3 ХПДЮТ 4 

5 ЦДЮТ № 1  

2 ЦДЮТ № 3  

3 ЦДЮТ № 4  

1 ЦДЮТ № 6  

1 ЦДЮТ № 7  

2 ПДЮТ «Істок»  

Усього:    17  4 

 

Діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста спрямована на створення 

необхідних умов для фізичного розвитку дітей та підготовки спортивного резерву. 

На сьогодні 110 вихованців входять до збірних команд України з різних видів спорту.  

За 2015/2016 навчальний рік у ДЮСШ підготовлено:  

- 172 – кандидати у майстри спорту України, 

- 28 – майстрів спорту,  

- 2 – майстри спорту України міжнародного класу,  

- 2 – заслужених майстри спорту України.  

Вихованці позашкільних навчальних закладів гідно представляють м. Харків на 

змаганнях Міжнародного та Всеукраїнського рівня. Упродовж 2015/2016 навчального року 

здобуто близько дев’яти з половиною тисяч перемог. 
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Участь вихованців ПНЗ міста 

у конкурсах та змаганнях 

Рівень заходів  Кількість 

учасників  

Кількість призових місць  

усього  % перемог від 

загальної кількості 

учасників   

Міжнародні  3772 1079 28%  

Всеукраїнські  7633 3079 40%  

Обласні  7433 3023 41%  

Міські  6021 2084 35%  

Усього: 24859 9265 37%  

 

 

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

молоді, розкриття їхнього творчого потенціалу 

У 2016 році у 13 загальноосвітніх навчальних закладах міста було реконструйовано 

13 шкільних стадіонів, а саме: 

 

№ з/п Район Навчальний заклад 

1.  Індустріальний Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 157  

2.  Київський  

 

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №37  

3.  Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 100  

4.  Московський Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 124  

5.  Немишлянський Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №73 

6.  Новобаварський Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 153  

7.  Основ’янський Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №53  

8.  Слобідський Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №102  

9.  Холодногірський Дитячо-юнацька спортивна школа №8  

10.  Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №67  

11.  Шевченківський 

 

Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 109  

12.  Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №150  

13.  Харківська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №132 

 

У всіх загальноосвітніх навчальних закладах міста та 10 комплексних дитячо-

юнацьких спортивних школах системи освіти встановлено 190 гімнастичних комплексів. 

ІIІ-й Харківський міжнародний марафон. 

 9 квітня   2016 року     у    Харкові         відбувся       

ІIІ-й Харківський міжнародний марафон.  

8 квітня 2016 року, напередодні основного старту, у 

парку імені Горького відбулися дитячі забіги, у яких активну 

участь взяли діти дошкільного віку та молодші школярі на 

дистанціях 200, 500 и 1000 метрів за бажанням (більше 3,5 

тисяч дітей). 
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Заняттями у гуртках, спортивних секціях, клубах за інтересами охоплено більше 84 

тис. школярів, що складає близько 78,2 % від загальної кількості учнів (торік – 75,3%).  

У рамках проведення обласних щорічних змагань учнівської та студентської молоді 

«Спорт протягом життя» в місті проводилася спартакіада «Спорт і школа». Змагання 

проводилися з 9 видів спорту. За підсумками цих змагань переможцем у 2015/2016 

навчальному році став Шевченківський район, ІІ та ІІІ місця відповідно посіли Київський та 

Московський райони. 

У місті проводиться ефективна робота щодо організації викладання предмета «Захист 

Вітчизни» та військово-патріотичного виховання молоді. 

Налагоджена система оформлення договорів про співпрацю між районними 

військовими комісаріатами та загальноосвітніми навчальними закладами. 

Департамент освіти співпрацює з Всеукраїнською федерацією з військово-спортивного 

багатоборства, представники якої через проведення гурткової роботи у закладах освіти 

надають можливість старшокласникам ознайомитися з азами військової справи 

та рукопашного бою. 

Відповідно до Положення про допризовну підготовку, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 № 1770 (із змінами),  на підставі спільних наказів 

Харківського обласного військового комісаріату та Департаменту науки і освіти ХОДА 

представники Департаменту освіти здійснюють вивчення стану організації викладання 

предмета «Захист Вітчизни» та військово-патріотичного виховання у загальноосвітніх 

навчальних закладах міста, надається методична допомога з зазначеного вище питання.  

21 та 22 травня 2016 року відбулися фінальні змагання військово-спортивної гри 

«Патріот», організаторами якої виступають Департамент освіти Харківської міської ради 

та Всеукраїнська федерація військово-спортивних багатоборств. 

У ході гри кожна з команд-учасниць продемонструвала свій рівень підготовленості до 

служби в Збройних Силах України в умовах максимально наближених до реальних.  

У результаті дводенних змагань місця розподілилися наступним чином: 

- Тактико-спеціальна підготовка: 

- I   місце – збірна команда Комінтернівського району; 

- II  місце – збірна команда Шевченківського району; 

- III місце – збірна команда Московського району. 

- Спеціальна підготовка: 

- I   місце – збірна команда Московського району; 

- II  місце - збірна команда Київського району; 

- III місце – збірна команда Шевченківського району. 

У загальнокомандному заліку переможцем та призерами стали: 

- I   місце – збірна команда Московського району; 

- II  місце – збірна команда Шевченківського району; 
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- III місце – збірна команда Комінтернівського району. 

Переможці та призери гри «Патріот» були нагороджені кубками, медалями, 

дипломами і грамотами Департаменту освіти та заохочувальними призами (футбольні м’ячі). 

Робота, спрямована на запобігання всім видам дитячого травматизму. 

Департаментом освіти, управліннями освіти адміністрацій районів Харківської міської 

ради, навчальними закладами проводиться робота, спрямована на запобігання всім видам 

дитячого травматизму як під час навчально-виховного процесу, так і в позаурочний час. 

Зокрема, обладнані тематичні куточки з безпечної поведінки дітей у різних ситуаціях, 

створюються та оновлюються кабінети з Основ здоров’я та безпеки життєдіяльності; 

проведені «Дні цивільного захисту», а в дошкільних навчальних закладах - «Тижні безпеки 

дитини»; підібрано відеоматеріали щодо запобігання різним видам дитячого травматизму. 

Відповідну інформацію для дітей та батьків розміщено на сайтах ЗНЗ, ДНЗ, а також 

на сайтах управлінь освіти. 

18.04.2016 в Харківському Палаці дитячої і юнацької творчості відбувся XXІІ міський 

конкурс дружин юних пожежних серед загальноосвітніх навчальних закладів міста Харкова, 

який проводиться Департаментом освіти Харківської міської ради та Головним управлінням 

ДСНС України у Харківській області.  

Команди юних пожежних продемонстрували свої знання у конкурсах «Знавці 

пожежної справи» та «Надання першої допомоги потопаючому», ознайомили учасників 

конкурсу зі своєю діяльністю у конкурсі «Візитка» та надали рекомендації щодо дій 

у надзвичайних ситуаціях у агітаційному музичному виступі «Людина у надзвичайній 

ситуації». 

За результатами проведення конкурсу переможцями визнані: 

І місце - команда Харківської загальноосвітньої школи № 123 Московського району; 

ІІ місце - команда Харківської загальноосвітньої школи № 17 Київського району; 

ІІІ місце - команда Харківської гімназії № 65 Жовтневого району. 

27.04.2016 у приміщенні Палацу дитячої та юнацької творчості «Істок» відбувся XL 

міський етап Всеукраїнського зльоту загонів юних інспекторів руху, який проводиться 

Департаментом освіти спільно з Управлінням превентивної діяльності Головного управління 

Національної поліції в Харківській області.  

Переможцями в командній першості визнані:  

І місце – загін «Недетское время» Харківської загальноосвітньої школи № 154 

Шевченківського району; 

ІІ місце – загін «Зелене світло» Харківської спеціалізованої школи № 55 Київського 

району; 

ІІІ місце – загін «Дорожній патруль» Харківської гімназії № 23 Московського району. 

17.05.2016 на спортивному стадіоні Головного управління ДСНС України 

в Харківській області  відбулися змагання з пожежно-прикладного спорту серед юнаків 

Харківської області.  

За результатами змагань І місце здобула команда Київського району (ХГ №172), ІІ 

місце - команда Холодногірського району (ХСШ № 18), ІІІ місце – збірна команда 

Комінтернівського району (ХСШ №114, ХЗОШ № 68). 

 23.04.2016 на базі Харківського національного університету міського господарства 

імені О.М. Бекетова вперше відбувся  Науково-практичний конкурс «Основи безпеки 

життєдіяльності» - командні змагання серед учнів 10-11-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів з вирішення питань захисту у надзвичайних ситуаціях. 

12.04.016 на базі Харківського Палацу дитячої та юнацької творчості відбулося 

навчально-тренінгове заняття з безпеки життєдіяльності для вчителів, які викладають 

предмети «Захист Вітчизни», «Основи здоров’я», а також спеціалістів (методистів) управлінь 

освіти, відповідальних за організацію роботи з питань безпеки життєдіяльності учасників 
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навчально-виховного процесу за участю фахівців Національного університету цивільного 

захисту України.  

Упродовж 2016 року зареєстровано 225 нещасних випадків, з яких під час навчально-

виховного процесу – 103 (що менше, ніж торік на 2), у позаурочний час – 125 (що менше, ніж 

торік на 68).  

Протягом 2016 року надійшло 35 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди 

за участі неповнолітніх, торік – 46. За рік загинуло 14 дітей (у позаурочний час) і 10 померло 

з природних причин.  

 

Кількість нещасних випадків,  

що сталися з учнями та вихованцями навчальних закладів міста  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники кількості нещасних випадків з учнями 

під час навчально-виховного процесу за останні три роки 

 

Показник травмування школярів на перервах домінує й в 2016 році, на рівні минулого 

року травмування учнів на уроках фізичної культури. 

Мають місце нещасні випадки з вихованцями ДНЗ міста під час навчально-виховного 

процесу, їх у 2016 році зафіксовано 17 (торік – 16).  

У навчальних закладах м. Харкова за порушення законодавства України 

щодо збереження життя і здоров’я дітей притягнено до дисциплінарної відповідальності 

47 працівників. 



29 

 

 

Поглиблені профілактичні медичні огляди учнів 1-11-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх типів та форм власності. 

На 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» проводяться поглиблені профілактичні 

медичні огляди учнів 1-11-х класів  загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм 

власності. 

У 2015/2016 н. р. медичними бригадами у складі лікаря-педіатра, отоларинголога, 

офтальмолога, хірурга, ортопеда-травматолога, гінеколога, невролога, стоматолога 

та медичної сестри організовано проведення профілактичних медичних оглядів 110629 учнів 

1-11-х класів 205 загальноосвітніх навчальних закладів комунальної та приватної форми 

власності  з подальшим інформуванням батьків про стан здоров’я кожного учня та  наданням 

результатів поглибленого медичного огляду.  

Всього оглянуто 110629 учнів, що складає 98,0 % від загальної кількості школярів.   

36326  учнів за результатами поглибленого медогляду перебувають на диспансерному 

обліку, що складає  32,8%  від загальної кількості обстежених. Направлені на дообстеження  

23,9 % –  26438  школярів.  Звільнено від занять фізичною культурою  1831  дітей – 1,6%. 

Як і торік, на першому місці за кількістю захворювань хвороби органів зору. Щороку 

збільшується кількість дітей з хворобами серця та кровообігу, які і в цьому році знаходяться 

на 2 місці. 

Кожна четверта оглянута дитина має стоматологічну патологію. 

 

Відсоток дітей із хронічною патологією, які пройшли медичний огляд 

 

Рейтингове 

місце 

Хвороби Кількість учнів (%) 

 

І Хвороби органів зору 20,4%  

ІІ Хвороби серця та кровообігу 13,4%  

ІІІ Хвороби кістково-м’язової системи 13,3%  

ІV Хвороби ЛОР органів 10,9%  

V Хвороби нервової системи  9,2%  

VІ Хвороби органів травлення 6,1%  

VІІ Хірургічна патологія 3,8% 

VІІI Хвороби ендокринної системи 3,7%  

IX Хвороби сечовивідної системи 2,5%  

X Гінекологічна патологія 1,9% 

XІ Хвороби органів дихання 1,5%  

 

В організованих колективах навчальних закладів до початку 2016/2017 навчального 

року та після канікул проведено профілактичні медичні огляди учнів.  

За результатами проведення профілактичних медичних оглядів школярів, станом 

на 02.09.2016 оглянуто 114115 учнів, що складає 98,8% від загальної кількості учнів 1-х-11-х 

класів загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів і форм власності. Виявлено 

25 випадків педикульозу; 280 – ГРВІ; 68 –ЛОР патології; 257 – захворювань шкіри; 72 - 

інших захворювань. 

Забезпечується проходження щорічного медичного профілактичного огляду 

працівниками шкіл згідно із графіками, погодженими із комунальними закладами охорони 

здоров’я за територією обслуговування.  

Оновлюється обладнання медичних кабінетів. 
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Формування основ здорового способу життя. 

У 2016 році Департаментом освіти створювалися  необхідні умови для збереження 

і зміцнення здоров'я учнів загальноосвітніх навчальних закладів і вихованців дошкільних 

установ.   

385 (85%) навчальних закладів міста проводять комплексну роботу з реалізації 

освітніх профілактичних програм і виховних заходів, направлених на формування здорового 

способу життя і профілактику шкідливих звичок в учнів. У 2015/2016 навчальному році 

кількість Шкіл сприяння здоров'ю збільшилася на 13%. 

Кількість навчальних закладів – 

 Шкіл сприяння здоров'ю в 2015/2016 навчальному році 
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Формування основ 

здорового способу життя 

здійснюється у співпраці з 

фахівцями міжвідомчих 

організацій, наукових установ 

(Інституту охорони здоров'я дітей 

і підлітків «Національної академії 

медичних наук України», 

Обласного Центру планування 

сім'ї, ХНУ імені В.Н. Каразіна). 

Більше восьми тисяч школярів 

отримують додаткові знання 

з основ здорового способу життя 

на заняттях гуртків 

і факультативів, 765 з них працюють за авторськими оздоровчими і просвітницькими 

програмами. Більшість Шкіл сприяння здоров'ю реалізують профілактичні освітні програми: 

«Школа проти СНІДУ» (28 навчальних закладів), «Рівний-рівному» (46 навчальних 

закладів), «Захисти себе від ВІЛ» (63 навчальні заклади), «Я обираю здоровий спосіб життя» 

(21 навчальний заклад). 

118 дитячих садків міста (61%) входять в мережу «Шкіл сприяння здоров'ю». 

У кожному районі міста визначено опорні дитячі садки з фізкультурно-оздоровчої роботи. За 

парціальними програмами, які спрямовані на профілактику та оздоровлення дошкільнят, 

працюють близько 200 дошкільних закладів (32 тис. дітей). У дошкільних навчальних 

закладах обладнані кабінети фізіотерапії, масажу, офтальмологічний і ортопедичний 

кабінети. Для дітей із хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання в 

дитячих садах функціонують сольова кімната, сауна, кабінети фізіопроцедур, інгаляторій. У 

52 навчальних закладах обладнані басейни.          
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Робота з цивільного захисту.  

Основні завдання підготовки цивільного захисту (далі - ЦЗ) Департаменту освіти 

у 2016 році виконані.  

Навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників 

та службовців Департаменту освіти, управлінь освіти, навчальних закладів проводилося 

в навчальних групах згідно з Програмою загальної підготовки працівників підприємств, 

установ та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях, затвердженої наказом ДСНС 

України від 06.06.2014 № 310 (у редакції наказу ДСНС України від 08.08.2014 № 458). 

Підготовка учнів загальноосвітніх навчальних закладів за тематикою розділу 

«Цивільний захист» здійснювалася відповідно до: 

 розділу «Цивільний захист» програми «Захист Вітчизни». 

 програми предмета «Основи здоров’я». 

У більшості навчальних закладів протягом 2016 року належним чином вирішувалися 

питання підготовки у сфері цивільного захисту усіх категорій учасників навчально-

виховного процесу.  

Навчально-матеріальна база дошкільних навчальних закладів у переважній більшості 

відповідає нормативним вимогам і дозволяє проводити роботу з питань захисту життя і 

здоров’я у надзвичайних ситуаціях на належному рівні. 

У квітні 2016 року на базі опорних навчальних закладів з ЦЗ на високому 

професійному та методичному рівнях проведені показові «Дні ЦЗ», під час яких 

відпрацьовувалися дії керівного складу шкіл, дошкільних та позашкільних навчальних 

закладів під час надзвичайних ситуацій у мирний час. Окремі етапи Дня ЦЗ та Тижня 

безпеки дитини проводилися із залученням відповідних фахівців. 

 

1.2.7. Розвиток міжнародного співробітництва.  

Розвиток міжнародного співробітництва в системі освіти Харкова має позитивну 

тенденцію до розширення освітніх зв’язків, відкриває нові перспективи для реалізації 

комунікативних навичок учнів. У 2016 році більше 7,5 тисяч старшокласників узяли участь у 

Міжнародних програмах, проектах та конференціях. 

Департаментом освіти Харківської міської ради спільно з Департаментом 

міжнародного співробітництва та вищими навчальними закладами м. Харкова чотири роки 

поспіль реалізується освітній проект «Ніч Науки в Харкові».  

87 (43 %) навчальних закладів міста реалізують заходи з міжнародного співробітництва, 

більшість із них підтримують плідні зв’язки зі школами-партнерами країн Європи, США, 

11 з них мають угоди про співпрацю. 229 харківських школярів відвідали навчальні заклади 

Франції, Великобританії, Германії, Польщі.  

Старшокласники ХГ № 23, ХСШ № 134, ХГ № 6 «Маріїнська гімназія» стали 

переможцями міжнародного освітнього проекту «Підтримка молоді як імпульс зміцнення 

демократії і громадянського суспільства в Україні», який проводиться за підтримки 

Міністерства закордонних справ Німеччини та Європейського вільного альянсу 

у Європарламенті. 

150 школярів представили свої проекти на міжнародній конференції «Тенденції 

та перспективи розвитку гостинності сучасного міста», в секції «Освітній туризм», 

яка проводилася спільно з Департаментом міжнародного співробітництва Харківської 

міської ради в рамках міжнародного туристичного форуму «Харків: партнерство в туризмі». 

У Рік англійської мови більше 400 вчителів англійської мови стали учасниками 

міжнародних семінарів, конференцій, зустрічей із представниками компанії Cambridge Centr, 

з зарубіжними авторами інтерактивних курсів англійської мови для учнів початкової, 

середньої та старшої школи. 8 вчителів стажувалися в Німеччині і Великобританії. Вперше  
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Департаментом освіти проведено пілотне тестування у форматі іспитів з англійської 

мови Кембриджського екзаменаційного синдикату (University of Cambridge ESOL 

Examinations), в якому взяли участь понад 100 вчителів. Усі учасники тестування показали 

високий рівень знання англійської мови та професійну компетентність. 

 

 

У 2015/2016 навчальному році за Програмою обміну майбутніх лідерів «FLEX» у США 

навчалися 8 учнів 9-10 класів: ХСШ № 156, ХЗШ № 157, ХГ № 169, ХСШ № 17, ХСШ № 3, 

ХСШ № 99, ХГ № 169, ХГ № 6 «Маріїнська гімназія».  

На вивчення культури і традицій європейських країн спрямована робота 69 шкільних 

євроклубів. 

 

Динаміка розвитку шкільних євроклубів
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Підтримують 

міжнародні 

зв'язки зі 

школами-

партнерами 

міст Європи, 

США

87
навчальних 

закладів

43%

у 40

навчальних 

закладах

20%

Проведені зустрічі 

з представниками 

волонтерських 

міжнародних 

організацій, 

іноземними 

фахівцями

у  69

навчальних 

закладах

Працюють 

шкільні 

Євроклуби

34%

55 

навчальних 

закладів

27%

Співпрацюють з 

міжнародними 

представництвами

та культурними 

центрами в Україні

«Макміллан», «Пирсон Ед’юкейшн

(Лонгман) в Україні», Німецький та 

Французький культурні центри, 

Міжнародні волонтерські студентські 

організації  «Світ-Україна», «Корпус 

миру», «Айсек», Oxford University

Press Великої Британії 

Міжнародне співробітництво в загальноосвітніх навчальних закладах міста Харкова 
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1.3. Моніторингові дослідження якості освіти 

 
Департаментом освіти проаналізовано «Регіональні дані» результатів ЗНО 2016 року, 

що були оприлюднені Українським центром на офіційному сайті, з 4-х предметів.  

У ЗНО з української мови і літератури взяли участь 5924 випускники. 3% учасників 

ЗНО не подолали «пороговий бал». 200 балів за виконання тестової роботи з української 

мови і літератури у 2016 році не отримав жоден випускник ЗНЗ. 

 

Райони міста Кількість 

ЗНЗ 

Взяли 

участь 

випускників 

% / кількість учасників ЗНО 

Не подолали 

поріг 

Отримали 

100-160 балів 

Отримали 

160-200 балів 

% 
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и
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у
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и
к
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Індустріальний 17 623 1,93 12 52,81 329 45,26 282 

Київський 27 945 2,33 22 42,01 397 55,66 526 

Московський 31 1112 2,52 28 53,33 593 44,15 491 

Немишлянський 19 504 5,36 27 50,20 253 44,44 224 

Новобаварський 12 308 7,14 22 52,28 161 40,58 125 

Основ’янський 9 259 2,32 6 57,14 148 40,54 105 

Слобідський 19 646 3,25 21 47,37 306 49,38 319 

Холодногірський 11 350 4,57 16 55,43 194 40,00 140 

Шевченківський 27 979 1,84 18 39,22 384 58,94 577 

Міська мережа 

(ФМЛ, ХУЛ) 

2 126 0,00 0 15,08 19 84,92 107 

РАЗОМ 174 5852 2,94% 172 47,57% 2784 49,49% 2896 

Вечірні школи 4 72 18,05 13 70,84 51 11,11 8 

м. Харків 178 5924 3,12% 185 47,86% 2835 49,02% 2904 

 

Серед 174-х денних шкіл міста, у яких в 2016 році функціонували випускні 11-ті 

класи, було визначено рейтинг із 128 місць для 168 ЗНЗ, де 10 і більше випускників брали 

участь у ЗНО з української мови і літератури. 

У таблиці представлено школи, які посіли перші 30 місць: 

 

Місце 

(Харків)  

ЗНЗ №№  160-200 

балів 

(%)  

Місце 

(Харків)  

ЗНЗ №№  160-200 

балів (%)  

Місце 

(Харків)  

ЗНЗ №№  160-200 

балів 

(%)  

1  ФМЛ №27  89,29  11  ХЛ №149  75,44  21  ХГ №144  71,19  

2  ХГ №169  87,10  12  ХСШ №16  75,00  22  ХСШ №162  70,00  

3  ХТЛ №173  86,05  13  ХГ №43  74,19  23  ХЛ №161  69,81  

4  ХГ №46  84,15  14  ХСШ №17  73,40  23  ХГ №163  69,81  

5  НВК 

«АШБ»  

82,86  15  ХГ №55  73,33  24  ЗОШ №143  69,70  

6  ХУЛ  81,43  15  ХСШ №3  73,33  25  ЗОШ №150  68,97  

7  НВК №45  80,49  16  ХГ №47  73,26  26  СЕПШ 

«НУА»  

66,67  

8  ХГ №1  80,00  17  ХГ №82  72,73  27  ХГ №152  65,96  
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Місце 

(Харків)  

ЗНЗ №№  160-200 

балів 

(%)  

Місце 

(Харків)  

ЗНЗ №№  160-200 

балів (%)  

Місце 

(Харків)  

ЗНЗ №№  160-200 

балів 

(%)  

9  ХГ №116  79,59  18  ХСШ №62  72,31  28  ХСШ №133  65,52  

10  ХСШ №11  78,95  19  ХСШ 

№156  

72,00  29  ХСШ №114  65,22  

   20  ХГ №6  71,88  29  ЗОШ №105  65,22  

      30  ХСШ №119  64,15  

 

Результати ЗНО-2016 з іноземних мов.  
До переліку предметів ЗНО-2016 входило 4 іноземні мови. 

 

Іноземна 

 мова  

Кількість 

ЗНЗ  

Взяли участь 

випускників  
Пороговий 

бал  

«склав/  

не склав»  

% / кількість учасників ЗНО  

Не подолали поріг  Отримали 100-200 

балів  

    

%  Кількість 

випускників  

%  Кількість 

випускників  

Іспанська  

мова  

1  1  12 із 56  0,0  0  100,0%  1  

Французька  

мова  

7  33  15 із 56  3,03%  1  96,97%  32  

Німецька  

мова  

12  50  13 із 56  8,0%  4  92,00%  46  

Англійська  

мова  

172  3254  11 із 56  9,19%  299  90,81%  2955  

4 ВЗШ  25  28,0%  7  72,00%  18  

 

    4 випускники шкіл міста отримали найвищий 200-бальний результат: з англійської 

мови – по 1 випускнику ХГ №6 «Маріїнська гімназія» та НВК «Авторська школа Бойка» та з 

німецької мови – по 1 випускнику НВК №45 «Академічна гімназія» та гімназії №23.  

    Найбільша кількість випускників ЗНЗ для вступу до вищих навчальних закладів 

обрали ЗНО з англійської мови.  

  За результатами ЗНО з математики 5,93% учасників – випускників шкіл міста - не 

подолали «поріг». 35% випускників отримали результати від 160 до 200 балів. 6 випускників 

отримали найвищий 200-бальний результат (це 3 випускники ФМЛ №27, 2 – НВК №45 

«Академічна гімназія» та 1 – гімназія №55 ). 

 

Райони міста  К

Кіл-

сть 

ЗНЗ  

Взяли 

участь 

випускників 

% / кількість учасників ЗНО  

Не подолали 

поріг  

Отримали  

100-160 балів  

Отримали  

160-200 балів  

% 
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Індустріальний  7 385 8,83 34 71,43 275 19,74 76 

Київський  6 525 5,91 31 56,95 299 37,14 195 

Московський  0 611 6,22 38 64,16 392 29,62 181 

Немишлянський  9 290 6,55 19 57,93 168 35,52 103 
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Райони міста  К

Кіл-

сть 

ЗНЗ  

Взяли 

участь 

випускників 

% / кількість учасників ЗНО  

Не подолали 

поріг  

Отримали  

100-160 балів  

Отримали  

160-200 балів  

% 
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Новобаварський  2 176 9,66 17 64,77 114 25,57 45 

Основ’янський  9 140 6,43 9 69,29 97 24,28 34 

Слобідський  9 413 5,08 21 57,39 237 37,53 155 

Холодногірський  1 185 5,41 10 63,78 118 30,81 57 

Шевченківський  7 566 3,89 22 51,06 289 45,05 255 

Міська мережа  

(ФМЛ, ХУЛ)  

2 98 0,00 0 19,39 19 80,61 79 

РАЗОМ  72 3389 5,93% 201 59,25% 2008 34,82% 1180 

Вечірні школи  4 30 0,00 6 70,00 21 10,00 3 

м. Харків  76 3419  6,05% 207  59,35%  2029  34,60%  1183  

 

Результати ЗНО з історії України: 8% учасників ЗНО не подолали «поріг»; 

28,5% учасників отримали від 160 до 200 балів; жоден   випускник не отримав найвищий 

200-бальний результат з предмета.  

 

Райони міста  К

Кіл-

сть 

ЗНЗ  

Взяли 

участь 

випускників 

% / кількість учасників ЗНО  

Не подолали 

поріг  

Отримали 

100-160 балів 

Отримали 

160-200 балів 
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Індустріальний  7 427 7,96 34 67,45 288 24,59 105 

Київський  7 587 5,28 31 60,82 357 33,90 199 

Московський  1 712 7,73 55 66,43 473 25,84 184 

Немишлянський  9 337 10,39 35 60,53 204 29,08 98 

Новобаварський  2 207 10,63 22 66,67 138 22,70 47 

Основ’янський  9 184 10,87 20 72,28 133 16,85 31 

Слобідський  9 373 8,85 33 65,15 243 26,00 97 

Холодногірський  1 239 10,88 26 65,69 157 23,43 56 

Шевченківський  7 527 6,26 33 55,98 295 37,76 199 

Міська мережа  

(ФМЛ, ХУЛ)  

2 35 5,71 2 34,29 12 60,00 21 

РАЗОМ  74 3628 8,02% 291 63,40% 2300 28,58% 1037 

Вечірні школи  4 61 18,03 11 75,41 46 6,56 4 

м. Харків  78 3689 8,19% 302 63,59% 2346 28,22% 1041 
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На підставі загального рейтингу 178-ми шкіл міста за результатами ЗНО-2016 з 

української мови і літератури, історії України, математики та англійської мови визначено 

рейтингове місце кожного району міста. 

 

Результати ЗНО-2016 – зведені дані
(місце району за % учасників ЗНО за шкалою 160-200 балів)

Райони міста ЗНО 

з української 

мови і 

літератури

ЗНО 

з англійської 

мови

ЗНО 

з математики

ЗНО

з історії 

України

Індустріальний 4 9 9 6

Київський 2 2 3 2

Московський 6 5 6 5

Немишлянський 5 6 4 3

Новобаварський 7 3 7 8

Основ’янський 8 7 8 9

Слобідський 3 4 2 4

Холодногірський 9 8 5 7

Шевченківський 1 1 1 1

 
 

Як і в попередні роки, перші місця посідають загальноосвітні навчальні заклади 

Шевченківського, Київського та Слобідського районів. 

Підлягали моніторингу і загальні результати ДПА. 

 

Усереднені показники результатів ДПА  

у 2015/2016 навчальному році 
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Високий і достатній рівень 

Українська мова Літературне 

читання 

Математика 
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о
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ь

 % 
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о
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о
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 % 
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г
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К
іл

ь
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т
ь

 % 

9 83,91 Індустріальний 1229 998 81,20 1229 1092 88,85 1229 1004 81,69 

5 90,05 Київський 1729 1507 87,16 1729 1623 93,87 1730 1542 89,13 

7 86,58 Московський 2161 1853 85,75 2161 1943 89,91 2161 1817 84,08 

3 91,22 Немишлянський 1177 1072 91,08 1177 1084 92,10 1177 1065 90,48 

8 85,97 Новобаварський 801  682 85,14 801 719 89,76 801 665 83,02 

1 93,80 Основ’янський 634 585 92,27 634 617 97,32 634 582 91,80 

2 93,76 Слобідський 1213 1106 91,18 1213 1162 95,80 1213 1144 94,31 

6 87,46 Холодногірський 762 639 83,86 763 715 93,71 763 647 84,80 

4 90,48 Шевченківський 1593 1397 87,70 1592 1500 94,22 1593 1426 89,52 

 100,0 ХУЛ 21 21 100,0 21 21 100,0 21 21 100,0 

  

89,07 

 

Всього 

1

1320 
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8

7,10  

1
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1
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2,54 

1
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913 

8

7,56 
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ІІ ступінь 
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Українська мова Математика Іноземна мова 
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о
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8 69,91 Індустріальний 908 654 72,03 908 577 63,55 414 307 74,16 

2 77,69 Київський 1290 992 76,90 1290 949 73,57 770 636 82,60 

5 71,98 Московський 1679 1232 73,38 1679 1087 64,74 1299 1011 77,83 

9 67,72 Немишлянський 875 592 67,66 874 545 62,36 428 313 73,13 

7 71,37 Новобаварський 596 439 73,68 596 401 67,28 391 286 73,15 

6 71,80 Основ’янський 475 360 75,79 475 317 66,74 177 129 72,88 

1 80,89 Слобідський 990 807 81,52 990 776 78,38 638 528 82,76 

4 74,17 Холодногірський 627 491 78,31 627 411 65,55 384 302 78,65 

3 75,83 Шевченківський 1384 1068 77,17 1384 936 67,63 1201 993 82,68 

 91,38 ФМЛ № 27 87 82 94,25 87 77 88,51 0 0 0 

 95,14 ХУЛ 48 46 95,83 48 43 89,58 48 48 100,0 

 74,33 Всього 8959 6763 75,49 8958 6119 68,31 5750 4553 79,18 
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5 61,71 Індустріальний 622 436 70,10 283 126 44,52 339 155 45,72 622 538 86,50 

2 72,62 Київський 942 727 77,18 423 299 70,69 518 273 52,70 940 845 89,89 

4 62,26 Московський 1102 727 65,97 508 271 53,35 592 264 44,60 1101 937 85,10 

8 58,40 Немишлянський 503 321 63,82 232 129 55,60 271 109 40,22 503 372 73,96 

9 57,78 Новобаварський 307 190 61,89 137 70 51,10 171 71 41,52 308 236 76,62 

7 59,77 Основ’янський 259 172 66,41 106 50 47,17 153 69 45,10 260 209 80,39 

3 68,98 Слобідський 643 455 70,76 353 230 65,16 290 116 40,00 646 646 100,0 

6 61,70 Холодногірський 350 236 67,43 153 85 55,56 197 88 44,67 350 277 79,14 

1 74,43 Шевченківський 973 774 79,55 499 348 69,74 471 259 54,99 977 913 93,45 

 100,0 ФМЛ № 27 56 56 100,0 55 55 100,0 1 1 100,0 56 56 100,0 

 87,81 ХУЛ 70 65 92,86 41 31 75,61 29 24 82,76 70 70 100,0 

 66,66 Всього 5827 4159 71,38 2790 1694 60,72 3032 1429 47,13 5833 5099 87,42 

 

Загальні результати 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Район Результати ДПА 

(місце у рейтингу) 

Місце у 

рейтингу 

І ступінь ІІ ступінь ІІІ 

ступінь 

Середній 

показник 

Індустріальний 9 8 5 7,33 7 

Київський 5 2 2 3,00 3 

Московський 7 5 4 5,33 5 
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Район Результати ДПА 

(місце у рейтингу) 

Місце у 

рейтингу 

І ступінь ІІ ступінь ІІІ 

ступінь 

Середній 

показник 

Немишлянський 3 9 8 6,67 6 

Новобаварський 8 7 9 8,00 8 

Основ’янський 1 6 7 4,67 4 

Слобідський 2 1 3 2,00 1 

Холодногірський 6 4 6 5,33 5 

Шевченківський 4 3 1 2,67 2 

 

У 2015/2016 навчальному році за денною формою в 11-х класах загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх типів і форм власності навчалося 5905 учнів, за вечірньою 

(заочною) – 406 учнів, за екстернатною – 67 учнів, усього – 6378 учнів. 

За результатами навчальних досягнень медалями нагороджено 383 випускники, 

що становить 6,49 % від загальної кількості випускників денних навчальних закладів. Із них: 

136 срібних і 247 золотих медалей. У минулому навчальному році відсоток медалістів 

складав 8,11%.  

 

1.4. Кадрова політика 

 

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

форм власності працюють 21 800 працівників, з них – 13 268 педагогічних працівників, 

7 596 вчителів.  

97,73 % педагогів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності 

мають вищу педагогічну освіту, приватної – 95,60 %. Підвищують освітній рівень, 

навчаються заочно 180 педагогів. Кваліфікацію на відповідних курсах підвищили 1 950 

педагогів. У навчальних закладах міста працюють 102 кандидати наук. 

63,40 % педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів мають першу і 

вищу кваліфікаційні категорії.  

 

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників  

загальноосвітніх навчальних закладів 

 

Район/заклад Кількість 

педагогічних 

працівників 

Кваліфікаційна категорія 

Вища Перша Всього 2016 

(%) 

2015 

(%) 

Індустріальний 824 332 151 483 58,62 61,38 

Київський 1 348 561 285 846 62,76 62,35 

Московський 1 520 649 334 983 64,67 64,86 

Немишлянський 818 403 123 526 64,30 61,53 

Новобаварський 517 209 102 311 60,15 57,02 

Основ'янський 424 186 66 252 59,43 57,55 

Слобідський 892 432 142 574 64,35 62,73 

Холодногірський 524 166 130 296 56,49 55,89 

Шевченківський 1 286 617 270 887 68,97 66,12 

Всього  8 153 3 555 1 603 5 166 63,27 62,20 

ХФМЛ № 27  54 31 6 37 68,52 68,52 

ХУЛ  59 37 8 45 76,27 72,89 
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Район/заклад Кількість 

педагогічних 

працівників 

Кваліфікаційна категорія 

Вища Перша Всього 2016 

(%) 

2015 

(%) 

Школа-інтернат № 14  28 6 12 18 64,29 62,97 

Всього 8 294 3 629 1 629 5 258 63,40 62,31 

 

Відсоток вчителів загальноосвітніх навчальних закладів за віком  

та за стажем роботи порівняно з минулим роком суттєво не змінився. 

 

Склад вчителів  

за віком 

До 30 років 1 046 14,57 % 

31-40 років 1 256 17,50% 

41-50 років 1 778 24,77 % 

51-54 років 807 11,24 % 

55-60 років 1 470 20,48 % 

більше 60 років 820 11,43 % 

 

Склад вчителів  

за стажем  

роботи 

До 3 років 741 10,32 % 

3-10 років 967 13,47 % 

10-20 років 1 577 21,97 % 

більше 20 років 3 892 54,23 % 

 

У загальноосвітніх навчальних закладах міста працюють 748 чоловіків-вчителів 

(10,42 %).  

Залишається недостатнім кваліфікаційний рівень педагогічних працівників дошкільних 

навчальних закладів, в яких працюють 834 (24,95 %) педагогів вищої та першої 

кваліфікаційних категорій (24,28 % – у 2015/2016 навчальному році). 

 

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників  

дошкільних навчальних закладів  

 

Район/заклад Кількість 

педагогічних 

працівників 

Кваліфікаційна категорія 

Вища Перша Всього ДНЗ 

(%) 

ЗНЗ 

(%) 

Індустріальний 408 29 28 57 13,97 58,62 

Київський 422 50 70 120 28,44 62,76 

Московський 660 66 78 144 21,82 64,67 

Немишлянський 366 58 45 103 28,14 64,30 

Новобаварський 241 36 23 59 24,48 60,15 

Основ'янський 257 44 31 75 29,18 59,43 

Слобідський 306 60 42 102 33,33 64,35 

Холодногірський 239 10 42 52 21,76 56,49 

Шевченківський 444 59 63 122 27,48 68,97 

Всього 3 343 412 422 834 24,95 63,27 

 

Протягом останніх 10 років показник кількості педагогічних працівників пенсійного 

віку у навчальних закладах міста тримався на рівні 16-20 %. У 2016/2017 навчальному році 

у навчальних закладах міста працюють 2 272 педагогів-пенсіонерів, що складає 17,95 % 

(у 2015/2016 н.р.– 1 722 (12,82 %)). 
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Серед педагогів м. Харкова є 31 (0,24 %) педагог, відзначений державними нагородами 

України, 323 (2,48 %) – мають почесні звання України, 2 515 (21,29 %) – педагогічні звання, 

1 180 (9,07 %) – нагороди Міністерства освіти і науки України. 

У навчальних закладах міста працюють 30 учасників бойових дій, з них 10 брали участь 

в Антитерористичній операції. 

У навчальних закладах міста працюють 188 внутрішньо переміщених осіб. З них, 

152 – педагогічні працівники, 36 – працівники обслуговуючого персоналу (прийняті у 2016 

році – 50). 

Знизилася плинність педагогічних кадрів і становить 11,23 %, що на 2,09 % нижче 

попереднього року.  

У 2016 році до навчальних закладів міста прийнято 123 випускники вищих 

педагогічних навчальних закладів.  

На кінець року практично відсутні вакансії вчителів.  

У 2016/2017 навчальному році проблемою для ЗНЗ є заповнення посад вчителів 

початкових класів, фізики, інформатики, математики, іноземних мов, фізичної культури.  

Залишається потреба у вихователях ДНЗ. 

Керівники навчальних закладів м. Харкова очолюють 415 комунальних навчальних 

закладів. Усі мають вищу педагогічну освіту, з ними укладені контракти на займаній посаді. 

У 2016 році продовжено термін дії контрактів зі 161 керівником навчальних закладів, 

звільнилися з посади 26 керівників, призначено – 25.  Призначенню працівників на посади 

керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів передувала їх атестація. 

Усі призначені керівники перебували у кадровому резерві.  

Підвищується рівень управлінської діяльності керівних кадрів: 15 керівників 

навчальних закладів є кандидатами наук, 225 – мають післядипломну управлінську освіту.  

Найвищий освітній рівень (понад 50 %) управлінців Київського, Московського, 

Індустріального районів.  

 

 

Район/заклад Кількість керівників – 

кандидатів наук 

Кількість керівників, які 

мають управлінську освіту 

Індустріальний 1 25 (59,52 %) 

Київський 3  39 (67,24 %) 

Московський 3  52 (72,22 %) 

Немишлянський 1  13 (33,33 %) 

Новобаварський - 17 (51,52 %) 

Основ'янський - 16 (51,61 %) 

Слобідський 1  17 (44,74 %) 

Холодногірський 1 17 (44,74 %) 

Шевченківський 3 28 (47,46 %) 

ХФМЛ № 27 1 - 

ХУЛ  1 - 

Школа-інтернат № 14 - - 

ХПДЮТ - - 

«Родина»  - 1 (100,00 %) 

Всього 15 225 (54,35 %) 
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1.5. Науково-методичний супровід реалізації Програми 

 

Науково-методичний педагогічний центр Департаменту освіти у 2016 році 

продовжував працювати над організаційним та науково-методичним забезпеченням 

реалізації науково-методичної теми: «Підвищення якості освіти шляхом удосконалення 

професійної компетентності педагогів». Основними напрямами реалізації теми стали 

трансформування сучасних наукових ідей у практику діяльності педагогічних працівників 

міста, формування їх професійних компетенцій для участі у реформаційних процесах і 

досягненні якісних результатів навчально-виховного процесу, удосконалення професійної 

компетентності завідувачів та методистів методичних центрів управлінь освіти шляхом 

використання сучасних форм і методів методичної роботи. 

Зміст науково-методичної роботи реалізувався через систему колективних, групових 

та індивідуальних форм роботи, що були спрямовані на максимальну активізацію практичної 

діяльності методистів. Протягом 2016 року проводились конференції, науково-практичні 

семінари, майстер-класи, тренінги, круглі столи, консультації, наради.  

У рамках серпневого методичного тижня проведено міську конференцію педагогічних 

працівників «Підсумки розвитку освіти м. Харкова у 2015/2016 навчальному році та завдання 

на 2016/2017 навчальний рік», у якій взяли участь  1500 освітян. 

На засіданнях міської методичної ради, що діяла протягом року, розглядалися 

актуальні питання співпраці НМПЦ та районних методичних служб, вирішувалися проблеми 

удосконалення системи методичної роботи в районах. 

 

Кількісні показники, що характеризують навчально-семінарську діяльність 

НМПЦ у 2016 році 

 

№ 

з/п 
Категорія педагогічних працівників 

Кількість 

методичних 

заходів  

Кількість 

учасників 

1 Завідувачі методичних центрів управлінь освіти 4 70 

2 Новопризначені керівники дошкільних навчальних закладів 6 240 

3 Новопризначені керівники шкіл та представники кадрового 

резерву 

6 180 

4 Методисти з виховної роботи та куратори учнівського 

самоврядування 

2 40 

5 Учителі-логопеди логопедичних пунктів управлінь освіти 

адміністрацій районів 

1 25 

6 Методисти, які координують роботу з обдарованими дітьми 2 50 

7 Педагогічні працівники позашкільних навчальних закладів 2 55 

8 Учасники міського конкурсу «Учитель року-2016» 4 120 

9 Методисти з бібліотечних фондів управлінь освіти 3 30 

10 Методисти психологічної служби управлінь освіти 2 30 

11 Методисти, які координують роботу учителів початкової 

освіти 

2 180 

12 Представники загальноосвітніх навчальних закладів, 

визначених як опорні з інклюзивного навчання 

1 27 

 Разом 35 1047 

 
Програми семінарів були складені з урахуванням принципу єдності теоретичного, 

практичного та рефлексійного модулів діяльності учасників заходів. Аналіз змісту і форм 

методичної роботи свідчить про те, що, порівняно з минулим роком, у діяльності НМПЦ 

збільшилася кількість методичних заходів практико-орієнтовного характеру. Базою 
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проведення методичних заходів обиралися заклади, що мали певний ефективний досвід 

із визначеної проблеми. 

Проблеми впровадження оновлених навчальних програм були розглянуті на семінарі 

для вчителів школи І ступеня «Інноваційний підхід до організації роботи в початковій школі               

в контексті оновлення навчальних програм», проведеному на базі Харківського 

національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди для 180 вчителів початкових 

класів.  

З метою удосконалення управлінських компетентностей для новопризначених 

директорів шкіл та завідувачів дошкільних навчальних закладів проведено 12 семінарів,                   

на яких розглядалися питання нормативності ведення ділової документації та охорони праці, 

забезпечення соціального захисту учнів та створення умов для рівного доступу до якісної 

освіти дітям з особливими потребами, контрольно-аналітичної діяльності та проведення 

атестації педагогічних працівників.  

З метою створення належних умов для підвищення фахової майстерності вчителів, 

ознайомлення їх з новітніми освітніми технологіями за ініціативи Департаменту освіти 

здійснена передплата періодичних видань на 2017 рік для загальноосвітніх навчальних 

закладів міста. З бюджету Харкова для передплати для всіх категорій педагогів виділено                  

667 090 грн.  

Із методистами з бібліотечних фондів проводилися методичні заходи, спрямовані                  

на підвищення професійної компетентності, максимального задоволення їх професійних 

потреб, готовності працювати в умовах інформатизації освіти. На семінарських заняттях 

відпрацьовувалися ефективні форми і методи обліку підручників, алгоритм формування 

аналітико-статистичних показників щодо наявності навчальної літератури у фондах 

та можливості перерозподілу підручників в межах району та міста. 

З бюджету Харкова на придбання підручників для учнів 4-х та 7-х класів виділено 

4,2 млн грн.  

Стан забезпеченості основними підручниками ЗНЗ міста 
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Одним з основних напрямів діяльності НМПЦ є організаційно-методичний супровід 

впровадження інноваційних педагогічних технологій. Упродовж 2016 року в 44 навчальних 

закладах проводилося 13 експериментів, із них 8 всеукраїнського та 5 регіонального рівнів. 

Усього експериментальною діяльністю всеукраїнського рівня охоплено 3034 дитини, 

регіонального рівня – 4370. 

 

Експериментальні майданчики всеукраїнського рівня 

 

№ Тема експерименту 

Навчальні заклади, яким 

надано статус 

експериментального  

1. Науково-методичні засади впровадження фінансової 

грамотності у навчально-виховний процес навчальних 

закладів   

ХЛ № 107, 141, ХГ № 46  

ХСШ № 73 ХЗОШ № №5, 

164 

2. Психолого-педагогічні засоби оцінки рівнів 

сформованості компетентностей молодших школярів 

як чинник управління якістю навчання в системі 

розвивальної освіти  

ХСШ № 85, ХЗОШ № 122  

 

3. Розробка моделі досягнень базових стандартів освіти в 

контексті особистісно-компетентнісного підходу  

ХЗОШ № 123 

 

4. Науково-методичне, організаційне і моніторингове 

забезпечення організації роботи з обдарованими дітьми 

й учнівською молоддю («Інтелект України») 

ХГ № 169 

5. Інституалізація системи безперервної освіти в Україні  СЕПШ «НУА» 

6. Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу 

індивідуалізації  в освіті 

ХПНВК «Гімназія Очаг»,  

ХЛ № 89, ХГ № 12 

7. Інтегрований підхід до формування в учнів 

мовленнєвих навичок за Програмою розвитку дітей 

«Росток» 

ХЗОШ № № 70,154 

8. Художньо-естетична освіта і виховання учнів ЗНЗ у 

процесі впровадження інтегрованих курсів 

ХГ № 172 

 Усього 8 експериментів 17 закладів  

 

 

Експериментальні майданчики регіонального рівня 

 

№ Тема експерименту 

Навчальні заклади, яким 

надано статус 

експериментального  

1. Художньо-естетичне виховання учнів у школі 

повного дня 

ХСШ № 133 «Ліцей мистецтв»  

2. Навчання і виховання учнів через природовідповідну 

(ноосферну) освіту та екологічну безпеку 

ХЗОШ №№ 22, 26, 38, 67, 115,                  

ХСШ №№ 18, 114, ХНВК № 8  

3. Психолого-педагогічний супровід дітей із 

порушенням психофізичного розвитку в умовах 

інклюзивної освіти 

ХЗОШ № 159, ДНЗ № 266 

4. Створення системи неперервної інформатичної 

підготовки педагогів у післядипломній педагогічній 

освіті 

 

ХСШ № 16,17 



44 

 

 

№ Тема експерименту 

Навчальні заклади, яким 

надано статус 

експериментального  

5. Науково-методичні засади  впровадження медіаосвіти 

в систему навчально-виховної роботи навчальних 

закладів Харківської області 

ХГ № 6 «Маріїнська гімназія»,                   

ХГ №№ 14, 46, 89, 163, 172,  

ХСШ №№ 85, 119, 133,  

ХЗОШ № 32, ХФМЛ № 27,  

ДНЗ №№ 74, 280, 

ЦДЮТ «Істок»  

 Усього 5 експериментів 27 закладів  
 

Популяризації педагогічного досвіду найкращих педагогів м. Харкова сприяє 

проведення традиційного міського конкурсу професійної майстерності «Учитель року».                      

У міському конкурсі «Учитель року – 2016», що проводився за номінаціями: «Англійська 

мова», «Математика», «Історія» та «Захист Вітчизни», узяли участь 38 кращих педагогів                     

із 34 навчальних закладів. 

Навчальні заклади,  

педагоги яких стали переможцями міського конкурсу «Учитель року» 
  

Район 

Переможці 

У
сь

о
г
о
 

п
ер

ем
о
ж

ц
ів

 

за
 5

 р
о
к

ів
 

2012 2013 2014 2015 2016 

Індустріальний 
  

ХСШ № 75 
 

ХСШ № 75 2 

Київський ХСШ № 17 ХСШ № 62 ХЗОШ № 5 ХСШ № 16 ХСШ № 17 5 

Московський ХГ № 144 ХСШ № 156 
  

ХЗОШ № 139 3 

Немишлянський 
ХПНВК 

«Вересень» 

 ХГ № 14   
2 

Новобаварський      0 

Основ’янський  ХЗОШ № 53 ХЗОШ  120   2 

Слобідський ХТЛ № 173 ХГ № 82 ХТЛ № 173 ХЗОШ № 78 ХГ № 46 7 

ХГ № 46 «Харківський 

колегіум» 

Холодногірський      0 

Шевченківський ХГ № 6 ХНВК № 45 ХГ № 169 ХЛ № 149 ХГ № 116 5 

 

 

Високий рівень професійної майстерності протягом п’яти років демонструють 

педагогічні працівники Слобідського, Шевченківського та Київського районів. П’ятий рік 

поспіль серед переможців міського етапу конкурсу немає представників Новобаварського та 

Холодногірського районів. 

У 2016 році три з п'яти переможців міського туру конкурсу стали переможцями 

обласного туру. Бабенко С.П., учитель математики Харківської гімназії № 46                                  

імені М.В. Ломоносова Слобідського району, стала дипломантом Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року – 2016». 
 

 

 

 

 



45 

 

 

Кількість переможців та лауреатів Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року» за 2012-2016 роки 
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Роботу з методистами психологічних служб районів було спрямовано на збереження 

та подальший розвиток мережі міської психологічної служби, покращення психолого-

педагогічних послуг, що надаються практичними психологами навчальних закладів. 

На нарадах, які проходили за участю фахівців Харківського інституту охорони 

здоров’я дітей та підлітків, Міського Центру соціальних служб «Довіра», представників 

Червоного хреста України, науковців, тренерів та консультантів міжнародних програм, 

обговорювалися питання захисту психічного здоров’я учасників навчально-виховного 

процесу, профілактики поширення негативних явищ у молодіжному середовищі.  

Протягом останніх трьох років в навчальних закладах реалізуються всеукраїнські та 

регіональні програми: «Сімейна розмова», «Сімейні цінності», «Захисти себе від СНІД», 

«Конфлікти в освіті. Шкільна медіація» тощо,  учасниками яких у 2016 році стало більше 

100 осіб: педагоги, класні керівники, практичні психологи, соціальні педагоги Московського, 

Київського, Новобоварського, Слобідського та Шевченківського районів. 

На базі Науково-методичного педагогічного центру створено робочу групу з питань 

психологічного супроводу дітей-переселенців із зони АТО. Для дітей даної категорії 

та членів їх родин проводилися тренінги за темами: «Критичне мислення», «Ази 

ефективного спілкування», «Як пережити стрес» тощо. З батьками проводилися бесіди щодо 

профілактики посттравматичних стресових розладів у дітей, особливостей переживання 

кризових станів дітей різних вікових категорій, розглядалися механізми створення груп 

допомоги дітям вимушених переселенців із зони АТО в умовах навчального закладу. 

Більше 10 навчальних закладів Індустріального, Новобаварського, Немишлянського, 

Московського районів залучено до реалізації проекту «Інтеграція через діалог. Програма 

освітньої, психологічної та інтеграційної допомоги дітям, які постраждали від збройного 

конфлікту на сході України та анексії Криму». Під час проведення брифінгів за проектом 

«Діти миру», що реалізується за підтримки Європейського Союзу та ЮНІСЕФ, презентовано 

досвіт роботи ХЗОШ №№ 5, 52, ХЛ № 89. Учні та педагоги ХГ №№ 23 та 39, ХСШ № 156 

стали учасниками заходів, що проводилися за даним проектом у м. Києві та м. Львові.  

У межах супроводження проектів «Обдарована молодь» та «Учнівське 

самоврядування» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 рр. 

спеціалісти психологічної служби працюють у Шкільних службах порозуміння, Школах 

лідерів, Центрах медіації і права; проводять тренінги особистісного зростання школярів. 
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Фахівцями Індустріального, Московського, Шевченківського, Основ’янського районів 

розроблено більше 10 корекційно-розвивальних програм. В обласному огляді-конкурсі 

освітніх інтернет-ресурсів психологічна служба Московського району посіла перше місце. 

При Департаменті освіти з метою надання інформаційної та психологічної допомоги 

учасникам навчально-виховного процесу організовано роботу Телефону довіри. Щорічно                 

до телефонних консультантів звертається більше 1000 осіб. Порівняно з попереднім роком 

збільшилася кількість звернень від батьків із питань психологічного та фізичного здоров’я 

дітей, статевого виховання учнів, поведінкових проблем дітей. Учні найчастіше зверталися 

з питань вирішення конфліктних ситуацій з однолітками. 

 

1.6.  Розвиток матеріально-технічної бази системи освіти 

 

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

напрямків Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки.  

Зазначений розділ Програми у 2016 році реалізовано за напрямками: 

- проведення капітальних ремонтів; 

- придбання меблів; 

- придбання технологічного обладнання для пралень та харчоблоків; 

- придбання м’якого інвентарю. 

У 2016 році з бюджету міста виділено найбільшу за останні роки суму коштів - 

близько 150 млн грн - на зміцнення і оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти. 

У 2016 році охоплено 100% навчальних закладів міста вище переліченими видами 

робіт з оновлення матеріально-технічної бази. 

На ці кошти виконані різні види ремонтних робіт в рамках підготовки навчальних 

закладів до нового 2016/2017 навчального року. 

Продовжено розвиток системи дошкільних навчальних закладів міста, відкриттям 

нового дитячого садка № 108 (Київський район), для чого проведені масштабні ремонтно-

відновлювальні роботи. 

Крім цього, в 11 діючих дитячих садках відновлені 14 груп, що раніше 

використовувалися не за функціональним призначенням. 

Одним з основних напрямків в роботі з енергозбереження цього року  за кошти 

бюджету міста стала заміна понад 4,1 тис. вікон в навчальних закладах на енергозберігаючі 

склопакети. Традиційно здійснені ремонти систем опалення та заміна приладів обліку тепла 

в 41 закладі освіти.   

Продовжено роботи з капітального ремонту покрівель: в цьому році - в 147 

навчальних закладах, а також за кошти бюджету виконана протипожежна обробка горищних 

приміщень в 42 школах. 

Вперше за роки незалежності України за кошти бюджету розпочато роботу по 

встановленню нових ігрових майданчиків. На першому етапі в цьому році у всіх 198 дитячих 

садках комунальної форми власності обладнано 206 майданчиків з 9 елементів. 

Здійснено ремонтні роботи в спортивних, актових, обідніх залах в 21 школі. 

В рамках благоустрою територій навчальних закладів проведено асфальтування, 

ремонт огорож, знесення і кронування 1400 аварійних дерев, заміна сміттєвих баків в 120 

установах. 

За кошти бюджету для знову відкритих груп в дитячих садах придбані повні 

комплекти меблів та м'якого інвентарю (матраци, подушки, ковдри та постільна білизна). 

Крім цього, придбані 416 одиниць технологічного обладнання для харчоблоків 

навчальних закладів, господарські товари, інвентар. 

Встановлено 20 нових комп'ютерних класів. 
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1.7. Інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти 

 

Основні напрями інформатизації освіти визначає розділ «Інформаційні та 

комунікаційні технології в освіті м. Харкова» Комплексної програми розвитку освіти міста 

Харкова на 2011-2017 роки. 

 Комп`ютеризація навчально-виховного процесу, управлінської діяльності та 

методичної роботи закладів та установ освіти міста. 

Забезпеченість загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова комп’ютерною 

технікою має позитивну динаміку. 

Парк комп’ютерної техніки навчальних закладів міста складає майже 

7000 персональних комп’ютерів.  

Усього в загальноосвітніх навчальних закладах міста 6 293 персональних комп’ютери, 

що на 166 більше ніж у 2015 році; у позашкільних навчальних закладах – 154, у 

дошкільних – 497. 

Навчання учнів інформатиці та ІКТ здійснюється на базі 263 навчальних 

комп’ютерних комплексів, із яких 20 оновлено за кошти бюджету м. Харкова у 2016 році.  

Усі загальноосвітні навчальні заклади міста комунальної форми власності оснащені 

мультимедійною технікою. 61 навчальний заклад забезпечено інтерактивними дошками 

(30%). 

 Розвиток єдиного освітнього інформаційного середовища. 

Усі навчальні заклади комунальної форми власності міста за кошти бюджету 

м. Харкова забезпечені безлімітним доступом до мережі Інтернет за сучасними швидкісними 

технологіями (за технологією волоконно-оптичної лінії зв’язку – 437 об’єктів).  

Усі управління освіти адміністрацій районів Харківської міської ради та навчальні 

заклади міста мають офіційні сайти.  

У березні 2016 року Департаментом освіти розроблено Загальні рекомендації щодо 

інформаційного наповнення сайтів управлінь освіти адміністрацій районів Харківської 

міської ради. 

Продовжується робота з вдосконалення та наповнення контентом офіційного сайту 

Департаменту освіти. Оновлена версія форуму. 

 Забезпечення комп’ютерними програмами навчальних закладів. 

Відповідно до наказів Міністерства 

освіти і науки України від 31.08.2016 

№ 1054 «Про введення в дослідну 

експлуатацію інформаційно-

телекомунікаційної системи державної 

наукової установи «Інститут освітньої 

аналітики» «Державна інформаційна 

система освіти», від 07.09.2016 № 1082 

«Про забезпечення роботи інформаційно-

телекомунікаційної системи «ДІСО» з 

2016/2017 навчального року навчальні 

заклади міста беруть участь у дослідній експлуатації ІТС «ДІСО».  

ІТС «ДІСО» – це структурований, логічно завершений організаційно-технологічний 

комплекс серверних, програмних та автоматизованих систем, інтерфейсів сполучення 

комп'ютерних програм з базами даних, взаємопов’язаних в єдиному процесі управління 

освітніми структурами всіх рівнів підпорядкування – від загальноосвітніх навчальних 

закладів (ЗНЗ) до органів управління освітою. ІТС ДІСО забезпечує передавання даних, 

автоматизацію формування обов’язкової державної статистичної звітності та інших 

адміністративно-управлінських процесів на рівні органів управління освітою та їх подальшу 

передачу до ІТС «ДІСО». 
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100% загальноосвітніх навчальних закладів в управлінській діяльності використовують 

програму «Курс: Школа», в дошкільних навчальних закладах впроваджується «Курс: 

Дошкілля», які взаємодіють з ІТС «ДІСО».  

Успішність функціонування ІТС «ДІСО» залежить від систематичного оновлення 

даних в усіх навчальних закладах, що потребує постійного контролю з боку керівників 

закладів та районних управлінь освіти. 

У вересні-жовтні 2016 року завдяки можливостям програми «Курс: Школа» у школах, 

управліннях освіти, Департаменті освіти згенеровано обов'язкові форми звітності ЗНЗ-1, 83-

РВК, 77-РВК, 76-РВК, 1-ЗСО, Д-4,  Д-5,  Д-6, Д-7-8, Д-9 і передано їх електронні версії згідно 

із підпорядкованістю. 

Дошкільні навчальні заклади міста за програмою «КУРС: Дошкілля» ведуть власні бази 

даних закладу, облік дітей дошкільного віку і здійснюють апробацію автоматичного 

складання обов'язкового статистичного звіту за формою 85-к. 

Четвертий рік поспіль успішно працює Електронна реєстрація до дошкільних 

навчальних закладів.  

 Підвищення рівня інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу. 

Важливою умовою розвитку інформаційного освітнього простору є підвищення рівня 

інформаційної культури різних категорій учасників навчально-виховного процесу.  

З 1 по 19 березня 2016 року проведено Х Кубок  з пошуку в мережі Інтернет для учнів 

5-11-х класів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. У першому (заочному) 

етапі взяли участь 1158 учнів, до другого (очного) етапу було запрошено 194 учні.  

У березні-квітні 2016 року традиційно проведено конкурс на кращий дистанційний 

курс серед вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. У 2016 році конкурс проводився 

за чотирма предметними номінаціями: інформатика, хімія, математика, історія.  

Усього у 2016 році навчанням із питань інформатизації охоплено близько 1000 

педагогів міста. Проведено 3 навчально-методичні семінари, в яких взяли участь 178 осіб. 

Продовжує розвиватися і поповнюється дистанційними курсами Система 

дистанційного навчання «Доступна освіта» (створена в 2010 році), доступ до ресурсів 

порталу (336 дистанційних курсів; у 2015 році – 288) сьогодні має близько 1700 

зареєстрованих користувачів.  

183 вчителі-предметники взяли участь у навчальних семінарах із впровадження 

і використання системи дистанційного навчання Moodle та технологій підготовки аудіо- 

та відеоконтенту з навчальних дисциплін на базі Харківського національного економічного 

університету імені Семена Кузнеця (у 2015 році – 124). 

Розпочали роботу творчі лабораторії на базі навчальних закладів – переможців 

конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації навчального закладу «Шкільний 

інформаційний світ – 2013-2015». 78 педагогів міста взяли участь у майстер-класах, які 

проводили навчальні заклади, що посіли ІІІ місця в номінаціях. Проведено 7 майстер-класів 

з розповсюдження позитивного педагогічного досвіду з питань інформатизації освіти, у яких 

взяли участь 160 осіб. 

З метою удосконалення управлінської діяльності щодо збору, узагальнення та аналізу 

оперативної та статистичної інформації з питань інформатизації освіти у 2016 році 

проведено апробацію застосування хмарних технологій з працівниками лабораторій 

комп’ютерних технологій в освіті управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської 

ради.  



49 

 

 

 

1.8. Реалізація комплексних проектів освіти 

 

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

 
Аналіз виконання освітнього проекту «Обдарована молодь» у 2016 році. У 2016 

році робота щодо реалізації освітнього проекту «Обдарована молодь» була спрямована на 

підвищення компетентності педагогічних працівників із питань розвитку сприятливого 

середовища для самореалізації обдарованої учнівської молоді, здійснення аналізу стану 

роботи з обдарованою молоддю у навчальних закладах нового типу, координації діяльності 

методистів з психологічної служби та методистів, які координують роботу з обдарованими 

учнями, щодо виявлення та психолого-педагогічного супроводу обдарованих школярів. 

З цією метою проведені міські семінари для методистів районних методичних центрів 

«Особливості роботи з обдарованими учнями в умовах спеціалізованої школи» на базі 

НМПЦ; «Шляхи виявлення інтелектуальної обдарованості учнів та методи супроводу 

школярів з ознаками інтелектуальної обдарованості в навчально-виховному процесі» на базі 

ХФМЛ № 27. На засіданнях Координаційної ради з питань організації роботи 

з обдарованими учнями розглядались питання науково-методичного супроводу проведення 

масових заходів та міських учнівських змагань, поповнення міського комп’ютерного банку 

даних «Обдарованість», здійснювався аналіз підсумків вивчення стану роботи 

з обдарованими учнями у спеціалізованих школах, визначались перспективні напрями 

діяльності методичних служб щодо науково-методичного забезпечення роботи 

з обдарованою молоддю. 

Протягом лютого-березня 2016 року вивчено стан організаційно-методичного 

забезпечення роботи з обдарованими учнями в 35 спеціалізованих школах, складено рейтинг 

закладів з урахуванням ефективності системи роботи та результативності участі учнів 

в інтелектуальних змаганнях всеукраїнського та міжнародного рівнів. На високому рівні цей 

напрям роботи реалізується у ХСШ №№ 17, 3, 80, 109, 62, 170, 162, 156, 114.  

Одним з основних чинників, що забезпечують ефективний розвиток міської системи 

роботи з обдарованими учнями, є співробітництво з вищими навчальними закладами. 

У 2016 році співпраця з ВНЗ здійснювалась за напрямами: 

- проведення спільних загальноміських заходів для учнівської та студентської 

молоді; 

- проведення учнівських конференцій; 

- науковий супровід міських інтелектуальних змагань; 

- функціонування  університетських кафедр в школах; 

- організація науково-дослідницької діяльності учнів. 

У травні-червні 2016 року за ініціативою Харківського міського голови Г.А. Кернеса 

уперше проведений міський конкурс студентських проектів «Харків – місто молодіжних 

ініціатив». Оцінювання конкурсних проектів здійснювалося експертними радами, 

створеними на базі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, 

Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, 

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця та Науково-

методичного педагогічного центру Департаменту освіти. Більше 1000 студентів з 30 вищих 

навчальних закладів стали учасниками конкурсу в чотирьох номінаціях, 50 з них визнані 

переможцями. 

У міжнародному проекті «Ніч науки» 24 вересня 2016 року взяли участь 9 тисяч учнів 

із усіх шкіл міста. 17 вищих навчальних закладів Харкова, Харківський планетарій 

імені Ю. Гагаріна та технічна студія «Винахідник» підготували для відвідувачів цікаву 

програму, представили новітні науково-дослідницькі проекти в різноманітних галузях науки. 
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Традиційним стало проведення Харківським університетським ліцеєм спільно 

з Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна конференції-конкурсу 

«Каразінський колоквіум», в очному турі якого у 2016 році взяли участь 165 учнів 

з 39 навчальних закладів Харківської області, Вінниці, Одеси та Херсона. Їх роботи 

надруковані у збірці тез «Каразінського колоквіуму». 

Продовжується проведення міських турнірів на базі вищих навчальних закладів: 

турніру юних економістів на базі ХНЕУ імені Семена Кузнеця, турніру юних винахідників 

і раціоналізаторів та турніру з основ інформатики для учнів 5-7х- класів на базі ХНУМГ 

імені О.М. Бекетова. У 2016 році вперше на базі Харківського національного університету 

радіоелектроніки проведено міський турнір юних інформатиків для учнів 9-11-х класів. 

У турнірних змаганнях взяли участь 80 школярів, які представили усі райони міста 

та навчальні заклади міської мережі, гостями турніру стали 3 команди учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів Харківської області. 

Вищі навчальні заклади та 70 шкіл взаємодіють у реалізації проекту «Університетська 

кафедра в школі», метою якого є підвищення рівня профільної освіти і створення умов для 

якісної підготовки старшокласників до здобуття вищої освіти. Особливе значення має 

кураторство вчених і можливість використання наукових лабораторій для організації 

науково-дослідницької діяльності школярів. У 2016 році більше 1,5 тисяч учнів стали 

учасниками районних етапів конкурсу-захисту науково-дослідницьких робот Малої академії 

наук України. Викладачі вищої школи є науковими керівниками і консультантами учнів, 

готують їх до всеукраїнських інтелектуальних змагань. 

Найбільш розповсюдженими напрямами співпраці загальноосвітніх навчальних 

закладів із ВНЗ є керівництво викладачами науково-дослідницькою роботою учнів 

та залучення науковців для викладання профільних предметів та спецкурсів.  

Із метою виявлення та розвитку обдарованих школярів у 2016 році проведено 

19 міських інтелектуальних змагань, в яких взяли участь 10 595 учнів. 

 
Інформація про міські інтелектуальні змагання, що відбулися у 2016 році 

 

Формат 

проведення 
Назва змагання Класи 

Кількість 

учасників 

міських 

етапів 

Індивідуальні 

змагання 

Олімпіада «Путівка в науку» 4-й клас 60 

Міська олімпіада з математики  5-11 класи 547 

Міська олімпіада з фізики  8-11 класи 198 

Міська олімпіада з інформатики 5-11 класи 247 

Конкурс знавців української мови «Філолог-

ерудит»  

5-7 класи 7256 

Міська відкрита конференція-конкурс для 

учнів ліцеїв і гімназій «Каразінський 

колоквіум» 

9-11 класи 291 

Командні 

змагання 

Міські учнівські турніри юних істориків, 

журналістів, правознавців, хіміків, біологів, 

фізиків, географів, економістів, математиків, 

інформатиків, винахідників та 

раціоналізаторів (11 турнірів) 

7-11 класи 778 

Міський турнір з основ інформатики 5-7 класи 60 

Кубок м. Харкова з пошуку в мережі Інтернет 5-11 класи 1158 
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Унікальним змаганням для молодших школярів залишається міська олімпіада 

«Путівка в науку», яка проводиться в номінаціях «Українська мова», «Математика», 

«Природознавство» і дозволяє виявити обдарованих дітей серед випускників школи 

І ступеня. 

 
 

Спільно з Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна 

та Харківським національним економічним університетом імені Семена Кузнеця в межах 

ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад проведено міські олімпіади із математики, 

фізики та інформатики, учасниками яких стали майже 1000 учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх районів міста та міської мережі. За підсумками олімпіад 130 учнів 

будуть додатково включені до складу команд районів для участі в ІІІ (обласному) етапі.  

853 учні загальноосвітніх навчальних закладів міської мережі стали учасниками 

ІІ (міського) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів, який 

проведено протягом листопада-грудня 2016 року. 

З метою виявлення та підтримки лінгвістично обдарованих дітей, формування 

громадянської та загальнокультурної компетентностей, 9 листопада 2016 року, в межах 

відзначення Дня української писемності та мови, в навчальних закладах міста Харкова 

вперше проведено дистанційний конкурс знавців української мови «Філолог-ерудит» серед 

учнів 5-7-х класів. Учасниками конкурсу стали 7256 учнів зі 122 навчальних закладів міста. 

Спільно з учбовим центром комп’ютерних технологій «Кіт» проведено Кубок 

з пошуку в мережі Інтернет, у заочному турі змагань взяли участь 1158 учнів. 

У міських етапах турнірів юних істориків, журналістів, хіміків, фізиків, правознавців, 

географів, економістів, математиків, біологів, інформатиків, винахідників та раціоналізаторів 

та турніру з основ інформатики взяли участь 838 учнів, які стали переможцями районних 

етапів турнірів.  

Максимальну кількість переможців міських учнівських інтелектуальних змагань 

у 2016 підготували педагоги Шевченківського, Московського, Київського та Слобідського 

районів. 

Переможцями обласного етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

у 2015/2016 навчальному році стали 903 учні навчальних закладів м. Харкова, що складає 

65% від загальної кількості призових місць (1389). Найбільшу кількість перемог в ІІІ етапі 

олімпіад здобули учні Шевченківського району, найменшу – учні Основ’янського 

та Холодногірського районів.  
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Результати участі учнів ЗНЗ районів м. Харкова 

в ІІІ та IV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів 
 

 

 

Навчальний рік: 

2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 

 ІІІ етап ІV етап 

Кількість учасників від м. Харкова 1216 1344 107 111 

І місце  160 166 29 24 

ІІ місце  283 304 32 32 

ІІІ місце  375 433 31 33 

Всього переможців 818 903 92 89 

Результативність 67,3% 67,2% 86,0% 80,2% 

 

У Всеукраїнському етапі олімпіад учні навчальних закладів Харкова отримали 89  із 

96 можливих перемог. Найбільшу кількість переможців Всеукраїнського етапу олімпіад 

підготували ХФМЛ № 27 (40 переможців), ХНВК № 45 «Академічна гімназія» (14 

переможців), ХГ № 47 (8 переможців). Найкращі результати продемонстрували учасники від 

Шевченківського та Київського районів. Не мають переможців Основ’янський і 

Холодногірський райони. 

 

Результати участі учнів ЗНЗ районів м. Харкова 

у ІІІ та IV етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів 

у 2015/2016 навчальному році 
 

Район Кількість переможців  

ІІІ етапу олімпіад 

Кількість переможців  

IV етапу олімпіад 

Місце Всього 

перемог 

Місце Всього 

перемог І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

Індустріальний 5 10 36 51  1  1 

Київський 26 32 42 100 1 2 5 8 

Московський 15 34 37 86 1 2 1 4 

Немишлянський 5 17 45 67  1  1 

Новобаварський 2 17 27 46 1   1 

Основ’янський 1 10 11 22     

Слобідський 15 17 41 73 2 1 2 5 

Холодногірський 4 8 20 32     

Шевченківський 49 86 81 216 8 10 11 29 

Міська мережа: 44 73 93 210 11 15 14 40 

ХФМЛ № 27 40 64 77 181 11 15 14 40 

Університетський ліцей 4 9 16 29 - - - 0 

Всього по місту: 166 340 433 903 24 32 33 89 

 

Переможцями міжнародних олімпіад стали 4 учні ХФМЛ  27. Вони отримали 

2 бронзові медалі на олімпіаді з математики, 1 срібну та 1 золоту медалі на олімпіаді 

з фізики.  

В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України у 2015/2016 навчальному році учні міста отримали 342 перемоги, 

що складає 62,8% від загальної кількості призових місць (545).  
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Результати участі учнів ЗНЗ районів м. Харкова у ІІ  та ІІІ етапах Всеукраїнського 

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

 

 

 

Навчальний рік: 

2014/2015 2015/2016 2014/2015 2015/2016 

 ІІ етап ІІІ етап 

Кількість учасників від м. Харкова 579 566 48 45 

І місце  85 85 7 12 

ІІ місце  117 101 14 8 

ІІІ місце  147 156 19 13 

Всього переможців 349 342 40 33 

Результативність 60,3% 60,4% 83,3% 73,3% 

 

Високу результативність участі в обласному етапі конкурсу-захисту показали учні 

навчальних закладів Слобідського, Шевченківського, Київського районів та навчальних 

закладів міської мережі. Найменша кількість переможців в Основ’янському 

та Індустріальному районах. 

У Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України учасники обласної команди здобули 42 перемоги, учням міста належать 

33 перемоги. Кількість перемог порівняно з минулим роком зменшилась на 17,5%. 

Найбільшу кількість переможців ІІІ етапу конкурсу-захисту МАН має Шевченківський 

район, не мають переможців Індустріальний, Немишлянський та Основ’янський райони. 

 

Результати участі учнів ЗНЗ районів м. Харкова 

в ІІ та ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України у 2015/2016 навчальному році 

 

Район Кількість переможців  

ІІІ етапу олімпіад 

Кількість переможців  

IV етапу олімпіад 

Місце Всього 

перемог 

Місце Всього 

перемог І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

Індустріальний - 4 7 11 - - - - 

Київський 17 17 19 53 3 - 2 5 

Московський 10 20 13 43 1 - 2 3 

Немишлянський 4 5 15 24 - - - - 

Новобаварський 5 5 6 16 - - 3 3 

Основ’янський - 2 10 12 - - - - 

Слобідський 8 12 24 44 1 1 2 4 

Холодногірський 2 4 10 16 - - 1 1 

Шевченківський 37 31 50 118 6 6 3 15 

Міська мережа: 2 1 2 5 1 1 - 2 

ХФМЛ № 27 2 - 1 3 1 1 - 2 

Університетський ліцей - 1 1 2 - - - - 

Всього по місту: 85 110 156 342 12 8 13 33 

 

У Всеукраїнських турнірах у 2015/2016 навчальному році взяла участь 41 команда, 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова. Вони отримали 35 перемог посівши 

4 перших місця, 15 других місць та 16 третіх місць. Найбільших успіхів у Всеукраїнських 

турнірах досягли учні навчальних закладів Шевченківського району. У першому семестрі 
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2016/2017 навчального року учасниками фінальних етапів Всеукраїнських учнівських 

турнірів стали 45 команд, які отримали 34 перемоги.  

Взагалі у 2015/2016 навчальному році переможцями різних інтелектуальних змагань 

Всеукраїнського рівня стали 235 учнів ЗНЗ міста Харкова (у минулому році 248), 25 з них 

є переможцями змагань двох типів, а 8 учнів є переможцями трьох типів змагань.  

П’ятий рік поспіль завдяки успіхам учнів шкіл міста Харківська область посідає 

перше місце серед областей України за кількістю перемог та ефективністю участі 

у Всеукраїнських олімпіадах, турнірах і конкурсі-захисті МАН.  

За підсумками учнівських змагань оновлено міський комп’ютерний банк даних 

«Обдарованість», у якому на цей час розміщена інформація про досягнення 5064 учнів.  

 

Кількість учнів у міському банку даних «Обдарованість» 

 

2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017

3073 3413
4224 4821 5064

 
 

Розвивається система підтримки обдарованої молоді й творчих педагогів. У 2016 році 

425 представників талановитої молоді Харкова – переможці міжнародних і всеукраїнських 

інтелектуальних, творчих, спортивних змагань – нагороджені стипендіями державного 

та міського рівнів. 

 
 

 

З вересня 2016 року збільшився розмір стипендій: 500 гривень на місяць отримують 

стипендіати «Обдарованість», 300 гривень – стипендіати «Кращий учень навчального 

закладу». Інформація про досягнення кращих учнів та студентів щорічно публікується в 

буклеті «Обдарована молодь». 

Найбільшу кількість стипендіатів Президента України та стипендіатів Харківського 

міського голови підготували навчальні заклади Шевченківського району. Абсолютним 

лідером за кількістю учнів, нагороджених стипендіями, серед навчальних закладів 

є Харківський фізико-математичний ліцей № 27 (32 стипендіати). В ХНВК № 45 

«Академічна гімназія» навчається 14 стипендіатів. 
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Кількість стипендіатів Президента України та Харківського міського голови 

«Обдарованість» за школами та районами 

 

Район 

Кількість стипендіатів 

Навчальні заклади,  

які підготували стипендіатів 
Президента 

України 

Харківського 

міського 

голови 

Індустріальний - 2 ХСШ №№ 15, 119 

Київський 5 3 ХСШ № 17, 62, 133 «Ліцей мистецтв», ХЛ № 107, 

ХГ № 55, ХЗОШ №№ 36, 37 

Московський 2 4 ХГ № 23, 43, 144, ХСШ № 156, ХЗОШ № 140 

Немишлянський - 7 ХЛ № 161 «Імпульс», ХСШ № 11, ХЗОШ № 2, 

ХПНВК «Вересень» 

Новобаварський 2 4 ХСШ № 162, ХГ №№ 39, 65 

Основ’янський - 2 ХЗОШ № 35, ХГ № 34  

Слобідський 4 5 ХГ № 46 імені М.В. Ломоносова, ХЗОШ №№ 60, 

20  

Холодногірський - 2 ХГ № 152, ДЮСШ № 8 

Шевченківський 13 20 ХНВК № 45 «Академічна гімназія», ХГ №№ 47, 

116, 169, 6 «Маріїнська гімназія», ХЛ № 89, 

ХСШ № 109, 132, ХЗОШ №№ 148, 154 

Міська мережа 15 18 ХФМЛ № 27, ХУЛ 

 

98 педагогів, які підготували переможців Міжнародних і Всеукраїнських олімпіад, 

турнірів, конкурсу-захисту МАН або стали переможцями міського конкурсу «Учитель року – 

2016», отримують щомісячні доплати (в 2015 році – 95 педагогів). 

Піднесенню статусу обдарованої молоді та її наставників сприяє міський конкурс 

«Учень року», який проводиться під патронатом Харківського міського голови 

в 4 номінаціях: «Інтелектуал», «Лідер», «Спортсмен» та «Творча особистість». У 2016 році 

за перемогу в районних етапах конкурсу змагались 334 старшокласники. Стабільно високі 

результати демонструють представники Київського та Слобідського районів. У порівнянні з 

минулими роками значно покращились результати Шевченківського району. 

 

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

Головним завданням  проекту «Я - харків'янин!» є формування у школярів 

національної громадянської самосвідомості, патріотичних почуттів і поваги до рідного міста. 

У межах реалізації проекту упродовж 2016 року організовано та проведено 7 міських 

конкурсів та змагань серед дітей та учнівської молоді за різними напрямами виховної 

роботи, якими було охоплено близько 2000 учнів та майже 400 студентів. 
 

Міські творчі конкурси та змагання 
 

Загальнокомандні змагання К-ть 

учасників 

Творчі конкурси  К-ть 

учасників 

Конкурс дружин юних пожежних 

(ДЮП) 
54  Конкурс учнівських творів 

«Мій родовід» 
56 

Змагання з пожежно-прикладного 

спорту (ППС) 
54  Конкурс малюнків та творів 

серед учнів 1-11 класів «Учні 

– Захиснику України» 

1250 

Огляд роботи шкільних загонів 

юних інспекторів руху (ЮІР) 
90  Конкурс студентських 

проектів «Харків – місто 

молодіжних ініціатив» 

164 роботи 

375 

учасників Шкільний Чемпіонат міста Харкова 

команд клубу веселих та кмітливих 

(КВК) 

270  



56 

 

 

Конкурс малюнків та творів «Учні – Захиснику України» серед учнів 1-11 класів 

проведено спільно з Харківською громадською організацією «Спілка ветеранів АТО». 

Більше 1000 творчих робіт, листів і сувенірів від школярів були передані бійцям в зону АТО. 

Традиційний міський конкурс учнівських творчо-пошукових робіт «Мій родовід» 

сприяє популяризації сімейних цінностей та формуванню духовної єдності поколінь. 

У цьому році конкурс проводився за участю представників громадської організації «Спілка 

ветеранів АТО», громадського корпусу «Азов», міської організації «Союз Чорнобильців». 

Конкурс проводився за номінаціями: «Родовід моєї сім’ї», «Героїка сьогодення України в 

історії моєї родини», «Герої Чорнобиля поруч» (до вшанування 30-ї річниці Чорнобильської 

катастрофи). 

 

Результати участі школярів у конкурсі учнівських творів 

 

Результати участі в конкурсі учнівських творчо-пошукових робіт «Мій родовід» 

Райони 

2015 2016 

надано 

робіт 

кількість 

призерів 

№№ ЗНЗ 

призерів 

надано 

робіт 

кількість 

призерів 

№№ ЗНЗ 

призерів 

Індустріальний 
6 3 70, 88, 168 6 5 71, 104, 70, 157, 

163 

Київський 
6 4 4, 133(3) 7 5 4, 107, 

133,170,16 

Московський 
6 4 23, 31, 124, 167 6 5 122, 139(2), 138, 

41 

Немишлянський 6 2 21, , 175 4 4 21,11, 38, 101 

Новобаварський 
6 3 39, 153,  6 5 153,115, 137(2), 

28 

Основ’янський 6 4 53(2), 66, 120 6 4 12,53,35,120 

Слобідський 6 3 78, 82, 173 6 3 114, 78ХГ, 82 

Холодногірский 6 
4 13, 87, 108, 152 6 5 13,152 69,136, 

108 

Шевченківський 5 4 6, 29, 116, 148  8 3 116 (2) , 99 

Загальна 

кількість 
53 31  55 39  

 
Вихованню в молодого покоління розвинутої національно-патріотичної свідомості, 

збереженню та шануванню традицій та культурної спадщини українського народу сприяє 

робота історичних, краєзнавчих, природничих, літературних та етнографічних музеїв, які 

працюють в навчальних закладах міста.  

Проведена реорганізація шкільних музеїв. 

 
Мережа шкільних музеїв 

Райони Кількість 

ЗНЗ 

Кількість 

ПНЗ  

(без 

ДЮСШ) 

Кількість 

шкільних 

музеїв  

(з них в ПНЗ) 

Відкриті у 

2014/2015 

навчальному 

році 

Відкриті у 

2015/2016 

навчальному 

році 

Індустріальний 18 1 4   

Київський 23 3 26 (3) ХЗОШ № 164 

ХСШ № 62 

Школа 

мистецтв 

ХСШ № 16, 

ХЗОШ № 110 
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Райони Кількість 

ЗНЗ 

Кількість 

ПНЗ  

(без 

ДЮСШ) 

Кількість 

шкільних 

музеїв  

(з них в ПНЗ) 

Відкриті у 

2014/2015 

навчальному 

році 

Відкриті у 

2015/2016 

навчальному 

році 

Московський 32 2 11 (1)  ХЗОШ №111 

Немишлянський 20 1 16 (1)  - 

Новобаварський 16 2 5 (1)  ХЗОШ №127, 

ЦДЮТ № 2 

Основ’янський 10 1 5   

Слобідський 19 2 8   

Холодногірський 12 2 9 (1) ХЗОШ № 136  

Шевченківський 29 1 17 ХЗОШ № 159 ХЗОШ № 125 

ВСЬОГО 179 15 101 5 6 

 

На сьогодні в навчальних закладах міста функціонує 101 шкільний музей (93 – 

в загальноосвітніх школах, 7 – у позашкільних, 1 – в дошкільному закладі) різних профілів. 

36 з 69 історичних музеїв – військово-історичні. У 32-х музеях створені експозиції, 

присвячені сучасним подіям, патріотизму українських воїнів у боротьбі за незалежність та 

територіальну цілісність України, вшанування пам'яті героїв Небесної сотні. 

У 2015/2016 навчальному році відкрито шість нових музеїв (ХСШ № 16, 

ХЗОШ №№ 10, 111, 125, 127 імені Г.К. Жукова, ЦДЮТ № 2), музеї десяти навчальних 

закладів (ХЗОШ №№ 5, 32, 37, 52, 67, 97, 164, 168 ХЛ № 107, ХСШ № 162) – підтвердили 

звання «Зразковий». 

 

1.8.3. Учнівське самоврядування – школа демократії та соціального 

партнерства 

 
Департаментом освіти проводиться робота щодо створення в освітньому просторі 

міста дієвої системи державно-громадського управління, важливе місце в якій посідає 

діяльність органів учнівського самоврядування.  

У структурі Харківської міської організації учнівського самоврядування (ХМОУС), 

яка координує діяльність дитячих громадських організацій, працюють 186 шкільних, 

9 районних дитячо-юнацьких громадських організацій, 9 базових центрів. Методичне 

супроводження діяльності міської організації здійснює Рада кураторів і консультантів 

із числа педагогічних працівників, представників громадськості, науковців, діячів мистецтв, 

членів міської батьківської ради.  

Структурні підрозділи 

Харківської міської організації учнівського самоврядування 

 



58 

 

 

Пріоритетними в роботі ХМОУС у 2015/2016 н. р були питання розвитку учнівського 

самоврядування в навчальних закладах, створення умов для захисту прав та інтересів 

школярів, збагачення соціальної практики учнівської молоді відповідно до запитів держави 

і суспільства. Особлива увага приділялася питанню інтеграції дітей із Луганської та 

Донецької областей, що навчаються у м. Харкові до громадської діяльності в межах єдиного 

виховного простору міста.  

 

Заходи 

Харківської міської організації учнівського самоврядування 

Кількість 

учасників 

Звітно-виборча конференція ХМОУС 200 

Учнівський форум «Велика рада старшокласників» 250 

Засідання Координаційної ради ХМОУС, базових центрів, Ради 

кураторів та консультантів 
300 

Заходи до 71-ої річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 250 

Конференція «Сталий розвиток міст за участі дітей та молоді» 150 

Конкурс учнівських проектів «Якби мером був я» 150 

Форум Асоціації шкільних Євроклубів м. Харкова 190 

Турнір дебатного клубу шкільної ліги 300 

Ярмарок проектів «Марафон унікальних справ ХМОУС» 100 

Засідання творчих лабораторій (кінолабораторії, лабораторії соціального 

проектування, творчих майстерень тощо) 
400 

Заняття школи розвитку «Мер міста», «Школи лідера», «Школи юного 

журналіста», «Школи волонтера», «Школи підприємця» 
450 

Фестиваль «Діти Харкова – за мир» 

Миротворча гра-квест «Блакитні берети» 

250 

100 

Фестиваль національних культур 

«Моя багатонаціональна школа» 
350 

Фестиваль дитячих екранних робіт 180 

Фестиваль шкільних ЗМІ 200 

Усього учасників 3860 

 

У межах проекту «Учнівське самоврядування» проведено 120 заходів із залученням 

більше 4000 осіб.  

Вперше на міському рівні за ініціативою лідерів дитячо-юнацьких організацій 

Новобоварського та Індустріального районів проведено огляд-конкурс загонів юних 

миротворців, гру-квест «Блакитні берети», конкурс сторінок учнівського самоврядування 

на сайтах навчальних закладів.  

Спільно з представниками вищих навчальних закладів проводилися наукові 

конференції, круглі столи, школи самовдосконалення і професійного самовизначення 

старшокласників, учасниками яких у 2016 році стало близько 550 учнів, що на 150 осіб 

більше ніж торік.  

 

Організація навчання лідерів учнівського самоврядування 

 

Школи розвитку Партнери (координатори проектів) 

Школа лідера 
Харківський національний університет  імені 

В.Н. Каразіна 

Школа розвитку «Мер міста» 
Харківський національний університет міського 

господарства імені О.М. Бекетова 
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Школи розвитку Партнери (координатори проектів) 

Школа юного журналіста Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

Школа підприємця 
Харківський гуманітарний університет «Народна 

українська академія» 

Школа волонтера ОМГО «Харківський центр волонтерів» 

Тренінгові майданчики: 

«Дебатний клуб шкільної 

ліги», 

«Лабораторія соціального 

проектування», 

«Кінолабораторія ХМОУС» 

 

ВМГО «Федерація дебатів України», 

 

Національний юридичний університет імені Я. Мудрого, 

 

Харківська державна академія культури 

 

Члени Координаційної ради ХМОУС протягом року брали участь у роботі 

Всеукраїнської школи лідерства, семінарах та молодіжних академіях у м. Києві та м. Львові, 

відвідали Верховну раду України, взяли участь у Всеукраїнському зборі лідерів учнівського 

самоврядування та дитячому форумі «Діти змінюють світ» (м. Київ). 

За результатами моніторингових досліджень, які щорічно проводяться членами 

учнівських моніторингових комісій, стан розвитку учнівського самоврядування в навчальних 

закладах міста відповідає достатньому рівню (0,81 б), за останні 3 роки він підвищився на 

0,08 б. Порівняно з 2015 роком покращилися показники реалізації основних напрямів роботи 

шкільних дитячо-юнацьких громадських організацій, участі старшокласників у прийнятті 

рішень шляхом реалізації програм та проектів.  

Високий рівень розвитку учнівського самоврядування в навчальних закладах показали 

Новобоварський, Слобідський та Індустріальний райони. Значно покращилися показники         

в Шевченківському районі, навчальних закладах міської мережі.  

 

1.9. Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді 

Департаментом освіти проводиться системна робота щодо реалізації Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді в Україні. 

Реалізація проектів «Я- Харків'янин» і «Учнівське самоврядування» 
Комплексної програми розвитку освіти м.Харкова на 2011-2017 роки

 систематизація 
нормативно-
правової бази

 створення 
реєстру 

документів на 
сайті 

Департаменту 
освіти

 вивчення 
досвіду роботи 

навчальних 
закладів

 створення банку 
передового 
досвіду по 

національно-
патріотичному 

вихованню

 проведення 
конференцій, 

круглих столів, 
семінарів

 впровадження 
ефективних 
технологій 

національно-
патріотичного 

виховання

 встановлення 

партнерських 
зв'язків з ВНЗ, 
громадськими 

організаціями, які 
працюють в 

напрямку 
патріотичного 

виховання
дітей та молоді

 забезпечення 
висвітлення 
роботи по 

національно-
патріотичному 

вихованню
 на сайті 

Департаменту 
освіти і через ЗМІ

Науково-
методичний 

супровід

Інформаційне 
забезпечення

Нормативно-
правове 

забезпечення

Система роботи по реалізації
Концепції національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді
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З 2015 року працює Рада з національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

завданням якої є координація взаємодії освітніх установ з органами місцевого 

самоврядування та інститутами громадянського суспільства в питаннях національно-

патріотичного виховання школярів. До роботи ради залучаються педагоги, діячі науки 

і культури, представники громадських організацій та міської батьківської ради. 

Лідерами учнівського самоврядування спільно з громадськими організаціями 

педагогічних працівників, миротворців, волонтерів реалізуються проекти «Школа миру», 

«Молодь і дебати», «Родинне коло Слобожанщини», «Інтеграція через діалог. Програма 

освітньої,психологічної та інтеграційної допомоги дітям, які постраждали від збройного 

конфлікту на Сході України та анексії Криму» тощо. 

 

Співробітництво з громадськими організаціями 

№ 

з/п 
Заходи Громадські організації-партнери 

1.  Зліт юних волонтерів та миротворців 

Проведення занять у міській «Школі 

волонтера» 

Харківська обласна громадська організація 

«Харківський центр волонтерів» 

2.  Реалізація всеукраїнських проектів 

«Школа миру» та «Рух юних 

миротворців» 

Круглий стіл та конференція, 

присвячені 60-річчю Блакитного берета 

ООН та 24-ій річниці участі України в 

миротворчих місіях 

Миротворча гра-квест «Блакитні 

берети» 

Харківська обласна громадська організація 

миротворців ООН, учасників міжнародних 

операцій та інвалідів війни Федерація 

всесвітнього миру, Федерація молоді за 

мир для освіти дітей та молоді на засадах 

культури миру 

3.  Конкурс патріотичної пісні та 

спецвипусків шкільних газет, 

присвячених 71-й річниці перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні 

Харківська міська громадська організація 

ветеранів війни 

Харківська обласна громадська організація 

миротворців ООН, учасників міжнародних 

операцій та інвалідів війни 

4.  Проект «Дебатний клуб шкільної ліги» 

Міжнародний проект «Молодь і дебати» 

Всеукраїнська федерація Дебатів України 

Громадська організація «Ед Кемп Україна» 

5.  Всеукраїнський проект «Інтеграція 

через діалог» 

Робота молодіжних інтеграційних 

центрів ХМОУС 

Асоціація викладачів історії та суспільних 

дисциплін «Нова доба» 

 

Під час святкування 71-ої річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні            

в міських заходах взяло участь понад 5000 учнів. Більш ніж 1000 творчих робіт, листів            

та сувенірів від школярів м. Харкова були передані бійцям у зону АТО, мешканцям 

прифронтових територій Луганської та Донецької областей. 246 шкільних волонтерських 

загонів відзначилися при проведенні міських та всеукраїнських заходів.  

За участю учасників Другої світової війни та АТО лідерами шкільних та районних 

дитячо-юнацьких організацій проведено акції «Алея миру», «Чистий обеліск», «Подаруй 
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оберіг солдату», «Патріотичні сувеніри»; реалізовано проектні ініціативи «Моя 

національність – людина» (Холодногірський район), «Відеолистівка учаснику АТО» 

(Слобідський район), «Футболка надії. Діти Харкова - захисникам України» 

(Шевченківський район), «Україна моєї мрії» (ЦДЮТ №6 Немишлянський район). 

Протягом року за участю представників етнокультурних спільнот проведені 

Фестиваль національних культур, конкурси-презентації «Національна оселя», «Ми різні – ми 

рівні», інтерактивні програми «Будемо толерантними» та «У діалозі культур». 

За ініціативою Харківського міського голови До Дня захисту дітей Департаментом 

освіти проведено загальноміську акцію «Діти Харкова – за мир», у якій взяло участь близько 

3000 школярів м. Харкова. 

Вперше в 2016 році проведено міський конкурс творчих робіт вільного жанру 

«Присвята рідному місту». Учні 8-11-х класів із 73 навчальних закладів представили на 

конкурс 108 робіт у 3-х номінаціях: «Харків – місто моє» (вірші-присвяти), «Харків – місто 

щастя і добра» (статті, замітки, репортажі, інтерв’ю, есе), «Мій Харків – мої крила» 

(відеороботи).  

За підсумками визначено 17 робіт-переможців, 28 учасників відзначено 

заохочувальними дипломами за перемогу в номінаціях. 

Найвищу результативність у конкурсі продемонстрували учасники Індустріального та 

Шевченківського районів. 

 

1.10. Забезпечення взаємодії з батьківською громадськістю 

 

Робота з батьківською громадськістю 

міста будується на основі встановлення 

зацікавленого діалогу і співпраці. При 

навчальних закладах діють батьківські комітети, 

ради шкіл та дитячих садків, при районних 

управліннях освіти - районні батьківські ради. 

У 2015 році за підтримки Харківського 

міського голови Г.А. Кернеса створено Міську 

батьківську раду як дорадчий орган при 

Департаменті освіти. До її складу ввійшли 

представники батьківської громадськості 

загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних 

закладів усіх районів Харкова.  

На проведених у 2016 році засіданнях 

ради розглянуто питання медичного 

обслуговування учнів міста, організації 

харчування в школах і дитячих садах, військово-

патріотичного виховання, взаємодії з 

Харківською молодіжною організацією 

учнівського самоврядування. 

  Міською батьківською радою 

ініційовано проведення зустрічей 

керівництва районів міста та 

Департаменту  освіти з батьківською 
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громадськістю. Така форма взаємодії з батьками дала можливість обговорити актуальні 

питання розвитку освіти. Учасникам зустрічей було надано роз'яснення щодо особливостей 

навчально-виховного процесу, проведення зовнішнього незалежного оцінювання, виконання 

ремонтних робіт в навчальних закладах за рахунок коштів бюджету, електронної реєстрації в 

дитячі садки, благоустрою територій закладу, безпеки руху та інші.  

Міська батьківська рада бере активну 

участь в загальноміських заходах. Під девізом: 

«Батьки Харкова - за здоровий спосіб життя!» - 

члени ради пробігли дистанцію довжиною 4,2 

кілометрів під час ІІІ Харківського 

міжнародного марафону. Перший  сімейний 

фестиваль, який відбувся в Харкові в травні 

цього року, став місцем для проведення 

Міською батьківською радою анкетування 

серед батьків міста, а також майстер-класів для 

дорослих і дітей. Представники батьківського 

ради взяли участь у відновленні кедрового гаю в Центральному парку культури і відпочинку 

імені Максима Горького. 

Дорадчий орган Департаменту освіти активно проводить роз'яснювальну роботу серед 

батьківської громадськості міста, для цього створено спеціальну сторінку в соціальній 

мережі «Facebook». 

 

1.11. Реалізація інклюзивної освіти у навчальних закладах м. Харкова 

 
Відповідно до розділу 4.2.4. «Реалізація інклюзивної освіти у навчальних закладах 

м. Харкова» Комплексної програми розвитку освіти м Харкова на 2011-2017 роки, 

у навчальних закладах міста активно проводиться робота щодо інтеграції дітей з особливими 

освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів. 

У 2016/2017 навчальному році для забезпечення права дітей з особливими освітніми 

потребами на отримання дошкільної освіти у м. Харкові функціонує 53 ДНЗ комбінованого 

типу та 3 ДНЗ компенсуючого типу (30 % від загальної кількості ДНЗ міста). 

У 211 спеціальних та санаторних групах одночасно зі здобуттям дошкільної освіти 

отримує лікувально-реабілітаційні послуги понад 4-х тисяч дітей віком від 3-х до 6-ти років 

з різними нозологіями. У навчально-виховний процес ДНЗ міста (у т.ч. з групами загального 

розвитку) інтегровані 199 дітей-інвалідів. 

 

 

 

Сенсорна кімната 

в ДНЗ № 12 

Кімната піщаної терапії 

в ДНЗ № 355 

Кабінет фізіотерапії 

в ДНЗ № 74 

 

Право на доступну середню освіту дітей реалізується у загальноосвітніх школах 

за бажанням батьків шляхом організації групової та індивідуальної форми навчання. 

У навчально-виховний процес 184-х загальноосвітніх навчальних закладів міста інтегровано 

1349 дітей з особливими освітніми потребами, у т.ч. дітей-інвалідів. З них 27 дітей-інвалідів, 

які пересуваються на інвалідних візках. За бажанням батьків 19 з них знаходяться 

на індивідуальному навчанні, а 7 – навчаються, відвідуючи школи. 
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У 2016 році у місті продовжили функціонування два загальноосвітніх навчальних 

заклади з інклюзивними класами – ХЗОШ № 38 (для дітей з тяжкими порушеннями 

мовлення та порушеннями зорового аналізатора) та ХЗОШ № 124 (для дітей з порушеннями 

опорно-рухового апарату). З 01.09.2016 у цих закладах відкрито 13 інклюзивних класи, 

у яких з 1-го по 10-й клас навчаються 22 дитини (у 2015 році – 11 класів для 20 дітей). 

Для слабочуючих та глухих осіб у місті функціонує спеціальна вечірня школа ІІ-ІІІ 

ступенів № 23 (в 11-ти класах навчається 91 учень). 

У місті функціонують 27 базових дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів з питань методичної підготовки педагогічних працівників щодо 

організації інклюзивного навчання. 

50 загальноосвітніх та 64 дошкільні навчальні заклади міста Харкова беруть участь у 

проекті за ініціативою Європейського Союзу (ЄС) Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 

«Вчимося жити разом», спрямованого на розвиток життєвих навичок та надання 

психологічної і соціальної підтримки дітям, підліткам, які постраждали внаслідок конфлікту 

в Україні. 

ХЗОШ № 38 та ДНЗ № 345 є учасниками проекту «Створення безпечного 

інклюзивного середовища» Всеукраїнського фонду «Крок за кроком», метою якого 

є забезпечення підтримки дітям внутрішньо переміщених сімей дошкільного і молодшого 

шкільного віку шляхом використання методик «Кола друзів» і «Лялька як персона». 

ХЗОШ № 159 та ДНЗ № 266 беруть участь в експерименті регіонального рівня щодо 

психолого-педагогічного супроводу дітей із порушенням психофізичного розвитку в умовах 

інклюзивної освіти. 

Упродовж 2016 року Науково-методичним педагогічним центром проводились 

навчальні семінари для вчителів-логопедів логопедичних пунктів управлінь освіти 

адміністрацій районів, для методистів управлінь освіти відповідальних за інклюзивну освіту 

та представників навчальних закладів, визначених як опорні з інклюзивного навчання 

у районах міста. До участі у семінарах запрошувались фахівці комунальної установи 

«Харківська обласна психолого-медико-педагогічна консультація» та Благодійного фонду 

«Інститут раннього втручання». 

З метою забезпечення права на доступну освіту дітям з особливими освітніми 

потребами, у тому числі з інвалідністю, навчальні заклади міста облаштовуються 

архітектурними пристроями доступності: 

 

Райони Кількість 

навчальних 

закладів 

Кількість 

будівель 
Кількість 

пандусів 

Кількість 

навчальних 

закладів, 

що мають 

вільний 

доступ 

Кількість 

навчальних 

закладів, 

що мають 

кнопку 

виклику 

Кількість 

навчальних 

закладів, 

що мають 

вказівники 

Індустріальний 42 47 8 4 34 0 

Київський 68 69 5 2 0 0 

Московський 73 75 4 1 1 1 

Немишлянський 43 43 2 1 37 10 

Новобававрський 34 34 8 1 0 0 

Основ’янський 33 35 2 2 0 0 

Слобідський 42 46 26 15 33 0 

Холодногірський 40 40 3 16 1 0 

Шевченківський 66 64 6 5 22 0 
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У листопаді 2016 року за допомогою Харківської міської громадської організації 

інвалідів «Креавіта» в гімназії № 23 встановлено спеціалізовану туалетну кабінку до потреб 

дітей з обмеженими фізичними можливостями. 

Станом на 01.12.2016 пандусами облаштовано 60 навчальних закладів міста (40 ЗНЗ, 

17 ДНЗ, 3 ПНЗ), будівлі і приміщення навчальних закладів міста забезпечено 207 елементами 

безперешкодного доступу. 

 

2. Організація харчування учнів шкіл і вихованців дитячих садків 

 

Одним із пріоритетних напрямів роботи навчальних закладів міста є організація 

повноцінного та якісного харчування учнів та вихованців. Від його ефективної організації 

залежить здоров’я та гармонійний розвиток дітей. 

У загальноосвітніх навчальних закладах міста впродовж року близько 13 тисяч 

першокласників щодня безкоштовно отримували молоко гарантованої якості; понад 1700 

учнів пільгових категорій забезпечувались безкоштовним гарячим харчуванням; більше 5-ти 

тис. учнів отримували дієтичне харчування. 

Законодавством України в 2016 році не передбачено безкоштовне харчування учнів 1-

4-х класів і дітей 5-11-х класів з малозабезпечених сімей. За ініціативи Харківського міського 

голови Г.А. Кернеса, міською радою прийнято рішення про забезпечення безкоштовними 

сніданками всіх школярів початкових класів та обідами учнів вказаної пільгової категорії 

за кошти бюджету міста Харкова.  

У 2016 році щодня сніданки отримували більше 50 тис. школярів 1-4-х класів на суму 

9,00 грн; учні пільгових категорій були забезпечені безкоштовними гарячими обідами 

на суму 12,00 грн в день.  

Збільшився відсоток виконання натуральних норм у загальноосвітніх навчальних 

закладах:  

Рік 2014 2015 2016 

% виконання натуральних 

норм 
87,0 89,1 90,4 

 

Спостерігається позитивна динаміка щодо охоплення учнів гарячим харчуванням:  

 

Рік 2014 2015 2016 

% учнів, охоплених гарячим 

харчуванням 
86,5 90,0 93,2 

Кількість дітей, охоплених всіма видами харчування (гаряче, буфетна продукція і 

т.п.), становить близько 98% від загальної кількості учнів (у минулому році - 97,6%). 

Всього на організацію харчування школярів бюджетом міста Харкова витрачено 70,2 

млн грн (4,9 млн грн - державна субвенція, 65,3 млн. грн - міський бюджет), що на майже на 

13 млн грн більше, ніж у 2015 році. 

У 2016 році вартість харчування в дитячих садах становила: 

- для груп з 9-10,5-12 – ти годинним режимом роботи - 17,00 грн. (10,20 грн. - батьки; 

6,80 грн. - бюджет); 

- для цілодобових, санаторних та спеціальних груп - 18,00 грн. 

40% вартості харчування оплачувалися за рахунок бюджетних коштів та 60% 

становила батьківська плата. 

В цілому бюджетна частина (40%) у витратах на харчування дошкільнят у 2016 році 

склала 47,2 млн грн (в 2015 році - 39,1 млн грн). 

У дитячих садах комунальної форми власності харчується близько 44 тисяч 

вихованців, 3818 з них мають пільги на харчування, в тому числі: 

- 1604 багатодітні сім'ї (оплачують 50% від вартості харчування); 
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- 1629 вихованців санаторних та спеціальних груп (100% бюджетні кошти); 

- 136 діти з інвалідністю; 

- 52 дитини з числа дітей-сиріт, позбавлених 

батьківського піклування; 

- 397 дітей з малозабезпечених сімей та діти 

військовослужбовців, які загинули при виконанні 

службових обов'язків (100% бюджетні кошти).  

У дитячих садках натуральні норми харчування 

виконуються в середньому по місту на 84%, що 

відповідає показнику минулого року. 

Під контролем знаходяться питання якості 

харчування і продовольчої сировини, виконання графіків 

завезення продуктів, поставки продуктів харчування з 

наявністю сертифікатів відповідності, посвідчень про 

якість і ветеринарних супровідних документів, термінами 

і умовами зберігання і реалізації продуктів, дотримання 

технології приготування страв, організації питного режиму, виконання санітарно-гігієнічних 

норм, режиму роботи їдалень та харчоблоків.  

 

3. Аналіз стану управлінської діяльності  

 

Державна атестація навчальних закладів м. Харкова у 2016 році. 

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 08.10.2012 № 910 

«Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти 

та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)», 

від 08.10.2012 № 911 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику 

від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі позашкільної 

освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду (контролю)» 

(зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 № 752 «Про затвердження 

методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження 

господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів 

державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються 

за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду 

(контролю)» Департаментом освіти узагальнено інформацію про дошкільні, загальноосвітні 

та позашкільні навчальні заклади, віднесених до відповідних ступенів ризику. 

 

 

Таблиця ризиків навчальних закладів по м. Харків на 2017 рік 

 

№ 

з/п 

Район незначний середній високий Усього 

ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДНЗ ЗНЗ ПНЗ 

1 Індустріальний 21 14 2 0 5 0 0 0 0 42 

2 Київський 28 27 4 3 3 1 2 0 0 68 

3 Московський 32 31 4 3 2 0 0 1 0 73 

4 Немишлянський 18 18 2 0 5 0 0 0 0 43 

5 Новобаварський 13 15 2 1 2 1 0 0 0 34 

6 Основ’янський 18 10 2 1 1 0 0 1 0 33 

7 Слобідський 15 16 3 2 5 0 1 0 0 42 

8 Холодногірський 20 12 3 1 2 0 1 1 0 40 
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№ 

з/п 

Район незначний середній високий Усього 

ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДНЗ ЗНЗ ПНЗ 

9 Шевченківський 24 27 3 3 4 0 3 2 0 66 

10 міська мережа   2 1   1         4 

  Усього 189 172 26 14 30 2 7 5 0 445 + 

Родина 

 

Так, до ДНЗ з високим ступенем ризику належать 7 закладів (Київський район – 

ДНЗ №№ 108, 99, Слобідський – ДНЗ № 362, Холодногірський – ДНЗ № 357, 

Шевченківський – ДНЗ № 30, приватні ДНЗ «Антошка» і «Лучики», до ЗНЗ – 5 

(Московський район – приватний НВК «Благовіст», Основ’янський – приватна 

загальноосвітня онлайн-школа  «Альтернатива», Холодногірський – приватний спеціальний 

загальноосвітній НВК «Фенікс», Шевченківський – приватний НВК «МИР», приватна 

загальноосвітня школа «Ангстрем»), до ПНЗ – 0. Зазначені навчальні заклади підлягають 

щорічним перевіркам. 

Робота з проведення зовнішнього незалежного оцінювання. 

У 2016 році основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання проводилася з 

05.05.2016 по 17.06.2016 з 12-ти предметів. Для усіх випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів результати ЗНО з двох предметів - української мови і літератури, 

математики або історії України - зараховувалися як результати державної підсумкової 

атестації. 

Департаментом освіти і управліннями освіти адміністрацій районів з метою широкого 

інформування випускників шкіл про організаційні засади та особливості ЗНО упродовж року 

забезпечувався цикл інформаційно-роз’яснювальних заходів: 

- розміщення інформації про проведення пробного ЗНО та графіку основної сесії ЗНО 

на офіційних сайтах управлінь освіти адміністрацій районів, інформаційних стендах у 

загальноосвітніх навчальних закладах; 

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з випускниками 11(12)-х класів, 

їх батьками, класними керівниками 11(12) класів з використанням презентацій 

та роздаткового матеріалу, підготовленого ХРЦОЯО для батьківських зборів; 

- оформлення інформаційних куточків «Пробне ЗНО-2016», «ЗНО-2016» 

(за матеріалами ХРЦОЯО); 

- проведення у грудні-січні уроків інформатики для учнів 11-х класів ЗНЗ 

(за методичними рекомендаціями ХРЦОЯО) з метою ознайомлення з Інтернет ресурсами 

ЗНО та надання он-лайн консультацій; 

- розповсюдження серед випускників підпорядкованих ЗНЗ поліграфічної продукції 

ХРЦОЯО щодо тестування. 

350 учнів одинадцятих класів з 12-ти загальноосвітніх навчальних закладів залучалися 

до участі в апробації 900 сертифікаційних тестів ЗНО у режимі он-лайн з десяти навчальних 

дисциплін. 

У пробному тестуванні 02.04.2016 з української мови і літератури та 09.04.2016 

одного з інших предметів ЗНО брали участь 3978 випускників 11-х класів шкіл міста 

(67,2 %), які обрали 6616 тестів (у 2015 році – 3865 випускників ЗНЗ, що складає 60,3 %). 

До проведення пробного ЗНО у якості персоналу 22-х пунктів тестування залучено 

625 педагогів ЗНЗ (у 2015 році – 750 педагогів). 

16.04.2016 Департамент освіти на базі ХЗОШ № 72 організував проведення пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури на безоплатній основі 

для 192-х випускників пільгового контингенту (у 2015 році наданою можливістю 

скористалися 279 випускників), з них 170 учнів 11-х класів пільгових категорій та 22 учні 

із сімей внутрішньо переміщених осіб, які навчаються у ЗНЗ міста. До проведення 
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тестування на безоплатній основі залучалися 28 волонтерів з числа педагогічних працівників 

шкіл міста. 

У 2016 році з 6378 учнів 179-ти загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм 

власності, де функціонували випускні класи, взяли участь у ЗНО 5848 випускників денних 

шкіл (99 % від загальної кількості випускників), 56 учнів вечірніх шкіл (13,8 % від загальної 

кількості випускників) та 24 учні-екстерни (35,8% від загальної кількості учнів-екстернів). 

Для проведення основної сесії ЗНО-2016 у якості персоналу пунктів проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання залучалися близько 1560 педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів міста (у 2015 році – 1738 педагогів), 158 педагогів 

працювали екзаменаторами з перевірки тестів з розгорнутою відповіддю та експертів 

з визначення порогового балу «склав/не склав» (у 2015 році – 152 педагоги). 

У якості пунктів проведення ЗНО в м. Харкові були визначені 50 навчальних закладів, 

з них 20 пунктів - на базі ЗНЗ (у 2015 році – 25 ЗНЗ). ХСШ № 109 - пункт з перевірки 

тестових завдань з розгорнутими відповідями з англійської та російської мов. 

Робота зі зверненнями громадян. 

У 2016  році на адресу Департаменту освіти надійшло 567 скарг та звернень громадян. 

У 2015 році  - 501.  

Більшість звернень громадян до Департаменту освіти стосувалися питань щодо  

надання допомоги у вирішенні конфліктних ситуацій у загальноосвітніх  та дошкільних 

начальних закладах освіти,  надання допомоги у проведенні ремонтних робіт, встановлення  

ігрових майданчиків на території дошкільних навчальних закладів,  допомоги у  влаштуванні 

дітей у дошкільні навчальні заклади, благодійних внесків на утримання закладів освіти, 

надання довідок про заробітну плату, допомоги у працевлаштуванні. 

Жодне  звернення не повернуто заявнику в порядку ст.5 Закону України 

«Про звернення громадян». 

На всі звернення надані відповіді і конкретна допомога в межах компетенції 

Департаменту освіти у терміни, передбачені Законом України «Про звернення громадян». 

Відсоток виконавської дисципліни щодо роботи зі зверненнями та скаргами громадян 

складає 100%. 

Забезпечено оперативне реагування та невідкладне вирішення обґрунтованих проблем 

громадян, з якими вони звертаються на «гарячу лінію» міського голови, за програмою 

«Время реальных дел».  

Слід відмітити, що громадяни мають змогу ставити питання безпосередньо на сайті 

Департаменту освіти, де отримують кваліфіковані відповіді від спеціалістів та методистів за 

напрямками роботи. 

Окрім цього, керівництвом та співробітниками Департаменту освіти проводяться 

особисті прийоми, на яких більш ґрунтовно розглядаються питання та надається допомога 

в межах компетенції. 

Контрольно-аналітична діяльність. 

В 2016 році було заплановано охопити перевірками з різних напрямків діяльності 12 

ДНЗ, 11 ЗНЗ, 0 ПНЗ, що менше, ніж торік на 88%. 

У рамках обласного інспектування 2016 року перевірялися МНВК, ХЗОШ №154, 

ПНВК «МИР». 

 

Тип НЗ Усього за 

мережею 

Підлягало 

перевірці 

Не підлягало 

перевірці 

ДНЗ 28 18 10 

ЗНЗ 33 22 11 

ПНЗ, МНВК 4 3 1 

Разом  65 43 22 
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За результатами комплексного вивчення стану роботи навчальних закладів 

Шевченківського району та Управління освіти щодо дотримання законодавства в галузі 

освіти комісія вважає організаційну роботу Управління освіти такою, що відповідає 

високому рівню, коефіцієнт – 0,95. 

Рейтингування результатів діяльності управлінь освіти адміністрацій районів 

Харківської міської ради. 

З метою стимулювання районних систем освіти до підвищення ефективності їх роботи 

за визначеними пріоритетними напрямками функціонування та розвитку освітньої системи 

міста традиційно у січні 2016 року проведено рейтингування результатів діяльності 

управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради за підсумками 2015 року. 

 

Підсумки рейтингування результатів діяльності  

управлінь освіти адміністрацій районів міста за 8 років 

Райони міста 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Шевченківський 1 1 1 1 1 1 2 2 

Новобаварський 6 8 6 8 8 7 7 5 

Київський 2 2 2 3 2 2 1 1 

Слобідський  3 3 3 2 3 3 3 3 

Холодногірський 5 5 7 9 5 8 8 9 

Московський 4 4 4 4 4 4 4 4 

Індустріальний 7 6 8 7 6 6 5 6 

Немишлянський 8 7 5 6 7 9 9 8 

Основ’янський 9 9 9 5 9 5 6 7 

 

4. Фінансове забезпечення 

 
У 2016 році з бюджету міста Харкова на утримання закладів освіти виділено 1,8 млрд. 

грн. З урахуванням власних надходжень навчальних закладів, загальний обсяг бюджету 

галузі «Освіта» складає 1,9 млрд. грн.  

 

Бюджет освітньої галузі за джерелами фінансування  

1 820,6 млн грн. 

 
За рахунок коштів  
освітньої субвенції 

За рахунок коштів  
місцевого бюджету 

Напрями витрат Видатки, млн грн Напрями витрат Видатки, млн грн 

Школи 905,3 Школи 82,5 

Вечірні школи 9,2 Дитячі садки 497,3 

Інтернатні заклади 15,7 ПТУ 163,6 

Позашкільні заклади 38,4 
 

Структурні підрозділи 
управлінь освіти 

32,8 

Комплексна програма 
розвитку освіти м. 
Харкова  

75,8 

ВСЬОГО  930,2 ВСЬОГО  890,4 
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У порівнянні з минулим роком обсяг видатків по галузі збільшився майже 

на 0,5 млрд грн. 

Фонд оплати праці становить 1,1 млрд. грн. (60% від обсягу бюджету галузі). 

На харчування учнів шкіл і професійно-технічних навчальних закладів, вихованців 

дошкільних навчальних закладів виділено 134 млн. грн. 

З 01.01.2016 мережа закладів освіти Харкова збільшилася за рахунок прийняття на 

фінансування 25 професійно-технічних навчальних закладів. На їх утримання з міського 

бюджету направлено 163,6 млн. грн. 

На оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти міста упродовж року 

виділено більше ніж 150,0 млн. грн. 

На оновлення парку комп'ютерної техніки направлено більше 2,0 млн. грн.  

За рахунок коштів освітньої субвенції забезпечено підручниками учнів 4-х та 7-х 

класів шкіл.  

 

Проблемні питання: 

- потреба територіальної громади міста у достатній кількості місць у дошкільних 

навчальних закладах;  

- створення безпечних умов для виховання та навчання дітей, збереження здоров’я 

дітей; 

- своєчасне виявлення потреб вразливих категорій дітей з метою подальшого їх 

задоволення; 

- використання елементів дистанційного навчання з учнями, які потребують 

підвищеної педагогічної уваги, шляхом розвитку системи дистанційного навчання 

«Доступна освіта»; 

– потреба в активізації діяльності педагогічних колективів загальноосвітніх 

навчальних закладів щодо співробітництва з вищими навчальними закладами; 

– зорієнтування виховних систем навчальних закладів на впровадження нових форм 

та методів національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді; 

– організація роботи з міжнародного співробітництва в навчальних закладах міста, 

підтримка партнерських зв’язків з організаціями та установами європейських країн; 

–  використання електронного документообігу в управлінській діяльності; 

– потреба в постійному оновленні та розширенні парку комп’ютерної техніки; 

– підвищення рівня ІКТ-компетентності педагогічних працівників навчальних 

закладів міста; 

– розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів. 

 

Головна мета діяльності Департаменту освіти у 2017 році  

Забезпечення жителів міста Харкова доступною та якісною освітою на засадах 

взаємодії освіти з громадянськими інститутами суспільства, соціального захисту учасників 

навчально-виховного процесу, всебічного розвитку кожної дитини, сприяння реалізації її 

духовного, фізичного, інтелектуального потенціалу; виховання патріотизму та активної 

громадянської позиції. 

 

Основні завдання на 2017 рік: 

- подальше розширення мережі дошкільних навчальних закладів та удосконалення 

мережі загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів міста із 

метою забезпечення попиту населення міста на освітні послуги;  

- створення безпечних умов для навчання, виховання, фізичного розвитку дітей, 

збереження та зміцнення їх здоров’я; запровадження ефективних методик та технологій 

здоров’язберігаючого, здоров’яформуючого змісту в навчальних закладах міста; 
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- посилення профілактичної роботи щодо запобігання дитячому травматизму; 

- впровадження інклюзивної освіти у дошкільних навчальних закладах та 

забезпечення інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір;  

- забезпечення матеріальних та соціальних гарантій професійної самореалізації 

педагогів, соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу;  

- забезпечення соціальної підтримки дітей пільгових категорій, створення належних і 

комфортних умов для їх навчання, виховання й оздоровлення, повноцінної соціалізації та 

активного залучення до життя суспільства; 

- підвищення якості навчально-виховного процесу, забезпечення його спрямованості 

на успішну адаптацію дитини в соціумі та застосування на практиці здобутих знань шляхом 

впровадження компетентнісного і діяльнісного підходів;  

- впровадження різних форм організації профорієнтаційної роботи та профільного 

навчання; 

- підвищення компетентності педагогічних працівників із питань впровадження 

сучасних форм та методів організації індивідуальної роботи з обдарованими учнями; 

- поширення досвіду роботи навчальних закладів, Шкільних євроклубів з 

міжнародного співробітництва; залучення іноземних фахівців (носіїв мови) до проведення 

науково-практичних, тематичних заходів для вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів; участь у міжнародних науково-практичних, методичних заходах; 

- створення умов для збільшення кількості дітей у літніх мовних таборах;  

- розвиток державно-суспільної моделі управління системою освіти міста та 

удосконалення системи відкритості у взаємовідносинах із батьківською та учнівською 

громадськістю;  

- активізація співробітництва навчальних закладів із професійно-технічними та 

вищими навчальними закладами міста всіх рівнів акредитації;  

- урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді; 

- забезпечення якості і доступності психологічних послуг для усіх учасників 

навчально-виховного процесу; оновлення змісту та форм роботи з підвищення професійної 

компетентності працівників психологічної служби; 

- активізація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою; 

- запровадження хмарових технологій в управлінську діяльність та вдосконалення 

процедури електронного документообігу; 

- зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів. 

У 2017 році НМПЦ, з метою поліпшення якості освітнього процесу в навчальних 

закладах м. Харкова, буде працювати над темою: «Науково-методичний супровід процесу 

впровадження компетентнісного та діяльнісного підходів у навчанні, вихованні, 

управлінні», здійснюючи свою діяльність за такими напрямками: 

- орієнтація змісту науково-методичної роботи на глибоке опанування методистами 

методичних центрів управлінь освіти дидактичних вимог компетентнісного та діяльнісного 

підходів як основи реалізації сучасних цілей освіти; 

- урізноманітнення форм організації методичної роботи з різними категоріями 

педагогічних працівників із наданням переваги практико-орієнтованим, експертно-

оціночним, консультативним; 

- удосконалення системи навчання завідувачів та методистів методичних центрів 

управлінь освіти адміністрацій районів шляхом використання різноманітних інноваційних 

методів роботи; 

- активізації діяльності методичних центрів щодо співробітництва з вищими 

навчальними закладами для забезпечення наукової підтримки процесу впровадження 

компетентнісного підходу в навчанні, вихованні, управлінні. 
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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 

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 - 2 

Група матеріально-технічного 

забезпечення 

1. Начальник групи – 1 

2. Спеціалісти – 2 

Науково-методичний педагогічний центр  

(методисти – 16, спеціалісти – 2) 

1. Директор - 1 

2. Відділ науково-методичного забезпечення системи 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти  

3. Відділ організаційно-методичного забезпечення 

реалізації комплексних проектів освіти  

4. Відділ інформаційно-методичного та технічного 

забезпечення  
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2.2. Розподіл посадових обов’язків працівників Департаменту освіти 

 

Деменко Ольга Іванівна – директор Департаменту освіти (т.760-77-40) 

           

Здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність за 

виконання покладених на Департамент завдань, визначає посадові обов'язки і ступінь 

відповідальності заступника директора та працівників Департаменту. 

Забезпечує виконання працівниками Департаменту вимог законодавства України. 

Затверджує положення про підрозділи Департаменту, посадові інструкції його 

працівників. 

Планує роботу Департаменту й аналізує стан її виконання. 

Видає у межах компетенції Департаменту накази, організовує і контролює їх 

виконання. 

Призначає на посаду та звільняє з посади працівників Науково-методичного 

педагогічного центру та Групи матеріально-технічного забезпечення, керівників 

комунальних навчальних закладів відповідно до законодавства України. 

Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади начальників управлінь освіти 

адміністрацій районів Харківської міської ради. 

Погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників приватних 

навчальних закладів. 

Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Науково-методичного 

педагогічного центру та Групи матеріально-технічного забезпечення, керівників навчальних 

закладів. 

Надає пропозиції міському голові щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної 

відповідальності працівників Департаменту, управлінь освіти адміністрацій районів 

Харківської міської ради – посадових осіб місцевого самоврядування. 

Подає на затвердження штатний розпис та кошторис на утримання Департаменту. 

Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання Департаменту. 

Затверджує штатні розписи навчальних закладів міського підпорядкування, погоджує 

штатні розписи управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської ради та інших 

навчальних закладів міста. 

Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників 

освіти міста державними нагородами, в тому числі й президентськими відзнаками, та про 

присвоєння їм почесних звань України. 

Відкриває рахунки у банках України, має право першого підпису. 

Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти та виховання. 

Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і прохань, 

розглядає в установленому порядку листи, заяви, скарги та звернення громадян та 

юридичних осіб. 

Інформує територіальну громаду міста та висвітлює свою діяльність у засобах масової 

інформації в межах компетенції. 

Розробляє проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету і міського 

голови, в тому числі нормативно-правового характеру, та проводить експертизу таких актів. 

Координує: 

 роботу з Департаментом науки і освіти Харківської облдержадміністрації, 

управліннями освіти адміністрацій районів Харківської міської ради, депутатськими 

комісіями, вищими навчальними закладами, іншими закладами і громадськими 

організаціями; 

 роботу начальників управлінь освіти адміністрацій районів Харківської міської 

ради. 
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Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено 

або які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків. 

 

 

Віцько Олена Вікторівна – 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 організацією виконання державних, обласних і міських програм у 

навчальних закладах міста; 

 контроль за організацією роботи зі зверненнями громадян та службовою  

кореспонденцією у Департаменті освіти; 

 організацію роботи щодо опрацювання депутатських запитів та доручень,  

виконання рішень сесій міської ради та виконкому; 

 підготовку проектів розпоряджень міського голови та рішень виконкому,  

проектів рішень сесій із питань діяльності Департаменту освіти;  

 узагальнення пропозицій, формування річного плану та контроль за виконанням 

роботи Департаменту освіти;  

 узгодження зі структурними підрозділами Департаменту освіти,  

Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації планів та 

графіків контрольно-аналітичної діяльності Департаменту освіти;  

 координацію роботи заступників начальників управлінь освіти адміністрацій 

районів Харківської міської ради з напрямків роботи в межах компетенції;  

 забезпечення проведення апаратних нарад у Департаменті освіти, нарад, семінарів 

із керівниками навчальних закладів міста;  

 подає в межах своїх повноважень пропозиції щодо призначення на посади, 

звільнення з посад та переміщення працівників Департаменту освіти, своєчасного заміщення 

вакансій, заохочення, накладення стягнень та інших питань службової діяльності; 

 розробку проектів розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету і міського 

голови, в тому числі нормативно-правового характеру, та проводить експертизу таких актів. 

Виконує обов’язки члена тендерного комітету Департаменту освіти.  

Є головою конкурсної комісії Департаменту освіти. 

Є куратором Комунального закладу «Харківський університетський ліцей Харківської 

міської ради Харківської області», Комунального закладу «Харківський фізико-

математичний ліцей № 27 Харківської міської ради Харківської області». 

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено 

або які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків. 

Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти.  
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ВІДДІЛ НОРМАТИВНОСТІ І ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

Шепель Валерій Миколайович – начальник відділу нормативності і якості освіти  

(т. 725-25-07) 

 

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 навчальних 

закладах міського підпорядкування; 

 організацію, проведення та узагальнення результатів інспектування, експертиз 

навчальних закладів і комплексних перевірок управлінь освіти; 

 контроль за проведенням державної 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; 

 підготовку документів щодо тимчасового призупинення та відновлення навчально-

виховного процесу в навчальних закладах міста; 

 координацію роботи щодо організації інклюзивної освіти; 

Узгоджує зі структурними підрозділами Департаменту освіти, Департаментом науки і 

освіти Харківської обласної державної адміністрації плани та графіки контрольно-

аналітичної діяльності Департаменту освіти. 

Є куратором Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської 

міської ради та підпорядкованих йому навчальних закладів. 

Координує роботу спеціалістів управлінь освіти адміністрацій районів Харківської 

міської ради з питань організації навчально-виховного процесу за напрямками роботи  

в межах компетенції. 

Проводить роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до 

Департаменту освіти та інших установ.  

Відповідає за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних  

при їх обробці в Інформаційно-телекомунікаційній системі державної наукової установи 

«Інститут освітньої аналітики» «Державна інформаційна система освіти». 

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено 

або які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків. 

Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його 

заступника. 

 

Тарасенко Ірина Михайлівна – головний спеціаліст відділу нормативності 

і якості освіти (т. 725-25-08) 

 

Здійснює: 

 контроль за виконанням Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», мовного законодавства України та інших нормативно-правових актів у галузі освіти 

в межах своєї компетенції; 
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 організацію виконання мовного законодавства України, підготовку звітів щодо 

його виконання; 

 контроль за реалізацією мовної політики та дотриманням мовного режиму  

в навчально-виховному процесі навчальних закладів міста всіх типів та форм власності;  

 аналіз мережі навчальних закладів усіх типів і форм власності, груп та класів  

за мовами навчання та виховання; 

 контроль за організацією виховної роботи у навчальних закладах, ходом реалізації 

Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді; 

 аналіз стану роботи з профілактики дитячого травматизму, контроль  

за організацією роботи з цього питання в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладах міста; 

 координацію роботи з Головним управлінням Національної поліції в Харківській 

області та Головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

у Харківській області; 

 щодо запобігання нещасним випадкам; 

 координацію взаємодії Департаменту освіти з Міською батьківською радою; 

 облік відвідування навчальних закладів вихованцями ДНЗ та учнями ЗНЗ; 

 контроль за організацією медичного обслуговування, санітарної освіти, 

поглибленого медичного обстеження учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста, 

роботою логопедичних пунктів / кабінетів. 

Є куратором Управління освіти адміністрації Основ’янського району Харківської 

міської ради та підпорядкованих йому навчальних закладів. 

Координує роботу спеціалістів управлінь освіти адміністрацій районів міста  

з напрямків роботи в межах компетенції. 

Проводить роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до 

Департаменту освіти та інших установ. 

Відповідає за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх 

обробці в базі даних обліку нещасних випадків з учнями під час навчально-виховного 

процесу та у позаурочний час. 

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено 

або які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків. 

Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його 

заступника, начальника відділу. 

 

Зелінський Юрій Іванович – головний спеціаліст відділу нормативності  

і якості освіти (т. 725-25-03) 

 

Здійснює: 

 контроль за виконанням Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню 

освіту», «Про позашкільну освіту» та інших нормативно-правових актів у 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 підготовкою 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; 
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 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 КДЮСШ і ДЮКМ; 

 контроль за участю навчальних закладів міста в обласних щорічних спортивних 

змаганнях «Спорт протягом життя» та організацію міської Спартакіади «Спорт і школа» 

спільно з управлінням з фізичного виховання та спорту Департаменту з питань сім’ї, молоді 

та спорту Харківської міської ради. 

Є куратором Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської 

міської ради і підпорядкованих йому навчальних закладів, Палацу дитячої та юнацької 

творчості Харківської міської ради Харківської області. 

Координує роботу спеціалістів управлінь освіти адміністрацій районів міста  

з напрямків роботи в межах своєї компетенції. 

Проводить роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до 

Департаменту освіти та інших установ.  

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено 

або які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків. 

Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його 

заступника, начальника відділу. 

 

Білогрищенко Наталія Павлівна – головний спеціаліст відділу нормативності 

і якості освіти (т. 725-25-04) 

 

Здійснює: 

 контроль за виконанням Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та 

інших нормативно-правових актів у галузі освіти в межах своєї компетенції;  

 аналіз мережі дошкільних закладів усіх типів та форм власності, надання 

пропозицій щодо її удосконалення; 

 підготовку та проведення нарад з питань організації роботи дошкільних 

навчальних закладів з відповідними категоріями працівників управлінь освіти районів міста, 

навчальних закладів; 

 ведення протоколів нарад з завідувачами дошкільних навчальних закладів міста, 

контроль за виконанням доручень цих нарад керівниками; 

 підготовку проектів документів щодо функціонування дошкільних навчальних 

закладів усіх типів та форм власності; 

 організацію в межах компетенції виконання державних, обласних програм, розділу 

«Дошкільна освіта» та підрозділу «Організація харчування учнів і вихованців» Комплексної 

програми розвитку освіти міста Харкова на 2011–2017 роки, підготовку звітів щодо їх 

виконання 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 та достовірністю відомостей у базах даних програмного 

комплексу «КУРС: Дошкілля». 

Є адміністратором Єдиного Реєстру системи Електронна реєстрація в дошкільні 

навчальні заклади м. Харкова. Відповідає за виконання обов’язків щодо організації роботи, 

пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці в Інформаційно-

телекомунікаційній системі державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» 

«Державна інформаційна система освіти». 
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Координує роботу спеціалістів з організації роботи дошкільних навчальних закладів 

управлінь освіти адміністрацій районів міста в межах своєї компетенції. 

Проводить роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до 

Департаменту освіти та інших установ. 

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено 

або які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків. 

Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його 

заступника, начальника відділу. 

 

Воробйова Наталія Миколаївна – головний спеціаліст відділу нормативності 

і якості освіти (т. 725-25-07) 

 

Здійснює: 

 контроль за виконанням Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту» та інших нормативно-правових актів у галузі освіти в межах своєї компетенції; 

 аналіз обліку продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х  

та 11-х класів, контроль за організацією роботи з цього питання в навчальних закладах міста; 

 узагальнення державної статистичної звітності «Звіт  

про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х 

класів загальноосвітніх навчальних закладів» (форма № 1-ЗСО); 

 організацію виконання підрозділу «Організація харчування учнів і вихованців» 

Комплексної програми розвитку освіти міста Харкова на 2011–2017 роки, підготовку звітів 

щодо їх виконання; 

 контроль за організацією харчування в загальноосвітніх закладах міста;  

 контроль за організацією відпочинку та оздоровлення учнів у загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладах міста;  

розшук учнів та вихованців навчальних закладів м. Харкова за даними Інформаційно-

телекомунікаційної системи державної наукової установи «Інститут освітньої аналітики» 

«Державна інформаційна система освіти»; 

 координацію роботи управлінь освіти та навчальних закладів з Міським центром 

зайнятості, закладами, установами, підприємствами з питань профорієнтації учнівської 

молоді; 

 координацію співробітництва Департаменту освіти, управлінь освіти адміністрацій 

районів міста, загальноосвітніх навчальних закладів з вищими навчальним закладами всіх 

рівнів акредитації та професійно-технічними навчальними закладами. 

Є куратором Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської 

міської ради та підпорядкованих йому навчальних закладів. 

Координує роботу спеціалістів управлінь освіти адміністрацій районів міста  

з напрямків роботи в межах своєї компетенції. 

Проводить роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень 

до Департаменту освіти та інших установ. 

Відповідає за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних  

при їх обробці в Інформаційно-телекомунікаційній системі державної наукової установи 

«Інститут освітньої аналітики» «Державна інформаційна система освіти». 

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено 

або які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків. 

Виконує інші обов’язки за дорученням Директора Департаменту освіти, його 

заступника, начальника відділу. 



78 

 

 

 

Літвінова Вікторія Василівна – головний спеціаліст відділу нормативності 

і якості освіти (т. 725-25-03) 

 

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 роботи з питань охорони дитинства у навчальних 

закладах міста, аналіз та узагальнення статистичних даних про дітей пільгових категорій; 

 координацію роботи Департаменту освіти з управлінням служб у справах дітей 

Департаменту праці та соціальної політики Харківської міської ради, зі службами у справах 

дітей та Відділом ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного 

управління Національної поліції в Харківській області; 

 організацію роботи щодо здійснення виплат дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, які досягли 18-річного віку; 

 координацію роботи щодо виконання програм, проектів, які впроваджуються 

громадськими організаціями; 

 зв’язок з громадськими організаціями; 

 координацію роботи Департаменту освіти, установ освіти та загальноосвітніх 

навчальних закладів з Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти щодо 

організації зовнішнього незалежного оцінювання випускників загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

 підготовку до затвердження робочого навчального плану комунального закладу 

«Харківська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 14 Харківської міської ради»; 

 ведення протоколів нарад з начальниками управлінь освіти адміністрацій районів 

міської ради, директорами загальноосвітніх навчальних закладів міста, контроль  

за виконанням доручень цих нарад. 

Є куратором Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської 

міської ради та підпорядкованих йому навчальних закладів, комунального закладу 

«Харківський дитячий будинок «Родина» Харківської міської ради» та комунального закладу 

«Харківська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 14 Харківської міської ради». 

Координує роботу спеціалістів управлінь освіти адміністрацій районів міста  

з напрямків роботи в межах компетенції. 

Проводить роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до 

Департаменту освіти та інших установ. 

Відповідає за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх 

обробці в базах даних: «Списки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

яким виповниться (виповнилось) 18 років» та «Журнал / книга реєстрації путівок для 

влаштування до загальноосвітньої школи-інтернату». 

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено 

або які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків. 

Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його 

заступника, начальника відділу. 
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Удальцова Наталія Олександрівна – методист Науково-методичного 

педагогічного центру (т. 725-25-08) 

 

Здійснює: 

 методичний супровід з питань організації навчально-виховного процесу  

в загальноосвітніх навчальних закладах міста, проведення державної підсумкової атестації, 

переведення та випуску учнів; 

 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;  

 збір, обробку та аналіз даних мережі допрофільних, профільних класів, класів 

з поглибленим вивченням окремих предметів, освітніх округів; 

 загальний облік руху учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста; 

 методичний супровід діяльності вечірніх (змінних) шкіл; 

 координацію роботи міжшкільних навчально-виробничих комбінатів; 

 методичний супровід з питань організації індивідуального навчання учнів 

у загальноосвітніх навчальних закладах, організації та проведення екстернату. 

Є куратором Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської 

ради та підпорядкованих йому навчальних закладів. 

Координує роботу спеціалістів та методистів управлінь освіти адміністрацій районів 

міста з напрямків роботи в межах компетенції. 

Проводить роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до 

Департаменту освіти та інших установ. 

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено 

або які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків. 

Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його 

заступника, директора НМПЦ. 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ВІДДІЛ  

 

Закіпний Микола Миколайович – начальник загального відділу (т. 725-25-01) 

 

Здійснює: 

 контроль за виконанням Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації»,  

«Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів у 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 цивільного захисту, охорони праці  

та протипожежної безпеки в Департаменті освіти, управліннях освіти адміністрацій районів 

міста, навчальних закладах міста всіх типів і форм власності; 
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 проведення міського громадського огляду пожежної безпеки навчальних закладів, 

узагальнення матеріалів огляду, підготовку підсумкового наказу; 

 контроль за договірними та орендними стосунками між Департаментом освіти, 

управліннями освіти адміністрацій районів міста та іншими організаціями і суб’єктами 

підприємницької діяльності у межах компетенції Департаменту освіти;  

 узагальнення та складання планів заходів по відзначенню загальнодержавних свят 

та пам’ятних дат; 

 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 відповідальною особою за організацію роботи з цивільного захисту. 

Є відповідальним за мобілізаційну роботу у Департаменті освіти. 

Є куратором Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської 

міської ради та підпорядкованих йому навчальних закладів.  

Координує роботу спеціалістів управлінь освіти адміністрацій районів міста з 

напрямків роботи в межах компетенції. 

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено 

або які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків. 

Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його 

заступника.  

 

Дегтярьова Оксана Анатоліївна – головний спеціаліст загального відділу  

(т. 725-25-01) 

 

Здійснює: 

 контроль та організацію виконання розділу «Інформаційні та комунікаційні 

технології» Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки»; 

 моніторинг стану інформатизації навчальних закладів м. Харкова; 

 підготовку та надання до відповідних установ, організацій та вищих органів 

управління освітою статистичних звітів з інформатизації освіти; 

 організацію і проведення вивчення стану використання комп’ютерної техніки, 

програмного забезпечення закладами та установами освіти, придбаних за кошти міського 

бюджету; 

 формування проекту плану закупівель комп’ютерної та оргтехніки; 

 координацію ведення електронних баз даних співробітниками Департаменту освіти 

за всіма напрямками роботи Департаменту; 

 контроль за станом ведення сайтів Департаменту освіти, управлінь освіти 

адміністрацій районів Харківської міської ради, навчальних закладів міського 

підпорядкування; 

 розміщення інформації, що підлягає оприлюдненню у формі відкритих даних  

на сайті Харківської міської ради, міського голови та виконавчого комітету та на Єдиному 

державному веб-порталі відкритих даних; 

 забезпечення застосування електронних цифрових підписів працівниками 

Департаменту освіти, яким надані повноваження підписувачів; 

 забезпечення роботи в інформаційно-телекомунікаційній системі державної 

наукової установи «Інститут освітньої аналітики» «Державна інформаційна система освіти»; 

 ведення журналу реєстрації звернень громадян щодо залучення та використання 

благодійних внесків у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста Харкова. 

Є куратором Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської 

міської ради та підпорядкованих йому навчальних закладів. 
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Виконує обов’язки члена тендерного комітету Департаменту освіти. 

Відповідає за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних  

при їх обробці в Інформаційно-телекомунікаційній системі державної наукової установи 

«Інститут освітньої аналітики» «Державна інформаційна система освіти». 

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено 

або які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків. 

Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його 

заступника, начальника відділу.  

 

Кожевнікова Марина Володимирівна – головний спеціаліст загального відділу  

(т. 760-77-41, 760-77-40) 

 

Здійснює: 

 організацію виконання Законів України «Про звернення громадян», «Про доступ до 

публічної інформації» Департаментом освіти, управліннями освіти адміністрацій районів 

міста та навчальними закладами  міста; 

 аналіз дотримання працівниками Департаменту освіти законодавства України  

з питань роботи зі зверненнями громадян та інших нормативних документів у галузі  освіти в 

межах компетенції, готує звіти з цих питань;  

 ведення діловодства Департаменту освіти в паперовому та електронному вигляді; 

 контроль за дотриманням термінів виконання документів спеціалістами та 

методистами Департаменту освіти; 

 підготовку щоквартальних звітів щодо кількості запитів на публічну інформацію, 

про підсумки роботи Департаменту освіти зі зверненнями громадян;  

 підготовку щомісячних звітів про кількість звернень громадян та службових листів;   

 ведення обліку рішень та розпоряджень міськвиконкому, контроль за своєчасним 

інформуванням про їх виконання; 

 підготовку рекомендацій, довідок та проектів  наказів з питань ведення 

діловодства; 

 щоквартальний аналіз виконавської дисципліни на апаратних нарадах 

Департаменту освіти; 

 організацію надходження та контроль за збереженням документів в архіві 

Департаменту освіти; 

 збереження та використання за призначенням штампу та бланків Департаменту 

освіти; 

 прийом і передачу телефонограм та електронної пошти, ведення їх обліку; 

 друкування довідок та інших матеріалів за дорученням директора Департаменту 

освіти або його заступника; 

 доведення усних та письмових оперативних доручень та розпоряджень директора 

Департаменту до керівників структурних підрозділів, контроль за їх виконанням; 

 роботу зі зверненнями громадян, які надходять на гарячу лінію міськвиконкому.  

Є матеріально відповідальною за збереження матеріальних цінностей Департаменту 

освіти. 

Відповідає за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх 

обробці в Журналі реєстрації звернень громадян. 

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено 

або які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків. 

Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти або його 

заступника, начальника відділу. 
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Зайкіна Ганна Миколаївна – головний спеціаліст загального відділу (т.725-20-60) 

 

Здійснює: 

 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 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 адміністрацій 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; 

 підготовку матеріалів до заходів за участі Харківського міського голови; 

 організацію роботи щодо розгляду заяв, які надходять на телефон міського голови, 

за проектами «Час реальних справ», «Фотоскарга» та іншими; 

 облік, підшивку, огляд періодичних видань, добірку інформації для директора 

Департаменту освіти та його заступника; 

 координацію роботи з підготовки та проведення випускних вечорів 

у загальноосвітніх навчальних закладах міста, інших загальноміських заходів за участю 

учнів. 

Проводить роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень 

до Департаменту освіти та інших установ у межах своєї компетенції. 

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено 

або які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків. 

Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його 

заступника, начальника відділу. 

 

 

Єременко Олена Миколаївна – головний спеціаліст  загального відділу  

(т.725-25-02) 

 

Здійснює: 

 контроль за виконанням трудового законодавства, законів України та інших 

нормативних документів у галузі освіти в межах компетенції; 

 підготовку аналітичних матеріалів у межах компетенції; 

 облік особових справ спеціалістів Науково-методичного педагогічного центру, 

Групи матеріально-технічного забезпечення Департаменту освіти 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, ознайомлення 

працівників з наказами; 

 замовлення і облік службових посвідчень працівників Департаменту освіти; 

 облік військовозобов’язаних працівників Департаменту; 
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 підготовку довідок з місця роботи працівників Департаменту та архівних довідок за 

запитами громадян та запитами установ, організацій; 

 заходи щодо складання банку даних на кадровий резерв посадових осіб місцевого 

самоврядування  Департаменту освіти та керівників навчальних закладів підвідомчої мережі; 

 роботу щодо проведення стажування на посадах місцевого самоврядування; 

 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 керівників навчальних закладів з міським головою; 

 організацію роботи щодо підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого 

самоврядування, складання планів підвищення кваліфікації (відповідно до прогнозованої 

потреби); 

 підготовку і своєчасне подання відповідних статистичних звітів до Харківського 

міського центру зайнятості населення, Головного управління статистики у Харківській 

області, Харківської міської ради, Департаменту науки і освіти Харківської 

облдержадміністрації. 

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено 

або які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків. 

Виконує інші обов'язки за дорученням директора Департаменту освіти, його 

заступника.  

 

ВІДДІЛ КАДРОВОЇ РОБОТИ     

 

Леонова Антоніна Миколаївна – начальник відділу кадрової роботи   
(т.725-25-02) 

 

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; 

 підготовку пропозицій до річного плану роботи Департаменту освіти та поточний 

контроль за виконанням заходів річного плану в межах компетенції відділу;  

 оформлення документів щодо прийому на роботу посадових осіб місцевого  

самоврядування Департаменту освіти згідно з законодавством України (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 посадових осіб місцевого 

самоврядування, обліку та зберігання трудових книжок, складання планів підвищення 

кваліфікації (відповідно до прогнозованої потреби), розробку посадових інструкцій 

працівникам; 

 проведення роботи з атестації посадових осіб місцевого самоврядування 

та 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;   
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 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, 

 контроль за роботою щодо заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на 

працівників Департаменту освіти та керівників навчальних закладів; 

 ведення банку даних відомостей про педагогічних працівників та вакансії 

 в навчальних закладах міста; 

 аналіз стану кадрової роботи в управліннях освіти адміністрацій районів міста  

та навчальних закладах; 

 проведення нарад зі спеціалістами з кадрової роботи управлінь освіти 

адміністрацій районів міської ради; 

 облік військовозобов’язаних працівників Департаменту освіти; 

 вивчення забезпеченості навчальних закладів керівними і педагогічними кадрами. 

Координує роботу спеціалістів з кадрових питань управлінь освіти адміністрацій 

районів міста в межах компетенції відділу. 

Є куратором Управління освіти адміністрації Московського району Харківської 

міської ради та підпорядкованих йому навчальних закладів . 

Відповідає за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх  

обробці в базі даних працівників Департаменту освіти Харківської міської ради та керівників 

навчальних закладів міста Харкова «Кадри». 

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено 

або які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків. 

Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його  

заступника.  

 

ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ  

 

Коротка Людмила Володимирівна – начальник відділу – головний бухгалтер 

відділу бухгалтерського обліку та звітності (т.725-25-00) 

 

Здійснює: 

 контроль за виконанням законів України та інших нормативних документів 

 з питань бухгалтерського обліку та звітності в межах компетенції відділу; 

 загальне керівництво і контроль за виконанням посадових обов’язків і правил 

внутрішнього трудового розпорядку працівниками відділу; 

 загальне керівництво за веденням бухгалтерського обліку і звітності  

у Департаменті освіти;  

 попередній контроль за оформленням документів і законністю операцій, які 

здійснює бухгалтерія; 

 контроль за витрачанням коштів відповідно до фінансування і кошторисних 

призначень навчальними закладами міста та підвідомчою мережею; 

 аналіз виконання бюджету по галузі «Освіта» районами міста та навчальними 

закладами, підпорядкованими Департаменту освіти; 

 своєчасне проведення розрахунків, які виникають з підприємствами, установами, 

організаціями та окремими особами; 

 узагальнення матеріалів ревізій контрольно-ревізійних відділів та інших 

контролюючих органів фінансово-господарської діяльності навчальних закладів, 

координацію роботи з усунення недоліків, встановлених під час ревізій та перевірок, 
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підготовку пропозицій директору Департаменту освіти з питань дотримання фінансової 

дисципліни в навчальних закладах; 

 контроль за організацією роботи управлінь освіти адміністрацій 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 адміністрацій районів 

міста. 

Готує платіжні доручення по розрахунках. 

Забезпечує щомісячний аналіз виконання бюджету Департаменту 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 казначейської служби України у 

м. Харкові; 

 виписки банку, базу даних для підготовки звітної інформації; 

 меморіальний ордер (далі м/о) № 2; (автоматизована база даних «Платіжні 

доручення до Казначейської служби України» (ПП Адельгейм В.Г.)); 

 облік розрахунків з організаціями і  підприємствами (м/о №№ 4, 6), облік 

фактичних видатків; (автоматизована база даних «Платіжні доручення до Казначейської 

служби України» (ПП Адельгейм В.Г.); 

 картки аналітичного обліку видатків та 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 узагальнення по 

навчальних закладах  міського підпорядкування. 

Виконує обов’язки члена тендерного комітету Департаменту освіти. 

Проводить роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до 

Департаменту освіти та інших  установ у межах компетенції відділу.  

Координує роботу головних бухгалтерів управлінь освіти адміністрацій районів міста 

та бухгалтерів закладів, безпосередньо підпорядкованих Департаменту освіти в межах 

компетенції відділу.  

Відповідає за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх 

обробці в автоматизованих базах даних «Заробітна плата» та Форма № 1ДФ Державної 

податкової адміністрації України. 

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено 

або які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків. 

Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його 

заступника.  
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Глоба Юлія Олександрівна – головний спеціаліст - бухгалтер відділу 

бухгалтерського обліку та звітності (тел. 725-25-13) 

Здійснює: 

 контроль за виконанням законів України та інших нормативних документів у сфері 

бухгалтерського обліку та звітності в межах компетенції; 

 контроль за організацією харчування в навчальних закладах міста, в тому числі, в 

навчальних закладах міського підпорядкування; 

 організацію інвентаризації матеріальних цінностей, своєчасне й правильне 

визначення результатів інвентаризації та відображення їх в обліку; 

 вирішення поточних питань, пов’язаних з роботою міських підвідомчих установ. 

Забезпечує:  

 ведення журналу реєстрації договорів з юридичними і фізичними особами; 

 ведення обліку з організації харчування в навчальних закладах міста; 

 складання меморіальних ордерів №№ 2-о, 9,  10, 13, 16; 

 складання заяв на фінансування мережі та надання розподілів до Державної 

казначейської служби; 

 нарахування зносу основних засобів; 

 контроль за збереженням основних засобів, інших необоротних матеріальних 

цінностей та запасів на місцях, їх зберіганням, експлуатацією та списанням з балансів 

навчальних закладів міста; 

 організацію інвентаризації матеріальних цінностей, своєчасне й правильне 

визначення результатів інвентаризації та відображення їх в обліку; 

  підготовку звіту про роботу автотранспорту та про використання паливно-

мастильних матеріалів  в обласне статистичне управління у встановлені строки; 

  аналітичний облік по бухгалтерських субрахунках; 

 контроль за виконанням кошторисів міських підвідомчих установ, координацію дій 

з бухгалтеріями підвідомчих установ. 

Проводить роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до 

Департаменту освіти та інших  установ у межах своєї компетенції.  

Координує роботу головних бухгалтерів управлінь освіти адміністрацій районів міста 

та бухгалтерів закладів, безпосередньо підпорядкованих Департаменту освіти,  

у межах своєї компетенції. 

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено 

або які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків. 

Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його 

заступника, начальника відділу. 

 

Бутенко Галина Володимирівна – головний спеціаліст – бухгалтер відділу 

бухгалтерського обліку та звітності (тел. 725-25-00) 

 

Здійснює: 

 контроль за виконанням Законів України та інших нормативних документів у сфері 

бухгалтерського обліку та звітності в межах компетенції; 

 вирішення поточних питань, пов’язаних з роботою міських підвідомчих установ. 

Забезпечує:  

 нарахування заробітної плати, допомоги по тимчасовій втраті працездатності,  

щорічних відпусток працівникам Департаменту освіти; (автоматизована база даних 

«заробітна плата» (ПП Адельгейм В.Г.); 

 складання меморіального ордеру № 1, 5, 8; 

 складання заявок на видачу готівки для Державної казначейської служби; 
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 надання довідок про заробітну плату, в тому числі для оформлення пенсії;  

 своєчасне оформлення довідок позаштатним співробітникам до податкової 

інспекції; 

 складання та надання щомісячних звітів до Пенсійного фонду України; 

 складання звітів (квартальних та річного) до фонду соціального страхування 

з тимчасової втрати працездатності; 

 складання звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів (річний) до фонду 

соціального захисту інвалідів 

 складання та надання до державної податкової інспекції звітів у встановленому 

порядку; (автоматизована база даних Форма № 1ДФ Державної податкової інспекції 

України); 

 аналітичний облік по бухгалтерських субрахунках; 

 своєчасне оприлюднення інформації про використання публічних коштів 

Департаменту освіти на єдиний Веб-портал використання публічних коштів Е-data. 

Проводить роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до 

Департаменту освіти та інших  установ у межах своєї компетенції.  

Виконує обов’язки члена тендерного комітету Департаменту освіти. 

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено 

або які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків. 

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.725-25-09) 

 

Здійснює:   

 контроль за виконанням законів України, постанов Кабінету Міністрів України, 

наказів Міністерства освіти і науки України, рішень облдержадміністрації та міськвиконкому 

з питань планування та раціонального використання коштів; 

 вирішення поточних питань, пов’язаних з роботою навчальних закладів міського 

підпорядкування;    

 загальне керівництво планово-економічним відділом; 

 розподіл обов’язків між працівниками відділу, погодження їх посадових інструкцій 

і подання на затвердження директору Департаменту; 

 контроль за виконанням посадових обов’язків і правил внутрішнього трудового 

розпорядку працівниками відділу;   

 аналіз та прогноз економічного та соціально-економічного розвитку системи освіти 

міста в межах компетенції відділу;  

 складання бюджетних запитів на плановий рік по галузі «Освіта» та «Фізична 

культура і спорт»;   

 роботу по формуванню бюджету системи освіти міста та контролю за його 

виконанням;   

 роботу по формуванню бюджету апарату Департаменту освіти, його структурних 

підрозділів, міських підвідомчих закладів та міських освітніх програм;  

 контроль за виконанням кошторисів витрат Департаменту освіти, його структурних 

підрозділів, міських підвідомчих закладів, Комплексної програми розвитку освіти у 

м. Харкові на 2011-2017 роки;  
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 підготовку проектів рішень сесій міськради, міськвиконкому та наказів директора 

Департаменту освіти відповідно до компетенції відділу;  

 планування показників мережі закладів освіти та прогнозування їх розвитку, 

складання статистичних форм за показниками шкільної мережі до затвердження бюджету на 

сесії міськради; 

 організацію та проведення тематичних перевірок та інспектування управлінь  

і навчальних закладів відповідно до компетенції відділу; 

 контроль за формуванням бази даних з придбання меблів, м’якого інвентарю на 

виконання розділу «Розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів» Комплексної 

програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки та надання необхідних даних для 

здійснення закупівель;  

 організацію виконання програми соціально-економічного розвитку та підготовку 

квартальних звітів про виконання соціально-економічних показників по галузі «Освіта»;  

 надання пропозицій 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; 

 роботу по складанню штатних розписів апарату Департаменту освіти, перевірку та 

погодження штатних розписів закладів освіти, внесення пропозицій щодо оптимізації їх з 

метою раціонального використання бюджетних коштів. 

Розробляє та складає:  

 квартальні звіти про виконання соціально-економічних показників по галузі 

«Освіта»;  

 проекти розпорядчих актів міської ради, виконавчого комітету і міського голови, в 

тому числі нормативно-правового характеру, та проводить експертизу таких актів; 

 проект бюджету на наступний рік по навчальних закладах міста;  

 проект рішення виконавчого комітету Харківської міської ради про затвердження 

мережі закладів освіти міста;  

 бюджетні запити по навчальних закладах міста, закладах міського підпорядкування 

та Департаменту освіти, його структурних підрозділах та Комплексній програмі розвитку 

освіти  м. Харкова на 2011-2017 роки на наступний фінансовий рік;  

 звіт щодо виконання розділу «Розвиток матеріально-технічної бази навчальних 

закладів» Комплексної  програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки. 

Координує роботу головних бухгалтерів та економістів управлінь освіти районів міста 

в межах компетенції відділу, бухгалтерів закладів, безпосередньо підпорядкованих 

Департаменту освіти в межах своєї компетенції. 

Виконує обов’язки члена тендерного комітету Департаменту освіти. 

Проводить роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до 

Департаменту освіти та інших установ. 

Відповідає за організацію роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх 

обробці в базах даних «Тарифікаційні списки педагогічних працівників Науково-

методичного педагогічного центру» та «Штатний розпис Департаменту освіти Харківської 

міської ради». 

 Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено 

або які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків. 

Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його 

заступника.  
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Cтоцька Олена Борисівна – головний спеціаліст – економіст планово-

економічного відділу (т.725-25-09)  

 

Здійснює: 

 контроль за виконанням законів України та інших нормативних документів 

з питань планування та раціонального використання коштів в межах своєї компетенції; 

 організацію та проведення тематичних перевірок та інспектування управлінь  

і навчальних закладів відповідно до компетенції; 

 роботу зі штатним розписами закладів освіти, їх аналіз та перевірку; 

  вирішення поточних питань, пов’язаних з роботою міських підвідомчих закладів; 

 формування бази даних з придбання меблів, м’якого інвентарю на виконання 

розділу «Розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів» Комплексної програми 

розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки; 

 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; 

 надання оперативної поточної інформації та квартальної звітності щодо 

функціонування та виконання бюджету за різними економічними показниками Департаменту 

освіти, його структурних підрозділів та навчальних закладів міського підпорядкування до 

Департаменту бюджету і фінансів;  

 роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до 

Департаменту освіти та інших установ; 

 роботу по складанню штатних розписів структурних підрозділів Департаменту, 

перевірку та погодження штатних розписів навчальних закладів. 

Розробляє та складає:  

 звіт про штати і контингенти підвідомчих закладів; 

 звіт щодо фактично зайнятих штатних одиниць навчальних закладів міської 

мережі; 

 накази про підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати); 

 бюджетні запити по навчальних закладах міста, закладах міського підпорядкування 

та Департаменту освіти, його структурних підрозділах та Комплексній програмі розвитку 

освіти м. Харкова на 2011-2017 роки на наступний фінансовий рік.  

Координує роботу бухгалтерів закладів, безпосередньо підпорядкованих 

Департаменту освіти в межах своєї компетенції. 

Виконує обов’язки члена тендерного комітету Департаменту освіти. 

Є відповідальною за обробку бази персональних даних «Тарифікаційний список 

працівників Науково-методичного педагогічного центру». 

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено 

або які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків. 

Виконує інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його 

заступника та начальника планово-економічного відділу.  

Виконує обов’язки начальника планово-економічного відділу в період його 

відсутності. 

 

Єрмакова Ірина Сергіївна – головний спеціаліст – економіст планово-

економічного відділу (т.725-25-09)  

 

Здійснює: 

 контроль за виконанням законів України та інших нормативних документів  

з питань планування та раціонального використання коштів в межах компетенції; 
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 організацію та проведення тематичних перевірок та інспектування управлінь 

 і навчальних закладів відповідно до компетенції; 

 роботу зі штатним розписами закладів освіти, їх аналіз і перевірку; 

 вирішення поточних питань, пов’язаних з роботою міських підвідомчих закладів; 

 формування бази даних з придбання меблів, м’якого інвентарю на виконання 

розділу «Розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів» Комплексної програми 

розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки; 

 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; 

 надання оперативної поточної інформації та квартальної звітності щодо 

функціонування та виконання бюджету за різними економічними показниками Департаменту 

освіти, його структурних підрозділів та закладів освіти 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; 

 наказ про затвердження лімітів використання бюджетних коштів 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 2011-2017 роки на наступний фінансовий рік.  

Координує роботу бухгалтерів закладів, безпосередньо підпорядкованих 

Департаменту освіти в межах компетенції. 

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено 

або які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків. 

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 

(НМПЦ) (т.725-25-10) 

 

Здійснює: 

 загальне керівництво діяльністю НМПЦ; 

 підбір і розстановку кадрів НМПЦ; 

 організацію і контроль діяльності методистів, координацію їх роботи  

зі спеціалістами Департаменту освіти Харківської міської ради. 

Контролює: 

 виконання правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками НМПЦ. 

Узагальнює пропозиції щодо: 

 змісту роботи НМПЦ; 

 роботи методичної ради НМПЦ; 

 удосконалення форм і змісту проведення конференцій, семінарів працівників 

освіти міста.  
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Методисти НМПЦ забезпечують: 

 організацію виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова  

на 2011-2017 роки в межах компетенції НМПЦ, підготовку звітів щодо її виконання; 

 координацію діяльності методичних центрів управлінь освіти адміністрацій 

районів Харківської міської ради; 

 створення умов для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи 

педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому 

числі з використанням дистанційних форм навчання; 

 організацію, координацію та навчально-методичне забезпечення діяльності 

психологічної служби методичних центрів управлінь освіти адміністрацій районів 

Харківської міської ради; 

 моніторинг якості освіти;  

 здійснення організації моніторингових досліджень навчально-методичного 

забезпечення підручниками, навчальними посібниками та іншою навчальною літературою 

районів міста; 

 удосконалення управлінських компетентностей новопризначених директорів шкіл 

та завідувачів дошкільних навчальних закладів;  

 проведення міського конкурсу «Учитель року», інших фахових конкурсів  

і змагань педагогічних працівників;  

 організацію навчання та розвитку обдарованих дітей, проведення конкурсів, 

турнірів, олімпіад, міського конкурсу «Учень року»; 

 вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду 

використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного 

процесу; 

 проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо 

дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності 

навчальних закладів та окремих педагогічних працівників, а також інших масових заходів з 

дітьми та учнівською молоддю у рамках виконання міських освітніх проектів; 

  експертну оцінку якості та результативності навчально-виховної роботи 

педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних 

стандартів; 

 забезпечення інформаційної підтримки функціонування офіційного сайту 

Департаменту освіти; 

 висвітлення в засобах масової інформації діяльності педагогічних колективів  

та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в місті; 

 проведення атестації педагогічних працівників НМПЦ та навчальних закладів 

міського підпорядкування, організацію проходження ними курсів підвищення кваліфікації; 

 організацію та проведення міжнародних науково-методичних семінарів, 

конференцій, практикумів, нарад, виставок тощо, здійснення обміну та взаємного 

стажування працівників, участь у міжнародних науково-методичних заходах; 

 взаємодію з комунальним вищим навчальним закладом «Харківська академія 

неперервної освіти», вищими навчальними закладами, творчими спілками, громадськими 

установами та організаціями; 

 консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, 

організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічної науки. 
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ГРУПА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Костюшин Олег Сергійович – начальник Групи матеріально-технічного 

забезпечення (т.725-25-05)  

Забезпечує діяльність Групи та виконання покладених на неї завдань. 

Здійснює:  

 керівництво Групою; 

 контролює виконання службових обов’язків і правил внутрішнього трудового 

розпорядку працівниками Групи; дотримання ними трудової та виконавської дисципліни; 

 контроль за виконанням законів України та інших нормативних документів у галузі 

освіти в межах компетенції Групи; 

 контроль за проведенням ремонтних робіт у навчальних закладах міста; 

 організаційну та координаційну роботу щодо виконання заходів Компллексної 

програми розвиту освіти м. Харкова на 2011-2017 роки в межах компетенції; 

 контроль за використанням бюджетних коштів при проведенні ремонтних робіт, 

застосуванням розцінок та нарахувань за Ф-2 в навчальних закладах міста; 

 перевірку кошторисної документації на ремонтні роботи в навчальних закладах 

міста; 

 перевірку навчальних закладів з метою визначення необхідності проведення 

ремонтних робіт; 

 проведення нарад та семінарів із керівниками господарчих груп; 

 підготовку довідок та проектів наказів із питань, що належать до повноважень 

Групи; 

 організаційну роботу щодо складання Договорів підряду з підрядними 

організаціями стосовно проведення ремонтних робіт; 

 ведення бази даних щодо проведення ремонтних робіт у навчальних закладів міста; 

 роботу зі зверненнями та запитами, громадян й юридичних осіб; 

 координує взаємодію Групи з місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування, структурними підрозділами Департаменту, управліннями освіти 

адміністрацій районів Харківської міської ради, навчальними закладами комунальної форми 

власності м. Харкова, а також підприємствами, установами, організаціями; 

 несе відповідальність за відповідність законодавству України наказів та інших 

документів, що готуються Групою; 

 організовує роботу з добору та розстановки кадрів Групи; 

 вносить директору Департаменту пропозиції щодо заохочення і накладення 

дисциплінарних стягнень на працівників Групи; 

 розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення 

ефективності роботи Групи; 

 виконує інші завдання, покладені на нього директором Департаменту та 

заступником директора Департаменту. 

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено 

або які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків. 

 Виконує обов’язки члена тендерного комітету Департаменту освіти. 
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Спеціалістами групи матеріально-технічного забезпечення (Сало Олексій 

Юрійович) здійснюється: 

 робота щодо виконання заходів відповідного розділу програми розвитку освіти 

м. Харкова у межах компетенції;  

 контроль використання бюджетних коштів при проведенні ремонтних робіт у 

навчальних закладах м. Харкова комунальної форми власності; 

 перевірка навчальних закладів із метою визначення необхідності проведення 

ремонтних робіт.; 

 підготовка договірної документації на виконання ремонтних робіт із підрядними 

організаціями та щодо нагляду за якістю їх виконання; 

 підготовка у межах компетенції проектів наказів та інших документів;.  

 ведення баз даних щодо поліпшення матеріально-технічного стану навчальних 

закладів міста;  

 координація роботи спеціалістів управлінь освіти адміністрацій районів 

Харківської міської ради з напрямків роботи в межах компетенції; 

 контроль проведення санітарно-екологічного очищення територій навчальних 

закладів міста, підконтрольних Департаменту; 

 контроль за підготовкою навчальних закладів комунальної форми власності до 

нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період; 

 контроль організації господарської роботи в навчальних закладах міського 

підпорядкування; 

 допомога управлінням освіти адміністрацій районів Харківської міської ради, 

навчальним закладам міського підпорядкування в розв’язанні господарських питань, що 

відносяться до компетенції Групи; 

 надання періодичної звітності до відповідних органів у встановлені терміни; 

 своєчасний розгляд запитів та звернень громадян, юридичних осіб із питань, що 

входять до компетенції Групи; 

 контроль за використанням енергоносіїв в навчальних закладах  міського 

підпорядкування. 

Не допускають розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було 

довірено або які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків. 

Виконують доручення директора Департаменту освіти, його заступника, начальника 

Групи матеріально-технічного забезпечення.  

2.3. Закріплення працівників Департаменту освіти – кураторів управлінь освіти 

адміністрацій районів Харківської міської ради  

 

Шевченківський район           -  Воробйова Н.М. 

Новобаварський район                               -  Шепель В.М. 

Київський район                                      -  Удальцова Н.О. 

Слобідський район                 -  Закіпний М.М. 

Холодногірський район                               - Літвінова В.В.  

Московський район           -  Леонова А.М.  

Індустріальний район                       -  Дегтярьова О.А. 

Немишлянський район                                -  Зелінський Ю.І. 

Основ’янський район                        -  Тарасенко І.М.   
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РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 

3.1. Апаратні наради Департаменту освіти 

 

Дата 

проведення 
Питання, що розглядаються Доповідач 

Відмітка 

про 

вико-

нання 

16.01.2017 Про результати державної атестації 

навчальних закладів у 2016 році. 

Шепель В.М.  

Про підсумки міського конкурсу «Учитель 

року – 2017». 

Дулова А.С. 

Подаруєва С.В. 

 

 Про підсумки проведення новорічних, 

Різдвяних свят та зимових шкільних 

канікул у навчальних закладах міста. 

Літвінова В.В. 

Дзюба Т.В. 

 

30.01.2017 

 

Про порядок та особливості проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання 

у 2017 році, зарахування його результатів 

як державної підсумкової атестації за курс 

повної загальної середньої освіти 

випускникам 11(12)-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Літвінова В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

Про результати здійснення оперативного 

контролю за станом організації харчування 

в навчальних закладах міста. 

Воробйова Н.М. 

Білогрищенко Н.П. 

Коротка Л.В. 

 

13.02.2017 Про бюджет м. Харкова по галузі «Освіта» 

на 2017 рік. 

Примак Т.М.   

Про підсумки аналізу функціонування 

сайтів управлінь освіти адміністрацій 

районів Харківської міської ради та 

навчальних закладів міського 

підпорядкування. 

Дегтярьова О.А.  

27.02.2017 

 

Про підсумки реєстрації випускників 

11(12)-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста для участі у 

ЗНО-2017. 

Літвінова В.В.  

Про підсумки рейтингування результатів 

діяльності управлінь освіти адміністрацій 

районів міської ради та підпорядкованих 

їм навчальних закладів у 2016 році. 

Віцько О.В.  

13.03.2017 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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27.03.2017 Про стан обліку в навчальних закладах 

міста дітей пільгових категорій,  дітей, 

схильних до правопорушень, 

бродяжництва, асоціальної поведінки, та 

сімей, які знаходяться у складних 

життєвих обставинах 

Літвінова В.В.  

17.04.2017 Про підсумки Комплексного вивчення 

стану управлінської діяльності управління 

освіти адміністрації Холодногірського 

району Харківської міської ради та 

підпорядкованих йому навчальних 

закладів щодо виконання законодавства 

України в галузі освіти. 

Шепель В.М.  

Про результати участі випускників 11-х 

класів загальноосвітніх навчальних 

закладів міста у пробному зовнішньому 

незалежному оцінюванні. 

Літвінова В.В. 

 

 

 

 

Про порядок проведення державної 

підсумкової атестації з української мови, 

математики та історії України у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання для 

випускників 11(12)-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Літвінова В.В.  

Про завершення опалювального сезону у 

навчальних закладах міста. 

Костюшин О.С.  

24.04.2017 Про підсумки проведення ХV міської 

олімпіади випускників школи І ступеня 

«Путівка в науку». 

Попова Л.В.  

Про результати міського конкурсу «Учень 

року-2017». 

Демкович Т.О.  

Про формування перспективної мережі 

навчальних закладів міста на 2017/2018 

навчальний рік. 

Примак Т.М.   

15.05.2017 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.  

Про результати проведення міського 

огляду-конкурсу на визначення кращого 

загальноосвітнього навчального закладу з 

організації роботи з допризовною 

молоддю і військово-патріотичного 

виховання підростаючого покоління. 

Зелінський Ю.І. 

 

Про результати здійснення оперативного 

контролю за станом організації харчування 

в навчальних закладах міста. 

Воробйова Н.М. 

Білогрищенко Н.П. 

Коротка Л.В. 

 

Про підходи до формування робочих 

навчальних планів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста на 2017/2018 

навчальний рік. 

Шепель В.М.  
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29.05.2017   Про результати участі учнів м. Харкова у 

міських інтелектуальних змаганнях та у 

фінальних етапах Всеукраїнських турнірів 

у 2016/2017 навчальному році. 

Гостиннікова О.М.     

Про підсумки участі учнів навчальних 

закладів міста у міських виховних 

конкурсах у 2016/2017 навчальному році. 

Дзюба Т.В.  

Про підсумки проведення міської 

Спартакіади допризовної молоді та 

військово-спортивної гри «Патріот». 

Зелінський Ю.І. 

 

 

12.06.2017 Про роботу управлінь освіти районів міста 

щодо розвитку мережі дошкільних 

навчальних закладів у 2017 році. 

Білогрищенко Н.П.  

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 2016/2017 

навчальному році. 

Гостиннікова О.М.     

Про підсумки аналізу виконання заходів із 

реалізації освітнього проекту «Виховний 

простір Харківщини» в навчальних 

закладах міста Харкова. 

Полякова І.В.  

19.06.2017 Про підсумки аналізу стану міжнародного 

співробітництва в навчальних закладах 

міста Харкова. 

Онасько Х.О.  

Про підсумки профілактичної роботи 

управлінь освіти та навчальних  закладів 

міста щодо запобігання дитячому 

травматизму та збереження здоров’я дітей 

упродовж 2016/2017 навчального року. 

Тарасенко І.М.   

Про підсумки проведення «Днів 

цивільного захисту» та «Тижнів безпеки 

дитини» у навчальних закладах м. Харкова 

у 2017 році. 

Закіпний М.М.  

Про стан організації та проведення 

профілактичних медичних оглядів учнів 

ЗНЗ усіх типів та форм власності. 

 

Тарасенко І.М.  

 

 

26.06.2017 

 

 

Про стан організації відпочинково-

оздоровчої кампанії влітку 2017 року в 

системі освіти міста. 

Воробйова Н.М. 

 

 

Про підсумки інспектування навчальних 

закладів міста, віднесених до незначного 

ступеня ризику, упродовж І півріччя 2017 

року. 

Шепель В.М. 

Білогрищенко Н.П. 

 

Про підсумки вивчення стану 

управлінської діяльності щодо організації 

закінчення 2016/2017 навчального року та 

проведення державної підсумкової 

Шепель В.М.  
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атестації у загальноосвітніх навчальних 

закладах усіх типів і форм власності 

м. Харкова. 

Про роботу навчальних закладів 

м. Харкова в інформаційно-

телекомунікаційній системі державної 

наукової установи «Інститут освітньої 

аналітики» «Державна інформаційна 

система освіти» щодо закінчення 

2016/2017 навчального року. 

Дегтярьова О.А. 

 

 

10.07.2017  Про хід виконання заходів розділу 

«Розвиток матеріально-технічної бази 

навчальних закладів» Комплексної 

програми розвитку освіти м. Харкова на 

2011-2017 роки. 

Примак Т.М. 

Костюшин О.С. 

Сало О.Ю. 

 

 

Про результати аналізу статистичних 

даних  щодо організації навчання за  

індивідуальною  та екстернатною 

формами. 

Удальцова Н.О.  

24.07.2017 

 

Про підсумки аналізу стану виконання 

Плану роботи Департаменту освіти 

упродовж І півріччя 2017 року. 

Віцько О.В.  

14.08.2017 Про підготовку до серпневої конференції 

педагогічних працівників. 

Дулова А.С.  

Про хід набору до 1-х, 10-х класів та 

формування мережі навчальних закладів 

до 2017/2018 навчального року. 

Примак Т.М.  

28.08.2017 Про готовність навчальних закладів 

міського підпорядкування до 2017/2018 

навчального року та підготовку 

навчальних закладів міста до початку 

опалювального сезону. 

Костюшин О.С. 

 

 

Про організацію і проведення медичних 

оглядів учнів та педагогічних працівників 

до початку нового навчального року. 

Білогрищенко Н.П. 

Тарасенко І.М.  

Зелінський Ю.І. 

 

11.09.2017 Про підсумки аналізу функціонування 

сайтів управлінь освіти адміністрацій 

районів Харківської міської ради та 

навчальних закладів міського 

підпорядкування. 

Дегтярьова О.А.  

25.09.2017 

  

Про стан забезпечення учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста 

основними підручниками у 2017/2018 

навчальному році. 

Бут-Гусаїм Н.В.  

Про затвердження мережі навчальних 

закладів на 2017/2018 навчальний рік. 

Примак Т.М.  

Про підсумки аналізу мережі навчальних 

закладів міста за мовами навчання. 

Тарасенко І.М.  
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09.10.2017 

 

Про роботу управлінь освіти та 

дошкільних навчальних закладів міста з 

програмою Електронна реєстрація в ДНЗ 

та підсумки обліку дітей дошкільного віку. 

Білогрищенко Н.П. 

 

 

Про підсумки аналізу роботи навчальних 

закладів м. Харкова в інформаційно-

телекомунікаційній системі державної 

наукової установи «Інститут освітньої 

аналітики» «Державна інформаційна 

система освіти» на початку 2017/2018 

навчального року. 

Дегтярьова О.А.  

16.10.2017 Про результати участі випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів міста 

у зовнішньому незалежному оцінюванні 

2017 року. 

Літвінова В.В.  

Про результати аналізу мережі профільних         

і допрофільних класів загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Харкова у 

2017/2018 навчальному році. 

Удальцова Н.О. 

 

30.10.2017 Про підсумки роботи управлінь освіти 

адміністрацій районів Харківської міської 

ради з обліку продовження навчання 

та працевлаштування випускників 2017 

року. 

Воробйова Н.М. 

 

 

Про підходи до формування бюджету 

галузі «Освіта» на 2018 рік. 

Примак Т.М.  

 

 

13.11.2017 Про результати вивчення стану 

управлінської діяльності щодо організації 

навчально-виховного процесу на початку 

2016/2017 навчального року та обліку 

дітей шкільного віку в загальноосвітніх 

навчальних закладах м. Харкова на 

виконання ст. 35 Закону України «Про 

освіту» та ст. 6 Закону України «Про 

загальну середню освіту» у 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

Шепель В.М.  

 

27.11.2017  

 

 

 

 

27.11.2017 

Про результати аналізу руху учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста 

на кінець 2016/2017 навчального року і на 

початок 2017/2018 навчального року. 

 

Удальцова Н.О. 

 

Про проведення новорічних, Різдвяних 

свят та зимових шкільних канікул у 

навчальних закладах міста. 

Літвінова В.В. 

Дзюба Т.В.  

11.12.2017 Про забезпечення навчальних закладів 

міста педагогічними кадрами  

у 2017/2018 навчальному році  

(за формою № 83-РВК). 

Леонова А.М.  
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Про підсумки інспектування навчальних 

закладів міста, віднесених до незначного 

ступеня ризику, упродовж ІІ півріччя 2017 

року. 

Шепель В.М. 

Білогрищенко Н.П. 

 

18.12.2017 

 

Про діяльність міської та районних 

батьківських рад. 

Тарасенко І.М.   

Про підсумки реалізації заходів розділу 

«Розвиток матеріально-технічної бази 

навчальних закладів» Комплексної 

програми розвитку освіти м. Харкова на 

2011-2017 роки у 2017 році. 

Примак Т.М. 

Костюшин О.С. 

Сало О.Ю. 

 

 

Про стан роботи навчальних закладів міста 

Харкова з вищими та професійно-

технічними  навчальними закладами у 

2017 році. 

Воробйова Н.М. 

 

 

25.12.2017 Про підсумки профілактичної роботи 

управлінь освіти та навчальних  закладів 

міста щодо запобігання дитячому 

травматизму та збереження здоров’я дітей 

упродовж 2017 року. 

Тарасенко І.М.  

Аналіз договірних та орендних відносин 

між управліннями освіти та іншими 

організаціями і суб’єктами 

підприємницької діяльності упродовж 

2017 року. 

Закіпний М.М. 

 

 

Про підсумки аналізу стану виконання 

Плану роботи Департаменту освіти 

упродовж ІІ півріччя 2017 року. 

Віцько О.В.  

Упродовж 

року 

Про результати здійснення оперативного 

контролю за станом організації харчування 

в навчальних закладах міста. 

Воробйова Н.М. 

Білогрищенко Н.П. 

Коротка Л.В. 

 

Упродовж 

року 

Про підсумки оперативного контролю за 

станом організації роботи з охорони прав 

дитинства, соціального захисту дітей, 

профілактичної роботи щодо запобігання 

правопорушенням та злочинам серед дітей 

та учнівської молоді в навчальних 

закладах міста. 

Літвінова В.В.  

Упродовж 

року 

 

Про підсумки оперативного контролю за 

станом організації санітарно-екологічного 

очищення та благоустрою територій 

навчальних закладів міста. 

Сало О.Ю.  
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3.2. Наради начальників управлінь освіти адміністрацій районів Харківської 

міської ради, їх заступників та керівників навчальних закладів  

 

Дата 

проведення 

Питання, що розглядаються Доповідач Відмітка 

про вико-

нання 

Січень Про результати державної атестації 

навчальних закладів у 2016 році. 

Шепель В.М.  

Про підсумки проведення новорічних, 

Різдвяних свят та зимових шкільних 

канікул у навчальних закладах міста. 

Літвінова В.В. 

Дзюба Т.В. 

 

Про підсумки міського конкурсу «Учитель 

року – 2017». 

Дулова А.С. 

Подаруєва С.В. 

 

Лютий 

 

Про підсумки аналізу функціонування 

сайтів управлінь освіти адміністрацій 

районів Харківської міської ради та 

навчальних закладів міського 

підпорядкування. 

Дегтярьова О.А.  

Про бюджет м. Харкова по галузі «Освіта» 

на 2017 рік. 

Примак Т.М.   

Про порядок та особливості проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання 

у 2017 році, зарахування його результатів 

як державної підсумкової атестації за курс 

повної загальної середньої освіти 

випускникам 11(12)-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Літвінова В.В. 

 

 

 

Березень 

 

Про підсумки рейтингування результатів 

діяльності управлінь освіти адміністрацій 

районів міської ради та підпорядкованих 

їм навчальних закладів у 2016 році. 

Віцько О.В.  

Про підсумки реєстрації випускників 

11(12)-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста для участі у 

ЗНО-2017. 

Літвінова В.В.  

Про організацію роботи щодо виконання 

антикорупційних законів України в 

Департаменті та управліннях освіти 

адміністрацій районів Харківської міської 

ради. 

Закіпний М.М.  

Квітень Про стан обліку в навчальних закладах 

міста дітей пільгових категорій,  дітей, 

схильних до правопорушень, 

бродяжництва, асоціальної поведінки, та 

сімей, які знаходяться у складних 

життєвих обставинах. 

Літвінова В.В.  

Про підсумки Комплексного вивчення 

стану управлінської діяльності управління 

освіти адміністрації Холодногірського 

району Харківської міської ради та 

Шепель В.М.  
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підпорядкованих йому навчальних 

закладів щодо виконання законодавства 

України в галузі освіти. 

Про завершення опалювального сезону у 

навчальних закладах міста. 

Костюшин О.С.  

Про формування перспективної мережі 

навчальних закладів міста на 2017/2018  

навчальний рік. 

Примак Т.М.   

Травень 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.  

Про результати міського конкурсу «Учень 

року-2017». 

Демкович Т.О.  

Про підсумки проведення міської 

Спартакіади допризовної молоді та 

військово-спортивної гри «Патріот» 

Зелінський Ю.І. 

 

 

Про підходи до формування робочих 

навчальних планів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста на 2017/2018 

навчальний рік. 

Шепель В.М.  

Червень  Про результати участі учнів м. Харкова у 

міських інтелектуальних змаганнях та у 

фінальних етапах Всеукраїнських турнірів 

у 2016/2017 навчальному році та у ІІІ-ІV 

етапах Всеукраїнських учнівських 

олімпіад та у ІІ-ІІІ етапах Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України у 

2016/2017 навчальному році. 

Гостиннікова О.М.     

Про підсумки профілактичної роботи 

управлінь освіти та навчальних  закладів 

міста щодо запобігання дитячому 

травматизму та збереження здоров’я дітей 

упродовж 2016/2017 навчального року. 

Тарасенко І.М.   

Про підсумки участі учнів навчальних 

закладів міста у міських виховних 

конкурсах у 2016/2017 навчальному році. 

Дзюба Т.В.  

Про підсумки аналізу виконання заходів з 

реалізації освітнього проекту «Виховний 

простір Харківщини» в навчальних 

закладах міста Харкова 

Полякова І.В.  

Про стан організації та проведення 

профілактичних медичних оглядів учнів 

ЗНЗ усіх типів та форм власності.  

Тарасенко І.М.  

 

 

Липень 

Про підсумки інспектування навчальних 

закладів міста, віднесених до незначного 

ступеня ризику, упродовж І півріччя 2017 

року. 

Білогрищенко Н.П. 

Шепель В.М. 
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Про стан організації відпочинково-

оздоровчої кампанії влітку 2017 року в 

системі освіти міста. 

Воробйова Н.М. 

 

 

Про хід виконання заходів розділу 

«Розвиток матеріально-технічної бази 

навчальних закладів» Комплексної 

програми розвитку освіти м. Харкова на 

2011-2017 роки. 

Примак Т.М. 

Костюшин О.С. 

Сало О.Ю. 

 

 

Про результати аналізу статистичних 

даних  щодо організації навчання за  

індивідуальною  та екстернатною 

формами. 

Удальцова Н.О.  

Про підсумки вивчення стану 

управлінської діяльності щодо організації 

закінчення 2016/2017 навчального року та 

проведення державної підсумкової 

атестації у загальноосвітніх навчальних 

закладах усіх типів і форм власності 

м. Харкова. 

Шепель В.М.  

Про підсумки аналізу роботи навчальних 

закладів м. Харкова в інформаційно-

телекомунікаційній системі державної 

наукової установи «Інститут освітньої 

аналітики» «Державна інформаційна 

система освіти». 

Дегтярьова О.А. 

 

 

Серпень Про підготовку до серпневої конференції 

педагогічних працівників. 

Дулова А.С.  

 Про хід набору до 1-х, 10-х класів та 

формування мережі навчальних закладів 

до 2017/2018 навчального року. 

Примак Т.М.  

Вересень Про підсумки аналізу функціонування 

сайтів управлінь освіти адміністрацій 

районів Харківської міської ради та 

навчальних закладів міського 

підпорядкування. 

Дегтярьова О.А.  

Про затвердження мережі навчальних 

закладів на 2017/2018 навчальний рік. 

Примак Т.М.  

Про організацію і проведення медичних 

оглядів учнів та педагогічних працівників 

до початку нового навчального року. 

Білогрищенко Н.П. 

Тарасенко І.М.  

Зелінський Ю.І. 

 

Про підсумки аналізу мережі навчальних 

закладів міста за мовами навчання. 

Тарасенко І.М.  

 

 

Про стан забезпечення учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста 

основними підручниками у 2017/2018 

навчальному році. 

Бут-Гусаїм Н.В.  

Про підготовку навчальних закладів міста 

до початку опалювального сезону.  

Костюшин О.С.  

Жовтень 

Про результати аналізу мережі профільних 

і допрофільних класів загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Харкова 

Удальцова Н.О.  



103 

 

 

у 2017/2018 навчальному році. 

Про роботу управлінь освіти та 

дошкільних навчальних закладів міста з 

програмою Електронна реєстрація в ДНЗ 

та підсумки обліку дітей дошкільного віку.  

Білогрищенко Н.П.  

Про підсумки аналізу роботи навчальних 

закладів м. Харкова в інформаційно-

телекомунікаційній системі державної 

наукової установи «Інститут освітньої 

аналітики» «Державна інформаційна 

система освіти» на початку 2017/2018 

навчального року. 

Дегтярьова О.А.  

Про результати участі випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів міста 

у зовнішньому незалежному оцінюванні 

2017 року. 

Літвінова В.В.  

Про підходи до формування бюджету 

галузі «Освіта» на 2018 рік. 

Примак Т.М.  

 

 

Листопад Про підсумки роботи управлінь освіти 

адміністрацій районів Харківської міської 

ради з обліку продовження навчання 

та працевлаштування випускників 2016 

року. 

Воробйова Н.М. 

 

 

Про результати аналізу руху учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста 

на кінець 2016/2017 навчального року і на 

початок 2017/2018 навчального року. 

Удальцова Н.О.  

Про результати вивчення стану 

управлінської діяльності щодо організації 

навчально-виховного процесу на початку 

2017/2018 навчального року та обліку 

дітей шкільного віку в загальноосвітніх 

навчальних закладах м. Харкова на 

виконання ст. 35 Закону України «Про 

освіту» та ст. 6 Закону України «Про 

загальну середню освіту» у 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

Шепель В.М.  

Про забезпечення навчальних закладів 

міста педагогічними кадрами у 2017/2018 

навчальному році (за формою № 83-РВК). 

Леонова А.М.  

Грудень Про підсумки інспектування навчальних 

закладів міста, віднесених до незначного 

ступеня ризику, упродовж ІІ півріччя 2017 

року. 

Шепель В.М. 

Білогрищенко Н.П. 

 

Про підсумки реалізації заходів розділу 

«Розвиток матеріально-технічної бази 

навчальних закладів» Комплексної 

програми розвитку освіти м. Харкова на 

2011-2017 роки у 2017 році. 

Примак Т.М. 

Костюшин О.С. 

Сало О.Ю. 

 

 

Про стан роботи навчальних закладів міста 

Харкова з вищими та професійно-

Воробйова Н.М. 
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технічними навчальними закладами у 2017 

році. 

Про підсумки профілактичної роботи 

управлінь освіти та навчальних закладів 

міста щодо запобігання дитячому 

травматизму та збереження здоров’я дітей 

упродовж 2017 року. 

Тарасенко І.М.   

Про діяльність міської та районних 

батьківських рад. 

Тарасенко І.М.  

Про проведення новорічних, Різдвяних 

свят та зимових шкільних канікул у 

навчальних закладах міста. 

Літвінова В.В. 

Дзюба Т.В. 

 

Упродовж 

року 

Про результати здійснення оперативного 

контролю за станом організації харчування 

в навчальних закладах міста. 

Воробйова Н.М. 

Білогрищенко Н.П. 

Коротка Л.В. 

 



3.3. Постійно діючі семінари-навчання для керівників навчальних закладів 

міста Харкова із залученням голів первинних профспілкових організацій 

 
Дата 

проведення 

Теми семінарів Відповідальний 

за організацію 

Доповідачі Відмітка 

про вико-

нання 

Лютий 

1. Види дисциплінарних 

стягнень. Порядок 

застосування дисциплінарних 

стягнень. 

Леонова А.М. 

Спеціалісти 

Харківської 

обласної 

організації 

профспілки 

працівників 

освіти і 

науки 

України 

 

2. Відпустки у зв’язку з 

навчанням. Відпустки без 

збереження заробітної плати. 

 

Квітень 

1. Звільнення працівників у 

зв’язку зі скорочення 

чисельності або штату. 

Леонова А.М. 

Спеціалісти 

Харківської 

обласної 

організації 

профспілки 

працівників 

освіти і 

науки 

України 

 

2. Порядок надання всіх видів 

відпусток. 

 

3. Попередження про зміну 

суттєвих умов праці. 

Попередній розподіл 

педагогічного навантаження. 

 

Серпень 

1. Актуальні питання щодо 

призначення та звільнення 

працівників. 

Леонова А.М. 

Спеціалісти 

Харківської 

обласної 

організації 

профспілки 

працівників 

освіти і 

науки 

України 

 

2. Ведення трудових книжок.  
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РОЗДІЛ 4. КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА 

РОБОТА З ПІДВІДОМЧОЮ МЕРЕЖЕЮ 

 

4.1. План інспектування навчальних закладів міста, віднесених до незначного 

ступеня ризику, та комплексного вивчення стану управлінської діяльності управлінь 

освіти адміністрацій районів Харківської міської ради та підпорядкованих їм 

навчальних закладів щодо дотримання норм законодавства України в галузі освіти   

 

4.1.1. План інспектування дошкільних навчальних закладів комбінованого типу, 

віднесених до незначного ступеня ризику, на 2017 рік 

 

№ з/п район ДНЗ № місяць 

1 Холодногірський 7 березень 

2 Холодногірський 425 березень 

3 Немишлянський 288 квітень 

4 Київський 374 листопад 

5 Немишлянський 223 листопад 

 

4.1.2. План інспектування спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів, 

віднесених до незначного ступеня ризику, на 2017 рік 

 

№ з/п район ЗНЗ № місяць 

1 Індустріальний ХСШ №80 квітень 

2 Київський ХГ №172 квітень 

3 Міська мережа ХЛ №27 листопад 

4 Міська мережа Школа-інтернат № 14 листопад 

4.1.3. Перспективний план інспектування спеціалізованих дошкільних 

навчальних закладів, віднесених до незначного ступеня ризику 

 
№ 

з/п 
Район ДНЗ 

№ 

2017 2018 2019 2020 2021 

 Індустріальний 

 

232       Атестація   

1.  Індустріальний 240 Атестація       Комплексна - 

міське 

інспектування 

2.  Індустріальний 268         Комплексна - 

міське 

інспектування 

3.  Індустріальний 439     Атестація   Комплексна - 

міське 

інспектування 

4.  Київський 74     Атестація     

5.  Київський 123           

6.  Київський 374 Міське 

інспектування 
  Атестація     

7.  Київський 410         Атестація 

8.  Московський 12   Комплексна - 

міське 

інспектування 
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№ 

з/п 
Район ДНЗ 

№ 

2017 2018 2019 2020 2021 

9.  Московський 33   Комплексна - 

міське 

інспектування 

      

10.  Московський 112   Комплексна - 

міське 

інспектування 

 

      

11.  Московський 124   Комплексна - 

міське 

інспектування 

    Атестація 

12.  Московський 182 Атестація         

13.  Московський 366   Комплексна - 

міське 

інспектування 

    Атестація 

14.  Немишлянський 223 Міське 

інспектування 
       

15.  Немишлянський 237     Міське 

інспектування 
    

16.  Немишлянський 267     Міське 

інспектування 
    

17.  Немишлянський 288 Міське 

інспектування 
       

18.  Немишлянський 361 Атестація         

19.  Новобаварський 6       Комплексна - 

міське 

інспектування 

  

20.  Новобаварський 15 Атестація     Комплексна - 

міське 

інспектування 

  

21.  Новобаварський 18       Комплексна - 

міське 

інспектування 

  

22.  Новобаварський 38       Комплексна - 

міське 

інспектування 

  

23.  Новобаварський 82   Атестація   Комплексна - 

міське 

інспектування 

  

24.  Новобаварський 143       Комплексна - 

міське 

інспектування 

  

25.  Новобаварський 156       Атестація   

26.  Новобаварський 163       Комплексна - 

міське 

інспектування 

 

  

27.  Новобаварський 286       Атестація   

28.  Основ’янський 52 Атестація   Комплексна     

29.  Основ’янський 96     Атестація     

30.  Основ’янський 345     Комплексна - 

міське 

інспектування 

    

31.  Основ’янський 353     Комплексна     

32.  Основ’янський 391     Комплексна - 

міське 

інспектування 

    

33.  Основ’янський 441     Атестація     

34.  Слобідський 34 Атестація         

35.  Слобідський 160       Атестація   

36.  Слобідський 266     Атестація     

37.  Слобідський 458           

38.  Холодногірський 7 Комплексна - 

міське 

інспектування 

        

39.  Холодногірський 35 Комплексна       Міське 

інспектування 

 

40.  Холодногірський 255 Комплексна Атестація       
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№ 

з/п 
Район ДНЗ 

№ 

2017 2018 2019 2020 2021 

41.  Холодногірський 425 Комплексна - 

міське 

інспектування 

    Атестація   

42.  Шевченківський 27   Атестація       

43.  Шевченківський 51     Атестація     

44.  Шевченківський 158 Атестація         

45.  Шевченківський 238     Міське 

інспектування 
    

46.  Шевченківський 290       Атестація   

47.  Шевченківський 323         Атестація 

48.  Шевченківський 354         Атестація 

49.  Шевченківський 399         Міське 

інспектування 

50.  Шевченківський 411         Атестація 

51.  Шевченківський 418     Атестація     

52.  Шевченківський 437     Міське 

інспектування 
    

53.  Шевченківський 450     Міське 

інспектування 
    

2017 – 5 

2018 – 5 

2019 – 7 

2020 – 7 

2021 – 5 

 

4.1.4. Перспективний план інспектування загальноосвітніх навчальних закладів 

нового типу, віднесених до незначного ступеня ризику 

 

№

 

з/

п 

Район ЗНЗ № 2017 2018 2019 2020 2021 

 Індустріальний КЗ 

ХСШ 

№15 

  Атестація     Комплексна - 

міське 

інспектування 

 Індустріальний ХСШ 

№75 
Атестація       Комплексна - 

міське 

інспектування 

 Індустріальний ХСШ 

№80 

Міське 

інспектування 
      Комплексна 

1.  Індустріальний ХСШ 

№119 
    Атестація   Комплексна 

2.  Київський ХГ №1     Міське 

інспектування 
    

3.  Київський ХЛ №4           

4.  Київський ХЛ №9   Міське 

інспектування 
      

5.  Київський ХСШ 

№16 
    Міське 

інспектування 
    

6.  Київський ХСШ 

№17 
      Міське 

інспектування 
  

7.  Київський ХГ №55     Міське 

інспектування 
    

8.  Київський ХСШ 

№62 

 

    Міське 

інспектування 
    

9.  Київський ХЛ 

№107 
    Атестація     
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№

 

з/

п 

Район ЗНЗ № 2017 2018 2019 2020 2021 

10.  Київський ХСШ 

№133 
  Атестація       

11.  Київський ХСШ 

№134 
    Міське 

інспектування 
    

12.  Київський ХСШ 

№166 
        Атестація 

13.  Київський ХСШ 

№170 
      Атестація   

14.  Київський ХГ 

№172 

Міське 

інспектування 
        

15.  Міська мережа ХЛ 

№27 

Міське 

інспектування 
    Атестація   

16.  Міська мережа Школа-

інтерна

т № 14 

Міське 

інспектування 
       

17.  Міська мережа Дитячи

й 

будино

к 

«Родин

а» 

  Міське 

інспектування 

      

18.  Московський  ХСШ 

№3 
  Комплексна       

19.  Московський ХНВК 

№8 
  Комплексна     Міське 

інспектування 

20.  Московський ХГ №23   Атестація       

21.  Московський ХСШ 

№33 
  Комплексна     Міське 

інспектування 

22.  Московський ХГ №43   Комплексна     Міське 

інспектування 

23.  Московський ХЛ 

№141 
  Комплексна     Атестація 

24.  Московський ХГ 

№144 
Атестація         

25.  Московський ХСШ 

№177 
Атестація         

26.  Немишлянський ХСШ 

№11 
    Міське 

інспектування 

    

27.  Немишлянський  ХГ 

№14 
Атестація   Міське 

інспектування 

    

28.  Немишлянський НВК 

№21 
      Міське 

інспектування 
  

29.  Немишлянський НВК 

№24 
    Атестація     

30.  Немишлянський ХСШ 

№73 
    Міське 

інспектування 
    

31.  Немишлянський НВК 

№180 
    Атестація     

32.  Новобаварський ХГ №39       Комплексна - 

міське 

інспектування 

 

  

33.  Новобаварський ХГ №65       Комплексна - 

міське 

інспектування 

 

  

34.  Новобаварський ХСШ 

№93 
      Атестація   
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№

 

з/

п 

Район ЗНЗ № 2017 2018 2019 2020 2021 

35.  Основ’янський ХГ №12     Комплексна     

36.  Основ’янський ХГ №34     Атестація     

37.  Основ’янський ХСШ 

№66 
    Міське 

інспектування 

  

38.  Слобідський ХГ №46 Атестація       Міське 

інспектування 

39.  Слобідський ХСШ 

№77 
  Міське 

інспектування 
      

40.  Слобідський ХГ №82   Міське 

інспектування 
    Атестація 

41.  Слобідський ХГ №83   Міське 

інспектування 
      

42.  Слобідський НВК 

№112 
    Атестація     

43.  Слобідський ХСШ 

№114 
      Атестація   

44.  Холодногірський ХГ №13 Комплексна Атестація       

45.  Холодногірський ХСШ 

№18 

Комплексна     Атестація   

46.  Холодногірський ХГ №86 Комплексна     Атестація   

47.  Холодногірський ХСШ 

№87 

Комплексна   Атестація     

48.  Холодногірський ХСШ 

№108 

Комплексна     Атестація   

49.  Шевченківський ХГ № 6       Міське 

інспектування 
  

50.  Шевченківський ХСШ 

№29 
        Міське 

інспектування 

51.  Шевченківський НВК 

№45 
      Атестація   

52.  Шевченківський ХГ №47       Атестація   

53.  Шевченківський ХСШ 

№50 
      Міське 

інспектування 
  

54.  Шевченківський ХЛ 

№89 
      Міське 

інспектування 
  

55.  Шевченківський ХСШ 

№99 
    Атестація     

56.  Шевченківський ХСШ 

№109 
   Міське 

інспектування 
    

57.  Шевченківський ХГ 

№116 
        Міське 

інспектування 

58.  Шевченківський ХСШ 

№132 
 Міське 

інспектування 
      

59.  Шевченківський ХЛ 

№149 
  Атестація       

60.  Шевченківський НВК 

№179 

(почат-

кова) 

      Атестація   

2017 – 4 

2018 – 6 

2019 – 9 

2020 – 8 

2021 – 8 
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4.1.5. Перспективний план інспектування позашкільного навчального закладу і 

дитячого будинку «Родина», віднесених до незначного ступеня ризику 
 

№ 

з/п 

Район НЗ 2017 2018 2019 2020 2021 

 Міська 

мережа 

ХПДЮТ      інспек-

тування 

 Міська 

мережа 

Дитячий 

будинок 

«Родина» 

 інспек-

тування 

   

 

2017 – 0 2018 – 1 2019 – 0 2020 – 0 2021 – 1 

4.1.6. Інспекторсько-методичні, тематичні перевірки з питань організації 

навчально-виховного процесу 

№ 

з/п 

Тематика перевірок Терміни 

виконання 

Вихід 

інформації 

Відповідальний 

1 Комплексне вивчення стану 

управлінської діяльності 

управління освіти адміністрації 

Холодногірського району 

Харківської міської ради та 

підпорядкованих йому 

навчальних закладів щодо 

виконання законодавства 

України в галузі освіти. 

Березень Довідка до 

апаратної 

наради, наради 

начальників 

УО АР ХМР 

Шепель В.М. 

2 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. 

3 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

навчально-виховного процесу на 

початку 2017/2018 навчального 

року та обліку дітей шкільного 

віку. 

Вересень-

жовтень 

Довідка до 

апаратної 

наради, наради 

заступників 

начальників 

Шепель В.М. 

4 Здійснення оперативного 

контролю за станом організації 

харчування в навчальних 

закладах міста. 

Упродовж 

навчального 

року 

Довідка до 

апаратної 

наради, наради 

начальників 

УО АР ХМР 

Воробйова Н.М. 

Білогрищенко Н.П. 

Коротка Л.В. 

5 Здійснення оперативного 

контролю за станом організації 

відпочинково-оздоровчої 

кампанії влітку 2017 року 

в системі освіти міста. 

Червень Довідка до 

апаратної 

наради, наради  

начальників 

УО АР ХМР 

  

Воробйова Н.М. 

 

 



4.2. Контрольно-аналітична робота Департаменту освіти за напрямками діяльності 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від ДО 

 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін 

подання 

матеріалів до 

інформаційної 

бази 

Відмітка 

про 

виконання 

Забезпечення нормативності та якості освіти 

1. 2 Аналіз стану відвідування 

учнями та вихованцями 

навчальних закладів міста 

Тарасенко І.М. Щосереди 

упродовж 

навчального 

року (за 

необхідності 

щоденний 

облік) 

Статистична 

звітність 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 11.00 

щоденний облік 

 

2.  Аналіз проектів робочих 

навчальних планів до 

затвердження  

Шепель В.М. 

 

До 25.06.2017 Робочі 

навчальні 

плани ЗНЗ 

міста 

ЗНЗ міської 

мережі 

березень-

травень 

 

3.  Узагальнення звітів про 

мови навчання у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах м. 

Харкова   

Тарасенко І.М. 

 

До 20.09.2017 Узагальнений 

звіт до ДНіО 

ХОДА 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 09.09.2017  

4.  Аналіз мережі навчальних 

закладів міста за мовами 

навчання 

Тарасенко І.М. 

 

До 26.09.2017 Аналітична 

довідка, 

інформація до 

апаратної 

наради 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 20.09.2017  

5.  Аналіз звітів дошкільних 

навчальних закладів за 

формою 85-К 

Білогрищенко Н.П. До 20.01.2017 Узагальнений 

звіт за формою 

85-К 

УО АР ХМР До 15.01.2017  
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6.  Статистичний звіт ЗНЗ 

«Фізична культура» 

Зелінський Ю.І. До 15.01.2017 

 

Статистична 

звітність 

(Форма 2-ФК) 

УО АР ХМР До 01.01.2017  

7.  Статистичний звіт про 

діяльність ДЮСШ  

 

Зелінський Ю.І. До 10.01.2017 

 

Статистична 

звітність 

(Форма №5-

ФК) 

Директори 

ДЮСШ 

 

До 01.01.2017 

 

 

8.  Статистичний звіт про 

діяльність позашкільних 

навчальних закладів (окрім 

ДЮСШ) 

Зелінський Ю.І. До 15.01.2017 Статистична 

звітність 

(Форма №1-

ПЗ) 

Директори 

ПНЗ 

 

До 01.01.2017  

9.  Дані про екстернів, які 

подали заяви на 

проведення річного 

оцінювання і ДПА 

Удальцова Н.О До 16.03.2017 Інформація до 

ДНІО ХОДА 

УО АР ХМР До 03.03.2017  

10.  
Аналіз організації  

індивідуального навчання 

учнів 

Удальцова Н.О 

 

До 01.05.2017 

До 20.09.2017 

До 01.12.2017 

Інформація до 

ДНІО ХОДА 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 17.04.2017 

До 15.09.2017 

До 14.11.2017 

 

 

11.  Дані про видачу свідоцтв 

про отримання професій 

відповідно до наявних 

ліцензій (МНВК) 

Удальцова Н.О 

 

До 01.06.2017 

До 20.09.2017 

Інформація до 

ДНІО ХОДА 

УО АР ХМР До 26.05.2017 

До 14.09.2017 

 

12.  
Інформація про 

функціонування  МНВК 

Удальцова Н.О 

 

До 01.06.2017 

 

До 20.09.2017 

Інформація до 

ДНІО ХОДА 

УО АР ХМР До 26.05.2017 

До 14.09.2017 

 

13.  Аналіз результатів 

проведення ДПА у 4-х 

класах 

Удальцова Н.О 

 

До 10.06.2017 Інформація до 

ДНІО ХОДА 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 24.05.2017  

14.  Аналіз результатів 

проведення ДПА у 11(12)-х 

класах 

Удальцова Н.О 

 

До 30.06.2017 Інформація до 

ДНІО ХОДА 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 24.06.2017  
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15.  Аналіз результатів 

проведення ДПА у 9-х 

класах 

Удальцова Н.О 

 

До 30.06.2017 Інформація до 

ДНІО ХОДА 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 19.06.2017  

16.  Статистичні звіти на 

початок навчального року  

Удальцова Н.О 

 

Згідно з  

термінами 

МОНУ 

статистична 

звітність, 

аналітичні 

матеріали 

(Форми ЗНЗ-1, 

ЗНЗ-2,   ЗВ-1, 

76-РВК, Д 7-8, 

Д-4, Д-5, Д-6) 

УО АР ХМР, 

ЗНЗ міста 

Згідно з  

термінами 

 

17.  Дані про оптимізацію 

мережі закладів освіти та їх 

розвиток у районі 

Удальцова Н.О 

 

До 20.09.2017 Інформація до 

ДНІО ХОДА 

УО АР ХМР До 11.09.2017  

18.  Статистичні дані про 

мережу вечірніх класів 

(груп) та учнів у них 

Удальцова Н.О 

 

До 10.10.2017 Інформація до 

ДНІО ХОДА 

УО АР ХМР До 02.10.2017 

 

 

19.  Інформація про 

організацію допрофільної 

підготовки та профільного 

навчання 

Удальцова Н.О 

 

До 27.09.2017 Інформація до 

ДНІО ХОДА 

УО АР ХМР,  

заклади міської 

мережі 

До 11.09.2017  

20.  Інформація про створення 

та функціонування освітніх 

округів 

Удальцова Н.О 

 

До 20.03.2017 

До 27.09.2017 

Інформація до 

ДНІО ХОДА 

УО АР ХМР До 10 03.2017 

До 11.09.2017 

 

21.  Аналіз стану обліку руху 

учнів 

Удальцова Н.О 

 

щомісяця 

(до 7 числа 

наступного 

місяця) 

Інформація  до 

апаратної 

наради, наради 

заступників 

начальників 

УО АР ХМР 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

щомісяця 

(до 5 числа 

наступного 

місяця) 
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22.  Аналіз форми державного 

статистичного 

спостереження №77-РВК 

«Звіт про кількість дітей 

шкільного віку» 

Шепель В.М. до 25.09 Звіт №77-РВК УО АР ХМР до 30.09  

23.  Оновлення паспортів ПТНЗ 

міста 

Дегтярьова О.А. До 01.03.2017 Паспорт ПТНЗ УО АР ХМР До 15.02.2017  

Забезпечення охоплення загальною середньою освітою 

24.  Аналіз та узагальнення 

звітів управлінь освіти 

адміністрацій районів 

Харківської міської ради з 

обліку продовження 

навчання та праце-

влаштування випускників 

навчальних закладів  

Воробйова Н.М. До 13.02.2017 

До 20.05.2017 

(попередні) 

(1-й та 3-й 

четвер червень- 

серпень) 

До 18.09.2017 

До 16.12.2017 

 

Статистична 

звітність 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 09.02.2017 

До 15.05.2017 

(попередні) 

(1-й та 3-й 

четвер червень-

серпень) 

До 15.09.2017 

До 16.10.2017 

До 11.12.2017 

 

 

25.  Звіт про продовження 

навчання для здобуття 

повної загальної середньої 

освіти випускниками 9-х 

класів загальноосвітніх 

навчальних закладів  

Воробйова Н.М. До 16.12.2017 

 

Статистичний 

звіт (Форма 

№1-ЗСО) 

 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 10.12.2017  

Забезпечення збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу та запобігання дитячому травматизму 

26.  Аналіз звітів про  

проведення 

профілактичних медичних 

оглядів учнів у 

загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх 

типів і форм власності м. 

Харкова у 2017 році 

Тарасенко І.М. 

 

До 20 числа 

щомісячно 

 

 

Узагальнені 

звіти до ДНІО 

ХОДА 

 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 15 числа 

щомісячно 
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27. 1 Аналіз стану 

профілактичної роботи 

щодо запобігання дитячому 

травматизму  

 

Тарасенко І.М. До 05.01.2017 

05.04.2017 

05.07.2017 

05.10.2017 

Статистична 

звітність, 

аналітичні 

матеріали 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 30.03.2017 

30.06.2017 

30.09.2017 

30.12.2017 

 

 

 

 

28.  Аналіз звітів про попереднє 

планування відпочинку та 

оздоровлення учнів та 

вихованців у літній період 

2017 року  

Воробйова Н.М. 

 

До 20.02.2017 статистична 

звітність  

(щомісячна та 

підсумкова), 

аналітичні 

матеріали 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 15.02.2017 

 

 

29.  Аналіз стану організації та 

ходу відпочинку та 

оздоровлення учнів влітку 

2017 року  

Воробйова Н.М. 

 

Травень – 

серпень, 

остаточно 

– до 07.09.2017 

статистична 

звітність 

(щомісячна та 

підсумкова), 

аналітичні 

матеріали до 

ДНІО ХОДА 

до апаратної 

наради 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

травень – 

серпень, 

остаточно –  до 

03.09.2017 

 

30.  Узагальнення звітів про 

стан організації харчування 

учнів шкіл та аналіз 

виконання норм харчу-

вання учнів шкіл 

Воробйова Н.М. 

 

До 15 числа 

щомісячно 

упродовж року 

 

До 10.03.2017 

До 10.10.2017 

 

 

 

Узагальнені 

звіти до ДНО 

ХОДА 

 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

 

До 10 числа 

щомісячно 

упродовж року 

 

До 05.03.2017 

До 05.10.2017 

 

 

31.  Аналіз стану організації 

харчування учнів у ЗНЗ  

Воробйова Н.М. 

 

До 15 числа 

щомісячно 

упродовж року 

Узагальнені 

звіти 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 10 числа 

щомісячно 

упродовж року 
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32.  Аналіз стану організації та 

проведення профілак-

тичних медичних оглядів 

учнів ЗНЗ усіх типів та 

форм власності   

Тарасенко І.М. 

 

До 20.06.2017 Інформація до 

апаратної 

наради 

- -  

Виховна робота, забезпечення соціального захисту дітей пільгових категорій 

33.  Узагальнення інформа-

ційних звітів про 

організацію і проведення  

шкільних канікул у 

навчальних закладах міста. 

Дзюба Т.В. До 20.01.2017 Узагальнені 

звіти на вимогу 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

14.01.2017  

 

 

34.  Аналіз виконання заходів  з 

реалізації освітнього 

проекту «Виховний простір 

Харківщини» 

 

Полякова І.В. До 08.06.2017 Довідка на 

апаратну 

нараду, нараду 

заступників 

начальників 

УО АР ХМР 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

до 19.05.2017  

35.  Аналіз участі учнів 

навчальних закладів міста 

у міських виховних 

конкурсах 2016/2017 

навчальному році 

Дзюба Т.В. До 08.06.2017 Довідка на 

апаратну 

нараду, нараду 

заступників 

начальників 

УО АР ХМР 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 18.05.2017  

36.  Аналіз виконання плану 

заходів щодо національно-

патріотичного виховання 

молоді на 2017 рік 

Полякова І.В. До 01.12.2017 

 

Узагальнена 

інформація 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 21.11.2017 

 

 

37.  Статистична звітність про 

стан злочинності та 

правопорушень серед 

неповнолітніх 

Літвінова В.В. До 05 числа 

щомісячно 

Статистична 

звітність 

(щомісячна) 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 05 числа 

щомісячно 
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38.  Аналіз стану роботи з 

профілактики злочинності 

Літвінова В.В. До 15.03.2017 

15.06.2017 

15.09.2017 

15.12.2017 

Статистична 

щоквартальна 

звітність (за 

формою № СЗ-

2) 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

10.03.2017 

12.06.2017 

12.09.2017 

12.12.2017 

 

39.  Аналіз стану роботи з 

питань соціального захисту 

дітей пільгових категорій 

Літвінова В.В. До 15.03.2017 

15.06.2017 

15.09.2017 

15.12.2017 

Статистична 

щоквартальна 

звітність (за 

формою № СЗ-

1) 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

10.03.2017 

12.06.2017 

12.09.2017 

12.12.2017 

 

40.  Статистична звітність «Про 

охоплення різними 

формами навчання дітей з 

особливими освітніми 

потребами» 

Шепель В.М. До 10.03.2017 

До 15.09.2017 

Статистична 

звітність 

(Ко № 1-6) 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 10.03.2017 

До 15.09.2017 

 

41.  Статистичні дані про 

охоплення позашкільною 

освітою дітей пільгових 

категорій та учнів 

девіантної поведінки 

Літвінова В.В. До 05.02.2017 

До 05.10.2017 

Статистична 

звітність 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 01.02.2017 

До 01.10.2017 

 

Забезпечення інформатизації освіти 

42.  Моніторинг стану 

інформатизації  навчальних 

закладів м. Харкова. 

Дегтярьова О.А. 

 

до 20.10.2017 Узагальнений 

звіт 

УО АРХМР, 

заклади міської 

мережі 

до 01.10.2017  

 

 

 

43.  Аналіз функціонування 

сайтів Департаменту 

освіти, управлінь освіти АР 

ХМР та навчальних 

закладів міського 

підпорядкування. 

Дегтярьова О.А. 

 

05.02.2017 

 

15.09.2017 

Довідка на 

апаратну 

нараду, нараду 

начальників 

УО АР ХМР 
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44.  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. 

Дегтярьова О.А. 

 

05.04.2017 

05.07.2017 

05.10.2017 

30.12.2017 

 

Узагальнений 

звіт до ДНіО 

ХОДА 

УО АРХМР, 

заклади міської 

мережі 

до 23.03.2017 

до 23.06.2017 

до 23.09.2017 

до 15.12.2017 

 

 

 

 

 

45.  Узагальнення інформації 

про використання 

комп’ютерної техніки в 

дошкільних навчальних 

закладах. 

Дегтярьова О.А. 

 

До 20.12.2017 Узагальнений 

звіт до ДНіО 

ХОДА 

УО АРХМР до 09.12.2017  

 

 

46.  Інформація про оновлення 

санітарних паспортів 

кабінетів інформатики та 

інформаційно-

комунікаційних технологій 

навчання в 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

районів міста та міського 

підпорядкування. 

Методист НМПЦ 

 

до 20.09.2017 Узагальнена 

інформація 

УО АРХМР, 

заклади міської 

мережі 

до 15.09.2017 

 

у разі змін 

упродовж року 
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47.  Звіт про виконання розділу 

«Інформаційні та 

комунікаційні технології в 

системі освіти» 

Комплексної програми 

розвитку освіти м. Харкова 

на 2011-2017 роки. 

Дегтярьова О.А. 

Методист НМПЦ 

 

до 20.12.2017 Узагальнена 

інформація 

УО АРХМР, 

заклади міської 

мережі 

до 09.12.2017 

 

 

 

 

48.  Аналіз результативності 

управлінської діяльності 

УО АР ХМР за областю 

оцінювання 

Б.15.Інформатизація 

Міського рейтингу. 

Дегтярьова О.А. до 15.12.2017 Узагальнена 

інформація 

УО АРХМР до 01.12.2017  

 

 

Кадрове забезпечення 

49.  Статистична звітність  

по кадровому складу 

Департаменту освіти  

за формами: 

– № 9-ДС; 

– № 6-ПВ. 

Леонова А.М.. До 

07.02.2017 

20.01.2017 

Звіт ДО ХМР, 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 10.01.2017 

До 10.01.2017 

 

50.  Аналіз додаткової потреби 

в педагогічних кадрах у 

2017/2018 навчальному 

році для навчальних 

закладів.  

Леонова А.М. До 01.03.2017 

01.11.2017 

Узагальнена 

інформація 

УО АР ХМР До 01.02.2017 

До 01.11.2017 

  

51.  Аналіз інформації про 

зайнятість і 

працевлаштування 

громадян, що мають 

додаткові гарантії у 

сприянні 

працевлаштуванню. 

Леонова А.М. До 01.02.2017 Звіт ДО ХМР До 20.01.2017 
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52.  Аналіз відомостей про 

педагогічних працівників 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

районів міста у базах даних 

програмних комплексів 

ІТС ДІСО. 

Леонова А.М. До 20.10.2017 Статистична 

інформація 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 01.10.2017 

 

53.  Аналітична робота з 

формою № 83-РВК. 

Леонова А.М. До 20.11.2017 Узагальнені 

матеріали 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 30.10.2017 

 

54.  Аналіз інформації щодо 

вакансій працівників у 

навчальних закладах міста.  

Леонова А.М. До 01 числа 

щомісячно 

Статистична 

інформація 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 01 числа 

щомісячно  

55.  Аналіз питання 

продовження терміну дії 

контрактів, призначення та 

звільнення керівників 

навчальних закладів. 

 

Леонова А.М. До 31.08.2017 Накази, 

контракти 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 01.06.2017 

 

56.  Аналіз стану формування 

кадрового резерву на 

керівників навчальних 

закладів міста, посадових 

осіб місцевого само-

врядування. 

Леонова А.М. До 31.12.2017 Наказ 

Департаменту 

освіти, 

проект 

розпорядження 

міського 

голови 

ДО ХМР, 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 01.11.2017 

 

57.  Аналітична робота з питань 

щорічної оцінки посадових 

осіб місцевого 

самоврядування. 

 

 

 

Леонова А.М. До 01.03.2017 Наказ 

Департаменту 

освіти 

Структурні 

підрозділи 

ДО ХМР 

До 15.02.2017 
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Фінансове забезпечення 

58.  Звіт з мережі, штатів та 

контингентів по 

навчальних закладах  

міського підпорядкування 

за 2016 рік  

Стоцька О.Б. До 26.01.2017 

 

До 

Департаменту 

бюджету і 

фінансів 

Заклади 

міської 

мережі 

До 22.01.2017  

59.  Статистичний звіт з праці  Єрмакова І.С. До 29.01.2017 

 

Звіт до ДНІО 

ХОДА 

Заклади 

міської 

мережі 

До 26.01.2017  

60.  Аналітична робота з 

формування перспективної 

мережі навчальних 

закладів на 2017/2018 

навчальний рік 

Примак Т.М. До 25.04.2017 

 

Довідка до 

ДНіО ХОДА, 

на апаратну 

нараду, нараду 

начальників 

УО АР ХМР, 

заклади 

міської 

мережі 

До 15.04.2017  

61.  Звіт з мережі, штатів та 

контингентів по 

навчальних закладах 

міського підпорядкування 

до бюджету на 2017  рік  

Стоцька О.Б. До 26.04.2017 

 

До 

Департаменту 

бюджету і 

фінансів 

Заклади 

міської 

мережі 

До 22.04.2017  

62.  Подання зафіксованої 

мережі навчальних 

закладів міста на 2017/2018 

навчальний рік  

Примак Т.М. 15.09.2017 До ДНіО 

ХОДА 

УО АР ХМР, 

заклади 

міської 

мережі 

09.09.2017  

63.  Аналіз мережі навчальних 

закладів міста на 2017/2018 

навчальний рік. 

Примак Т.М. До 15.09.2017 Проект 

рішення міськ-

виконкому,  

довідка на апа-

ратну нараду, 

нараду началь-

ників 

УО АР ХМР, 

заклади 

міської 

мережі 

До 09.09.2017  
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64.  Формування проекту 

бюджету по галузях  

«Освіта» та «Фізична 

культура і спорт» на 2018 

рік. 

Примак Т.М. До 01.11.2017 Бюджетний 

запит на 2017 

рік 

УО АР ХМР, 

заклади 

міської 

мережі 

До 30.09.2017  

65.  Аналіз стану виплати 

заробітної плати, 

відпускних та матеріальної 

допомоги на оздоровлення 

згідно із законодавством 

України. 

Стоцька О.Б. До 15 та 30 

щомісячно 

травень-

серпень 

 

Узагальнена 

інформація до 

Департаменту 

бюджету та 

фінансів ХМР 

Заклади 

міської 

мережі 

До 12 та 25 

щомісячно 

травень-серпень 

 

 

66.  Аналіз виконання 

кошторису витрат 

Департаменту освіти, 

міських програм і 

підвідомчих закладів. 

Примак Т.М. 

Коротка Л.В. 

 

До 05 числа 

щомісячно 

Узагальнена 

таблиця 

заклади 

міської 

мережі 

30-31 число 

щомісяця 

 

67.  Аналіз інформації щодо 

надання відпусток без 

збереження заробітної 

плати працівникам 

бюджетних установ. 

Єрмакова І.С. До 01 числа 

щомісячно 

 

Звітна 

інформація до 

Департаменту 

бюджету і 

фінансів ХМР 

УО АР ХМР, 

заклади 

міської 

мережі 

До 25 числа 

щомісячно 

 

68.  Аналіз інформації щодо 

стану розрахунків за 

спожиті комунальні 

послуги та енергоносії по 

Департаменту освіти та 

підпорядкованих закладах. 

Єрмакова І.С. До 02 числа, 

До 13 числа, 

До 18 числа, 

До 20 числа 

Звітна 

інформація до 

Департаменту 

бюджету і 

фінансів ХМР 

Заклади 

міської 

мережі 

До 01, 12, 17, 19 

числа щомісячно 
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69.  Аналіз інформації щодо 

обсягу фактично 

нарахованої заробітної 

плати за відповідний 

місяць по Департаменту 

освіти та підпорядкованих 

закладах. 

Стоцька О.Б. До 10 числа 

 

Звітна 

інформація до 

Департаменту 

бюджету і 

фінансів ХМР 

Заклади 

міської 

мережі 

До 05 числа 

щомісячно 

 

70.  Аналіз даних щодо 

окремих показників по  

штатах (фактично зайнятих 

штатних одиницях) по 

Департаменту освіти та 

підпорядкованих закладах. 

Стоцька О.Б. До 01 числа, 

До 03 числа 

щоквартально 

 

Звітна 

інформація до 

Департаменту 

бюджету і 

фінансів ХМР 

Заклади 

міської 

мережі 

До 25 та 01 числа 

щоквартально 

 

71.  Аналіз інформації щодо 

стану розрахунків за 

спожиті комунальні 

послуги та енергоносії по 

Департаменту освіти та 

підпорядкованих закладах. 

 

Єрмакова І.С. До 23 числа 

щоквартально 

Звітна 

інформація до 

Департаменту 

бюджету і 

фінансів ХМР 

Заклади 

міської 

мережі 

До 22 числа 

щоквартально 

 

72.  Звіт про надходження та 

використання коштів 

загального фонду  по 

Департаменту освіти та 

зведений. 

Коротка Л.В. 

 

До 16.01.2017 

14.04.2017 

14.07.2017 

13.10.2017 

Звіт, 

узагальнений 

звіт (форма 

№2м) 

Заклади 

міської 

мережі 

До 06.01.2017 

До 06.04.2017 

До 06.07.2017 

До 06.10.2017 

 

73.  Звіт про надходження і 

використання коштів, 

отриманих як плата за 

послуги зведений. 

Коротка Л.В. 

 

До 16.01.2017 

14.04.2017 

14.07.2017 

13.10.2017 

Узагальнений 

звіт (форма № 

4-1м) 

Заклади 

міської 

мережі 

До 06.01.2017 

До 06.04.2017 

До 06.07.2017 

До 06.10.2017 
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74.  Звіт про надходження і 

використання коштів, 

отриманих за іншими 

джерелами власних 

надходжень зведений. 

Коротка Л.В. 

 

До 16.01.2017 

14.04.2017 

14.07.2017 

13.10.2017 

Узагальнений 

звіт (форма № 

4-2м) 

Заклади 

міської 

мережі 

До 06.01.2017 

До 06.04.2017 

До 06.07.2017 

До 06.10.2017 

 

75.  Звіт про надходження і 

використання інших 

надходжень спеціального 

фонду по Департаменту 

освіти та зведений. 

Коротка Л.В. 

 

До 16.01.2017 

14.04.2017 

14.07.2017 

13.10.2017 

Звіт, 

узагальнений 

звіт (форма № 

4-3м) 

Заклади 

міської 

мережі 

До 06.01.2017 

До 06.04.2017 

До 06.07.2017 

До 06.10.2017 

 

76.  Звіт про заборгованість за 

бюджетними коштами за 

загальним фондом по 

Департаменту освіти та 

зведений. 

Коротка Л.В. 

 

До 15 числа 

наступного за 

звітним 

місяцем 

Звіт, 

узагальнений 

звіт (форма 

№7м) 

Заклади 

міської 

мережі 

До 08 числа 

наступного за 

звітним місяцем 

 

77.  Звіт про заборгованість за 

бюджетними коштами 

(форма №7м) за 

спеціальним  фондом по 

Департаменту освіти та 

зведений. 

 

Коротка Л.В. 

 

До 15 числа 

наступного за 

звітним 

місяцем 

Звіт, 

узагальнений 

звіт (форма 

№7м) 

Заклади 

міської 

мережі 

До 08 числа 

наступного за 

звітним місяцем 

 

 

 

 

78.  Звіт про стан фінансування 

закладів міського 

підпорядкування за 

рахунок освітньої 

субвенції. 

Коротка Л.В. 

 

До 05 числа, 

наступного за 

звітним 

місяцем, 

щомісячно 

Звіти по формі 

Департаменту 

бюджетів і 

фінансів 

Заклади 

міської 

мережі 

До 01 числа 

наступного за 

звітним місяцем 

 

 

 

 

79.  Аналіз виконання 

кошторису витрат 

Департаменту освіти, 

міських програм і 

підвідомчих закладів. 

Коротка Л.В. 

Бутенко Г.В. 

Глоба Ю.О. 

До 05 числа 

щомісячно 

Узагальнена 

таблиця 

заклади 

міської 

мережі 

30-31 число 

щомісяця 
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80.  Аналіз стану виконання 

постанови Кабміну 

України від 22.04.05 №318 

«Про удосконалення 

механізму виплати 

заробітної плати 

працівників бюджетних 

установ та державної 

соціальної допомоги». 

Бутенко Г.В. 

 

ДО 25 числа 

щомісячно 

Довідка до 

Департаменту 

бюджету та 

фінансів ХМР 

Заклади 

міської 

мережі 

 

ДО 24 числа 

щомісячно 

 

81.  

 

Аналіз нарахованої 

заробітної плати по ДО ХМР 

(КФК 010116). 

Бутенко Г.В. 

 

ДО 25 числа 

щомісячно 

Довідк

а до 

Департаменту 

бюджету та 

фінансів ХМР 

- -  

 

 

 

82.  Складання меморіального 

ордеру бухгалтерського 

обліку №5  

Бутенко Г.В. ДО 30 числа 

щомісячно 

Накопичуваль-

ні відомості 

- -  

83.  Складання меморіального 

ордеру бухгалтерського 

обліку №1,8. 

Бутенко Г.В. ДО 30 числа 

щомісячно 

Накопичуваль-

ні відомості 

- -  

84.  Звіти до Департаменту 

бюджету і фінансів щодо 

фактичного споживання 

енергоносіїв та оплату за 

житлово-комунальні 

послуги за даними 

постачальників та за 

даними бухгалтерської 

звітності. 

Бутенко Г.В. ДО 18 числа  

щомісячно 

Звіти по формі 

Департаменту 

бюджетів і 

фінансів 

Заклади 

міської 

мережі 

10 число  

щомісяця 
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85.  Звіт про витрачання 

бюджетних коштів на 

утримання службового 

легкового автотранспорту 

Департаменту освіти. 

Глоба Ю.О. 

 

До 7 числа 

щоквартально 

Узагальнена 

таблиця 

 

- 

 

 

- 

 

 

86.  Контроль по заробітній 

платі комунальних закладів 

міської мережі, які 

фінансуються по освітній 

субвенції. 

Глоба Ю.О. 

 

Два рази на 

місяць 

Узагальнена 

таблиця 

Комунальні 

заклади,міськ

ої мережі 

15,30 числа  

щомісяця 

 

87.  Складання меморіальних 

ордерів бухгалтерського 

обліку №№2-о,3,4, 9, 10, 

13. 

Глоба Ю.О. 

 

ДО 30 числа 

щомісячно 

Накопичуваль-

ні відомості 

- -  

88.  Аналіз документів, що 

надходять із навчальних 

закладів міста на списання 

основних засобів і 

підготовка їх для 

управління комунального 

майна і приватизації. 

Глоба Ю.О. 

 

У міру 

надходження 

документів 

Листи з 

документами 

УО АР ХМР, 

заклади 

міської 

мережі 

За потребою  

89.  Складання розподілів 

бюджетних асигнувань. 

Глоба Ю.О. 

 

До 01 числа 

щомісячно 

Накопичуваль-

ні відомості 

- -  
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Матеріально-технічне забезпечення 

90. 2 Аналіз стану використання 

коштів бюджету  міста на 

проведення ремонтних 

робіт згідно з заходами 

розділу «Розвиток 

матеріально-технічної бази 

закладів освіти м. Харкова» 

Комплексної програми 

розвитку освіти м. Харкова 

на 2011-2017 роки у 2017 

році. 

Костюшин О.С. Лютий-жовтень Проектно-

кошторисна 

документація, 

Договори 

підряду,  Акти 

виконаних 

робіт, КБ-2, 

КБ-3 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

Постійно, 

упродовж року 

 

91. 6 Обробка інформації та 

підготовка плану 

закупівель технологічного 

обладнання для 

харчоблоків відповідно до 

Комплексної програми 

розвитку освіти м. Харкова 

на 2011-2017 роки у 2017 

році. 

Сало О.Ю. До 01.03.2017 

(січень-лютий) 

Аналітичні 

матеріали 

 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

 

До 10.01.2017  

92.  Обробка інформації та 

підготовка плану 

закупівель дитячих ігрових 

майданчиків відповідно до 

заходів розділу «Розвиток 

матеріально-технічної бази 

навчальних закладів м. 

Харкова» Комплексної 

програми розвитку освіти 

м. Харкова на 2011-2017 

роки у 2017 році. 

Сало О.Ю. До 01.12.2017 База даних УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 25.11.2017  
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93. 7 Аналіз стану організації 

санітарно-екологічного 

очищення та благоустрою 

територій навчальних 

закладів міста. 

Сало О.Ю. Щоп’ятниці 

З 15.03.2017 до 

15.05.2017 

Інформація до 

апаратної 

наради, наради 

начальників 

УО АР ХМР 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

Щоп’ятниці 

З 16.03.2017 до 

15.05.2017 

 

94.  Аналіз забезпечення 

приладами обліку 

енергоносіїв навчальних 

закладів міста. 

Сало О.Ю. До 06.06.2017 

До 07.11.2017 

Узагальнена 

інформація 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 30.05.2017 

До 31.10.2017 

 

95.  Вивчення технічного стану 

будівель та споруд 

навчальних закладів міста. 

Костюшин О.С. До 05.04.2017 

До 05.11.2017 

 

База даних УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 30.03.2017 

До 30.10.2017 

 

 

96. 3 Аналіз  інформації УО до 

міських штабів з питань 

підготовки навчальних 

закладів до роботи в 

осінньо-зимовий період 

2017-2018 років. 

Костюшин О.С. 

Сало О.Ю. 

Червень – 

вересень 

Узагальнена 

інформація 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

Згідно з планом 

проведення 

міських штабів 

щодо 

підготовки 

міського 

господарства до 

роботи в 

опалювальний 

період 

 

97.  Аналіз якості підготовки 

навчальних закладів до 

роботи в опалювальний 

період 2017-2018 років. 

Костюшин О.С. 

 

До 01.07.2017 

До 01.08.2017 

До 01.09.2017 

До 01.10.2017 

 

Узагальнені 

звіти, 

відповідно до 

графіків 

підготовки 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 30.06.2017 

До 30.07.2017 

До 31.08.2017 

До 30.09.2017 

 

98. 1 Формування перспек-

тивного плану капітальних 

ремонтів навчальних 

закладів міста на 2017 рік. 

Костюшин О.С. До 30.11.2017 

(вересень – 

листопад) 

Дефектні акти УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 20.10.2017  
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99.  Аналіз стану 

технологічного обладнання 

з метою його оновлення. 

Сало О.Ю. 

 

До 01.12.2017 База даних УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 25.11.2017  

Забезпечення методичної роботи, спрямованої на підвищення компетентності педагогічних працівників 

100.  Аналіз результативності 

участі учнів ЗНЗ міста 

Харків у фінальних етапах 

Всеукраїнських турнірів, 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України у 

2016/2017 навчальному 

році. 

Гостиннікова О.М. до 12.06.2017 Довідка на 

апаратну 

нараду, нараду 

начальників 

УО АР ХМР 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

до 16.05.2017  

101.  Аналіз стану передплати 

періодичних видань 

«Педагогічна преса». 

 

Бут-Гусаїм Н.В. до 15.06.2017 

до 15.12.2017 

 

Інформація 

до ДНІО 

ХОДА 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

до 09.06.2017 

до 08.12.2017 

 

 

102.  Аналіз стану забезпечення 

навчальних закладів 

підручниками, навчальною, 

довідковою та методичною 

літературою. 

Бут-Гусаїм Н.В. червень, 

вересень 

Інформація для 

узагальнення 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

до 26.06.2017  

103.  Аналіз стану міжнародного 

співробітництва в навчаль-

них закладах м. Харкова. 

 

Онасько Х.О. 19.06.2017 

 

Інформація до 

апаратної 

наради, наради 

заступників 

начальників 

УО АР ХМР 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

29.05.2017 
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104.  Аналіз стану забезпечення 

учнів 9-х класів новими 

підручниками. 

Бут-Гусаїм Н.В. по мірі 

надходження 

нових 

підручників 

Інформація до 

КЗ «Харківська 

академія 

неперервної 

освіти» 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

по мірі 

надходження 

нових 

підручників 

 

Робота зі зверненнями громадян 

105.  Аналіз роботи управлінь 

освіти районів міста щодо 

виконання Законів України 

«Про звернення громадян» 

та «Про доступ до 

публічної інформації». 

Закіпний М.М. До 27.04.2017 Довідка до 

апаратної 

наради, наради 

начальників 

УО АР ХМР До 01.04.2017  

106.  Аналіз стану роботи 

Департаменту освіти із 

зверненнями громадян та 

службовою 

кореспонденцією. 

Закіпний М.М. 

Кожевнікова М.В. 

Перший 

понеділок 

півріччя 

Довідка до 

апаратної 

наради 

Структурні 

підрозділи ДО 

ХМР 

До 27 числа 

останнього 

місяця півріччя 

 

Забезпечення управлінської діяльності 

107.  Аналіз стану виконання 

наказів по Департаменту 

освіти та рішень апаратних 

нарад. 

Закіпний М.М. 

Кожевнікова М.В. 

Перший 

понеділок 

півріччя 

Довідка до 

апаратної 

наради 

Структурні 

підрозділи ДО 

ХМР 

До 27 числа 

останнього 

місяця півріччя 

 

108.  Аналіз результативності 

управлінської діяльності 

управлінь освіти 

адміністрацій районів ХМР 

та підпорядкованих їм 

навчальних закладів у 2016 

році. 

Віцько О.В. До 01.02.2017 

 

Рейтинг УО АР 

ХМР 

Інформація до 

апаратної 

наради, наради 

начальників 

УО АР ХМР 

УО АР ХМР 

Структурні 

підрозділи ДО 

ХМР 

До 15.01.2017 

за Циклограмою 

подання звітів до 

інформаційної 

бази для 

розрахунків 

рейтингів 

 

109.  Аналіз ходу виконання 

Плану роботи 

Департаменту освіти на 

2017 рік. 

Віцько О.В. До 27.06.2017 

До 26.12.2017 

Довідки на 

апаратні 

наради 

Структурні 

підрозділи ДО 

ХМР 

До 20.07.2017 

До 19.12.2017 
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110.  Аналіз ходу виконання 

Комплексної програми 

розвитку освіти  

м. Харкова на 2011-2017 

роки. 

Віцько О.В. До 01.07.2017 

До 28.11.2017 

Звіт для 

постійних 

депутатських 

комісій 

УО АР ХМР 

Структурні 

підрозділи ДО 

ХМР 

До 24.06.2017 

До 21.11.2017 

 

Оприлюднення публічної інформації у вигляді наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних  

та веб-порталі відкритих даних Харкова 

111.  Довідник навчальних 

закладів та управлінь 

освіти м. Харкова. 

Розміщують 

Дегтярьова О.А. 

Войтенко Є.О. 

За 

виникненням 

змін 

Публікація 

документів на 

веб-порталах 

відкритих 

даних 

Готує 

Дегтярьова 

О.А. 

 

За виникненням 

змін 

 

112.  Інформація про органі-

заційну структуру 

Департаменту освіти 

Харківської міської ради. 

Розміщують 

Дегтярьова О.А. 

Войтенко Є.О. 

За 

виникненням 

змін 

Публікація 

документів на 

веб-порталах 

відкритих 

даних 

Готує 

Закіпний М.М. 

 

За виникненням 

змін 

 

113.  Звіт про використання 

бюджетних коштів 

Департаментом освіти 

Харківської міської ради. 

Розміщують 

Дегтярьова О.А. 

Войтенко Є.О. 

Щоквартально 

 

 

Публікація 

документів на 

веб-порталах 

відкритих 

даних 

Готує 

Коротка Л.В. 

 

Щоквартально 

 

 

 

114.  Звіти щодо задоволення 

запитів на інформацію 

Департаментом освіти 

Харківської міської ради. 

Розміщують 

Дегтярьова О.А. 

Войтенко Є.О. 

Щоквартально 

 

 

Публікація 

документів на 

веб-порталах 

відкритих 

даних 

Готує 

Кожевнікова 

М.В. 

 

Щоквартально 

 

 

 

115.  Річний план закупівель 

Департаменту освіти 

Харківської міської ради. 

Розміщують 

Дегтярьова О.А. 

Войтенко Є.О. 

За 

виникненням 

змін 

Публікація 

документів на 

веб-порталах 

відкритих 

даних 

Готує 

Коротка Л.В. 

 

 

За виникненням 

змін 
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116.  Інформація про систему 

обліку, види інформації, 

яка зберігається 

Департаментом освіти 

Харківської міської ради. 

Розміщують 

Дегтярьова О.А. 

Войтенко Є.О. 

1 раз на рік 

До 05.01 

Публікація 

документів на 

веб-порталах 

відкритих 

даних 

Готує 

Кожевнікова 

М.В. 

 

1 раз на рік 

До 05.01 

 

117.  Реєстр (перелік) наборів 

відкритих даних 

Департаменту освіти 

Харківської міської ради. 

Розміщують 

Дегтярьова О.А. 

Войтенко Є.О. 

За 

виникненням 

змін 

Публікація 

документів на 

веб-порталах 

відкритих 

даних 

Готує 

Закіпний М.М. 

 

За виникненням 

змін 

 

118.  Накази Департаменту 

освіти Харківської міської 

ради. 

Розміщують 

Дегтярьова О.А. 

Войтенко Є.О. 

За 

виникненням 

змін 

Публікація 

документів на 

веб-порталах 

відкритих 

даних 

Готує 

Закіпний М.М. 

 

За виникненням 

змін 

 

119.  Фінансова звітність 

Департаменту освіти 

Харківської міської ради. 

Розміщують 

Дегтярьова О.А. 

Войтенко Є.О. 

Щоквартально Публікація 

документів на 

веб-порталах 

відкритих 

даних 

Готує 

Коротка Л.В. 

 

 

Щоквартально  

120.  Перелік укладених 

договорів Департаментом 

освіти Харківської міської 

ради. 

Розміщують 

Дегтярьова О.А. 

Войтенко Є.О. 

За 

виникненням 

змін 

Публікація 

документів на 

веб-порталах 

відкритих 

даних 

Готує 

Коротка Л.В. 

 

 

За виникненням 

змін 

 

 

4.3. Організаційна робота з навчальними закладами системи освіти / підвідомчою мережею 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу Відповідальні особи 

Термін 

проведення 

Розпорядчі документи  

ДО 

Відмітка про 

виконання 

Забезпечення навчально-виховного процесу 
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1.  Робота з формування, затвердження робочих 

навчальних планів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста на 2017/2018 

навчальний рік. 

Шепель В.М. 

 

Квітень-

червень 

Наказ про порядок роботи 

 

2.  Організація відпочинку та оздоровлення 

дітей улітку 2017 року на базі навчальних 

закладів міста. Воробйова Н.М. 

 

Квітень- 

Вересень 

 

Накази про організацію та  

про створення  

комісії з  

відкриття табору на базі 

щколи-інтернату №14 

 

 

Виховна робота 

3.  Міський конкурс дружин юних пожежних 

серед загальноосвітніх навчальних закладів. 

Тарасенко І.М. 

Дзюба Т.В. 

Квітень Накази про організацію та 

підбиття підсумків 
 

4.  Міська Спартакіада допризовної молоді та 

військово-спортивна гра «Патріот» серед 

допризовної молоді. 

Зелінський Ю.І. 

 

Квітень - 

травень 

Накази про організацію та 

підведення підсумків 

 

 

5.  Міський огляд-конкурс на визначення 

кращого загальноосвітнього навчального 

закладу з організації роботи з допризовною 

молоддю і військово-патріотичного 

підростаючого покоління. 

Зелінський Ю.І. 

Березень-

квітень 

Накази про організацію та 

підведення підсумків 
 

Виявлення обдарованої молоді та її соціальна підтримка 

6.  Міські змагання з технічного моделювання 

серед учнівської молоді молодшого 

шкільного віку. 

Дзюба Т.В. 

 

Березень 
Накази про організацію та 

підведення підсумків 
 

7.  Міський конкурс «Учень року – 2017». Демкович Т.О. Січень-квітень  Наказ про організацію та 

підведення підсумків 
 

8.  Олімпіада для випускників шкіл І ступеня 

«Путівка в науку». 

Дулова А.С. 

Гостиннікова О.М. 

Квітень  Накази про організацію та 

підведення підсумків 
 

9.  Урочистий прийом Харківським міським 

головою стипендіатів «Обдарованість», 

«Кращий учень навчального закладу». 

Дулова А.С. 

Реформат М.І. 

Коротка Л.В. 

Жовтень Наказ про проведення 
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10.  Міські учнівські турніри. методисти НМПЦ За календарем 

проведення 

міських 

змагань 

Накази про організацію та 

підведення підсумків 

 

11.  ІІ (міський) етап Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів. 

Демкович Т.О. За календарем 

проведення 

олімпіад 

Накази про організацію та 

підведення підсумків 
 

Сприяння підвищенню професійної майстерності педагогів 

12.  Міська серпнева конференція педагогічних 

працівників. 

Дулова А.С. Серпень Наказ про проведення 

Резолюція конференції 
 

13.  Проведення фіналу міського конкурсу 

«Учитель року – 2017». 

Дулова А.С. 

 

Січень Наказ про підведення 

підсумків 
 

14.  Проведення міського конкурсу «Учитель 

року – 2018». 

Дулова А.С. 

 

Жовтень-

листопад 
Накази про проведення   

Забезпечення взаємодії з батьківською громадськістю  

1. Координація взаємодії з Міською 

батьківською радою. 

Тарасенко І.М Упродовж року 

Протоколи засідань Ради  

 



РОЗДІЛ 5. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

Методична проблема: «Науково-методичний супровід процесу впровадження 

компетентнісного та діяльнісного підходів у навчанні, вихованні, управлінні» 

 

5.1. Організація навчання різних категорій педагогічних працівників 

5.1.1. Постійно діючий семінар для новопризначених керівників шкіл «Основи 

управління загальноосвітнім навчальним закладом» 

 

 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Місце 

проведення 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1.  Нормативні вимоги до 

ведення ділової 

документації у 

навчальному закладі. 

Січень 

 

НМПЦ 

 

Шепель В.М. 

Подаруєва С.В. 

 

 

2.  Основні напрямки 

управлінської діяльності з 

питань запобігання всім 

видам дитячого 

травматизму. 

Управлінська діяльність 

щодо організації 

харчування у навчальному 

закладі. 

Лютий НМПЦ Тарасенко І.М. 

 

 

 

 

Воробйова Н.М. 

 

3.  Основні вимоги до 

планування роботи 

навчального закладу. 

Квітень НМПЦ 

 

Віцько О.В. 

Літвінова В.В. 

 

 

4.  Вимоги до організації 

фінансово-господарської 

діяльності навчального 

закладу. 

Вересень НМПЦ 

 

Коротка Л.В. 

Костюшин О.С. 

 

5.  Основні складові 

організації та підвищення 

ефективності виховного 

процесу у навчальному 

закладі. 

Жовтень 

 

ХНВК 

№ 112 

Тарасенко І.М. 

Подаруєва С.В. 

 

 

6.  Нормативні вимоги до 

ведення документації з 

кадрових питань. 

Листопад 

 

НМПЦ 

 

Леонова А.М. 

Подаруєва С.В. 
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5.1.2. Науково-методичні заходи для новопризначених завідувачів дошкільних 

навчальних закладів. Школа молодого керівника дошкільного навчального закладу 

 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 

Місце 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  Основні напрямки 

управлінської діяльності з 

питань запобігання всім 

видам дитячого травма-

тизму. 

Січень НМПЦ Тарасенко І.М. 

Білогрищенко Н.П. 

 

 

2.  Організація фізкультурно-

оздоровчої роботи в 

дошкільному навчаль-

ному закладі. 

Лютий НМПЦ 

 

Білогрищенко Н.П. 

Осьмачко О.І. 

 

 

3.  Основні вимоги до 

планування роботи 

дошкільного навчального 

закладу. 

Квітень НМПЦ 

 

Білогрищенко Н.П. 

Осьмачко О.І. 
 

4.  Нормативно-правові 

вимоги до проведення 

атестації педагогічних 

працівників. 

Вересень НМПЦ 

 

Леонова А.М. 

Подаруєва С.В.  

Осьмачко О.І. 

 

5.  Вимоги до організації 

фінансово-господарської 

діяльності навчального 

закладу. 

Листопад НМПЦ 

 

Коротка Л.В.  

Костюшин О.С.  
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5.1.3. Науково-методичні заходи для завідувачів та методистів методичних 

центрів управлінь освіти 

 

 

№  

з/п Зміст заходу 
Термін 

виконання 

Місце 

проведення 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Засідання міської 

методичної ради. 

Щоквар-

тально 

НМПЦ Дулова А.С.  

2 Семінар-практикум для 

методистів РМЦ УО АР 

ХМР з початкового 

навчання «Формування 

ціннісного ставлення до 

читання як джерела 

знань і засобу 

естетичного задоволення 

в учнів початкової 

школи». 

Лютий НМПЦ Попова Л.В.  

3 Науково-методичний 

семінар. для методистів 

РМЦ УО АР ХМР, які 

відповідають за 

міжнародне співробіт-

ництво «Досвід, 

проблеми та перспек-

тиви розвитку міжна-

родного співробітництва 

у сфері освіти». 

Лютий НМПЦ Онасько Х.О.  

4 Науково-практичний 

семінар для керівників 

позашкільних 

навчальних закладів 

«Компетентнісний підхід  

як основа формування 

соціально активної, 

творчої особистості у 

позашкільному 

навчальному закладі». 

Травень 

 

 

 

ЦПО 

«Старт» 

 

 

Дзюба Т.В.  

5 Семінар для методистів з 

бібліотечних фондів: 

«Основні напрямки 

діяльності шкільної 

бібліотеки у 2017/2018 

навчальному році». 

Серпень НМПЦ Бут-Гусаїм Н.В.  
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6 Науково-практичний 

семінар для методистів 

РМЦ УО «Створення 

здоров’язбережуваль-

ного та здоров’я-

формуючого освітнього 

простору навчального 

закладу з урахуванням 

моніторингу 

захворювань учнів». 

Жовтень НПМЦ Тарасенко І.М. 

Попова Л.В. 

 

7 Семінар для методистів 

методичних центрів 

управлінь освіти 

адміністрацій районів, 

які опікуються 

дошкільною освітою: 

«Форми та методи 

підвищення 

професійного рівня 

педагогічних 

працівників дошкільних 

навчальних закладів». 

Листопад НМПЦ Осьмачко О.І.  
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5.2. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу та управлінської 

діяльності 

 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1.  Інструктивні наради для 

методистів з бібліотечних фондів: 

- опрацювання інструктивно-

методичних, розпорядчих 

документів, що стосуються 

проведення ІІ етапу конкурсного 

відбору оригінал-макетів 

підручників для учнів 9-х класів; 

- організація перерозподілу 

підручників між районами міста. 

Березень- 

квітень  

 

 

 

 

 

 

Серпень 

Бут-Гусаїм Н.В.  

2.  Нарада з відповідальними за 

інклюзивну освіту «Створення 

умов рівного доступу до якісної 

освіти дітям із особливими 

потребами шляхом організації 

інклюзивного навчання». 

Травень Шепель В.М. 

Літвінова В.В. 

Осьмачко О.І. 

 

3.  Оновлення банків даних: 

- «Забезпечення підручниками 

учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів міста»; 

 

- «Переможці міського конкурсу 

«Учень року»; 

- «Мережа шкільних музеїв 

загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів». 

- «Кращі педагогічні працівники, 

чиї учні стали переможцями 

Міжнародних та Всеукраїнських 

олімпіад, турнірів, конкурсу - 

захисту МАН»; 

- «Міський банк Обдарованість»; 

- «Переможці конкурсу «Учитель 

року»; 

- «Інноваційна та 

експериментальна діяльність в 

навчальних закладах міста; 

- «Мережа органів учнівського 

самоврядування»; 

- «Шкільні Євроклуби». 

 

По мірі 

надходження 

нових 

підручників 

Квітень 

 

Травень 

 

 

Серпень 

 

 

 

 

Вересень 

Жовтень 

 

Жовтень - 

листопад 

 

Листопад 

 

Листопад 

 

Бут-Гусаїм Н.В. 

 

 

 

Демкович Т.О. 

 

Дзюба Т.В. 

 

 

Гостиннікова О.М. 

 

 

 

 

Реформат М.І. 

Подаруева С.В. 

 

Осьмачко О.І. 

 

 

Полякова І В. 

 

Онасько Х.О. 

 

 

 



141 

 

 

5.3. Організаційно-методична діяльність 

 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Науково-методичний супровід 

проведення міського конкурсу: 

- «Учитель року - 2017»; 

- «Учитель року - 2018» 

 

 

Січень 

Жовтень- 

грудень 

Дулова А.С.  

2 Проведення  міського конкурсу 

студентських проектів «Харків – 

місто молодіжних ініціатив» 

спільно з Департаментом сім’ї, 

молоді та спорту 

Лютий- 

червень 

Дулова А.С. 

Бут-Гусаїм Н.В. 

Гостиннікова О.М. 

Реформат М.І. 

Дзюба Т.В. 

Попова Л.В. 

 

3. Підготовка та проведення 

серпневої конференції 

педагогічних працівників. 

Серпень Дулова А.С.  

 

5.4. Розробка та випуск методичних та інформаційних матеріалів 

 

 

№ 

з/п 
Назва видання 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Підготовка та випуск збірника 

методичних рекомендацій та 

інформаційно-аналітичних 

матеріалів. 

Серпень-

вересень 

Дулова А.С., 

Гостиннікова О.М.,  

Реформат М.І., 

Полякова І.В., 

Осьмачко О.І., 

Попова Л.В., 

Демкович Т.О., 

Дзюба Т.В. 

 

 

 

5.5. Організаційно-методичне забезпечення виконання заходів розділу 

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

програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 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 

організації роботи з обдарованою 

Лютий 

Вересень 

 

Реформат М.І.  
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молоддю. 

1.2. Проведення науково-

практичного семінару для 

методистів районних методичних 

центрів, які координують роботу 

з обдарованими учнями  

«Співробітництво з вищими 

навчальними закладами: 

формування  єдиного освітнього 

простору для обдарованих учнів» 

на базі НМПЦ. 

Квітень 

 

 

 

Реформат М.І. 

Гостиннікова О.М. 

 

 

1.3. Підготовка інформаційно-

аналітичних матеріалів 

«Інтелектуальні учнівські 

змагання у м. Харкові у 

2016/2017 навчальному році». 

Серпень Гостиннікова О.М.  

1.4. Забезпечення висвітлення 

результатів проведення заходів 

Проекту  «Обдарована молодь» 

на  офіційному сайті 

Департаменту освіти та в засобах 

масової інформації. 

Протягом 

року 

Реформат М.І. 

Гостиннікова О.М. 

 

2. Виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку 

2.1. Проведення міських учнівських 

командних турнірів: 

- юних істориків; 

- юних журналістів; 

- юних математиків; 

- юних хіміків; 

- юних економістів; 

- юних правознавців; 

- юних біологів; 

- юних географів; 

- юних фізиків;  

- юних інформатиків; 

- юних винахідників і 

раціоналізаторів. 

Згідно з 

календарем 

міських 

учнівських 

турнірів 

Гостиннікова О.М.  

2.2. Проведення міської відкритої 

конференції-конкурсу для учнів 

9-11-х класів ліцеїв і гімназій 

«Каразінський колоквіум». 

Січень-

квітень 

Реформат М.І. 

 

 

2.3. Організація і проведення 

міського    конкурсу    «Учень 

року - 2017». 

Січень-

квітень 

Демкович Т.О.  

2.4. Проведення міського турніру 

з основ інформатики для учнів 5-

7-х класів. 

Квітень Гостиннікова О.М. 

Войтенко Є.О. 

 

2.5. Проведення міської олімпіади 

для випускників школи І ступеня 

«Путівка в науку». 

Квітень Попова Л.В.  

2.6. Проведення ІІ (міського в Жовтень- Демкович Т.О.  
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м. Харкові) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

математики, фізики та 

інформатики. 

грудень 

2.7. Проведення міського конкурсу 

знавців української мови 

«Філолог-ерудит» для учнів 5-7-х 

класів загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Харкова. 

Листопад Демкович Т.О.  

2.8. Проведення ІІ (міського) етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів 

серед загальноосвітніх 

навчальних закладів міської 

мережі м. Харкова. 

Жовтень-

грудень 

Демкович Т.О.  

2.9. Забезпечення участі обдарованих 

дітей та молоді  у Міжнародних 

та Всеукраїнських олімпіадах, 

турнірах, конкурсах, фестивалях, 

змаганнях, обміні дитячими і 

молодіжними делегаціями, 

«інтелектуальному туризмі». 

Упродовж 

року 

Гостиннікова О.М. 

Реформат М.І. 

 

 

2.10. Проведення моніторингу 

результативності участі учнів у 

турнірах та інших міських 

інтелектуальних змаганнях. 

Травень 

 

Гостиннікова О.М.  

2.11. Здійснення аналізу результатів 

участі учнів м. Харкова 

у Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах та Всеукраїнському 

конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України. 

Червень 

 

Гостиннікова О.М.  

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,  учнями 

та студентами, нагородженими 

стипендіями «Обдарованість» та 

«Кращий учень  навчального 

закладу». 

Травень 

Жовтень 

Дулова А.С. 

Реформат М.І. 

 

 

3.2. Організаційна робота щодо 

призначення 120  персональних 

стипендій міського голови 

«Обдарованість». 

Травень-

вересень 

Реформат М.І. 

 

 

3.3. Організаційна робота щодо Травень- Подаруєва С.В.  
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призначення 264 стипендій 

«Кращий учень навчального 

закладу». 

вересень  

3.4. Підготовка матеріалів для 

видання буклету «Обдарована 

молодь. 2017/2018 навчальний 

рік». 

Вересень Реформат М.І. 

Подаруєва С.В. 

 

 

 

5.6. Організаційно-методичне забезпечення реалізації заходів розділу 

«Інформаційні та комунікаційні технології в освіті» Комплексної програми розвитку 

освіти м. Харкова на 2011-2017 роки 

 

 
№ 

з/п 

Зміст заходу Термін Відповідальний Відмітка 

про вико-

нання 

1.  Проведення моніторингу стану 

інформатизації навчальних 

закладів м. Харкова. 

До 20.10.2017 Дегтярьова О.А.  

2.  Аналіз наявності санітарних 

паспортів кабінетів інформатики 

та інформаційно-комунікаційних 

технологій навчання. 

До 20.09.2017 Войтенко Є.О. 

 

 

3. 

 

Адміністрування, модернізація, 

вдосконалення структури та 

інформаційне наповнення 

контенту офіційного сайту 

Департаменту освіти Харківської 

міської ради. 

Упродовж 

року 

Войтенко Є.О.  

4. Аналіз функціонування сайтів 

управлінь освіти адміністрації 

районів Харківської міської ради 

та навчальних закладів міського 

підпорядкування. 

Щомісячно 

До 10 числа 

 

Дегтярьова О.А.  

5. Адміністрування, модернізація, 

вдосконалення структури 

офіційного форуму Департаменту 

освіти Харківської міської ради. 

Упродовж 

року 

Войтенко Є.О.  

6. Інформаційне наповнення, 

розвиток та розширення 

можливостей проекту «Шкільна 

Інтернет-бібліотека» 

Упродовж 

року 

Войтенко Є.О.  

7. Ведення архіву фотоматеріалів 

Департаменту освіти. 

Упродовж 

року  

Войтенко Є.О.  

8. Супровід діяльності навчальних 

закладів м. Харкова у програмних 

комплексах «Курс: Школа», 

«Курс: Дошкілля». 

Упродовж 

року 

Дегтярьова О.А.  
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9. Адміністрування інформаційно-

телекомунікаційної системи 

державної наукової установи 

«Інститут освітньої аналітики» 

«Державна інформаційна система 

освіти» та здійснення контролю за 

ефективною роботою в ній 

навчальних закладів м. Харкова. 

Упродовж 

року  

 

 

 

Дегтярьова О.А.  

10. Проведення навчально-

методичних семінарів: 

- для працівників ЛКТО та 

завідувачів МЦ УО АР 

ХМР за темою: 

«Використання хмарових 

технологій в управлінській 

діяльності та методичній 

роботі»; 

- для працівників ЛКТО та 

завідувачів МЦ УО АР 

ХМР за темою: 

«Дистанційне навчання у 

сучасній школі». 

 

 

Квітень 

 

 

 

 

 

 

Листопад 

 

 

Дегтярьова О.А. 

 

 

 

 

 

 

Дегтярьова О.А. 

 

 

11. Проведення творчого конкурсу 

для педагогічних працівників на 

кращий дистанційний курс в 

системи дистанційного навчання 

«Доступна освіта». 

Вересень-

жовтень 

Дегтярьова О.А. 

Дулова А.С. 

 

12. Проведення Кубку з пошуку 

в мережі Інтернет для учнів 5-11-х 

класів серед навчальних закладів 

м. Харкова. 

Березень Дегтярьова О.А. 

 

 

13. Навчально-методичний семінар 

для учителів математики, 

інформатики та англійської мови – 

учасників конкурсу на кращий 

дистанційний курс  «Підготовка 

вчителів-тьюторів дистанційних 

курсів системи дистанційного 

навчання «Доступна освіта». 

Вересень 

 

Дегтярьова О.А. 

Дулова А.С. 

 

14. Адміністрування системи 

дистанційного навчання 

«Доступна освіта». 

Упродовж 

року 

Войтенко Є.О.  
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5.7. Організаційно-методичне забезпечення заходів розділу «Моніторингові 

дослідження якості освіти»  Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-

2017 роки 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Відмітка 

про вико-

нання 

1. Моніторинг результативності 

участі учнів в турнірах та інших 

міських інтелектуальних. 

змаганнях 

Травень Гостиннікова О.М.  

2. Моніторинг стану розвитку 

учнівського самоврядування в 

навчальних закладах. 

Червень Полякова І.В.  

3. Моніторинг результатів участі 

учнів м. Харкова у 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах та Всеукраїнському 

конкурсі-захисті науково- 

дослідницьких робіт учнів-членів. 

МАН України 

Червень Гостиннікова О.М.  

 

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 вико-

нання 

Науково-методичне та інформаційне забезпечення роботи 

1.1. Проведення засідань Ради кураторів 

та консультантів з питань 

супроводу діяльності органів 

учнівського самоврядування. 

Двічі на рік 

 

Полякова І.В.  

1.2. Проведення засідань 

Координаційної ради Харківської 

міської організації учнівського 

самоврядування (ХМОУС). 

Щоквартально Полякова І.В.  

1.3. Поповнення електронної бази 

нормативно-правових документів, 

які регламентують діяльність 

органів учнівського 

самоврядування та дитячих 

громадських організацій. 

Упродовж 

року 

Полякова І.В.  

Виявлення лідерів та створення умов для їх розвитку і роботи в органах учнівського 

самоврядування 

2.1. Організація навчання лідерів 

учнівського самоврядування в: 

- «Школі лідера»,  

- «Школі журналіста»,  

- «Школі розвитку «Мер міста». 

Щоквартально Полякова І.В  
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2.2 Проведення форумів, зльотів, 

турнірів: 

- турніру команд міського 

Дебатного клубу шкільної ліги; 

- зльоту юних миротворців та 

волонтерів навчальних закладів 

м. Харкова. 

 

 

Березень-

квітень 

Листопад 

Полякова І.В.  

2.3 Проведення учнівських форумів та 

конференцій: 

- «Велика рада старшокласників 

м. Харкова»; 

- звітно-виборча конференція 

Харківської міської організації 

учнівського самоврядування. 

 

 

Вересень 

 

Листопад 

Полякова І.В.  

2.4. Проведення конкурсів, фестивалів 

Харківської міської організації 

учнівського самоврядування: 

- конкурсу проектних ініціатив 

«Марафон унікальних справ 

ХМОУС»; 

- фестивалю шкільних ЗМІ. 

 

 

 

Грудень 

 

 

Квітень 

Полякова І.В.  

2.5 Висвітлення на сторінці «Учнівське 

самоврядування» офіційного сайту 

Департаменту освіти змісту й 

результативності діяльності органів 

учнівського самоврядування. 

Упродовж 

року 

Полякова І.В.  

2.6 Організація співпраці органів 

учнівського самоврядування зі 

студентським самоврядуванням 

вищих навчальних закладів та 

Молодіжною радою при 

Харківському міському голові. 

Упродовж 

року 

Полякова І.В. 

 

 

2.7 Налагодження міжрегіональних та 

міжнародних зв’язків з 

молодіжними громадськими 

організаціями. 

 

Упродовж 

року 

Полякова І.В..  

5.9. Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Науково-методичне та інформаційне забезпечення виховної роботи в навчальних 

закладах міста 

1.1 Поповнення нормативно-правової 

бази з питань національно-

патріотичного виховання на 

сторінці «Я – українець, 

громадянин, патріот» сайту 

Департаменту освіти та 

Упродовж 

року 

Дзюба Т.В.  

Полякова І.В. 

Войтенко Є.О. 
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висвітлення інформації  про  

заходи, що проводяться в межах 

реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та 

молоді. 

1.2 Проведення засідань Ради з 

питань національно-патріотич-

ного виховання дітей та молоді. 

Двічі на рік Дзюба Т.В. 

Полякова І.В. 

 

1.3 Проведення семінару для 

методистів з виховної роботи та 

кураторів учнівського 

самоврядування «Підтримка 

громадської діяльності школярів в 

освітньому просторі міста». 

Жовтень Полякова І.В.   

1.4 Здійснення аналізу 

результативності участі районів у 

міських конкурсах національно- 

патріотичного спрямування. 

Червень Дзюба Т.В.  

1.5 Організація співпраці з 

представниками органів місцевого 

самоврядування та громадських 

організацій у сфері національно-

патріотичного виховання, 

залучення батьківської 

громадськості до популяризації 

досвіду патріотичного виховання 

Упродовж 

року 

Дзюба Т.В.  

Полякова І.В. 

 

 

1.6 Розміщення на сторінках 

Інтернет- бібліотеки: 

- кращих учнівських проектів 

«Харків очима небайдужих 

дітей»; 

- кращих учнівських творів 

конкурсу «Мій родовід». 

Червень  

 

Попова Л.В.  

Дзюба Т.В. 

Демкович Т.О. 

 

2. Створення умов щодо формування громадянської свідомості особистості в межах 

реалізації проекту «Я - харків’янин» 

2.1 Проведення міського конкурсу 

учнівських проектів для учнів 3-6 

класів «Харків очима небайдужих 

дітей». 

Лютий-

квітень 

Дзюба Т.В. 

Попова Л.В. 

 

2.2 Організація та проведення 

«Фестивальної весни»: 

- «Веселкою сплелися кольори» 

(до Дня української вишиванки); 

- «Патріоти України» (естафета 

патріотичних справ до Дня 

пам’яті та примирення). 

 

 

Квітень-

травень 

 

Полякова І.В.  

2.3 Міський конкурс учнівських 

творчо-пошукових робіт «Мій 

родовід» у номінаціях: «Мій 

родовід: від витоків 

до сучасності»,  «Героїка 

Квітень-

травень 

Демкович Т.О.  
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сьогодення України в історії моєї 

родини», «Традиції моєї родини». 

2.4 Проведення спільно з ХНУМГ 

імені О.М.Бекетова науково-

практичного конкурсу «Основи 

безпеки життєдіяльності» для 

учнів 10-11-х класів. 

Квітень  Попова Л.В.  

2.5 Проведення міської військово- 

спортивної гри «Патріот». 

Травень Зелінський Ю.І.  

2.6 Проведення форуму шкільних 

Євроклубів. Круглий стіл 

«Діяльність шкільних Євроклубів 

як засіб інтеграції в європейський 

життєвий простір». 

Жовтень Онасько Х.О.  

2.7 Проведення до Дня української 

писемності та мови 

лінгвістичного Інтернет-змагання 

серед учнів 5-7-х класів «Філолог-

ерудит». 

Листопад Бут-Гусаїм Н.В. 

Демкович Т.О. 

 

2.8 Проведення міського конкурсу 

дружин юних пожежних серед 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Квітень Дзюба Т.В. 

Тарасенко І.М. 

 

2.9 Реалізація проектів шкільних 

дитячо-юнацьких організацій, 

проведення акцій волонтерських 

учнівських загонів: 

- «Хочу жити без війни»; 

-  «Історія однієї вулиці»; 

- «Мої земляки - герої»; 

- «Діти знають як зробити світ 

кращим»; 

- «Родинне коло Слобожанщини. 

 

 

 

 

Квітень 

Травень 

Жовтень 

Листопад 

 

Грудень 

Полякова І.В.  

2.10 Розміщення на сторінках 

Інтернет-бібліотеки: 

- кращих учнівських робіт 

міського конкурсу учнівських 

проектів «Харків очима 

небайдужих дітей»; 

- кращих учнівських творів 

конкурсу «Мій родовід». 

 

Травень Войтенко Є.О. 

 

Попова Л.В. 

Дзюба Т.В. 

 

Демкович Т.О. 
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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.  Стратегія розвитку міста 

Харкова до 2020 року. 

До 15.12.2017 Узагальнення 

для звітування 

перед ХМР 

Віцько О.В. 

Начальники 

відділів ДО, 

директор НМПЦ 

у межах 

компетенції 

відділів та центру 

2.  Комплексна програма 

розвитку освіти м. Харкова 

на 2011-2017 роки 

за розділами. 

Двічі на рік: 

за І півріччя  

та за рік 

Узагальнення 

для звітування 

перед ХМР 

(постійна 

комісія) 

Віцько О.В. 

Начальники 

відділів ДО, 

директор НМПЦ 

у межах 

компетенції 

відділів та центру 

3.  Міська Комплексна 

програма «Назустріч дітям» 

на 2011-2017 роки. 

До 15.03.2017 

До 15.06.2017 

До 15.09.2017 

До 15.12.2017 

Поточний 

аналіз стану 

роботи 

Літвінова В.В. 

 

Державні та регіональні програми 

 

№ Назва програми 

Термін подання 

інформації до 

Департаменту 

освіти 

Призначення 

звітності  

Відповідальний 

в Департаменті 

освіти 

1.  Обласна програма розвитку 

освіти «Новий освітній 

простір Харківщини» на 

2014-2018 роки.  

 

До 15.12.2017 Описовий звіт Віцько О.В. 

Начальники 

відділів ДО, 

директор НМПЦ 

у межах 

компетенції 

відділів та центру 

2.  Освітній проект «Виховний 

простір Харківщини» 

(рішення розширеної Колегії 

Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної 

державної адміністрації 

19 жовтня 2016 року). 

 

До 15.06.2017 Описовий звіт Дулова А.С. 

Полякова І.В. 
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3.  Державна соціальна 

програма протидії торгівлі 

людьми на період до 2020 

року» (постанова Кабінету 

Міністрів України 

від 24.02.2016 № 111). 

До 10.06.2017 

До 10.12.2017 

Описовий звіт Літвінова В.В. 

4.  План дій з реалізації 

Національної стратегії у 

сфері прав людини на період 

до 2020 року (розпорядження 

Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2015 року 

№ 1393-р). 

До 15.03.2017 

До 15.06.2017 

До 15.09.2017 

До 15.12.2017 

Описовий звіт  Літвінова В.В. 

 

 

 
5.  Інформація про проведення 

інформаційно-освітньої 

роботи щодо запобігання 

поширенню тютюнокуріння, 

наркоманії та вживання 

алкогольних напоїв серед 

дітей, учнівської молоді на 

виконання листа 

Міністерства освіти і науки 

України від 30.09.2016 

№ 1/9-515. 

До 01.06.2017 Описовий звіт  Літвінова В.В. 

6.  Розпорядження Президента 

України від 11.06.2007 

№ 119 «Про заходи щодо 

захисту дітей, батьки яких 

загинули під час виконання 

службових обов’язків» 

(працівників право-

охоронних органів, 

військовослужбовців, у т.ч. 

у зоні проведення АТО, 

шахтарів). 

До 15.03.2017 

До 15.09.2017 

Описовий звіт Літвінова В.В. 

7.  Інформація про виконання 

плану заходів Міністерства 

освіти і науки України щодо 

протидії торгівлі людьми на 

період до 2020 року. 

До 10.06.2017 

До 10.12.2017 

Описовий звіт Літвінова В.В. 
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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 

вико-

нання 

1.  Про організацію харчування учнів та 

вихованців навчальних закладів міста 

Харкова у 2017 році  

Січень Воробйова Н.М. 

Білогрищенко Н.П. 

Примак Т.М. 

 

2.  Про встановлення лімітів бюджетних 

витрат Департаменту освіти та 

навчальних закладів міського 

підпорядкування на 2017 рік  

Січень Єрмакова І.С.  

3.  Про встановлення надбавки 

керівникам навчальних закладів 

міського підпорядкування в 2017 році  

Січень Єрмакова І.С.  

4.  Про підсумки проведення міського 

конкурсу «Учитель року - 2017»  

Січень Подаруєва С.В.  

5.  Про підсумки проведення ІІ (міського 

в м. Харкові) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із фізики, 

математики та інформатики у 

2016/2017 навчальному році  

Січень Демкович Т.О.  

6.  Про підсумки проведення ІІ (міського) 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів у 

загальноосвітніх навчальних закладах 

міської мережі м. Харкова у 2016/2017 

навчальному році  

Січень Демкович Т.О.  

7.  Про проведення міського конкурсу 

«Учень року – 2017»  

Січень Демкович Т.О.  

8. 1 Про підсумки профілактичної роботи з 

питань запобігання всім видам 

дитячого травматизму в навчальних 

закладах м  Харкова у 2016 році та про 

завдання на 2017 рік  

Січень Тарасенко І.М.   

9.  Про  організацію проведення 

профілактичних медичних оглядів 

учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів усіх типів і форм власності 

міста Харкова після закінчення 

шкільних зимових канікул  

Січень Тарасенко І.М.  

 

 

10.  Про проведення комплексного 

вивчення стану управлінської 

діяльності Управління освіти 

адміністрації Холодногірського 

району Харківської міської ради та 

підпорядкованих йому навчальних 

Січень Шепель В.М.  
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закладів щодо дотримання норм 

законодавства України в галузі освіти  

11.  Про проведення творчого конкурсу 

для педагогічних працівників на 

кращий дистанційний курс в системи 

дистанційного навчання «Доступна 

освіта - 2017»  

Лютий Дегтярьова О.А.  

12.  Про проведення пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання з української 

мови і літератури на безоплатній 

основі для учнів 11-х класів пільгових 

категорій загальноосвітніх навчальних 

закладів міста  

Лютий Літвінова В.В.  

13.  Про організацію та проведення Кубку 

з пошуку в мережі Інтернет серед 

учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів м  Харкова у 2017 році  

Лютий Дегтярьова О.А.  

14.  Про проведення міського конкурсу 

 учнівських  творчо-пошукових робіт 

«Мій родовід» у 2017 році  

Лютий Демкович Т.О.  

15.  Про виготовлення зведених 

кошторисних документацій на 

виконання капітальних ремонтів 

будівель  комунальної власності 

м. Харкова  

Лютий Костюшин О.С.  

16.  Про затвердження зведених 

кошторисних призначень на 

виконання капітальних ремонтів 

будівель  комунальної власності 

м. Харкова  

Лютий 

грудень 

Костюшин О.С.  

17.  Про проведення міського огляду-

конкурсу на визначення кращого 

загальноосвітнього навчального 

закладу з організації роботи з 

допризовною молоддю і військово-

патріотичного виховання 

підростаючого покоління  

 

Лютий-

березень 

Зелінський Ю.І.  

18.  Про проведення обліку дітей 

шкільного віку в 2017 році  

 

Березень Шепель В.М.  

19.  Про здійснення державного нагляду 

(контролю) за діяльністю спеціальних 

дошкільних та спеціалізованих 

загальноосвітніх навчальних закладів 

із незначним ступенем ризику 

в II кварталі 2017 року  

 

Березень Шепель В.М.  

20.  Про організацію проведення 

профілактичних медичних оглядів 

учнів загальноосвітніх навчальних 

Березень Тарасенко І.М.  
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закладів усіх типів і форм власності 

міста Харкова після закінчення 

шкільних весняних канікул  

21.  Про організацію та проведення 

санітарно-екологічного очищення та 

благоустрою територій навчальних 

закладів міста  

Березень 

Жовтень 

Сало О.Ю.  

22.  Про порядок закінчення навчального 

року та проведення державної 

підсумкової атестації в 

загальноосвітніх навчальних закладах 

у 2016/2017 навчальному році  

01.04.2017 Шепель В.М.  

23.  Про створення атестаційних та 

апеляційних комісій для проведення 

державної підсумкової атестації у 

навчальних закладах міського 

підпорядкування у 2016/2017 

навчальному році  

01.04.2017 Шепель В.М.  

24.  Про проведення міської Спартакіади 

допризовної молоді та військово-

спортивної гри «Патріот»  

Квітень Зелінський Ю.І.  

25.  Про підсумки Кубку з пошуку в 

мережі Інтернет серед учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

м.  Харкова  

Квітень Дегтярьова О.А.  

26.  Про затвердження рішення 

атестаційної комісії ІІ рівня при 

Департаменті освіти 

Харківської міської ради  

Квітень Подаруєва С.В.  

27.  Про підсумки проведення міського 

конкурсу «Учень року − 2017»  

Квітень Демкович Т.О.  

28.  Про підсумки міської олімпіади для 

випускників школи І ступеня «Путівка 

в науку»  

Квітень Дулова А.С. 

Попова Л.В. 
 

29.  Про підсумки атестації педагогічних 

працівників Науково-методичного 

педагогічного центру та навчальних 

закладів міської мережі у 

2016/2017навчальному році  

Квітень Подаруєва С.В.  

30.  Про організацію обліку дітей 

дошкільного віку в 2017 році  

Квітень Білогрищенко Н.П.  

31.  Про проведення обліку продовження 

навчання та працевлаштування 

випускників 9-х, 11-х класів 2017 року  

Квітень Воробйова Н.М. 

 

 

32.  Про організацію ремонтних робіт в 

навчальних закладах  комунальної 

власності в межах розділу «Розвиток 

матеріально-технічної бази навчальних 

закладів» Комплексної програми 

розвитку освіти м  Харкова на 2011-

2017 роки» у 2017 році  

Квітень Костюшин О.С.  
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33. 2 Про завершення опалювального 

сезону у навчальних закладів 

м. Харкова  

Квітень Костюшин О.С.  

34.  Про підсумки комплексного вивчення 

стану управлінської діяльності 

управління освіти адміністрації 

Холодногірського району Харківської 

міської ради та підпорядкованих йому 

навчальних закладів щодо дотримання 

норм законодавства України в галузі 

освіти  

01.05.2017 Шепель В.М.  

35.  Про порядок затвердження робочих 

навчальних планів навчальних 

закладів усіх типів і форм власності м 

 Харкова на 2017/2018 навчальний рік  

01.05.2017 Шепель В.М.  

36.  Про  підсумки  проведення 

міського конкурсу учнівських творчо-

пошукових робіт «Мій  родовід» 

 у 2017 році  

Травень Демкович Т.О.  

37.  Про підвищення посадових окладів у 

зв’язку зі зростанням мінімальної 

заробітної плати у 2017 році  

 

Травень 

Грудень 

Стоцька О.Б.  

38.  Про підготовку навчальних закладів до 

роботи в осінньо-зимовий період 2017-

2018 років  

 

Травень Костюшин О.С.  

39.  Про організацію відпочинку та 

оздоровлення дітей та підлітків міста 

Харкова у 2017 році  

 

Травень Воробйова Н.М. 

 

 

 

40.  Про організацію роботи дитячого 

закладу відпочинку з цілодобовим 

перебуванням на базі комунального 

закладу «Харківська загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІ ступенів № 14 

Харківської міської ради» у 2017 році   

 

Травень  Воробйова Н.М. 

 

 

41.  Про створення комісії з перевірки 

готовності та своєчасного відкриття  

дитячого закладу відпочинку 

з цілодобовим перебуванням на базі 

комунального закладу комунального 

закладу «Харківська загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІ ступенів № 14 

Харківської міської ради» влітку 2017 

року  

 

Травень Воробйова Н.М. 

 

 

42.  Про здійснення оперативного 

контролю за станом організації 

літнього відпочинку та оздоровлення 

Травень Воробйова Н.М. 

 

 

http://www.kharkivosvita.net.ua/document/437
http://www.kharkivosvita.net.ua/document/437
http://www.kharkivosvita.net.ua/document/437
http://www.kharkivosvita.net.ua/document/437
http://www.kharkivosvita.net.ua/document/437
http://www.kharkivosvita.net.ua/document/437
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дітей улітку 2017 року  

43. 3 Про запобігання всім видам дитячого 

травматизму серед учнів та вихованців 

під час навчальних екскурсій, 

державної підсумкової атестації, 

навчальної практики та канікул у 

літній період 2017 року  

Травень Тарасенко І.М.   

44.  Про підсумки здійснення 

оперативного контролю за станом 

організації літнього відпочинку та 

оздоровлення дітей улітку 2017 року  

Червень Воробйова Н.М. 

 

 

45.  Про організацію та проведення міської 

педагогічної конференції  

Червень Дулова А.С.  

46.  Про здійснення державного нагляду 

(контролю) за діяльністю спеціальних 

дошкільних та спеціалізованих 

загальноосвітніх навчальних закладів 

із незначним ступенем ризику 

в III кварталі 2017 року  

25.06.2017 Шепель В.М.  

47.  Про підготовку та організований 

початок 2017/2018 навчального року в 

загальноосвітніх навчальних закладах 

м. Харкова  

01.07.2017 Шепель В.М.  

48.  Про роботу навчальних закладів з 

інформаційно-телекомунікаційною 

системою державної наукової 

установи «Інститут освітньої 

аналітики» «Державна інформаційна 

система освіти» у 2017/2018 

навчальному році  

Серпень Дегтярьова О.А.  

49.  Про підсумки огляду готовності 

навчальних закладів міста до нового 

2017/2018 навчального року  

Серпень Віцько О.В.  

50.  Про посилення профілактичної роботи 

щодо запобігання нещасним випадкам 

з учнями та вихованцями закладів 

освіти м. Харкова в 2017/2018 

навчальному році  

Серпень Тарасенко І.М.   

51.  Спільний наказ  Департаменту 

охорони здоров’я та Департаменту 

освіти Харківської міської ради «Про 

організацію проведення профілактич-

них медичних оглядів учнів 

загальноосвітніх  навчальних закладів 

усіх типів та форм власності 

м. Харкова до початку 2017/2018 

навчального року»  

 

Серпень Тарасенко І.М.   

52.  Про підсумки відпочинку та 

оздоровлення дітей влітку 2017 року  

Вересень Воробйова Н.М. 

 

 

53.  Про призначення відповідальних Вересень Примак Т.М.  
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виконавців бюджетних програм  

 

54.  Про введення до штатних розписів 

навчальних закладів та установ освіти 

додаткових штатних одиниць  

Вересень Примак Т.М.  

55.  Про затвердження складу атестаційної 

комісії Департаменту освіти на 

2017/2018 навчальний рік 

Вересень Подаруєва С.В.  

56.  Про проведення міського конкурсу 

творчих робіт вільного жанру 

«Присвята рідному місту» для учнів 8-

11-х класів загальноосвітніх навчаль-

них закладів 

Вересень Демкович Т.О.  

57.  Про організацію та проведення  ІІ 

(міського) етапу Всеукраїн-

ських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів у загально-

освітніх навчальних закладах міської 

мережі м. Харкова у 2017/2018 

навчальному році 

Вересень Демкович Т.О.  

58.  Про здійснення державного нагляду 

(контролю) за діяльністю спеціальних 

дошкільних та спеціалізованих 

загальноосвітніх навчальних закладів 

із незначним ступенем ризику 

в IV кварталі 2017 року 

25.09.2017 Шепель В.М.  

59.  Спільний наказ  Департаменту 

охорони здоров’я та Департаменту 

освіти Харківської міської ради «Про 

організацію та проведення 

поглиблених профілактичних медич-

них оглядів учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх типів та 

форм власності м. Харкова у 2017/2018 

навчальному році» 

Вересень Тарасенко І.М.  

 

 

60.  Про підсумки роботи з обліку 

продовження навчання та 

працевлаштування випускників 9-х, 

11-х класів 2017 року 

Жовтень Воробйова Н.М. 

 

 

61.  Про підсумки творчого конкурсу для 

педагогічних працівників на кращий 

дистанційний курс в системи 

дистанційного навчання «Доступна 

освіта - 2017» 

Жовтень Дегтярьова О.А.  

62.  Про проведення урочистого прийому 

Харківським міським головою 

стипендіатів «Обдарованість», 

«Кращий учень навчального закладу» 

Жовтень Дулова А.С. 

Реформат М.І. 

 

 

63.  Про організацію та 

проведення ІІ (міського в м  Харкові) 

етапу Всеукраїнських учнівських 

Жовтень Демкович Т.О.  
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олімпіад  із математики, фізики та 

інформатики у 2017/2018 навчальному 

році 

64.  Про проведення атестації методистів 

Науково-методичного педагогічного 

центру та педагогічних працівників 

навчальних закладів міського 

підпорядкування у 2017/2018 

навчальному році 

До 

20.10.2017 

Подаруєва С.В.  

65.  Про  організацію проведення 

профілактичних медичних оглядів 

учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів усіх типів і форм власності 

м. Харкова після закінчення осінніх 

шкільних канікул 

Жовтень Тарасенко І.М.  

  

 

 

66.  Про початок опалювального сезону 

у навчальних закладів м. Харкова 

Жовтень Костюшин О.С.  

67.  Про підсумки перевірки роботи 

адміністрації шкіл щодо виконання 

ст. 35 Закону України «Про освіту» 

та ст.  6 Закону України «Про загальну 

середню освіту» 

10.11.2017 Шепель В.М.  

68.  Про проведення міського конкурсу 

«Учитель року – 2018»  

Листопад 

 

Подаруєва С.В.  

69.  Про проведення творчого конкурсу 

для педагогічних працівників на 

кращий дистанційний курс в системи 

дистанційного навчання «Доступна 

освіта - 2018» 

Грудень Дегтярьова О.А.  

70. 4 Про запобігання всім видам дитячого 

травматизму серед учнів  та 

вихованців навчальних закладів міста 

під час  проведення новорічних, 

різдвяних свят і зимових шкільних 

канікул 2017/2018 навчального року 

Грудень Тарасенко І.М.   

71.  Про здійснення державного нагляду 

(контролю) за діяльністю спеціальних 

дошкільних та спеціалізованих 

загальноосвітніх навчальних закладів 

із незначним ступенем ризику 

в I кварталі 2018 року 

25.12.2017 Шепель В.М.  

72.  Про проведення та підсумки 

проведення міських учнівських 

турнірів і конкурсів 

Згідно з 

календарем 

проведення 

Гостиннікова О.М.  

73.  Про участь учнів ЗНЗ м  Харкова у 

фінальних етапах Всеукраїнських 

учнівських турнірів 

 

Згідно з 

календарем 

проведення 

Гостиннікова О.М.  

74.  Про здійснення оперативного 

контролю за станом організації 

харчування вихованців дошкільних 

Упродовж 

року 

Воробйова Н.М. 

Білогрищенко Н.П. 
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навчальних закладів та учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

м. Харкова 
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Додаток 2.  Обов’язкові рішення міськвиконкому з питань діяльності 

навчальних закладів  

 
№ 

з\п 
                         Зміст Термін 

Відповідальний 

 

1.  Про організацію харчування учнів та 

вихованців у 2017 році 

І засідання 

виконавчого комітету 

(січень) 

Примак Т.М. 

Воробйова Н.М. 

2.  Про погодження регіонального 

замовлення на підготовку кадрів 

у професійно-технічних навчальних 

закладах м. Харкова на 2017/2018 

навчальний рік 

ІІ половина серпня Примак Т.М. 

3.  Про затвердження мережі 

навчальних закладів системи освіти 

м. Харкова на 2017/2018 навчальний 

рік 

ІІ половина вересня – 

І половина жовтня 

 

Примак Т.М. 
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Додаток 3.  Графік проведення особистих прийомів громадян директором 

Департаменту освіти Харківської міської ради на 2017 рік 

 

Дата 

проведення 

Час проведення Місце 

проведення 

Адреса 

І вівторок місяця  

 

ІІІ вівторок місяця 

 з  10-00 до 13-00 

 

 з  14-00 до 17-00 

каб. 209 вул. Сумська, 64  

 

 

 

Виїзні прийоми 

 

Дата 

проведення 

Час 

проведення 

Місце проведення Адреса 

05.01.2017 16:00 – 18:00 Управління освіти адміністрації 

Холодногірського району 

вул. Ярославська,10, 

кабінет начальника 

управління 

09.02.2017 16:00 – 18:00 Управління освіти адміністрації 

Немишлянського району 

вул. Танкопія, 15/2, кабінет 

начальника управління 

09.03.2017 16:00 – 18:00 Управління освіти адміністрації 

Київського району 

вул. Чернишевська, 26, 

кабінет начальника 

управління 

06.04.2017 16:00 – 18:00 Управління освіти адміністрації  

Основ’янського району 

пр. Московський,38, 

кабінет начальника 

управління 

04.05.2017 16:00 – 18:00 Управління освіти адміністрації 

Московського району 

вул. Валентинівська,27-г, 

кабінет начальника 

управління 

08.06.2017 16:00 – 18:00 Управління  освіти 

адміністрації Шевченківського  

району 

вул. Шекспіра, 8-а, кабінет 

начальника управління 

06.07.2017 16:00 – 18:00 Управління освіти адміністрації 

Новобаварського району 

вул. Ярославська, 21, 

кабінет начальника 

управління 

03.08.2017 16:00 – 18:00 Управління освіти адміністрації 

Слобідського району 

вул. Плеханівська, 94, 

кабінет начальника 

управління 

07.09.2017 16:00 – 18:00 Управління освіти адміністрації 

Індустріального району 

вул. Біблика, 26, кабінет 

начальника управління 

05.10.2017 16:00 – 18:00 Управління освіти адміністрації 

Холодногірського району 

вул. Ярославська,10, 

кабінет начальника 

управління 

02.11.2017 16:00 – 18:00 Управління освіти адміністрації 

Немишлянського району  

вул. Танкопія,15/2, кабінет 

начальника управління 

07.12.2017 16:00 – 18:00 Управління освіти адміністрації 

Київського району 

вул. Садова, 7/9, кабінет 

начальника управління 
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Додаток 4. Перелік загальноміських освітянських масових заходів, у яких беруть 

участь навчальні заклади системи освіти міста 

 

№ 

з\п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

 

Відповідальні 

 

1.  
Міський фестиваль-конкурс  дитячої 

творчості «Маленький крок на велику сцену». 

Лютий-березень 
Боровська С.В. 

2.  Міська тематична виставка творчих робіт 

«Чотири пори року». 

Лютий-березень Боровська С.В. 

3.  Міська виставка – конкурс «Світ техніки в 

дитячих руках». 

Березень Боровська С.В. 

4.  Міські відкриті змагання з авіамодельного 

спорту (кордові моделі) серед учнівської 

молоді та юнацтва м. Харкова. 

Квітень Боровська С.В. 

5.  Міський етап Всеукраїнської виставки-

конкурсу декоративно-ужиткового і 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій 

край». 

Квітень-травень Боровська С.В. 

6.  Пробне зовнішнє незалежне оцінювання 

з української мови і літератури на безоплатній 

основі для випускників 11-х класів пільгових 

категорій загальноосвітніх навчальних закладів 

міста. 

15.04.2017 Літвінова В.В. 

7.  Міські відкриті змагання з метальних та 

схематичних планерів серед учнівської молоді 

та юнацтва. 

Травень 2017 Боровська С.В. 

8.  Прийом Харківського міського голови 

Г.А. Кернеса дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, - випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів міста 

2017 року. 

Травень Літвінова В.В. 

9.  Міський фестиваль мистецтв «Осінній 

вернісаж». 

В період осінніх 

шкільних канікул 

Боровська С.В. 

10.  Міська виставка – конкурс «Слобожанська 

мозаїка». 

Жовтень-

листопад 

Боровська С.В. 

11.  Міський фестиваль авторської та туристської 

пісні «Стежинка - 2017». 

Листопад Боровська С.В. 

12.  Новорічні та Різдвяні свята для дітей пільгових 

категорій, які проводяться під патронатом 

Харківського міського голови Г.А. Кернеса. 

Грудень Літвінова В.В. 

13.  Новорічні та Різдвяні свята для учнів 1-4-х 

класів загальноосвітніх навчальних закладів 

міста, які проводяться під патронатом 

Харківського міського голови Г.А. Кернеса. 

Грудень Літвінова В.В. 

14.  

Проведення міської Спартакіади «Спорт і 

школа» у рамкам обласних змагань серед 

учнівської молоді «Спорт протягом життя» 

(спільно з управлінням з питань фізичної 

культури та спорту міськради). 

Згідно з 

положенням 

(упродовж 

навчального року) 

Зелінський Ю.І. 
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15.  Ігри шкільного Чемпіонату міста Харкова 

команд КВК. 

Згідно з графіком 

проведення 

чемпіонату 

Дзюба Т.В. 
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Додаток 5. Перспективний план комплексного вивчення стану роботи управлінь 

освіти адміністрацій районів Харківської міської ради та підпорядкованих їм 

навчальних закладів з виконання законодавства в галузі освіти 

 

№ 

з/п 

Назва району 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Індустріальний     +     

2.  Київський      +    

3.  Московський  +        

4.  Немишлянський       +   

5.  Новобаварський    +      

6.  Основ’янський   +       

7.  Слобідський        +  

8.  Холодногірський +         

9.  Шевченківський         + 
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Погоджено із заступником директора Департаменту освіти, начальниками відділів 

Департаменту освіти, групи МТЗ та директором НМПЦ: 

 

Віцько О.В.    Дулова А.С.    Примак Т.М. 

Шепель В.М.    Леонова А.М.  Костюшин О.С. 

Закіпний М.М.   Коротка Л.В.    


