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РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ  ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ 

У 2014 РОЦІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2015 РІК 

 

Упродовж 2014 року робота Департаменту освіти Харківської міської ради була 

спрямована на реалізацію державної політики в галузі освіти, забезпечення виконання 

міських освітніх програм.  

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

До мережі навчальних закладів системи освіти міста входять представлені на схемі 

447 навчальних закладів усіх типів і форм власності трьох освітніх ланок: дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти. 
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1.1. Дошкільна освіта 

 

1.1.1. Оптимізація мережі дошкільних навчальних закладів.  

 Згідно з проведеним обліком у місті мешкає 68 704 дитини від народження до шести 

років. 
 

Кількість дітей від народження до шести років станом на 01.09.2014 

 

№ з/п Район Кількість дітей  

1 Дзержинський 8917 

2 Жовтневий 5385 

3 Київський 8687 

4 Комінтернівський 6221 

5 Ленінський 4443 

6 Московський 14531 

7 Орджонікідзевський 8259 

8 Фрунзенський 7031 

9 Червонозаводський 5230 

Усього по місту: 68704 

 

Функціонують 224 дошкільних навчальних заклади (торік 222) різних типів та форм 

власності, в яких навчається та виховується 44 920 дітей (більше ніж торік на 2485 дітей): 

- комунальної форми – 203 (196 ДНЗ і 7 НВК), торік 200 (194 ДНЗ і 6 НВК); 

- відомчих –  4 (3 ДНЗ і 1 НВК), торік 4 (2 ДНЗ і 2 НВК); 

- приватних – 17 (9 ДНЗ і 8 НВК), торік 18 (8 ДНЗ і 10 НВК). 
 

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

№  

з/п 

Район Кількість 

ДНЗ 

(НВК) 

Форма власності ДНЗ Форма власності НВК 

Комунальна Державна Приватна  Комунальна Державна Приватна 

1 Дзержинський 33 26 - 3 2 1 1 

2 Жовтневий 14 14 - - - - - 

3 Київський 33 28 3 1 - - 1 

4 Комінтернівський 20 16 - 2 1 - 1 

5 Ленінський 23 21 - - - - 2 

6 Московський 38 35 - 1 1 - 1 

7 Орджонікідзевський 21 21 - - - - - 

8 Фрунзенський 23 17 - 1 3 - 2 

9 Червонозаводський 19 18 - 1 - - - 

Усього ДНЗ (НВК): 224  196 3 9 7 1 8 

У них дітей: 44 920 43 117 280 519 690 100 214 
 

Для забезпечення права на отримання дошкільної освіти дітей з особливими потребами 

функціонує 54 дошкільних навчальних заклади комбінованого типу та 4 компенсуючого. 

У 230 спеціальних та санаторних групах одночасно зі здобуттям дошкільної освіти отримують 

комплекс лікувально-реабілітаційних послуг 4685 таких дітей. Понад 40% цих вихованців 

харчуються за рахунок коштів бюджету м. Харкова. 

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.  
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У 2014 році, з урахуванням освітніх потреб населення, у 9 діючих навчальних закладах 

відновлено роботу 10-ти груп, що дало можливість додатково забезпечити місцями понад 

200 дітей. 

Кількість груп, що відновили свою діяльність 
 

№ з/п Район Кількість груп Номер ДНЗ/НВК 

1 Дзержинський 2 № 279 

2 Жовтневий 1 № 88 

3 Київський 3 №№ 123, 264, 464 

4 Московський 2 №№ 125, 440 

5 Орджонікідзевський 1 № 307 

Міська мережа 1 НВК № 14 

Усього по місту: 10 груп 9 ДНЗ 
 

Створено 3 нових навчальних заклади. 

 

Кількість новостворених ДНЗ/НВК 
 

№ з/п Район  Номер ДНЗ/НВК Адреса ДНЗ 

1 Дзержинський № 30 вул. Ахсарова, 13-б 

2 Комінтернівський  № 362 пр. Зерновий, 3 

3 Московський  НВК № 8 пр. Білостоцький, 6-а 

Усього по місту: 3 ДНЗ/НВК 

 

Для збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою змінено тип ДНЗ № 7 

Ленінського району з компенсуючого на комбінований. 

Взагалі по місту у 2014 році в системі дошкільної освіти міста відновлено роботу 16 груп 

для більше ніж 400 дітей.  

З 2006 по 2014 роки створено 19 нових дошкільних навчальних закладів та відкрито 304 

групи, що дало можливість додатково охопити дошкільною освітою понад 6 тис. дітей. 

 

Кількість додатково відкритих груп у період з 2006 по 2014 роки 

 
№ 

з/п 

Район 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Усього 

1 Дзержинський 5 3 5 4 4 4 4 3 4 36 

2 Жовтневий 2 5 2 4 8 4 4 4 1 34 

3 Київський 7 9 4 2 3 4 2 2 3 36 

4 Комінтернівський 7 4 3 1 6 4 1 2 2 30 

5 Ленінський 6 5 3 1 0 2 2 3 0 22 

6 Московський 16 17 5 8 6 9 2 3 4 70 

7 Орджонікідзевський 5 4 3 8 2 2 1 3 1 29 

8 Фрунзенський 2 2 8 5 3 0 2 1 0 23 

9 Червонозаводський 6 3 4 2 0 4 2 2 0 23 

Міська мережа НВК № 14         1 1 

Усього по місту: 56 52 37 35 32 33 20 23 16 304 

 

За час дії системи електронної реєстрації, яка є єдиною системою для всіх дошкільних 

навчальних закладів міста, районними реєстраторами оброблено понад 14 тис. електронних заяв і 

понад 10 тис. дітей забезпечені місцями.  

 

http://www.tv4.te.ua/osvita/1653-z-12-chervnia-zapys-ditei-u-dytsadky-tilky-cherez-elektronnu-systemu
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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 

2013 рік 2014 рік 2013 рік 2014 рік 2014 рік 2014 рік 2013 рік 2014 рік 

Дзержинський 34,9 33 88,7 95,9 70,7 75,6 98,2 96,6 

Жовтневий 25,7 20,9 88,5 95,2 65 63,3 83,7 100 

Київський 29,6 24,9 90,0 94 67,2 70 96,9 98,5 

Комінтернівський 26,9 33,5 96,4 97,5 70,3 75,4 99,0 99,2 

Ленінський 34,3 49 94,5 97,9 72,6 79,5 91,1 100 

Московський 22,2 23,6 90,3 96 63,8 68,8 94,1 97,9 

Орджонікідзевський 34,3 39,2 99,6 99,7 73,7 76,9 99,7 100 

Фрунзенський 29,5 38,1 94,3 97,5 67,3 73,6 98,3 98 

Червонозаводський 24,2 26 87,3 91,1 64,8 66,3 84,3 90,2 

Усього по місту: 28,6 30,7 91,9 96,1 68 71,9 94,6 97,8 

Усіма формами дошкільної освіти діти 5-ти річного віку охоплені стовідсотково. 

1.1.3. Програмно-методичне забезпечення. 

У 2013/2014 навчальному році дошкільні навчальні заклади міста працювали 

за комплексними освітніми програмами затвердженими Міністерством освіти і науки 

України: «Дитина», «Українське дошкілля», «Впевнений старт». За педагогічними 

колективами дошкільних навчальних закладів зберігається право вибору освітньої програми. 

0
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Використання комплексних освітніх програм 

у дошкільних навчальних закладах міста

"Впевнений старт" "Дитина" "Українське дошкілля"

Район

Програма

розвитку дітей

старшого 

дошкільного

віку "Впевнений

старт"

Програма 

виховання і 

навчання дітей 

від 2 до 7 років 

"Дитина"

Програма 

розвитку 

дитини 

дошкільного 

віку 

"Українське 

дошкілля" 

Дзержинський 13 29 2

Жовтневий 4 14

Київський 33 33

Комінтернівський 19 19

Ленінський 21 20 4

Московський 37 35 3

Орджонікідзевський 21 21 2

Фрунзенський 23 22

Червонозаводський 19 19

РАЗОМ 190 212 11

 

Здобуття дошкільної освіти дітьми, які мають особливі потреби, здійснюється за 

відповідними програмами.  
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Використання навчальних програм з різних нозологій 

Програмно-методичне забезпечення ДНЗ № Кількість 

ДНЗ 
Програмно-методичний комплекс «Програма розвитку 

дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 

6 років» (авт. Бутенко В.В., Вавіна Л.С. та інш.) 

12, 51, 160, 267, 268 5 

Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей 

старшого дошкільного віку із загальним 

недорозвитком мовлення (авт. Трофименко Л.І.) 

6, 35, 38, 52, 96, 143, 

156, 163, 286, 288, 345, 

353, 354, 374, 391, 411, 

425, 439, 441, 458 

20 

Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей 

молодшого дошкільного віку із ЗНМ» (Ю.В. Рібцун), 

2010; 

програмно-методичний комплекс «Корекційна робота 

з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із ФФН 

мовлення» (Рібцун Ю.В.), 2012 

6, 15, 27, 35, 38, 82, 96, 

143, 156, 158, 182, 266, 

290, 323, 345, 353, 361, 

391, 441, 425, 437, 439, 

458 

23 

«Програма виховання і навчання дітей дошкільного 

віку з вадами слуху» (Київ, 1997р.) 

240 1 

Комплексна програма розвитку дітей дошкільного 

віку з аутизмом «Розквіт» 

 (наук. кер. та заг. ред. Т. В. Скрипник) 

33, 240 2 

З метою поліпшення якості освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах 

використовуються парціальні програми, за якими організована робота гуртків з англійської 

мови, образотворчої та театралізованої діяльності. 

Використання парціальних програм 

Район «Граючись 

вчимося. 

Англійська 

мова», 

програма для 

дітей старшого 

дошкільного 

віку, методичні 

рекомендації  

(авт.: 

Гунько С., 

Гусак Л.,      

Лещенко З.) 

«Про себе треба 

знати, про себе 

треба дбати», 

програма з 

основ здоров’я 

та безпеки 

життєдіяльності 

дітей віком від 3 

до 6 років  (авт. 

Лохвицька Л.В.) 

«Грайлик», 

програма з 

організації 

театралізованої 

діяльності в 

дошкільному 

навчальному 

закладі (авт.: 

Березіна О. М., 

Гніровська О.З,   

Линник Т. А.); 

«Радість 

творчості», 

програма 

художньо-

естетичного 

розвитку дітей 

раннього та 

дошкільного 

віку (авт. 

Борщ Р. М., 

Самойлик Д.В.) 

 

 
Кількість ДНЗ 

Дзержинський 9 8 6 15 

Жовтневий 2   2 

Київський 6 10  7 

Комінтернівський    16 

Ленінський 1 8 2 5 

Московський  30 4 33 

Орджонікідзевський  17 13 20 

Фрунзенський  16 12 22 

Червонозаводський 1 9 13 13 

Усього по місту: 19 98 50 133 

Обов’язковою до виконання є варіативна складова змісту дошкільної освіти, яка 

визначається дошкільним навчальним закладом з урахуванням особливостей закладів та 

освітніх запитів дітей, батьків. Враховуючи те, що залишаються без уваги освітні лінії 

«Комп’ютерна грамота» та «Шахи» необхідно створити умови з реалізації варіативної 

складової Базового компоненту дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах. 
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Упродовж 2013/2014 навчального року дев’ять дошкільних закладів міста 

співпрацювали з міжнародними організаціями за різними напрямками діяльності.  

Співпраця ДНЗ з міжнародними організаціями 

Район 

Напрям діяльності 

Розвиток 

конструктивних 

здібностей у 

дітей, проект 

«Сприяння 

освіті», фонд 

LEGO Foundation, 

Данія 

Екологічне 

виховання, 

проект 

«Machinto», 
міжнародна 

організація 

«Organic Garden 

Dream» (Японія) 

«Інклюзивна 

освіта для дітей з 

особливими 

потребами в 

Україні»,  

Україно-

канадський 

проект 

Проект 

«Використання 

тестової системи 

VOTUM»,  

російська кампанія 

«АНО Учебный 

центр 

«Современнные 

технологи» 

Дзержинський       ДНЗ № 290    

Жовтневий ДНЗ № 143    

Київський ДНЗ № 373   ДНЗ № 74 

Ленінський ДНЗ № 78    

Московський ДНЗ № 366    

Орджонікідзевський ДНЗ № 150 ДНЗ № 407 ДНЗ № 93  

Усього по місту: 6 1 1 1 

Організуючи роботу з дітьми дошкільного віку, педагоги керуються літературою, що 

включена до Переліку навчальних видань, рекомендованих до використання в освітньому 

процесі. Актуальним залишається питання щодо використання наочних посібників, що не 

мають грифа Міністерства освіти і науки України.  

 

1.2. Загальна середня та позашкільна освіта 

 
1.2.1. Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів та забезпечення 

охоплення навчанням дітей шкільного віку. 

У 2014/2015 навчальному році функціонують 205 загальноосвітніх навчальних закладів 

різних типів і форм власності. У тому числі, 15 приватних загальноосвітніх шкіл та 2 ліцеї при 

ВНЗ.  

Мережа загальноосвітніх
навчальних закладів

205
загальноосвітніх

навчальних закладів

109
загально-

освітніх 

шкіл

20 НВК

35 
спеціалізовані 

школи

13

ліцеїв

23

гімназії

5 

вечірніх 

шкіл

7 ком.+1 від.+11 прив. 10 ком.+3 прив.

34 ком.+1 прив.

107 ком.+2 прив.

 
У 181 загальноосвітньому навчальному закладі комунальної форми власності 

(без 5 вечірніх шкіл та НВК школи-інтернату) функціонують 3803 класи, в них навчаються 

107 095 учнів. 
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У порівнянні з минулим 2013/2014 навчальним роком кількість класів збільшилася 

на 61, кількість учнів збільшилася на 2521. 

Показник середньої наповнюваності класів по місту в 2014/2015 навчальному році 

склав 28,2 (торік 27,3). 

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

проводиться облік дітей шкільного віку та аналіз охоплення їх навчанням. 

Станом на 05.09.2014 за звітом № 77-РВК установлено, що загальна кількість дітей 

шкільного віку в місті складає 82569 осіб, що вдруге за останні 14 років на 1161 дітей більше, 

ніж торік (+1,41%).  

Навчаються – 81 109  дітей, що на 990 більше, ніж торік. У тому числі: 

у загальноосвітніх навчальних закладах – 75 662, у професійно-технічних навчальних закладах 

– 1 536, у вищих навчальних закладах – 3 911. 

Ведеться робота щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти. Три 

попередніх роки поспіль усі неповнолітні по м. Харкову були охоплені навчанням 

(69 неохоплених – у 2006 році, 0 – у 2013 році, 1 – у 2014). Станом на 05.09.2014 за територією 

обслуговування ХЗОШ № 28 виявлено неохопленого навчанням неповнолітнього Сиротенка 

Олександра Олеговича, який закінчив 9 класів ХГ № 65 у 2014 році. Станом на 26.09.2014 

неповнолітній Сиротенко О.О. залучений до здобуття повної загальної середньої освіти 

в Харківському електротехнічному ліцеї за професією електрозварник. 

 

Забезпечення виконання мовного законодавства  

 У 2014/2015 навчальному році 182 загальноосвітніх навчальних заклади комунальної 

форми власності розподіляються за мовами навчання та кількістю учнів  наступним чином:  

- українська мова навчання – 91 (50%) навчальний заклад, 53529 учні (1916 класів); 

- російська мова навчання – 57 (31,3%) навчальних закладів, 31913 учні (1137 класів); 

- двомовних навчальних закладів – 34 (18,7 %), 21808 учнів (759 класів), 

де українською мовою навчається 9267 учнів (331 клас), російською – 12541 учень 

(428 класів).  
 

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів щодо мов навчання  

за останні три навчальних роки 

 

Усього: 

- українською мовою навчаються 62796 учнів (2247 класів), що становить 58,5%;  

- російською мовою навчаються 44454 учні (1565 класів) – це 41,5%. 

З 5 вечірніх шкіл (всього 2037 учнів) – одна двомовна – 361 учень (українською мовою 

навчається 309 учнів, російською – 52) і 4 – російськомовних (в них навчається 1676 учнів).  

Діюча мережа задовольняє потреби територіальної громади щодо навчання школярів 

рідною мовою. 

Функціонує 18 некомунальних загальноосвітніх навчальних закладів, з яких: 18 – 

приватні, 2– відомчі. У них навчається 2988 учнів (222 класи). 

Із них: 

- 3 україномовних ЗНЗ (16,7%), у яких навчається 206 учнів (17класів); 

- 14 (77,8%)  закладів (185класів) навчають 2496 учнів російською мовою; 

 2012/2013 

н.р. 

2013/2014 

н.р. 

2014/2015 

н.р. 

Кількість україномовних шкіл 93 92 91 

Кількість російськомовних шкіл 55 57 57 

Кількість двомовних шкіл 34 33 34 

Всього шкіл 182 182 182 

Учні, які навчаються українською 

мовою (%) 

59,2% 58,9% 58,5% 

Учні, які навчаються російською 

мовою (%) 

40,8% 41,1% 41,5% 
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- 1 (5,6 %) заклад функціонує як двомовний, в ньому навчається 286 дітей (українською 

мовою –88 дітей (6 класів), російською –198 учнів (14 класів). 

Усього: - українською мовою навчається 294 учні (23 класи), що становить 9,8%;  

- російською мовою навчається 2694 учні (199 класів) – це 90,2%. 

 

Змінність навчання.  

З  2013/2014 навчального року у загальноосвітніх навчальних закладах міста відсутня 

друга зміна. 

Але у 2014/2015 навчальному році в 9 навчальних закладах 33 класи навчаються 

на підзміні. 

Відомості про навчальні заклади, які мають підзміну 

Район Заклад Навчається на підзміні 

2013/2014 н.р. 2014/2015 н.р. 

класів учнів класів учнів 

Дзержинський 

ХСШ №50 3 95 4 127 

ХГ №116 3 93 3 84 

Усього по району 6 188 7 211 

Жовтневий 

ХСШ №93 4 121 3 91 

ХЗОШ №137 2 65 0 0 

ХСШ №162 8 232 4 130 

Усього по району 14 418 7 221 

Ленінський 
ХСШ №87 3 80 3 109 

Усього по району 3 80 3 109 

Московський 

ХЗОШ №122 3 81 3 93 

ХГ №144 3 88 3 84 

ХЗОШ №156 3 84 4 115 

Усього по району 9 253 10 292 

Орджонікідзевський 
ХСШ №80 6 161 6 156 

Усього по району 6 161 6 156 

Фрунзенський 
ХЛ №161 3 94 0 0 

Усього по району 3 94 0 0 

Всього по місту  41 1194 33 989 

   + 32  - 205 

Усього на підзміні навчається 0,92% від загальної кількості учнів (минулого навчального року 

–1,14%). 

 

Форми навчання. 

Право громадян на доступну освіту реалізується шляхом запровадження різних 

форм навчання. 

Індивідуальним навчанням охоплені учні, які за станом здоров’я не можуть 

відвідувати навчальний заклад. Кількість таких учнів залишається стабільною: 

. 

Район 2013/2014 н.р. 2014/2015 н.р. Різниця 

Дзержинський 188 193 + 5 

Жовтневий 43 26 - 17 

Київський 137 144 + 7 

Комінтернівський 45 43 - 2 

Ленінський 57 56 - 1 

Московський 102 117 + 15 

Орджонікідзевський 34 27 - 7 

Фрунзенський 34 35 + 1 

Червонозаводський 16 14 - 2 

По місту 656 655 - 1 
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За екстернатною формою навчання у 2013/2014 навчальному році навчалось 

199 учнів, що на 39 екстернів більше, ніж у попередньому навчальному році. 

У 2014/2015 навчальному році за екстернатною формою навчається поки-що 

15 учнів (заяви приймаються до 1 березня). 

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

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

і слабочуючих. 

Так, станом на 05.09.2014 склалася така мережа: 

 

 

Район 

Усього Із них 

У вечірніх 

школах 

У виправних 

колоніях 

У слідчому 

ізоляторі 

класів учнів класів учнів класів учнів класів учнів 

Дзержинський 16 457 12 351 4 106 0 0 

Ленінський 14 116 14 116 0 0 0 0 

Московський 20 509 14 378 6 131 0 0 

Орджонікідзевський 13 361 7 186 6 175 0 0 

Червонозаводський 22 594 12 353 9 224 1 17 

По місту 85 2037 59 1384 25 636 1 17 

 

За вечірньою (заочною) формами у 2014/2015 навчальному році навчається 

на 155 учнів менше, ніж торік. 

 

Організація профільного навчання.  
Однією з форм зовнішньої диференціації є профільне навчання. Діюча в місті система 

профільного навчання реалізується через мережу гімназій, ліцеїв, загальноосвітніх 

навчальних закладів з класами з поглибленим вивченням окремих предметів та профільними 

класами, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів. 

На сьогодні у місті функціонує 10 ліцеїв, 23 гімназії і 34 спеціалізовані школи 

комунальної форми власності, що становить 37,0% від загальної кількості загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Упродовж останніх років простежується тенденція щодо стабілізації мережі 

допрофільних та профільних класів загальноосвітніх навчальних закладів: 
 

МережаМережа допрофільнихдопрофільних тата профільнихпрофільних класівкласів

навчальнихнавчальних закладівзакладів мм..ХарковаХаркова

92 однопрофільних та 75 багатопрофільних ЗНЗ:

432 профільних класи – 11270 учнів – 90,5%

363 допрофільних 8-9-х класів - 9774 учні – 53,2%;

1169 класів з поглибленим вивченням окремих

предметів – 32602 учні – 32,9%

5 міжшкільних навчально-виробничих комбінатів:

1111 учнів 5-9-х класів (47,8%),

1212 учнів 10-11-х класів (52,2%)

11 освітніх округів, які охоплюють

45 навчальних закладів та 17455 учнів (62,2%)

 
У порівнянні з 2013/2014 навчальним роком відсоток охоплення учнів старшої школи 

профільним навчанням на початок 2014/2015 навчального року збільшився на 2,2%. 
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філологічний; 

34%

суспільно-

гуманітарний; 

18%

природничо-

математичний; 

26%

технологічний; 

10%

художньо-

естетичний; 

2%

спортивний; 

1% універсальний; 

9%

Динаміка охоплення учнів профільним навчанням  

(у % від загальної кількості учнів 10-11-х класів) за останні 3 роки у розрізі районів: 

Район Навчальний рік 

2012/2013 н.р. 2013/2014 н.р. 2014/2015 н.р. 

Дзержинський 78,3 85,7 96,7  

Жовтневий 76,8 64,3 59,6  

Київський 92,6 91,2 88,4  

Комінтернівський 95,4 92,0 87,1  

Ленінський 78,2 80,9 79,8  

Московський 86,8 92,8 100,0  

Орджонікідзевський 96,5 95,6 95,5  

Фрунзенський 88,4 79,6 81,5  

Червонозаводський 97,3 100,0 100,0 = 

По місту 88,0% 88,3%  90,5%  
 

Упродовж останніх трьох років простежується стабільність у виборі напряму 

профілізації у старшій школі. Відповідно до попиту учнів школи ІІІ ступеня перевага 

надається трьом напрямам профільного навчання: філологічному напряму (34 %), 

природничо-математичному напряму (26 %) та суспільно-гуманітарному напряму (18 %). 

Також користуються попитом технологічний (10 %), художньо-естетичний (2 %) 

і спортивний (1%) напрями. 

Розподіл профільних напрямів, обраних у 2014/2015 навчальному році (%) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2014/2015 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах обрано 

19 профілів. Найбільше поширення мають класи іноземної філології профілю – 23,4 % 

від загальної кількості класів школи ІІІ ступеня, на другому місці – профільні класи 

з української філології (10,3 %), а також класи математичного профілю (10,0 %). 

Одним з показників результативності профільного навчання є відсоток учнів, які 

продовжують навчання за обраним профільним напрямом. У 2014 році показник 

продовження навчання випускників 11-х класів за обраним профілем у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 

акредитації складає лише 41,8 %. У більшості районів цей показник упродовж трьох років 

є хаотичним, тому стабільно він зменшується в цілому і по місту. 

Динаміка продовження навчання учнів за обраним профілем (у % від кількості 

випускників, які продовжують навчання у ВНЗ ІІІ-ІV р. а.) за останні 3 роки: 
Район Навчальний рік 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Дзержинський 41,4 47,3 42,1  

Жовтневий 39,3 35,1 26,0  

Київський 53,5 51,2 55,2  

Комінтернівський 67,8 62,6 67,3  

Ленінський 41,8 28,3 29,5  

Московський 31,3 29,8 37,5  

Орджонікідзевський 36,4 33,2 29,7  

Фрунзенський 34,7 29,6 25,1  

Червонозаводський 77,8 39,4 33,3  

По місту 44,7 42,4 41,8  
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Аналіз охоплення учнів 8-9-х класів ЗНЗ допрофільним навчанням у 2014/2015 

навчальному році у порівнянні з минулим навчальним роком свідчить про збільшення 

відсотка на 3,7 %: 

Динаміка охоплення учнів допрофільним навчанням (%) 

Навчальний рік Допрофільних % 

класів учнів 

2012/2013 н.р. 348 9358 51,9 

2013/2014 н.р. 322 8688 49,5 

2014/2015 н.р. 363  9774  53,2  
 

Одним із шляхів реалізації допрофільного та профільного навчання є організація 

поглибленого вивчення окремих предметів на диференційованій основі. Найбільше 

поширення традиційно мають класи з поглибленим вивченням іноземної мови – 84,9 % 

від загальної кількості класів з поглибленим вивченням навчальних предметів. Стабільно 

зростає попит на поглиблене вивчення математики (5,8 %), української мови та літератури 

(2,2 %) хімії (0,9 %). 

У місті збережена мережа міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, 

що включає 5 закладів, де навчається за 20 допрофесійними та професійними напрямами 

2323 учні. 

Стан охоплення учнів ЗНЗ м. Харкова навчанням у МНВК: 

Район Кількість учнів у МНВК 

5-9-х класів Відсоток 10-11-х класів Відсоток Усього 

Р
із

н
и

ц
я
 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

Дзержинський 511 489 50,1 50,0 508 489 49,9 50,0 1019 978 - 41 

Жовтневий 227 253 67,2 75,9 111 80 32,8 24,1 338 333 - 5 

Київський 0 0 0 0 246 222 100,0 100,0 246 222 - 24 

Ленінський 0 0 0 0 153 153 100,0 100,0 153 141 - 12 

Фрунзенський 319 369 52,4 56,8 290 280 47,6 43,2 609 649 + 40 

По місту 1057 1111  44,7 47,8  1308 1212  55,3 52,2  2365 2323  - 42 
 

Ще одним із шляхів створення умов для надання якісної освіти є організація роботи 

освітніх округів. З 2012 року у всіх районах міста створено 11 освітніх округів:  
 

Район 
Кількість 

суб’єктів 

Загальна кількість 

учнів ЗНЗ, 

які навчаються 

в освітніх округах 

Відсоток учнів ЗНЗ, охоплених навчанням 

в освітніх округах, від загальної кількості учнів 

у цих ЗНЗ 

Дзержинський 9 1522 31,4 

Жовтневий 3 1223 58,3 

Київський 8 6224 95,6 

Комінтернівський 4 357 13,4 

Ленінський 2 525 100,0 

Московський 2 1014 100,0 

Орджонікідзевський 2 1410 100,0 

Фрунзенський 9 625 14,0 

Червонозаводський 6 4555 100,0 

По місту 45 17455 62,2 % 
 

З метою проведення ефективної профорієнтаційної роботи Департамент освіти 

Харківської міської ради плідно співпрацює з Харківським міським центром зайнятості. 

На теперішній час організація роботи з профільного навчання потребує ефективних 

підходів з метою збільшення кількості учнів, зацікавлених у поглибленому вивченні окремих 

предметів, зростання відсотка випускників, які обирають вищі навчальні заклади згідно 

з профілем навчання та систематичного підвищення кваліфікаційного рівня вчителів, які 

викладають у профільних класах. 
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Облік продовження навчання і працевлаштування випускників. 

У 2014 році по м. Харкову з 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів 

і форм власності було випущено 8972 учні, що на 583 менше ніж торік. З них: 

 8653 випускники загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності 

(у тому числі 30 випускників НВК № 14); 

 183 випускники загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності; 

 136 випускників вечірніх (змінних) шкіл. 

8793 випускники 9-х класів денних шкіл продовжив навчання, це складає 99,5 % від їх 

загальної кількості, але на 0,3 % менше у порівнянні з 2013 роком (99,8 %).  
 

Відсоток випускників 9-х класів ЗНЗ, які продовжують навчання 

(без В(З)Ш) по районах міста: 

Район 

Всього 

випускників 

9-х класів 

З них  

продовжують 

навчання 

Відсоток випускників 

9-х класів, які продовжують 

навчання 

(у порівнянні з 2013 роком) 

2014 рік 2013 рік відхилення 

Дзержинський 1260 1247 99,0 99,6 0,6  

Жовтневий 548 545 99,5 99,7 0,2  

Київський 1309 1299 99,2 99,6 0,4  

Комінтернівський 956 956 100,0 99,9 0,1  

Ленінський 593 588 99,2 99,8 0,6  

Московський 1747 1747 100,0 100,0 = 

Орджонікідзевський 923 922 99,9 99,9 = 

Фрунзенський 898 890 99,1 99,9 0,8  

Червонозаводський 457 454 99,3 99,4 0,1  

Навчальні заклади міської мережі 

ФМЛ № 27 75 75 100,0 100,0 = 

Університетський ліцей 40 40 100,0 100,0 = 

НВК №14 30 30 100,0 100,0 = 

Всього без В(З)Ш 8836 8793 99,5 99,8 0,3  

Найбільший відсоток (100,0 %) випускників 9-х класів денних шкіл, які продовжують 

навчання, у Московському районі (2013 рік – 100,0 %) та у Комінтернівському районі 

(2013 рік – 99,9 %). Найменший (99,1 %) по місту відсоток – у Фрунзенському районі 

(2013 рік – 99,9 %). Слід зазначити, що у більшості районів, крім Комінтернівського, 

Московського та Орджонікідзевського, відсоток випускників 9-х класів денних ЗНЗ, які 

продовжують навчання, у порівнянні з 2013 роком знизився, разом з тим у навчальних 

закладах міської мережі, як і торік, 100 % випускників 9-х класів продовжили навчання.  

Відсоток учнів, які продовжили навчання в 10-х класах денних шкіл, у порівнянні 

з минулим роком збільшився на 0,9 %. 

Динаміка продовження навчання випускниками 9-х класів 

у 10-х класах денних шкіл (%) 
 

Рік випуску 2012 рік 2013 рік 2014 рік 

% 68,2 % 67,3 %  68,3 %  

 

При цьому, на 0,4 % зменшилась кількість учнів, які продовжили навчання у ВНЗ                   

І-ІІ рівнів акредитації, а показник продовження навчання у ПТНЗ у 2014 року склав 6,0 %, 

що на 0,9 % менше ніж у 2013 році. Близько 1,75 % учнів здобувають повну середню освіту 

у вечірніх школах, як і в минулому році. 43 випускники виїхали за межі міста разом 

з батьками. 
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У порівнянні показників щодо продовження навчання у 10-х класах денних шкіл 

випускників 9-х класів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів та загальноосвітніх навчальних 

закладів нового типу різниця складає лише 6,2 %. 

ЗНЗ 

Кіль-

кість 

випуск-

ників  

9-х 

класів 

з них поступили на навчання 

У
сь
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ЗНЗ І-ІІІ ступенів 4505 2920 64,8 102 

2,3 % 

355 

7,9 % 

0 1110 24,6 0 4487 99,6 

 (%)   6,2 1,0  4,0    1,4    0,2  

ЗНЗ нового типу 4003 2841 71,0 52 

1,3 % 

156 

3,9 % 

0 930 23,2 0 3979 99,4 

91,5 % випускників 9-х класів, які отримали свідоцтва про базову загальну середню 

освіту з відзнакою, продовжили навчання у 10-х класах ЗНЗ (у 2013 році – 90,9 %), 8,1 % – 

у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (у 2013 році – 9,1 %). 

Серед випускників 9-х класів В(З)Ш продовжили навчання в цьому році 83,8 % (торік 

86,1 %). З 13,9 % до 16,2 % збільшився показник випускників, які працюють, але всі ці 

випускники є повнолітніми. 

У 2014 році загальноосвітні навчальні заклади усіх типів і форм власності закінчили 

7064 випускники 11(12)-х класів, що на 885 менше, ніж торік (2013 рік – 7919 випускників), 

з них: 

- 6261 випускник загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності; 

- 189 випускників загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми власності; 

- 614 випускників вечірніх (змінних) шкіл. 

З 6450 випускників 11-х класів денних шкіл продовжили навчання 93,8 %, що на 0,2 % 

більше ніж у 2013 році (93,6 %). 

Показники щодо продовження навчання випускників 11-х класів денних шкіл 

за типами навчальних закладів у розрізі районів: 

Район 

Кількість 

випуск-

ників  

11-х 

класів 

з них поступили на навчання 

в
сь

о
г
о
 

н
а
в

ч
а
єт

ь
с

я
 

%
 

П
Т

Н
З

 

%
 

В
Н

З
 

І-
ІІ

 р
.а

. 

%
 

В
Н

З
 

ІІ
І-

ІV
 р

.а
. 

%
 

Ін
ш

і 

за
к

л
а

д
и

 

Дзержинський 1066 31 2,9 63 5,9 863 81,0 2 959 90,0 

Жовтневий 415 34 8,2 44 10,6 294 70,8 1 373 89,9 

Київський 1026 36 3,5 46 4,5 881 85,9 1 964 94,0 

Комінтернівський 698 32 4,6 64 9,2 598 85,7 0 694 99,4 

Ленінський 393 28 7,1 41 10,4 280 71,3 0 349 88,8 

Московський 1187 94 7,9 113 9,5 979 82,5 0 1186 99,9 

Орджонікідзевський 620 37 6,0 61 9,8 470 75,8 10 578 93,2 

Фрунзенський 581 39 6,7 52 9,0 419 72,1 5 515 88,6 

Червонозаводський 318 20 6,3 46 14,5 223 70,1 1 290 91,2 

Університетський 

ліцей 

84 0 0 0 0 84 100,0 0 84 100,0 

ФМЛ № 27 62 0 0 0 0 61 98,4 0 61 98,4 

Всього без В(З)Ш 6450 351 5,4 530 8,2 5152 79,9 20 6053 93,8 

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

2013 рік 7291 318 4,4 517 7,1 5961 81,8 30 6826 93,6 
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Найбільший відсоток випускників 11-х класів денних шкіл, які продовжують 

навчання, мають: Університетський ліцей (100 %), Московський (99,9 %) 

та Комінтернівський (99,4 %) райони, як і в минулому році. Найменший по місту відсоток – 

у Фрунзенського району (88,6 %). 

Більшість випускників 11-х класів – 5152 (79,9 %) – продовжили навчання у ВНЗ                

ІІІ-ІV рівнів акредитації (у 2013 році – 5961 (81,8 %)). Не навчається 6,3 % випускників, 

з яких 3,9 % – працюють, 2,4 % – з інших причин. 

З 614 випускників 12(13)-х класів вечірніх (змінних) шкіл них у 2014 році продовжили 

навчання 54 випускники, що складає 8,8 % від загальної кількості випускників вечірніх шкіл 

(у 2013 році – 7,4 %). Найбільший відсоток щодо продовження навчання у ХВ(З)Ш № 3 

Червонозаводського району (13,1 %). Лише 1 випускник ХСВЗШ № 23 Ленінського району 

продовжив навчання. Взагалі, як і в минулі роки, випускники 12-х класів ХВЗШ № 16 

Орджонікідзевського району не продовжують навчання. 

З 580 випускників, нагороджених медалями у 2014 році, 563 (97,1 %) продовжили 

навчання у ВНЗ ІІІ-ІV р.а. (у 2013 році – 99,8 %). 

У 2014 році загальноосвітні навчальні заклади закінчили 162 випускники з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (у 2013 році – 157), з них: 

94 випущено з 9-х класів (у 2013 році – 94), 68 – з 11-х класів (у 2013 році – 63). 98,8 % 

випускників з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, продовжили 

навчання або працевлаштовані, крім 1 випускника (1,2 %), який за станом здоров'я 

не продовжує навчання і не працює. 

Упродовж наступного року з метою збереження контингенту учнів необхідно 

продовжити проводити системну роботу щодо залучення випускників 9-х класів до навчання 

для здобуття ними повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах. 

 

1.2.2. Забезпечення відпочинку та оздоровлення дітей.  

Усього влітку 2014 року на базі загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів 

працювало 187 таборів відпочинку з денним перебуванням (на 2 табори більше, ніж 

планувалося) та дитячий заклад праці та відпочинку з цілодобовим перебуванням на базі 

комунального закладу «Харківський навчально-виховний комплекс «школа-інтернат              

І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» № 14 Харківської міської 

ради». В них відпочило 30 424 дитини, що на 289 дітей більше від плану.  

На діаграмі представлено інформацію про відсоток дітей від загальної кількості дітей 

шкільного віку в м/р, охоплених відпочинком у дитячих закладах відпочинку на базі ЗНЗ м. 

Харкова влітку 2014 року  

 

 
 

Охоплення дітей у таборах відпочинку складає 38,1% від кількості дітей шкільного 

віку. Найкращий показник охоплення у Ленінському (43,3%), Київському (42,8%), 

Московському (42,4%) та Червонозаводському (41,2%) районах. Найгірший показник 

охоплення відпочинком залишається у Фрунзенському районі (29,7%). 
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Порівняльний аналіз охоплення дітей відпочинком у таборах з денним перебуванням 

упродовж останніх трьох років представлено на діаграмі  

 
Підвищились показники охоплення відпочинком у порівнянні з минулим роком лише 

у Червонозаводському районі на 3,8% і практично досягли рівня 2012 року; у Ленінському 

районі показник, у порівнянні з минулим роком, не змінився. У всіх інших районах 

відсоткові показники зменшились, найбільше – у Жовтневому, понад 24% та Київському на 

16,2%.  

Упродовж оздоровчої кампанії 2014 року працювали і профільні та тематичні зміни. 

Зокрема, на базі ХСШ №3 Московського району працював табір відпочинку з денним 

перебуванням «Англійські канікули» з профільною зміною для обдарованих дітей, до якого 

було залучено 43 учні, шкіл району за профілем «Іноземна філологія»; «Олімпієць» на базі 

Харківської Дитячо-юнацької спортивної школи №13 Харківської міської ради Харківської 

області, залучено 60 учнів. Працювала відпочинкова тематична (іноземні мови) зміна в 

дитячому закладі відпочинку з денним перебуванням на базі Харківської спеціалізованої 

школи І-ІІІ ступенів № 17 Харківської міської ради Харківської області. На базі таборів 

відпочинку Комінтернівського району працювало 4 районних тематичних загони, а саме: 

«Лідер», для лідерів учнівського самоврядування на базі ХГ №46 (відпочило 23 дитини); 

«Пошук» - для обдарованих учнів на базі ХГ №46 – 23 дитини; «Історико-краєзнавчий» - для 

учнів 7-8 класів на базі ХГ №178 – 19дітей, робота загону скоординована з Харківським 

національним університетом ім. В.Н.Каразіна, що сприяло можливості дітей поглиблювати 

свої знання про рідний край. 

Одним з напрямків роботи щодо профілактики правопорушень, жебракування під час 

літніх канікул була робота тематичного загону «Орієнтир» на базі ХЗОШ №78 з 

використанням бази Центру дитячої творчості №4, в загоні відпочило 23 дитини із сімей, які 

опинились у складних життєвих обставинах.  

З метою організації змістовного дозвілля дітей проведено 56 багатоденних екскурсій 

та походів, якими охоплено 984 дітей.  

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 

освіти адміністрації Дзержинського району Харківської міської ради. У ньому проведено 

5 тематичних змін. Всього в таборі відпочило 810 дітей (планувалось 450). 

Для вихованців таборів з денним перебуванням було організовано дворазове 

харчування на суму 12 грн на день. 1150 дітей пільгових категорій були забезпечені 

дворазовим харчуванням на вказану суму за кошти міського бюджету (виділено 193200 грн).  

Крім того, на харчування дітей у таборах відпочинку залучено близько 4 млн грн. 

батьківських коштів. 

У дитячому закладі праці та відпочинку з цілодобовим перебуванням на базі 

комунального закладу «Харківський навчально-виховний комплекс «школа-інтернат І-ІІ 

ступенів - дошкільний навчальний заклад (дитячий садок)» № 14 Харківської міської ради» 
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за рахунок бюджетних коштів вартість харчування у період оздоровчої кампанії збільшено 

на 10% і організовано п`ятиразове харчування на суму 44 грн. на день. З міського бюджету 

на відпочинок вихованців було виділено 49280 грн.  

Оздоровлено 53 дитини шкільного віку комунального закладу «Харківський дитячий 

будинок «Родина» Харківської міської ради» (100% з тих, які підлягали оздоровленню), з 

міського бюджету на це виділено 76 тис. 125 грн.  

До дитячих закладів відпочинку та оздоровлення міста Харкова були залучені 

категорії дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки. Всього через систему освіти 

відпочинком  та оздоровленням було охоплено 16 тис. 493 таких учні, що складає 45,2% від 

кількості дітей пільгових категорій шкільного віку. Із них:  

321 (47,8%) діти-сироти та позбавлених батьківського піклування; 

380 (32,1%) діти-інваліди;  

1705 (39,9%) дітей з малозабезпечених та багатодітних родин; 

 287 (47,5%) дитини, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;  

87 (33,9%) дитини групи ризику;  

87 (40,6%) дітей, які виховуються у сім`ях, що опинились у складних життєвих 

обставинах; 

4734 (82,2%) обдарованих і талановитих дітей; 

8908 (37,8%) дітей, які перебувають на диспансерному обліку. 

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

виділено 318 тис. 605 грн. 

Через фонд Всеобучу оздоровлено 32 учні: 24 дитини, які навчаються у школах 

Орджонікідзевського та 8 - у школах Червонозаводського районів. 

Робота таборів була спрямована на забезпечення належного розвитку дітей, 

збереження та зміцнення їхнього здоров’я. Приділялась увага розвитку пізнавальних та 

емоційних процесів, подоланню дефіциту комунікативних умінь і навичок, питанням 

адаптації дітей з девіантною поведінкою, профілактиці поширення шкідливих звичок, 

формуванню адекватної самооцінки у дітей із сімей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах. Роботу в цьому напрямку необхідно продовжити і у наступному році. 

 

1.2.3. Соціальний захист учнів та вихованців. 

Соціальний захист дітей соціально уразливих категорій.  
У 2014 році соціальну підтримку отримали 12 488 дітей пільгових категорій, а саме: 

778 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 264 дитини 

з малозабезпечених сімей, 5000 дітей з багатодітних сімей, 1071 дітей з особливими освітніми 

потребами, 783 дитини, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 12 дітей із сімей 

військовослужбовців і співробітників органів внутрішніх справ, загиблих при виконанні 

службових обов'язків, 1955 дітей-напівсиріт і 2625 дітей, батько яких записаний відповідно 

до статті 135 Сімейного Кодексу України.  

З метою ефективної організації роботи щодо захисту прав та інтересів вихованців та 

учнів навчальних закладів міста Департаментом освіти і науково-методичним педагогічним 

центром проведено наради, семінари, тренінги зі спеціалістами та методистами районних 

управлінь освіти, на яких ознайомлено із законодавством України з питань захисту прав дітей 

та їх законних інтересів та проаналізовано стан забезпечення соціально-педагогічним 

супроводом дітей, які перебувають на різних видах обліку в навчальних закладах. 

69 дітей, позбавлених батьківського піклування, – з числа випускників загальноосвітніх 

навчальних закладів міста отримали пам’ятні подарунки та матеріальну допомогу. 

168 осіб отримали одноразову грошову матеріальну допомогу дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим батьківського піклування, які досягли 18-річного віку. 

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

початкової   школи забезпечені безкоштовним харчуванням за рахунок коштів, виділених з 

міського бюджету, також безкоштовне харчування отримує 2566 дітей дошкільного та 

шкільного віку з числа пільгового контингенту. Також 257 дітей (100%) – учні 

загальноосвітніх навчальних закладів міста з малозабезпечених сімей забезпечені 
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безкоштовним харчуванням в школа, а 100% з багатодітних родин отримують 50% знижку на 

сплату за харчування в дитячих садках. 

100% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста забезпечені Єдиними квитками та безкоштовним 

харчуванням. 

98% дітей пільгових категорій – учнів навчальних закладів міста охоплені гуртковою 

роботою та позашкільною освітою. 

Станом на 01.10.2014 у дошкільних навчальних закладах виховувалось 4418 дітей 

з особливими потребами, у загальноосвітніх - 1071. Зважаючи на щорічне збільшення 

кількості дітей даної категорії, педагогічними працівниками приділяється увага якісній 

організації їх навчання. З метою створення умов для реалізації права на отримання освіти 

дітей з інвалідністю та з особливими освітніми потребами в місті у 2014/2015 навчальному 

році продовжують функціонувати 2 заклади з інклюзивним навчанням, а в кожному районі 

міста функціонують базові дошкільні, загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади з 

питань запровадження інклюзивного навчання. 

Станом на 25.12.2014 пандусами та безперешкодним доступом облаштовано 

61 навчальний заклад міста. 
 

1.2.4. Запобігання та профілактика правопорушень. 

З метою забезпечення протидії злочинності та зниження її рівня, запобігання іншим 

антисоціальним проявам, які негативно впливають на рівень захисту конституційних прав 

і свобод громадян, систематично проводиться цілеспрямована робота, аналізуються 

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

Департаментом освіти, управліннями освіти та загальноосвітніми навчальними 

закладами продовжено співпрацю зі службами у справах дітей, відділами та секторами 

кримінальної міліції у справах дітей, Обласним наркологічним диспансером 

та наркологічними кабінетами. 

Статистичні дані Відділу кримінальної міліції у справах дітей ГУМВС України 

в Харківській області за 10 місяців 2014 року свідчать про зниження рівня злочинності серед 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів на 44%  з 52 – у 2013 році до 29 – у 2014 році. 

У стані алкогольного сп’яніння неповнолітніми скоєно 5 злочинів (у 2013 році – 7). 

Також упродовж 2014 року зменшилась  кількість учнів навчальних закладів міста, 

поставлених на профілактичний облік за вживання алкогольних чи наркотичних речовин. 

Станом на  01.10.2014 на профілактичному обліку за вживання алкоголю перебуває 3 учні 

навчальних закладів міста (2013 рік – 8 учнів). 

Не зважаючи на зниження загального рівня злочинності серед учнів навчальних 

закладів міста, на жаль, зросла кількість злочинів, які мають насильницький характер. Так, за 

даними ВКМСД ГУМВС України в Харківській області за 10 місяців 2014 року 

неповнолітніми скоєно:  грабежів – 39 (у 2013 – 27), розбоїв – 6 (у 2013 - 4).  

Протягом 3-х кварталів 2014 року працівниками установ освіти подано 37 матеріалів 

щодо притягнення батьків до адміністративної відповідальності, в тому числі за статтями 

Сімейного Кодексу України. 

Дітей, які перебувають на внутрішкільному обліку,  на обліку в районних відділеннях 

кримінальної міліції  у справах дітей та службах у справах дітей, залучено до роботи в гуртках 

та секціях, які функціонують на базі навчальних закладів та позашкільних навчальних 

закладах. Станом на 01.12.2014 гуртковою роботою та позашкільною освітою охоплено 94% 

дітей облікових категорій. 

Разом з тим, у 2014/2015 навчальному році превентивну роботу в навчальних закладах 

міста необхідно спрямувати на запобігання скоєння учнями злочинів, які носять 

насильницький характер  
 

1.2.5. Розвиток системи позашкільної освіти. 

Створювати додаткові умови для самовизначення, саморозвитку, самореалізації 

особистості, формування моральних якостей у дітей та підлітків, соціально-громадського 

досвіду; сприяння професійній орієнтації, розвитку творчих здібностей учнівської молоді – 
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такі завдання сьогодні покладає держава на систему позашкільної освіти. Освітянами міста 

зберігається мережа позашкільних навчальних закладів – їх 28. Позашкільною освітою у 

2014/2015 навчальному році охоплено 40817 вихованців, що складає 38,11% від загальної 

кількості школярів (у минулому навчальному році – 39,70%). 

В залежності від сучасних умов особистісні замовлення дітей і їх батьків, на яких 

базується позашкільна освіта, постійно розвиваються, варіюються. Внаслідок чого 

простежується безперервна динамічність позашкільної освіти. 

 

Зросла (до 20) 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  

        «Народний художній колектив»     «Зразковий художній колектив» 

                    Кількість колективів Заклад Кількість колективів 

4 ХПДЮТ 3 

 ЦДЮТ № 1 4 

 ЦДЮТ № 3 2 

 ЦДЮТ № 4 3 

 ЦДЮТ № 6 1 

 ЦДЮТ № 7 1 

 ПДЮТ «Істок» 2 

 

Вихованці гуртків науково-технічного напряму демонструють свої технологічні 

уміння та навички у міських змаганнях з технічного моделювання серед учнів молодшого 

шкільного віку, які традиційно відбуваються у період весняних шкільних канікул. 

 

Підсумки участі вихованців ПНЗ у міських змаганнях з технічного моделювання  

серед учнів молодшого шкільного віку за 3 роки  

Рік 

Переможці 

особиста першість командна першість 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

2012 СЮТ № 4 СЮТ № 4 СЮТ № 1 СЮТ № 4 СЮТ № 1 СЮТ № 3 

2013 СЮТ № 4 СЮТ № 5 СЮТ № 3 СЮТ № 4 СЮТ № 5 СЮТ № 3 

2014 СЮТ № 4 СЮТ № 3 ЦДЮТ № 1 СЮТ № 4 СЮТ № 3 СЮТ № 3 

 

Найкращі результати стабільно демонструють вихованці станцій юних техніків № 4 

(Ленінського району ) та № 3 (Комінтернівського району). 

Діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста спрямована на створення 

необхідних умов для фізичного розвитку дітей та підготовки спортивного резерву. 
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89 вихованців спортивних шкіл системи освіти входять до збірних команд України 

з різних видів спорту.  

Упродовж 2013/2014 навчального року за навчальний рік у ДЮСШ підготовлено:  

- 92 – кандидати у майстри спорту України,  

- 26 – майстрів спорту,  

- 4 – майстри спорту України міжнародного класу,  

- 1 – заслужений майстер спорту України.  

Вихованці позашкільних навчальних закладів гідно представляють місто Харків на 

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

У 2013/2014 навчальному  році школярами було здобуто 6823 призових місця. 

 

Участь вихованців ПНЗ міста у конкурсах та змаганнях у 2013/2014 навчальному році  

 Рівень заходів Кількість учасників Кількість призових місць 

Міжнародні 3665 1030 

Всеукраїнські 3886 1602 

Обласні 5951 2457 

Міські 5884 1734 

 
19386 6823 

 

Здобутки вихованців позашкільних навчальних закладів неможливі без здобутків їх 

наставників. Керівники гуртків щорічно беруть участь у Всеукраїнському конкурсі 

майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело 

творчості» у номінації «Керівник гуртка». Із 8 керівників гуртків ПНЗ міста, які брали участь 

в обласному етапі, керівник гуртка ЦДЮТ № 1 Трегубова І.М. була визнана переможцем 

ІІ (обласного) етапу та брала участь у заочному турі фінального етапу конкурсу. 

Найгострішою у позашкільній освіті залишається проблема матеріально-технічного 

забезпечення гурткової (секційної) роботи з вихованцями, відсутність технічного 

обладнання, туристського спорядження, обчислювальної та множильної техніки, 

спортивного обладнання та інвентарю, обмеженість бюджетного фінансування.  

Актуальними питаннями щодо розвитку позашкільної освіти є: 

- співпраця з дитячими та молодіжними громадськими організаціями з питань 

громадянського виховання, творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку 

дітей і молоді, забезпечення їх культурних потреб і змістовного дозвілля; 

- підвищення рівня професійної компетентності педагогів та зміцнення матеріально-

технічної бази позашкільних навчальних закладів. 

 

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

молоді, розкриття їхнього творчого потенціалу. 

Створення умов для збереження фізичного здоров'я учнів, залучення їх до 

систематичних занять фізичною культурою та спортом є одним із пріоритетних 

напрямків роботи Департаменту освіти. 

 
 

12 квітня у нашому місті було проведено велике спортивне свято – перший 

Міжнародний харківський Марафон. У стартах на різних дистанціях взяло участь більше 10 

000 чоловік з Харкова, різних міст України та світу.  

Харківські учні взяли активну участь в Марафоні. На старт дистанції на 1 кілометр 

вийшло близько 1700 учнів молодшої школи і 2300 учнів середніх і старших класів. 

Змагання на три кілометри увійшли до Книги рекордів України як наймасовіший забіг, 

зібравши близько 5 000 учасників. 
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Під патронатом Харківського міського голови Кернеса Г.А. серед учнів 3-8 класів 

проведені VI малі Олімпійські ігри «Діти Харківщини». 

Більше 33 тисяч дітей взяли участь у шкільному етапі малих Олімпійських ігор.  

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

вікових групах. Ними стали:   

3-4 класи:  

1 місце – Дзержинський район – ЗОШ № 146;  

2 місце – Московський район – СШ № 33; 

3 місце – Жовтневий район – СШ № 93.    

5-6 класи:  

1 місце – Жовтневий район – СШ № 93;  

2 місце – Червонозаводський район – 

ХГ № 12;    

3 місце – Фрунзенський район – СШ № 63. 

7-8 класи:  

1 місце – Київський район – ЗОШ № 165; 

2 місце – Жовтневий район – ЗОШ № 28;  

3 місце – Московський район – ЗОШ № 42.    

 

У травні пройшли фінальні обласні змагання, у яких визначилися переможці і призери у 

вікових групах. Ними стали:   

3-4 класи:  

1 місце – Дзержинський район – ЗОШ № 146;  

2 місце – Московський район – СШ № 33. 

5-6 класи:  

1 місце – Жовтневий район – СШ № 93;  

2 місце – Фрунзенський район – СШ № 63. 

7-8 класи:  

1 місце – Московський район – ЗОШ № 42;  

2 місце – Київський район – ЗОШ № 165; 

3 місце – Жовтневий район – ЗОШ № 28. 

 

 

Команди-чемпіони ігор були нагороджені поїздкою в оздоровчі табори на узбережжя 

моря.  

  
 

Заняттями у гуртках, спортивних секціях, клубах за інтересами охоплено близько 

80 тис. школярів, що складає близько 74,7 % від загальної кількості учнів (торік – 78,5 %).  

У рамках проведення обласних щорічних змагань учнівської та студентської молоді 

«Спорт протягом життя» проведено спартакіаду «Спорт і школа» з 8 видів спорту. За 

підсумками цих змагань переможцем у 2013/2014 навчальному році став Московський район, 

ІІ та ІІІ місця відповідно посіли Комінтернівський та Дзержинський райони. 
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Створено систему роботи з організації викладання предмета «Захист Вітчизни» та 

військово-патріотичного виховання молоді. 

Відповідно до нормативних вимог щорічно управліннями освіти адміністрацій 

районів Харківської міської ради видаються накази «Про викладання предмета «Захист 

Вітчини» у 10-11-х класах у загальноосвітніх навчальних закладах», відповідними наказами 

по навчальних закладах призначаються командири взводів та відділень, забезпечення 

проведення стрільб та проведення навчально-польових зборів тощо.  

У серпні кожного року районними комісіями спільно з представниками Департаменту 

освіти проводиться огляд готовності навчальних закладів, у тому числі кабінетів предмета 

«Захист Вітчизни», до нового навчального року. 

Налагоджена система оформлення договорів про співпрацю між районними 

військовими комісаріатами та загальноосвітніми навчальними закладами. 

Департамент освіти плідно 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. Так, 

у 2014 році така робота проведена у Орджонікідзевському, Київському та Жовтневому 

районах.  

 

Департаментом освіти Харківської міської ради щорічно протягом 13 років 

проводиться міський огляд-конкурс на визначення кращого закладу освіти міста з організації 

роботи з допризовною молоддю і військово-патріотичного виховання підростаючого 

покоління. На підставі результатів зазначено огляду-конкурсу у місті визначені базові 

заклади з організації роботи з допризовною молоддю. Результати огляду-конкурсу 

є складовою частиною військово-спортивної гри «Патріот». Кращими з зазначених вище 

питань у 2014 році визнано такі ЗНЗ:  

– I місце – Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 159 (Дзержинський 

район, директор Туль Т.М., викладач предмета «Захист Вітчизни» Кашин В.Д.);  

– II місце – Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 164 (Київський район, 

директор Борщик Л.М., викладач предмета «Захист Вітчизни» Кулик В.І.); Харківська 

загальноосвітня школа I-III ступенів № 140 (Московський район, директор Токаренко Т.О., 

викладач предмета «Захист Вітчизни» Гаєвський С.О.);  

– III місце – Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 54 (Жовтневий район, 

директор Якименко М.О., викладач предмета «Захист Вітчизни» Ребрій В.В.); Харківська 

загальноосвітня школа I-III ступенів № 157 (Орджонікідзевськи район, директор Винник 

О.В., викладач предмета «Захист Вітчизни» Івахненко О.Г.); Харківська гімназія 

ім. М.В.Ломоносова № 46 (Комінтернівський район, директор Сєдова Т.Д., викладач 

предмета «Захист Вітчизни» Зінченко П.О.). 
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Упродовж 10 років у травні проводяться змагання з військово-спортивної гри 

«Патріот», в яких беруть участь збірні команди старшокласників-допризовників – переможці 

районних змагань. 
 

  
 

У результаті проведених змагань у 2014 році місця розподілилися наступним чином: 

– I   місце - збірна команда Дзержинського району; 

– II  місце - збірна команда Комінтернівського району; 

– III місце – збірна команда Жовтневого району. 

 
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. 

З метою поширення руху юних пожежних у загальноосвітніх навчальних закладах 

міста, формування в учнів навичок поведінки в надзвичайних ситуаціях  25.04.2014  було 

проведено ХХ конкурс дружин юних пожежних серед загальноосвітніх навчальних закладів 

міста  Харкова. Переможцями конкурсу визнано наступні команди ДЮП: І місце–  ХЗОШ 

№123 (Московський район), ІІ місце – ХЗОШ №72 – (Фрунзенський район), ІІІ місце – 

ХЗОШ №129 (Дзержинський район), ХГ №12 (Червонозаводський район).  

16.05.2014 проведено  змагання з пожежно – прикладного спорту серед юнаків міста, 

місця у вищезазначених змаганнях розподілились наступним чином: 1 місце – у збірної 

команди Комінтернівського району, 2 місце – Фрунзенського району, 3 місце – Ленінського 

району. 
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Спільно з відділом Державтоінспекції Харківського міського управління ГУМВС 

України в Харківській області проведено щорічні міські конкурси, а саме  КВК юних 

інспекторів  руху,  переможцем якого стала команда  ХЗОШ №154 Дзержинського району, 2 

місце - за збірною ЦДЮТ №5 Ленінського району,  3  місце у  команди  ХЗОШ №70 

Орджонікідзевського району.  У конкурсі загонів юних інспекторів руху  перемогла команда  

ХЗОШ №154 Дзержинського району,  ІІ місце – у ХГ №23 Московського району, ІІІ місце – 

ХСШ №87 Ленінського району. 

Незважаючи на це упродовж 2014 року (станом на 25.12.2014) зареєстровано 300 

нещасних випадків, з яких: під час навчально-виховного процесу – 106 (що більше, ніж торік 

на 6), у позаурочний час – 194 (що більше, ніж торік на 31).  

Протягом 2014 року надійшло 47 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди за 

участі неповнолітніх, торік їх було 45. За рік загинуло 16 дітей (у позаурочний час) і 10 

померло з природних причин. Нижче наведено порівняльну гістограму кількості нещасних 

випадків, що сталися з учнями та вихованцями навчальних закладів міста під час навчально-

виховного процесу та в позаурочний час.  

 
 

У таблиці подано відсоткове співвідношення кількості нещасних випадків до 

середньої кількості учнів і вихованців.  

 

РАЙОНИ  Середня 

кількість 

вихованців 

і учнів  

Нещасні випадки під час навчально-виховного процесу  

Кількість 

нещасних 

випадків  

% від середньої 

кількості учнів та 

вихованців  

Динаміка, 

% у порівнянні 

з показниками 2013 року  

Дзержинський  23139  14  0,061  +0,002  

Жовтневий  10642  7  0,066  -0,024  

Київський  21900  22  0,096  +0,05  

Комінтернівський  16165  6  0,037  -0,009  

Ленінський  10921  5  0,046  -0,002  

Міська мережа  1184  1  0,084  -0,005  

Московський  30421  24  0,075  +0,003  

Орджонікідзевський  17519  7  0,04  -0,015  

Фрунзенський  15727  18  0,11  +0,02  

Червонозаводський  9577  2  0,02  -0,088  

Всього  157195  106 0,066  0  

153 
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194 
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Найвищий відсотковий показник травмування дітей під час навчально-виховного 

процесу у Фрунзенському районі, найнижчий – у Червонозаводському.  

За три останні роки спостерігається позитивна динаміка до зменшення кількості 

нещасних випадків у Дзержинському, Жовтневому, Комінтернівському, Ленінському, 

Орджонікідзевському та Червонозаводському районах. 

Разом з тим, збільшення нещасних випадків відзначається у Київському, 

Московському та Фрунзенському районах. 

Аналізуючи види пригод, під час яких найчастіше травмуються учні ЗНЗ міста, слід 

зазначити, що стабільно високим залишається показник травмованих на перервах - 54 (у 2013 

році - 53). Зменшилась кількість травмованих на уроках, зокрема і на уроках фізичної 

культури, (всього на уроках -19, у минулому році-29 ) та під час спортивних змагань – 2 

(2013 рік – 4). 

Найбільш травмонебезпечними місцями у ЗНЗ у 2014 році продовжують бути 

рекреаційні приміщення  (45, 6% випадків), причому їх кількість зросла у порівнянні з 

минулим роком на 15, зросла також кількість травмованих у навчальних кабінетах та на 

подвір'ї. Натомість зменшилася кількість травмованих у спортивних залах та на сходах. 

Поодинокі випадки травмування трапляються у їдальнях та роздягальнях.  

Нажаль, мають місце нещасні випадки з вихованцями ДНЗ міста під час навчально-

виховного процесу, їх у 2014 році зафіксовано ( торік – 17).  

У навчальних закладах м. Харкова  за порушення законодавства України 

щодо збереження життя і здоров’я дітей притягнено до  дисциплінарної відповідальності 76 

працівників. 

З огляду на зазначене вище, у 2015 році необхідно посилити контроль 

за профілактичною роботою щодо запобігання дитячому травматизму. У навчальних 

закладах усіх типів і форм власності на належному рівні організовувати чергування 

педагогічних працівників на травмонебезпечних ділянках (сходи, вестибюль, їдальня тощо). 

У ДНЗ на належному рівні організувати роботу,спрямовану на збереження життя та здоров’я 

вихованців. Крім того, звернути увагу на об’єктивність розслідувань нещасних випадків, з 

метою притягнення до відповідальності  всіх винних осіб. 

До того ж, за останні три роки збільшилась кількість дітей, які померли з природних 

причин: у 2011 році - 3, у 2012 – 6, 2013 –7, у 2014 - 10, а тому необхідно вжити дієвих 

заходів, спрямованих на формування здорового способу життя учнів і вихованців навчальних 

закладів міста. 

 

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 шість років поспіль поглиблені 

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

закладів усіх типів та форм власності. 

У 2013/2014 н.р. організовано проведення профілактичних медичних оглядів 

104928 учнів 1-11 класів 202 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 103565 учнів, що складає 98,7% від загальної кількості школярів. 

35083 учні за результатами поглибленого медогляду перебувають на диспансерному обліку, 

що складає 33,9%  від загальної кількості обстежених. Направлені на дообстеження  24,9 % –  

25743 школярі. Звільнено від занять фізичною культурою 1553 дитини – 1,5%. 
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Результати медичних оглядів учнів м. Харкова  у 2008-2014 роках 

 Із загальної кількості оглянутих: 

Висновок обстеження 2008/2009 

н.р. 

2009/2010 

н.р. 

2010/2011 

н.р. 

2011/2012 

н.р. 

2012/2013 

н.р 

2013/2014 

 н.р 

Здорові діти 31,3% 33,4% 35,3% 35,4 % 38,8% 35,6% 

Направлялися на 

дообстеження 

32% 33,3% 17,0% 16,4% 25,6% 24,9% 

Поставлені на диспансерний 

облік 

40,6% 39,4% 38,8% 37,0% 35,6% 33,9% 

Розподілені на групи для занять фізичною культурою     

Основна група 63,1% 50,0% 56,0% 58,1% 59,4% 59,3% 

Підготовча група 29,6% 42,0% 37,7% 36,9% 36,2% 37,0% 

Спеціальна група 5,3% 6,1% 4,6% 3,3% 2,8% 2,2% 

Звільнені від занять 

фізичною культурою 

2% 1,9% 1,7% 1,7% 1,6% 1,5% 

Всього оглянуто 98,5 97,2 98% 98,2% 97,7% 98,7% 

Відсоток дітей з хронічною патологією, які пройшли медичний огляд 

Рейтингове 

місце 

Хвороби Кількість учнів 

(%) 

І Хвороби органів зору 19,5% 

ІІ Хвороби серця та кровообігу 13,6% 

ІІІ Хвороби нервової системи 12,4% 

ІV Хвороби кістково-м’язової системи 12,2 % 

V Хвороби ЛОР органів 10,4 % 

VІ Хвороби органів травлення 8,2 % 

VІІ Хірургічна патологія 5,2 % 

VІІI Хвороби ендокринної системи 3,9 % 

IX Хвороби сечовивідної системи 3,1 % 

Х Хвороби органів дихання 1,6 % 
 

Як і торік, на першому місці за кількістю захворювань хвороби органів зору (причому 

їх кількість у порівнянні з минулим роком збільшилась на 1,1%). Викликає занепокоєння, що 

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

знаходяться на 2 місці (їх кількість зросла у порівнянні з минулим роком на 0,5 %). 

У 2013/2014 н.р. перелік хвороб, за якими відстежувалися патології, доповнено 

хірургічною, гінекологічною та  стоматологічною патологіями. 

Кожна четверта оглянута дитина має стоматологічну патологію. 

У 4 % із 40745 дівчаток  виявлено гінекологічну патологію.  

Звертає на себе увагу той факт, що упродовж шести років поступово зменшується 

кількість дітей, у яких виявлено хвороби органів кістково-м’язової системи, органів 

травлення та дихання. 
 

Порівняльна таблиця виявленої хронічної патології за результатами проведених 

медичних оглядів учнів ЗНЗ міста  у 2008-2014 роках 
 2008/2009 

 н.р. 

2009/2010 

 н.р. 

2010/2011 

 н.р. 

2011/2012 

 н.р. 

2012/2013 

 н.р. 

2013/2014  

н.р. 
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хвороби 
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хвороби 
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системи 
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2013/2014 

III хвороби 

органів 

травлення 

хвороби 

органів зору 

хвороби 

нервової 

системи 

хвороби серця 

та кровообігу 

хвороби серця 

та кровообігу 

хвороби 

нервової 

системи 

IV хвороби 

органів зору 

хвороби 

органів 

травлення 

хвороби серця 

та кровообігу 

хвороби 

нервової 

системи 

хвороби 

нервової 

системи 

хвороби 

кістково-

м’язової 

системи 

V хвороби 

органів 

дихання 

хвороби 

органів 

дихання 

хвороби 

ЛОР органів 

хвороби 

ЛОР органів 

хвороби 

ЛОР органів 

хвороби 

ЛОР органів 

 Здійснюється моніторинг стану здоров’я учнів та контроль за проходженням учнями 

дообстеження.  

 Медичні обстеження надали можливість вірно та своєчасно розподілити дітей 

для занять фізкультурою в школі і, водночас, якщо не уникнути, то хоча б зменшити можливі 

ризики перебігу захворювань у дитини, які можуть загостритися під час навчання. 

В організованих колективах навчальних закладів після канікул та до початку 

2013/2014 навчального року проведено профілактичні медичні огляди учнів. За результатами 

проведення профілактичних медичних оглядів школярів, оглянуто 106992 учні, що складає 

97,3 % від загальної кількості учнів 1 - 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів всіх 

типів і форм власності. Виявлено 41 випадок педикульоз, 165 – ГРВІ, 48 –ЛОР патології, 215 

– захворювань шкіри, 135 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. 

У 2013/2014 навчальному році Департаментом освіти значна увага приділялась 

удосконаленню системи роботи МЦ УО ХМР щодо розвитку мережі Шкіл сприяння 

здоров’ю та науково-методичного забезпечення.  

Комплексний    підхід   до   збереження    та     зміцнення  

здоров’я учнів, формування в них навичок здорового способу 

життя та профілактики шкідливих звичок здійснюють 337 

Шкіл сприяння здоров’ю, з яких 335 - комунальної форми 

власності, 2 – приватні (ХПНВК «Гармонія» та  СЕПШ ХГУ 

«НУА»). 

У 2013/2014 навчальному році на 11 % збільшилися 

мережа Шкіл сприяння здоров’ю за рахунок включення до 

районної мережі 48 навчальних закладів Київського району. 

Найменша кількість Шкіл сприяння здоров’ю у 
Дзержинському, Ленінському, Орджонікідзевському районах. 

Кількість 

навчальних закладів - 

Шкіл сприяння здоров'ю 

(ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ) 

районних мереж  
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101 навчальний заклад включено до обласної та 33 до Національної мереж Шкіл 

сприяння здоров’ю. 

МЦ УО Дзержинського, Жовтневого, 

Комінтернівського, Київського, Ленінського, 

Московського, Орджонікідзевського районів 

систематизовані методичні банки даних, тематичні 

картотеки щодо практичного застосування 

здоров’язберігаючих технологій навчання й виховання 

учнів на уроках та в позаурочний час. 

У 2013/2014 н.р. 42 педагоги пройшли 

перепідготовку з викладання предметів за методикою 

розвитку життєвих навичок. На сьогодні всі вчителі 

предмету «Основи здоров’я» мають відповідні 

сертифікати про проходження курсів.  

Навчальні заклади міста реалізують регіональні та Всеукраїнські програми 

превентивного виховання: серед учнів 5-11 класів - «Профілактика ризикованої поведінки і 

ВІЛ/СНІДУ за проектом «Захисти себе від ВІЛ; «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний-

рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», «Діалог»; серед учнів 

початкової школи -«Абетка харчування».  

Понад 5000 учнів отримують додаткові знання з основ здорового способу життя, 

профілактики безпечної поведінки та шкідливих звичок на заняттях гуртків і факультативів, 

за авторськими оздоровчими та профілактичними програмами.  

Упродовж року 1500 педагогів взяли участь у науково-методичних, практичних 

семінарах і заходах різних рівнів у міжкурсовий період, із них 24 – відзначені регіональними 

та Всеукраїнськими нагородами. 38 вчителів шкіл Дзержинського, Жовтневого, Київського, 

Комінтернівського, Ленінського, Московського районів мають публікації у фахових 

журналах. 

Однак, залишаються проблеми в організації системної навчально-виховної та 

науково-методичної роботи Шкіл сприяння здоров’ю в Орджонікідзевському та 

Фрунзенському районах.  

У 2015 році оздоровчо-просвітницька робота Департаменту освіти буде спрямована на 

удосконалення системи роботи управлінь освіти щодо:  

- удосконалення системи роботи МЦ УО ХМР щодо формування 

здоров’язберігаючого освітнього середовища; 

- запровадження системи оцінювання та самооцінювання діяльності Шкіл сприяння 

здоров’ю; 

- підвищення рівня валеологічної компетентності вчителів. 

  

Робота з цивільної оборони  та протипожежного захисту .   
Основні завдання підготовки цивільного захисту Департаменту освіти в 2014 році, в 

основному, були виконані.  

 Навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників та 

службовців Департаменту освіти, управлінь освіти, закладів освіти проводилося в 

навчальних групах згідно з «Типовою програмою навчання працівників органів управління 

освітою і наукою, навчальних закладів, установ, організацій і підприємств галузі», 

затвердженої наказом Начальника штабу ЦЗ, Державним секретарем МОН України від 

17.02.2002 №28. 

Підготовка учнів загальноосвітніх шкіл за тематикою розділу «Цивільна оборона» 

здійснювалась відповідно до: 

 розділу  «Цивільна оборона» програми «Захист Вітчизни» (2005 року);  

 програми предмета «Основи безпеки життєдіяльності» (2001 р.). 

З метою якісного проведення зазначених заходів 25.02.2014 р. на базі опорної з питань 

БЖД та ЦЗ загальноосвітньої школи І-ІП ступенів № 119 відбувся навчально-методичний 

семінар для методистів управлінь освіти     адміністрацій районів Харківської міської ради, 

Кількість навчальних закладів обласної та Національної мереж

Шкіл сприяння здоров'ю 
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які відповідають за питання цивільного захисту, та керівників базових (опорних) з питань 

БЖД та ЦЗ загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова за темою:«Модернізація змісту 

етапів організації, підготовки та проведення Дня цивільного захисту в ЗНЗ»; 

- 20.03.2014 на базі опорного з питань БЖД та ЦЗ по м. Харкову Комунальному 

закладі «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 400 Харківської міської ради» 

спільно з методичним кабінетом управління освіти адміністрації Орджонікідзевського 

району харківської міської ради відбувся навчально-методичний семінар для керівників 

базових (опорних) з питань БЖД та ЦЗ дошкільних навчальних закладів м. Харкова за 

темою: «Комплексний підхід в реалізації завдань базового (опорного) з питань ЦЗ та БЖД 

дошкільного навчального закладу та визначення основних напрямків взаємодії»; 

- 03.04.2014 проведений показовий День ЦЗ  на базі ЗОШ № 118; 

- 30.04.2014 відбувся показовий Тиждень безпеки дитини на базі    ДНЗ № 307  

- 17.04.2014 показовий День ЦЗ у Харківському ліцеї №107. 

 Проте, слід визначити і питання, які потребують доопрацювання в подальшій роботі, 

а саме: 

- не всі базові (опорні) з питань БЖД та ЦЗ загальноосвітні та дошкільні навчальні 

заклади виконують свої функції за призначенням, на що впливає в тому числі і відсутність 

затверджених «Типового положення про базовий (опорний) з питань БЖД та ЦЗ 

загальноосвітній навчальний заклад» та «Типового положення про базовий (опорний) з 

питань БЖД та ЦЗ дошкільний навчальний заклад»; 

- не простежується в повній мірі робота керівного складу при прийнятті 

рішень щодо захисту учасників навчально-виховного процесу у випадку 

загрози чи виникнення НС. 

   

1.2.7. Розвиток міжнародного співробітництва. «Міжнародна освіта – творча 

співпраця». 

У 2014 році здійснювалася координація освітніх проектів і програм, спрямованих на 

розвиток міжнародного співробітництва та взаємодію загальноосвітніх навчальних закладів з 

міжнародними освітніми організаціями та навчальними закладами країн Європи, США, РФ. 

Другий рік поспіль за сприяння Департаменту освіти реалізується україно-німецький 

проект «Ніч науки у Харкові», учасниками якого у  2014 році стали понад 1500 школярів. 

У Програмі обміну майбутніх лідерів «FLEX» взяли участь 384 учні, 231 з них 

продовжили змагання у ІІ турі. На навчанні в США перебувають 8 учнів ЗНЗ 

№№ 169,17,6,119,45. Стабільно високі результати з англійської мови демонструють учні 

ХГ №6, ХСШ №№17,169, які протягом 5-ти років отримують гранди на навчання у США. 

Учні 25-ти  навчальних закладів реалізують міжнародні проекти спільно з однолітками 

закордонних країн. Але у  порівнянні з  2013 роком кількість учасників міжнародних освітніх 

програм і конференцій зменшилася.  

За результатами участі в міжнародних проектах 60 школярів Дзержинського, 

Київського, Московського районів отримали міжнародні сертифікати з німецької мови; учні 

Жовтневого, Комінтернівського районів запрошенні до співпраці зі школами Польщі, Греції, 

Португалії, США, Литви, а також відзначені грамотами шведського товариства охорони 

природи в рамках проекту «Зелений тиждень». 

У 25 навчальних закладах працювали викладачі та професори з США, Канади, Праги, 

Німеччини, Франції. Відбулися зустрічі учнів з волонтерами  міжнародних освітніх урядових 

і неурядових організацій: Корпусу миру (Дзержинський, Червонозаводський райони), «Світ-

Україна» (Жовтневий, Комінтернівський райони), «Мідрешет» (Ізраїль) (Київський, 

Комінтернівський райони), «Айсек в Україні» (Ленінський, Червонозаводський райони),  

EVS та SVIT- Ukraine, «Фейсек в Україні» (Комінтернівський, Орджонікідзевський, 

Фрунзенський райони). 

Продовжується співпраця ЗНЗ з Французьким культурним Центром, Німецьким 

культурним центром «Будинок Нюрберга», Україно-британським центром, видавництвом 

«Макмілан». На базі центрів 148 учнів ЗНЗ склали іспити за європейськими стандартами на 

отримання сертифікатів міжнародного зразка та пройшли поточне тестування з англійської, 
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французької, німецької мов. 165 вчителів іноземних мов взяли участь у семінарах-тренінгах з 

методики викладання предмета, вивчення європейського досвіду при підготовці учнів до 

ЗНО. 

20 навчальних закладів продовжують співпрацю зі школами-партнерами та освітніми 

організаціями країн Європи, Азії та США, РФ. 

Міжнародне співробітництво загальноосвітніх навчальних закладів зі школами-партнерами та 

освітніми організаціями країн Європи, Азії та США, РФ. 

 

Розвинені партнерські зв’язки мають ХСШ № 73, ХЗОШ № 10, ХСШ № 156 із школярами 

м. Таллінн (Естонія), Гімназією №5, м. Мінськ (Білорусь). 

У 2014 році в рамках обмінних візитів 59 учнів із 5-ти навчальних закладів відвідали 

школи-партнери. 

Обмінні візити учнів ЗНЗ м. Харкова у 2014 році  

ХГ 6 «Маріїнська гімназія» - 7 учнів Ліцей комунікації Алан Кола м. Невер (Франція) 

ХСШ №17 - 20 учнів Школа міста Брно (Чехія) 

ХСШ №3 - 20 учнів Літня школа м. Бродстеаз (Великобританія) 

ХГ № 23 - 7 учнів м. Нюрнберг, гімназія имені Зігмунда Шукерта 

(Німеччина) 

ХСШ№75 - 5 учнів Тайвань, школа «WenYa» 

112 школярів із 15 навчальних закладів здійснили культурно-пізнавальні екскурсії до 

Польщі, Чехії, Німеччини, Словаччини, Болгарії, Румунії, Росії, Великобританії. 

За сприяння Департаменту освіти 10 учнів ХГ №12 здійснили культурно-пізнавальну 

поїздку до м. Газіонтип (Туреччина). 

У 2014 році пройшли стажування за кордоном 15 вчителів іноземних мов №ХГ №14, 

ХСШ №181, ХГ № 23, ХСШ №62, ХСШ №134, ХСШ №134,      ХГ №47, із них 13– у Німеччині. 

Франція Польща

ХГ 6 «Маріїнськагімназія» Ліцей комунікації Алан Кола

м. Невер, Франція

ХГ № 65 Малопольська вища професійна школа

імені Йозефа Дітля в Кракові

ХЛ №89 Французька школа Анни при

посольстві Франції, м. Київ

ХГ№ 178 «Освіта» Генеральне консульство Республіки

Польща

ХСШ №166 «Вертикаль» Стразбургська мовна школа,

Франція

ХСШ № 119 Краківський ліцей

ХСШ №75 Франція, м.Шатору, ліцей Жан

Жироду;

ХСШ № 73 Гімназія міста Єдинорожець

Великобританія Чехія

ХЗОШ №92 Broadoak ХСШ № 17 Школа міста Брно, Чехія

ХСШ №3 Школи міста Лідс,

Великобританія

ХЗОШ № 60 Гімназія з поглибленим вивченням 

іноземних мов Чехія, м. Брно

США, Канада Швеція

ХСШ №17 Канадський коледж у місті

Ванкувер, США

ХПСШ «Харківський 

колегіум»

Глобальна гімназія м. Стокгольм

Ізраїль

ХСШ № 170М Система освіти  «ОрАвнер»,

Ізраїль Угода

Російська Федерація

ХСШ №132 Міжнародна школа

завтрішньго дня, м. Москва

ХЗОШ № 95 ХОУСОШ №43, м. Москва

ХСШ № 170 Москва,ешіва

«ТомхейТмимим – Любавич»

ХЗОШ №136 БМОУ СОШ № 40 м. Бєлгород

ХЗОШ №20 Школи з шести міст РФ
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У межах участі в міжнародних програмах 28 вчителів та директорів Дзержинського, 

Жовтневого, Київського, Комінтернівського, Московського районів відвідали міжнародні 

семінари у Берліні, Мюнхені, Франкфурті на Майні, Нюрбергу (Німеччина), Лондоні 

(Великобританія), Кракові (Польша), Тракаї (Литва), м. Любляна (Словенія). 

Перспективною формою реалізації європейської тематики в школі є організація 

діяльності шкільних Європейських клубів. На сьогодні шкільні Євроклуби працюють у 63-х 

навчальних закладах. Найбільша кількість Євроклубів створена у Київському та 

Дзержинському районах. 

Однак, залишаються проблеми в організації роботи з міжнародного співробітництва 

в спеціалізованих школах міста. 

У 2015 році діяльність Департаменту освіти буде спрямована на:  

- удосконалення системи роботи спеціалізованих шкіл щодо поширення досвіду 

роботи з міжнародного співробітництва;  

- створення умов для підвищення професійної компетентності вчителів іноземних 

мов, їх участі в міжнародних науково-методичних заходах. 

 

1.3. Моніторингові дослідження якості освіти 

Навчання – освітній процес, орієнтований на результат. Якість знань учнів – найвищий 

показник та характеристика роботи вчителя.  

У 2013/2014 навчальному році за денною формою в 11-х класах загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх типів і форм власності навчалося 6443 учні, за вечірньою (заочною) – 

578 учнів, за екстернатною – 87 учнів, усього – 7108 учнів. 

Атестат про повну загальну середню освіту одержали всі випускники, крім 

3 випускників Московського району, які навчалися за вечірньою формою.  

За результатами навчальних досягнень медалями нагороджено 580 випускників, що 

становить 9,00% від загальної кількості випускників денних навчальних закладів. Із них: 

110 срібних і 470 золотих медалей. У минулому навчальному році відсоток медалістів складав 

7,66%. 
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золотою 

медаллю 

срібною 

медаллю 

Дзержинський 1059 100 78 22 9,44 3 

Жовтневий 415 46 40 6 11,08 2 

Київський 1026 115 95 20 11,21 1 

Комінтернівський 698 56 51 5 8,02 7 

Ленінський 393 36 24 12 9,16 4 

Московський 1187 91 68 23 7,67 8 

Орджонікідзевський 620 54 49 5 8,71 5 

Фрунзенський 581 30 23 7 5,16 9 

Червонозаводський 318 26 24 2 8,18 6 

ХФМЛ № 27 62 15 11 4 24,19  

ХУЛ 84 11 7 4 13,10  

По місту 6443 580 470 110 9,00  

 

Державна підсумкова атестація є формою контролю за відповідністю освітнього рівня 

випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти. У зв’язку з тим, що 
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вечірня форма навчання організовується не в усіх районах міста, рейтингу підлягають 

результати учнів, які навчалися за денною формою. 

 

 

Усереднені показники результатів ДПА у 2013/2014 навчальному році 

І ступінь 
Місце у 

рейтингу 

Усер.пок

азник 

% 

Район 

 

Кількість 

учнів, які 

складали 

ДПА 

Достатній і високий рівень 

Укр.мова Укр.чит. Математика 

Кільк. % Кільк. % Кільк. % 

3 90,88 Дзержинський 1597 1397 87,48 1542 96,56 1415 88,60 

4 90,79 Жовтневий 746 663 88,87 714 95,71 655 87,80 

5 89,28 Київський 1539 1322 85,90 1454 94,47 1346 87,46 

2 90,89 Комінтернівський   1079 953 88,32 1006 93,24 983 91,10 

8 88,46 Ленінський 777 665 85,59 728 93,69 669 86,10 

7 88,49 Московський 2088 1784 85,44 1959 93,82 1800 86,21 

6 89,11 Орджонікідзевський 1160 1018 87,76 1091 94,05 992 85,52 

9 86,88 Фрунзенський 1090 918 84,22 990 90,83 933 85,60 

1 94,55 Червонозаводський 557 526 94,43 541 97,13 513 92,10 

 92,42 ХУЛ 22 19 86,36 22 100,0 20 90,91 

 89,59 Всього 10655 9265 86,95 10047 94,29 9326 87,53 

 

 

ІІ ступінь 
Місце 

у рей-

тингу 

Усер. 

показн

ик 

Район Середній і достатній рівень 

Укр.мова Математика Біологія Географія Іноз.мова 

Усьог

о 

Кільк % Усьог

о 

Кільк % Усьог

о 

Кільк % Усьог

о 

Кільк % Усьог

о 

Кільк % 

2 81,05 Дзержинський 1198 942 78,63 1199 901 75,15 1198 1017 84,89 1198 1029 85,89 1170 944 80,68 

5 73,30 Жовтневий 528 368 69,70 529 373 70,51 529 416 78,64 529 400 75,61 529 381 72,02 

3 80,44 Київський 1241 971 78,24 1241 920 74,13 1241 1064 85,74 1241 1072 86,38 1184 920 77,70 

1 81,85 Комінтернівський    927 758 81,77 927 733 79,07 927 764 82,42 927 786 84,79 899 730 81,20 

8 71,72 Ленінський 577 413 71,58 577 355 61,53 577 453 78,51 577 443 76,78 577 405 70,19 

7 72,45 Московський 1699 1194 70,28 1701 1092 64,20 1700 1341 78,88 1700 1307 76,88 1700 1224 72,00 

4 74,78 Орджонікідзевськ. 909 712 78,33 909 581 63,92 909 695 76,46 909 728 80,09 876 658 75,11 

9 67,18 Фрунзенський 869 570 65,60 869 516 59,38 869 638 73,42 869 616 70,89 862 574 66,59 

6 72,71 Червонозаводськ. 447 338 75,62 447 298 66,67 447 362 80,98 447 315 70,47 447 312 69,80 

 76,52 ФМЛ № 27 73 56 76,71 73 59 78,67 73 57 78,08 73 53 72,60 0 0 0 

 89,00 ХУЛ 40 31 77,50 40 34 85,00 40 40 100,00 40 35 87,50 40 38 95,00 

 75,68 Всього 8508 6353 74,67 8512 5862 68,87 8510 6847 80,46 8510 6784 79,72 8284 6186 74,67 

 

 

ІІІ ступінь 
Місце у 

рейтинг

у 

Усер.пок

азник 

Район Середній і достатній рівень 

Укр.мова Математика Історія України 

Усього Кільк % Усього Кільк % Усього Кільк % 

3 87,92 Дзержинський 1016 898 88,39 599 498 83,14 373 344 92,23 

6 84,55 Жовтневий 412 346 83,98 267 211 79,03 192 174 90,63 

1 92,24 Київський 997 915 91,78 339 303 89,38 404 386 95,55 

2 91,23 Комінтернівський    684 601 87,87 329 304 92,40 302 282 93,38 

7 82,94 Ленінський 388 306 78,87 168 133 79,17 130 118 90,77 

8 81,78 Московський 1165 964 82,75 474 367 77,43 539 459 85,16 

5 84,83 Орджонікідзевський 613 517 84,34 244 202 82,79 277 242 87,37 

9 76,55 Фрунзенський 571 456 79,86 211 149 70,62 240 190 79,17 

4 86,50 Червонозаводський 315 264 83,81 107 91 85,05 160 145 90,63 

 100,00 ФМЛ № 27 62 62 100,00 62 62 100,00 0 0 0 

 100,00 ХУЛ 84 84 100,00 30 30 100,00 19 19 100,00 

 86,13 Всього 6307 5413 85,86 2830 2350 83,04 2636 2359 89,50 
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Загальні результати 
Район Результати ДПА 

(достатній і високий рівень, %) 

Місце у 

рейтингу 

І ступінь ІІ 

ступінь 

ІІІ 

ступінь 

Середній 

показник 

Дзержинський 90,88 81,05 87,92 86,62 3 

Жовтневий 90,79 73,30 84,55 82,88 6 

Київський 89,28 80,44 92,24 87,32 2 

Комінтернівський    90,89 81,85 91,23 87,99 1 

Ленінський 88,46 71,72 82,94 81,04 7 

Московський 88,49 72,45 81,78 80,91 8 

Орджонікідзевський 89,11 74,78 84,83 82,91 5 

Фрунзенський 86,88 67,18 76,55 76,87 9 

Червонозаводський 94,55 72,71 86,50 84,59 4 

ФМЛ № 27 ------ 76,52 100,00   

ХУЛ 92,42 89,00 100,00   

По місту 89,59 75,68 86,13   

 
Департаментом освіти продовжено у 2014 році роботу над створенням єдиної системи 

оцінки якості загальної середньої освіти в місті.  

У вересні-жовтні 2014 року здійснено моніторингові дослідження підсумків 

2013/2014 навчального року та участі випускників 11-х класів загальноосвітніх навчальних 

закладів денної форми навчання різних типів та форм власності м. Харкова у державній 

підсумковій атестації та зовнішньому незалежному оцінюванні. 

Основним інструментарієм для здійснення моніторингових процедур, як і в попередні 

6 навчальних років, використовувався метод квадрант-аналізу, що дає можливість за 

допомогою нормативно обґрунтованих, рівнозначних шкал встановити взаємооднозначну 

відповідність між двома змінними показниками: рівнем кваліфікації вчителів та рівнем 

навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів. 

Моніторингові дослідження якості освіти здійснено на масиві 184 навчальних 

закладів. Об’єктом моніторингових досліджень став рівень навчальних досягнень 6443 

випускників 11-х класів з 14 предметів, які входять до системи зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

За підсумками квадрант-аналізу результатів ДПА встановлено, що середній рівень 

кваліфікації вчителів, учні яких брали участь у ДПА з 14 предметів склав 9,52 бала, а 

середній рівень навчальних досягнень учнів – 9,40 бала. Результати участі випускників 11-х 

класів ЗНЗ м. Харкова у ДПА 2013/2014 навчальному році з 14 предметів представлено на 

квадрограмі. 

 

 

Квадрант-аналіз результатів ДПА з 14-ти предметів в 11-х класах ЗНЗ денної форми 

навчання за підсумками 2013/2014 навчального року в порівнянні з середніми 

показниками по місту

Українська мова

Українська література

Світова література

Російська мова

Англійська мова

Німецька мова

Французька мова

Історія України

Всесвітня історія

Математика

Географія

Біологія

Фізика

Хімія

7,90

8,40

8,90

9,40

9,90

10,40

10,90

8,52 9,02 9,52 10,02 10,52 11,02 11,52

Рівень кваліфікації вчителів

Р
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ь 

на
вч

ал
ьн

их
 д

ос
яг

не
нь

 у
чн

ів



36 

 

У порівнянні з 2012/2013 навчальним роком знизився рівень навчальних досягнень 

випускників 11-х класів з 9 предметів із 14. 

 

Результати порівняння середніх показників по місту  

за підсумками ДПА з 14 предметів 

Предмет 
Кількість 

ЗНЗ 

Кількість 

випускників, 

що брали 

участь 

у ДПА 

Середній рівень 

навчальних досягнень 

за навчальними 

роками 

Різниця 

результатів 

2013 2014 

Українська мова 184 6303 8,51 8,49 - 0,02 

Англійська мова 66 1607 9,89 9,86 - 0,03 

Німецька мова 5 68 10,10 10,02 - 0,08 

Французька мова 9 113 10,90 10,54 - 0,36 

Історія України 131 2633 9,32 9,21 - 0,11 

Математика 124 2827 8,80 8,57 - 0,23 

Географія 35 498 8,54 8,39 - 0,15 

Фізика 42 784 9,37 9,25 - 0,12 

Хімія 25 479 9,61 9,24 - 0,37 
 

Квадрант-аналіз середніх балів атестатів випускників 11-х класів визначив середні 

показники по місту. 

Результати квадрант-аналізу середніх балів атестатів випускників 11-х класів за 

підсумками 2013/2014 навчального року 

Тип ЗНЗ 
Середній рівень кваліфікації вчителів 

Середній бал атестату про повну 

загальну середню освіту 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

ЗНЗ денної форми 

навчання 

7,62 7,54 7,58 8.70 8,90 8,92 

 

У порівнянні з середніми показниками по місту у 2012/2013 навчальному році 

середній бал атестатів про повну загальну середню освіту випускників 11-х класів виріс 

з 8,90 до 8,92 бала (на + 0,02 бала). 

За результатами квадрант-аналізу складено рангові списки шкіл та районів міста, 

проведено порівняльний аналіз результатів ДПА з середніми балами атестатів про повну 

загальну середню освіту, здійснено диференціацію об’єктів моніторингу за типами 

навчальних закладів. 

Середні показники за типами ЗНЗ у порівнянні з середніми показниками по 

місту за результати квадрант-аналізу середніх балів атестатів випускників 11-х класів 

за підсумками 2013/2014 навчального року 

Тип ЗНЗ 

Середній рівень кваліфікації вчителів 
Середній бал атестатів про повну 

загальну середню освіту 

Форма навчання 

або форма 

власності 

по типу 

ЗНЗ 

по 

місту 

Форма навчання 

або форма 

власності 

по типу 

ЗНЗ 

по 

місту 

Школи  

І-ІІІ ступенів 

денна, усіх форм 

власності 
7,49 

7,58 

денна, усіх форм 

власності 
8,58 

8,92 

денна, 

комунальна 
753 

денна, 

комунальна 
8,54 

Ліцеї та гімназії 

усіх форм 

власності 
7,81 

усіх форм 

власності 
9,58 

комунальна 7,88 комунальна 9,66 

Спеціалізовані 

школи 

І-ІІІ ступенів 

усіх форм 

власності 
7,51 

усіх форм 

власності 
9,27 

комунальна 7,52 комунальна 9,23 

Недержавні 

ЗНЗ 
недержавна 6,82 недержавна 9,35 
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За двома змінними були визначені середні показники по кожному з районів на масиві 

загальноосвітніх навчальних закладів з денною формою навчання, складено квадрограми. 

 
За три останні роки проведення моніторингових досліджень якості освіти в 

загальноосвітньому середовищі м. Харкова безперечними лідерами є Комінтернівський, 

Київський та Дзержинський райони. Значно покращили своє становище в ранговому списку 

районів Орджонікідзевський та Московський райони. 
 

Порівняння рангових списків районів міста за результатами квадрант-аналізу середніх 

балів атестатів випускників 11-х класів за останні 3 навчальних роки 

Район 
Рангові номери районів за навчальними роками: 

2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Дзержинський 3 2 3 

Жовтневий 7 7 7 

Київський 1 3 2 

Комінтернівський 2 1 1 

Ленінський 6 8 9 

Московський 5 5 5 

Орджонікідзевський 9 6 4 

Фрунзенський 4 9 8 

Червонозаводський 8 4 6 

Результати моніторингових досліджень середніх балів атестатів випускників 11-х 

класів ЗНЗ м. Харкова у 2013/2014 навчальному році з 14 предметів представлено на 

квадрограмі. 

 

Квадрант-аналіз середніх балів атестатів за підсумками 2013/2014 навчального року 

в 11-х класах ЗНЗ денної форми навчання всіх типів районів Харківської міської 

ради в порівнянні з середніми показниками по місту

Дзержинський

Жовтневий

Київський

Комінтернівський

Ленінський

Московський
Орджонікідзевський

Фрунзенський

Червонозаводський

7,92

8,17

8,42

8,67

8,92

9,17

9,42

9,67

9,92

6,33 6,58 6,83 7,08 7,33 7,58 7,83 8,08 8,33 8,58 8,83

Рівень кваліфікації вчителів
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Квадрант-аналіз середніх балів атестатів учнів 11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів 

денної форми навчання з 14-ти предметів за підсумками 2013/2014 навчального року в порівнянні 

з середніми показниками по місту

Українська мова

Українська література

Світова література

Російська мова

Англійська мова

Німецька мова

Французька мова
Історія України

Всесвітня історія

Математика

Географія

Біологія

Фізика

Хімія

7,59

8,09

8,59

9,09

9,59

10,09

6,25 6,75 7,25 7,75 8,25 8,75 9,25 9,75 10,25 10,75 11,25

Рівень кваліфікації вчителів
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Підсумком моніторингових досліджень якості освіти випускників 11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова 2013/2014 навчального року став квадрант-

аналіз результатів ЗНО з 14 предметів і порівняння його результатів з результатами 

квадрант-аналізу середніх балів атестатів. 

У зовнішньому незалежному оцінюванні 2013/2014 навчального року з 14 предметів 

взяли участь 6010 випускників загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання 

міста з 6443 (93,28%). У минулому навчальному році ця цифра складала 89,97% (6830 

випускників з 7591).  

Загальна кількість людино-тестів склала 21720 тестових робіт. У минулому 

навчальному році їх кількість склала 24811. 

У порівнянні з результатами участі випускників 11-х класів у ЗНО 2012/2013 

навчального року, середній рівень навчальних досягнень (7,35) майже не змінився і складає 

7,38 бала. 

Результати участі випускників 11-х класів ЗНЗ районів у ЗНО 2013/2014 навчального 

року представлено на квадрограмі. 

 
Порівняння рангових номерів районів за результатами участі випускників 11-х класів 

у ЗНО та результатами квадрант-аналізу середніх балів їх атестатів свідчить про 

нестабільність результатів, висвічує недоліки в роботі більшості загальноосвітніх навчальних 

закладів міста над підвищенням рівня якості знань учнів та організації навчального процесу. 
 

Порівняння рангових списків районів міста за результатами квадрант-аналізу  

середніх балів атестатів випускників 11-х класів  

та за результатами ЗНО 2013/2014 навчального року з 14 предметів 

Район 
Ранговий номер за резуль-татами 

квадрант-аналізу середніх балів атестатів 

Ранговий номер за 

результатами ЗНО 

Дзержинський 3 1 

Жовтневий 7 7 

Київський 2 2 

Комінтернівський 1 3 

Ленінський 9 9 

Московський 5 4 

Орджонікідзевський 4 6 

Фрунзенський 8 5 

Червонозаводський 6 8 
 

Квадрант-аналіз середніх балів випускників 11-х класів ЗНЗ денної форми навчання всіх 

типів за районами Харківської міської ради за підсумками ЗНО 2013/2014 навчального 

року з 14 предметів у порівнянні з середніми показниками по місту

Дзержинський

Жовтневий

Київський

Комінтернівський

Ленінський

Московський

Орджонікідзевський

Фрунзенський

Червонозаводський

6,38

6,63

6,88

7,13

7,38

7,63

7,88

8,13

8,38

6,33 6,58 6,83 7,08 7,33 7,58 7,83 8,08 8,33 8,58

Рівень кваліфікації вчителів
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З метою підвищення професійних компетецій різних категорій педагогічних 

працівників щодо проведення моніторингових досліджень якості освіти в межах реалізації 

програми спецкурсу «Моніторинг як механізм управління якістю освіти» для методистів 

методичних центрів адміністрацій районів Харківської міської ради та заступників 

директорів з навчально-виховної роботи опорних загальноосвітніх навчальних закладів міста 

з проведення моніторингових досліджень проведено 2 семінари-практикуми. 

У 2014 році методистами науково-методичного педагогічного центру Департаменту 

освіти розроблено методичні рекомендації з питань: 

 «Моніторинг як механізм реалізації інформаційної функції ресурсного 

забезпечення якості освіти»; 

 «Моніторинг навчального процесу»; 

 «Про особливості конструювання актуального змісту освіти». 

У видавничій групі «Основа» вийшла з друку книга «Практикум з моніторингу 

розвитку системи освіти у загальноосвітньому навчальному закладі: Науково-методичний 

посібник» у двох книгах.  

Проведення моніторингових досліджень якості освіти випускників ЗНЗ у 2014 році 

виявило суттєві проблеми:  

1) насамперед, це плинність кадрового складу методистів районних методичних 

центрів, не завжди обґрунтована зміна їх функціональних обов’язків;  

2) як наслідок, недостатній рівень компетентності методистів, що відповідають за 

проведення моніторингових досліджень, відсутність досвіду участі в їх проведенні. 

Тому серед основних завдань, що стоять перед НМПЦ з питань організації та 

проведення педагогічного моніторингу у 2015 році,  

1) продовжити: 

 навчання методистів районних методичних центрів та заступників директорів шкіл 

з навчально-виховної роботи щодо вибору технологій та спеціального інструментарію з 

проведення моніторингових досліджень якості освіти;  

 формування навичок застосування різних методик моніторингу якості навчання в 

школі; 

2) сприяти оволодінню педпрацівниками засобами ІКТ та їх широкому використанню 

під час проведення моніторингових досліджень якості освіти.  

 

1.4. Кадрова політика 
 

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

форм власності працюють 22958 працівників, з них – 14007 педагогічних працівників, 

7283 вчителі.  

95,91 % вчителів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності 

мають вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста, магістра, приватної – 90,46 %. 

Підвищують освітній рівень, навчаються заочно 158 педагогів. Кваліфікацію на відповідних 

курсах підвищили 1895 вчителів. У навчальних закладах міста працюють 79 кандидатів наук. 

61,94 % педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів мають першу 

і вищу кваліфікаційні категорії. Педагогічні звання «учитель-методист», «старший учитель» 

мають 2437 педагогів (17,40 %). 
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Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників  

загальноосвітніх навчальних закладів 
Район Кількість 

педагогічних 

працівників 

Кваліфікаційна категорія 

Вища Перша Всього 2013 (%) 2014 (%) 

Дзержинський  1356 609 270 879 68,0  64,82 

Жовтневий  595 206 133 339 63,0  56,97 

Київський  1428 563 330 893 64,0  62,54 

Комінтернівський  924 419 152 571 61,0  61,80 

Ленінський  561 194 148 342 61,0  60,96 

Московський  1596 666 350 1016 66,0  63,66 

Орджонікідзевський  813 360 139 499 63,0  61,38 

Фрунзенський  899 394 158 552 63,0  61,40 

Червонозаводський  434 168 66 234 60,0  53,92 

ХФМЛ № 27  56 32 5 37 68,0  66,07 

ХУЛ  59 33 10 43 66,0  72,88 

ХНВК № 14  29 3 12 15 54,0  51,72, 

Всього  8750 3647 1773 5420 64 %  61,94 

 
Відсоток вчителів загальноосвітніх навчальних закладів за віком та за стажем роботи 

порівняно з минулим роком суттєво не змінився. Із загальної кількості вчителів (7283): 

- за віком: до 30 років у школах налічується 16, 12 % вчителів, від 30 до 40 років – 

17,84 %, від 40 до 50 років – 26,96 %, більше 50 років – 41,08 %; 

- за стажем педагогічної роботи: 52,41 % вчителів мають такого стажу більше 20 років 

і тільки 9,76 % мають стаж до 3-х років. 

Кількість чоловіків-вчителів, які працюють у загальноосвітніх навчальних закладах 

міста складає 10,27 % (780 чол.). 

Залишається низьким кваліфікаційний рівень педагогічних працівників з дошкільних 

навчальних закладів, в яких працюють всього 800 (22,62 %) педагогів вищої та першої 

кваліфікаційних категорій (22,0 % – у 2013/2014 навчальному році). 

Звання «старший вихователь» та «вихователь-методист» мають лише 330 педагогів 

(9,33 %). 

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників  

дошкільних навчальних закладів  
Район Кількість 

педагогічних 

працівників 

Кваліфікаційна категорія 

Вища І Всього ДНЗ (%) ЗНЗ (%) 

Дзержинський  459 63 58 121 26,36 64,82 

Жовтневий  272 34 21 55 20,22 56,97 

Київський  453 49 63 112 24,72 62,54 

Комінтернівський  303 52 35 87 28,71 61,80 

Ленінський  240 8 43 51 21,25 60,96 

Московський  734 62 69 131 17,85 63,66 

Орджонікідзевський  394 28 27 55 13,96 61,38 

Фрунзенський  382 54 48 102 26,70 61,40 

Червонозаводський  280 46 31 77 27,50 53,92 

«Родина» 20 8 1 9 45,00 - 

Всього  3537 404 396 800 22,62 61,94 

Протягом останніх 10 років показник кількості педагогічних працівників пенсійного 

віку у навчальних закладах міста  тримався на рівні 16 – 20 %.  

У 2014/2015 навчальному році у навчальних закладах міста працюють  

2317 педагогів-пенсіонерів, що складає 17,36 % (у 2013/2014 н.р. – 21,0 %).  

Серед педагогів м. Харкова працюють 53 (0,4 %) педагоги, відзначені державними 

нагородами України, 274 (1,96 %) мають почесні звання України, 2763 (19,73 %) – 

педагогічні звання,1436 (10,25 %) – нагороди Міністерства освіти і науки України. 

У навчальних закладах міста працюють 14 учасників бойових дій. 
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Незначно зросла плинність педагогічних кадрів і становить 11,38 %. Це на 0,68 % вище 

попереднього року.  

Навчальні заклади міста поповнюються молодими спеціалістами – випускниками 

вищих педагогічних навчальних закладів, які прийшли на роботу за направленнями. У 

2014 році приступили до роботи 193 молодих спеціалістів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

На кінець року практично відсутні вакансії вчителів. Вакансії, які виникають, як 

правило, оперативно заповнюються. 

Але у 2014/2015 навчальному році проблемою для ЗНЗ є заповнення посад вчителів 

початкових класів, фізики, трудового навчання та предмета «Захист Вітчизни».  

Залишається потреба у вихователях ДНЗ (у зв’язку з підвищеним попитом населення на 

освітні послуги дошкільної освіти і збільшенням кількості груп у закладах та відкриттям 

нових дошкільних навчальних закладів).  

Керівники закладів освіти м. Харкова очолюють 417 комунальних навчальних закладів. 

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

У 2014 році продовжено термін дії контрактів зі 123 керівниками навчальних закладів, 

звільнилися з посади 17 керівників, стільки ж призначено.  

Усі призначені керівники перебували у кадровому резерві. Основною умовою при 

призначенні керівників загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році 

була їх попередня атестація. 

Підвищується рівень управлінської діяльності керівних кадрів: 9 керівників навчальних 

закладів є кандидатами наук, 191 – мають післядипломну управлінську освіту.  

 

Район Кількість молодих 

спеціалістів 

Дзержинський 28 

Жовтневий  14 

Київський  26 

Комінтернівський  9 

Ленінський  11 

Московський  39 

Орджонікідзевський  25 

Фрунзенський  18 

Червонозаводський  18 

ХФМЛ № 27  4 

ХУЛ  1 

Всього  193 

Район/заклад Кількість керівників – 

кандидатів наук 

Кількість керівників, які 

мають управлінську освіту 

Дзержинський 1 26 (42,6 %) 

Жовтневий  - 20 (58,8 %) 

Київський  1 31 (54,4 %) 

Комінтернівський  - 9 (23,7 %) 

Ленінський  1 9 (24,3 %) 

Московський  - 45 (62,5 %) 

Орджонікідзевський  1 23 (54,8 %) 

Фрунзенський  2 10 (25,0 %) 

Червонозаводський  1 17 (54,8 %) 

ХФМЛ № 27  - - 

ХУЛ  1 - 

ХНВК № 14 1 - 

ДБ «Родина» - 1 (100,00 %) 

Всього  9 191 (45,80 %)  
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Найвищий освітній рівень керівників навчальних закладів Московського та Жовтневого 

районів. Неналежну увагу цій формі підготовки керівників приділяють Ленінський, 

Комінтернівський, Фрунзенський райони. 

 
1.5. Науково-методичний супровід реалізації Програми 
 

Науково-методичний педагогічний центр Департаменту освіти Харківської міської 

ради у 2014 році продовжував працювати над методичною проблемою «Підвищення якості 

освіти шляхом удосконалення професійної компетентності педагогів».  

Особлива увага приділялася питанням підвищення компетентності педагогічних 

працівників методичних центрів. У роботі переважали нетрадиційні форми, спрямовані на 

активізацію практичної діяльності методистів. Протягом 2014 року проводились семінари, 

майстер-класи, практичні заняття, тренінги, консультації.  

 

Кількісні показники, що характеризують навчально-семінарську діяльність НМПЦ у 2014 році 

 
Усього методистами НМПЦ проведено 44 семінарських заняття з охопленням 

977 осіб. Порівняно з минулим роком кількість проведених семінарських занять та 

охоплених ними категорій педагогічних працівників зменшилась. Це пов’язано з 

концентрацією уваги на стимулюванні самоосвітньої діяльності методистів.  

Програми семінарів були складені з урахуванням принципу єдності теоретичного, 

практичного та рефлексійного модулів діяльності учасників заходів. Базою проведення 

заходів обиралися заклади, які мали певний ефективний досвід з визначеної проблеми. 

На засіданнях міської методичної ради розглядалися актуальні питання співпраці 

НМПЦ та районних методичних служб, вирішувались проблеми удосконалення системи 

методичної роботи в районах. 

Упродовж року для завідувачів методичних центрів, заступників директорів 

навчальних закладів міського підпорядкування проводився постійно діючий семінар 

«Організація роботи методичних центрів щодо удосконалення системи підвищення 

професійної компетентності педагогічних працівників», на якому розглядалися питання 

значення самооцінки, саморозвитку та самовдосконалення педагога. 

З метою удосконалення управлінських компетентностей директорів шкіл з питань 

нормативності ведення ділової документації, проведення атестації педагогічних працівників; 
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розроблення посадових та робочих інструкцій, організації методичної роботи та питань 

охорони праці в навчальному закладі у 2014 році продовжував діяти на постійній основі 

семінар для новопризначених керівників шкіл. 

У 2014 році продовжено оновлення банків даних: «Майстри профільного навчання» 

(до природничо-математичного напрямку додався гуманітарний) та навчальних програм 

варіативної складової робочих навчальних планів у профільних класах. 

Питання вдосконалення фахової майстерності та підвищення професійної 

компетентності методистів з бібліотечних фондів знаходились в полі зору методичної 

служби. Робота семінарів-практикумів була спрямована на відпрацювання методистами 

ефективних форм і методів обліку підручників, формування аналітико-статистичних 

показників щодо наявності їх у фондах, потреби в них та можливості перерозподілу 

навчальної літератури в межах району та міста. Стан забезпеченості основними 

підручниками ЗНЗ міста підлягав аналізу на апаратних нарадах Департаменту освіти. 

З метою повного забезпечення учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

підручниками методичною службою Департаменту освіти створений банк даних 

«Забезпечення підручниками навчальних закладів міста».  

 

  
Використання банку дає можливість управлінням освіти своєчасно реагувати на 

потреби навчальних закладів у підручниках конкретних авторів, та при необхідності 

здійснювати перерозподіл навчальної літератури на рівні міста та області. 

Разом із тим, залишається невирішеною проблема активного використання 

учасниками навчально-виховного процесу загальноукраїнського репозитарію цифрового 

навчального контенту, який забезпечить зручний доступ до новаторських розробок учителів, 

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, методистів, студентів, учнів.  

Завдання: 

- надати допомогу методистам в ході опрацювання інструктивно-методичних та 

розпорядчих документів, які стосуються проведення ІІ етапу конкурсного відбору оригінал-

макетів підручників для 4-х та 7-х класів. 

- залучити творчих учителів і методистів до передачі власних розробок для 

наповнення загальноукраїнського репозитарію з метою розповсюдження актуальних 

навчальних і методичних матеріалів харківських педагогів. 

 

Роботу з методистами з психологічних служб районів було спрямовано на 

збереження та подальший розвиток мережі міської психологічної служби, покращання 

психолого-педагогічних послуг, що надаються практичними психологами навчальних 

закладів. Покращанню якості психологічних послуг сприяло створення належних умов праці 
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фахівців психологічної служби: кількість практичних психологів навчальних закладів міста, 

забезпечених кабінетами, в порівнянні з 2013 роком, збільшилася на 2,7 %.   

У 2014 році продовжено реалізацію Протиалкогольної програми «Сімейна розмова», 

розробленої Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної 

роботи. Кількість учасників програми за чотири роки зросла більш ніж на 500 осіб.   

Робота з реалізації 

протиалкогольної програми «Сімейна розмова» 

 
 

З метою надання психолого-педагогічної та інформаційної допомоги учням, учителям, 

батькам у 2014 році  робота Телефону довіри здійснювалася в літній період, що призвело до 

збільшення кількості дзвінків за квартал на 6 %. З вересня місяця консультанти Телефону 

довіри почали надавати соціально-педагогічну допомогу дітям та батькам сімей вимушених 

переселенців. Налагоджено спільну діяльність психологів навчальних закладів Харкова та 

Міського центру соціальних служб «Довіра» з проведення корекційної роботи з дітьми, що 

опинились у складних життєвих обставинах.  

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти на 2014 рік, вивчено стан організації 

роботи методистів з психологічних служб адміністрацій районів, спрямованої на пошук 

соціально обдарованих дітей та молоді.  

У всіх ЗНЗ Харкова було проведено психологічні дослідження з виявлення соціально 

обдарованих учнів. Продіагностовано 5645 школярів  10-х класів за комплексом методик, 

розроблених Департаментом освіти, рекомендованих для використання Інститутом 

обдарованої дитини академії педагогічних наук України.   

 

Показники рівня соціальної обдарованості  учнів 10-х класів ЗНЗ Харкова 

 

Рівень Кількість учнів   % 
високий 361  6,4% 

середній 1078 19,1% 

низький 4 206 74,5 % 

всього 5645 100 % 

Разом з тим, потребують удосконалення питання з проведення  моніторингу 

особистісного розвитку обдарованих учнів та розробки нового інструментарію: планів 

тренінгів, корекційних, розвивальних занять.   

Завдання:  
 забезпечувати якість і доступність психологічних послуг усім учасникам 

навчально-виховного процесу шляхом збереження мережі міської психологічної служби; 

 застосовувати міжвідомчі взаємодії між фахівцями психологічних служб з метою 

проведення корекційної роботи з дітьми, що опинились у складних життєвих обставинах; 

 оновлювати зміст та форми роботи з обдарованими учнями.  

Оновлено Банки даних інноваційної та експериментальної діяльності навчальних 

закладів. У 44 навчальних закладах проводиться 12 експериментів, з них 6 всеукраїнського 

та 6 регіонального рівнів.  

Експериментальні майданчики  
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Всеукраїнського рівня Регіонального рівня 

Назва Навчальні заклади Назва Навчальні заклади 

Науково-методичні засади 

впровадження фінансової 

грамотності у навчально-

виховний  процес 

навчальних закладів   

ХЛ № 107, 141, 

ХГ № 46  

ХСШ № 73, 

ХЗОШ № 5, 164 

Художньо-естетичне 

виховання учнів у 

школі повного дня 

ХСШ № 133 “Ліцей 

мистецтв”  

 

Психолого-педагогічні 

засоби оцінки рівнів 

сформованості 

компетентностей 

молодших школярів як 

чинник управління якістю 

навчання в системі 

розвивальної освіти  

ХСШ №85, 

ХЗОШ № 122  

 

Навчання і виховання 

учнів через 

природовідповідну 

(ноосферну) освіту і 

екологічну безпеку 

ХЗОШ  № 22, 26, 38, 

67, 115,  

ХСШ № 18, 114, 

ХНВК № 8  

Розробка моделі 

досягнень базових 

стандартів освіти в 

контексті особистісно-

компетентнісного підходу  

ХЗОШ № 123 

 

Психолого-

педагогічний супровід 

дітей із порушенням 

психофізичного 

розвитку в умовах 

інклюзивної освіти 

ХЗОШ №159, 

ДНЗ № 266 

Науково-методичне, 

організаційне і 

моніторингове 

забезпечення організації 

роботи з обдарованими 

дітьми й учнівською 

молоддю 

ХГ № 169 Створення системи 

неперервної 

інформатичної 

підготовки педагогів у 

післядипломній 

педагогічній освіті 

ХСШ № 16  

 

Національний проект 

«Відкритий світ»  

ХСШ № 17, 

ХГ № 55, 

ХЛ № 107,  

ЗОШ № 52 

Організація правової 

громадянської освіти, 

формування етичної 

культури учнів 

ХЗОШ № 40, 158  

ХСШ № 17  

 

Інституалізація системи 

безперервної освіти в 

Україні  

СЕПШ «НУА» Науково-методичні 

засади  впровадження 

медіаосвіти  

в систему навчально-

виховної роботи 

навчальних 

 закладів Харківської 

області 

ХГ № 6 «Маріїнська 

гімназія», 89, 172, 

ХСШ № 85, 119, 133, 

ХГ № 14, 46, 163, 

ХЗОШ № 32, 

ХФМЛ № 27,  

ДНЗ № 74, 280, 

ЦДЮТ «Істок»  

Усього  
6 експериментів 

 

15 закладів 

 

6 експериментів 

 

29 закладів 

 

Усього в дослідно-експериментальній діяльності всеукраїнського рівня задіяні 

2135 дітей, регіонального рівня – 4228. 

До Банку інноваційної діяльності внесено 99 новаційних технологій (у ДНЗ –  25 та 

ЗНЗ –  74), які впроваджується в навчальних закладах на 446 майданчиках. У 10 % 

навчальних закладів міста впроваджується декілька новаційних технологій. 

Популяризації педагогічного досвіду найкращих педагогів м. Харкова сприяє 

проведення міського конкурсу професійної майстерності «Учитель року». У 2014 році у 

конкурсі, що проводився в номінаціях: «Географія», «Світова література», «Початкові класи», 

«Трудове навчання» та «Директор школи» взяли участь 47 кращих педагогів із 42 навчальних 

закладів, які представляли всі райони м. Харкова та Харківський університетський ліцей. 
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Навчальні заклади міста, педагоги яких стали переможцями професійного 

конкурсу «Учитель року» 

Район 

Переможці Всього 

переможців 

 за 5 років 
2010 2011 2012 2013 2014 

Дзержинський ХНВК № 45 
ХЗОШ 

№ 154 
ХГ № 6 ХНВК № 45 ХГ № 169 5 

Жовтневий      0 

Київський ХЗОШ № 100 ХЛ № 107 ХСШ № 17 ХСШ № 62 ХЗОШ № 5 5 

Комінтернівський ХГ № 178 
ХГ № 46 

ХТЛ № 173 ХГ № 82 
ХТЛ № 173 

7 
ХЗОШ № 91 ХГ № 46 

Ленінський ХЗОШ № 126     1 

Московський ХГ № 144 ХГ № 23 ХГ № 144 ХСШ № 156  4 

Орджонікідзевський     ХСШ № 75 1 

Фрунзенський 
ХНВК 

«Вересень» 

ХПНВК 

«Вересень» 

ХПНВК 

«Вересень» 

 ХГ № 14 
4 

Червонозаводський    ХЗОШ № 53 ХЗОШ  120 2 

Високий рівень професійної майстерності протягом п’яти років демонструють 

педагоги Комінтернівського, Дзержинського та Київського районів. Четвертий рік поспіль 

серед переможців міського етапу конкурсу немає представників Жовтневого та Ленінського 

районів. 

Переможці міського конкурсу Жук Г.О. (номінація «Початкова школа») та 

Лунячек Н.О. (номінація «Географія») стали переможцями обласного етапу. Кіриченко С.В., 

директор Харківського ліцею № 89 Дзержинського району – лауреат Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року – 2014». 

В (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності педагогічних 

працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року» у 2014 році взяли участь 

шість педагогів міста. Лауреатом конкурсу (ІІ місце) стала Воробйова Ірина Анатоліївна, 

вихователь-методист комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№ 280 Харківської міської ради» Орджонікідзевського району. 

Уп’яте проводився міський конкурс інтегрованих уроків «Про мій Харків – моїм 

учням». 

Результативність участі вчителів районів у міському конкурсі інтегрованих уроків  

«Про мій Харків – моїм учням»  

 
 

Протягом п’яти років найкращі результати в конкурсі демонструють педагоги 

Київського району (11 призових місць), Комінтернівського, Московського районів (по 9 

призових місць) та Орджонікідзевського району (7 призових місць). Низький рівень 

підготовки та проведення інтегрованих уроків показали педагоги Фрунзенського району. 
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У рамках серпневого педагогічного тижня проведено міську конференцію 

педагогічних працівників «Підсумки розвитку освіти м. Харкова в 2013/2014 навчальному 

році та задачі на 2014/2015 навчальний рік», у якій взяли участь 600 освітян.  

Протягом року надруковано в різних виданнях 12 тематичних матеріалів методичного 

спрямування, підготовлено до друку «Букварик харківського першокласника». Для всіх 

учасників навчально-виховного процесу на допомогу в організації заходів видано 

інформаційно-довідковий вісник, що містить інформацію про освітні проекти Департаменту 

освіти, пам’ятні дати, ювілеї видатних діячів культури та мистецтва.  

Під час здійснених у 2014 році методичних виходів та аналізу відвіданих занять було 

виявлено, що залишаються невирішеними деякі питання організації процесу безперервного 

навчання і професійного вдосконалення педагогів, використання потенціалу кращих 

навчальних закладів і освітян, які досягли високих результатів у професійній діяльності, 

з метою надання адресної методичної підтримки педагогічним працівникам.  

У зв’язку з цим, у 2015 році НМПЦ продовжить роботу над темою «Підвищення 

якості освіти шляхом удосконалення професійної компетентності педагогів», спрямовуючи 

свою діяльність за такими напрямками: 

- удосконалення системи навчання завідувачів, методистів методичних центрів 

управлінь освіти адміністрацій районів шляхом використання різноманітних інноваційних 

методів роботи; 

- пошук ефективних форм науково-методичного супроводу професійної діяльності 

педагогічних працівників методичних центрів. 

 

1.6. Розвиток матеріально-технічної бази системи освіти 

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

Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки.  

Зазначений розділ Програми у 2014 році реалізовано за напрямками: 

- проведення капітальних ремонтів; 

- придбання меблів, прального обладнання ,  технологічного обладнання 

для харчоблоків  та м’якого інвентарю в дошкільні навчальні заклади, які відкриваються. 

На зміцнення і оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти, у тому числі 

на відновлення роботи двох раніше не функціонуючих дошкільних навчальних закладів, 

з міського бюджету міста Харкова виділено 15,2 млн. грн., а саме: 

- на проведення капітальних ремонтів закладів – 14 627,3 тис. грн.; 

- на придбання меблів для 15-ти груп в 11-ти дошкільних закладах – 400,0 тис. грн.; 

- на придбання технологічного обладнання та металевих меблів для харчоблоків, 

пральних машин для закладів освіти – 139,1 тис. грн.; 

- на придбання м'якого інвентарю для дитячих садків, у яких відкрились групи 

з нового навчального року - 80,0 тис. грн. 

У поточному році за кошти бюджету м. Харкова виконані капітальні ремонти 

у 83 навчальних закладах м. Харкова, що складає 20% від загальної кількості закладів освіти.  

Відновлено роботу 2-х раніше закритих дитячих садків (ДНЗ № № 30, 362), відкрито 

нові групи у 6-ти діючих садках та НВК № 8, що розташований в окремому приміщенні, 

проведені ремонти покрівель, систем опалення та сантехкомунікацій. 

Основні напрямки проведення ремонтних робіт у 2014 році: 

- відкриття нових ДНЗ – 2 ДНЗ 

- відкриття нових дитячих груп – 6 ДНЗ та НВК; 

- ремонт покрівель – 65 закладів;  

- ремонт системи опалення – 1 заклад;  

- ремонт огорожі – 2 заклади;  

- загальнобудівельні роботи – 6 закладів;  

- благоустрій території – 1 заклад.  

Контроль за проведенням ремонтних робіт. З метою своєчасної підготовки 

навчальних закладів м. Харкова до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 рр. на 

підставі рішення 21 сесії Харківської міської ради 6 скликання від 22.01.2014 №14.28/14 про 
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затвердження кошторисів витрат на виконання міських освітніх програм, згідно з наказом 

Департаменту освіти від 08.05.2014 №79 «Про організацію ремонтних робіт в закладах 

освіти м. Харкова у межах Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011 - 2015 

роки» Департаментом освіти та управліннями освіти адміністрацій  районів міста були 

призначені відповідальні особи, які здійснювали контроль та відповідали за перевірку 

обсягів, термінів та якості виконання ремонтних робіт у навчальних закладах за кошти 

міського бюджету. Спеціалістами групи матеріально-технічного забезпечення тримались під 

контролем проведення ремонтних робіт та якість їх виконання.  

Підготовка до опалювального періоду 2014-2015 років (повірка приладів обліку та 

здача теплових систем). Згідно з графіком, проведена планова повірка приладів обліку в усіх 

районах міста. Всього по місту підготовлено та здано 430 опалювальних систем (100% від 

загальної кількості). 

Департаментом освіти тримається під контролем хід двомісячника з благоустрою 

територій навчальних закладів міста. Групою матеріально-технічного забезпечення контроль 

за виконанням плану заходів здійснювався з виїздом до навчальних закладів. Інформацію, 

ілюстровану фото звітом, за підсумками контролю доведено на апаратних нарадах та нарадах 

начальників управлінь освіти районів.  

 

1.7.  Інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти.  

Інформатизація освіти є невід'ємною складовою інформатизації суспільства. Шляхи 

розвитку і насичення цієї складової визначає розділ «Інформаційні та комунікаційні 

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

2011-2015 роки. 

 

Комп`ютеризація навчально-виховного процесу, управлінської діяльності та 

методичної роботи закладів та установ освіти міста. У 2014 році на інформатизацію 

освіти виділено 742,5 тис. грн., за рахунок яких придбано послуги з доступу до мережі 

Інтернет для 100% навчальних закладів і установ освіти міста.  

Комп'ютерною технікою забезпечені навчальні заклади всіх типів і форм власності. 

Середній показник кількості учнів на 1 персональний комп'ютер (ПК) складає 18,3. 

 
 Усі загальноосвітні навчальні заклади міста комунальної форми власності мають 

мультимедійну техніку. 61 навчальний заклад – інтерактивні дошки. 

Забезпеченість загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова комп’ютерною 

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

Усього в загальноосвітніх навчальних закладах міста 5852 персональних комп’ютерів, це на 

76  більше ніж у 2014 році. В управлінській та методичній діяльності шкіл, у предметних 

кабінетах використовується 3199 персональних комп’ютерів, 129 – у позашкільних 

навчальних закладах, 395 – у дошкільних. Проте 58 навчальних комп’ютерних комплексів із 

250 функціонуючих є застарілими (до 2008 року придбання). 
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Розвиток єдиного освітнього інформаційного середовища 

Усі навчальні заклади комунальної форми власності міста за кошти міського бюджету 

забезпечені безлімітним доступом до мережі Інтернет за сучасними швидкісними 

технологіями, за технологією волоконно-оптичної лінії зв’язку – 436 об’єктів (провайдер КП 

«Міський інформаційний центр»). 

Інформаційним центром освітнього простору міста Харкова є офіційний сайт 

Департаменту освіти, на якому висвітлюються всі напрями роботи.  

Усі 100% навчальних закладів мають власні офіційні Інтернет-представництва. 

Щомісячно проводиться моніторинг наповнення сайтів та оновлення інформації на них. 

 

Забезпечення комп’ютерними програмами закладів та установ освіти 

Невід’ємною складовою освітнього простору стала інформаційна система управління 

освітою – ІСУО. Програмний комплекс приймає і консолідує дані із навчальних закладів 

міста. 100% загальноосвітніх навчальних закладів в управлінській діяльності 

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

впроваджується «Курс: Дошкілля».  

Успішність функціонування ІСУО залежить від систематичного оновлення даних в 

усіх навчальних закладах, що потребує постійного контролю з боку керівників закладів 

У вересні-жовтні 2014 року за програмою «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. 

 

Підвищення рівня інформаційної культури учасників навчально-виховного 

процесу 

Упродовж 2014 року проведено 5 навчально-методичних семінарів з питань 

інформатизації для понад 2000 педагогів міста. 

Продовжує розвиватися і поповнюється новими курсами Система дистанційного 

навчання «Доступна освіта» (створена в 2010 році), доступ до ресурсів порталу (239 

дистанційних курсів) сьогодні має близько 2000 зареєстрованих користувачів.  

Важливою умовою розвитку інформаційного освітнього простору є підвищення рівня 

інформаційної культури різних категорій педагогічних працівників.  

Для набуття навичок створення авторських інтерактивних матеріалів та роботи з 

мультимедійною технікою педагоги міста активно беруть участь у тренінгах за програмою 

«Intel® Навчання для майбутнього» відповідно до Національного проекту «Відкритий світ». 

60 педагогів отримали сертифікати про успішне завершення 44-годинного очного курсу.  

148 вчителів-предметників взяли участь у заняттях семінару «Дистанційне навчання», 

який щорічно проводяться на базі Харківського національного економічного університету 

імені Семена Кузнеця. 
Проведено традиційний конкурс на кращий дистанційний курс серед учителів 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова. Конкурс проводився за предметними 

номінаціями: фізика, біологія, технології, інформатика. У першому етапі було представлено 

165 робіт. 

У минулому навчальному році у новому форматі стартував конкурс-захист на кращу 

модель інформатизації навчального закладу «Шкільний інформаційний світ – 2013-2015». 

Протягом трьох років 35 навчальних закладів представлятимуть різні етапи реалізації власної 

моделі інформатизації навчального закладу. На базі шкіл – учасників конкурсу працюють 

творчі лабораторії з розповсюдження позитивного педагогічного досвіду з питань 

інформатизації освіти та проводяться майстер-класи, участь в яких взяли понад 180 

педагогічних працівників. 
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Третій рік поспіль серед учителів загальноосвітніх навчальних закладів проводиться 

конкурс на кращий дистанційний курс. У цьому році переможцями конкурсу стали 12 

вчителів біології, фізики, інформатики та технологій. 

 
 

Спільно з Харківським учбовим центром інформаційних технологій «Кит» проведено 

VIII Кубок з пошуку в мережі Інтернет. Для проведення Кубку створено свій власний сайт – 

http://kit.edu.kh.ua/. Учасниками Кубку у 2014 році у першому  етапі стали близько 1000 учнів 

5-11-х класів (900 учнів у 2013 році). До другого етапу було запрошено 165 учнів (120 учнів 

у 2013 році ). Найбільш успішними стали виступи учнів Комінтернівського району. 

 

Кількість учасників та переможців Кубку з пошуку в мережі Інтернет  

 

Район Кількість 

учасників 

ІІ туру 

Кількість переможців 

командний 

залік 

особистий 

залік 

Дзержинський  13 1 1 

Жовтневий  9 0 0 

Київський  25 0 1 

Комінтернівський  25 2 2 

Ленінський  7 1 1 

Московський  38 1 1 

Орджонікідзевський  16 1 0 

Фрунзенський  14 0 0 

Червонозаводський  7 0 0 

Проблеми: 

– наявність застарілої комп’ютерної техніки у загальноосвітніх навчальних закладах 

та неможливість її швидкого оновлення; 

– необхідність підвищення рівня інформаційної культури педагогічних працівників 

навчальних закладів.; 

– недостатній рівень використання можливостей дистанційного навчання для учнів, 

що потребують підвищеної педагогічної уваги. 
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1.8. Реалізація комплексних проектів освіти 

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

У 2014 році робота з обдарованими учнями була спрямована на підвищення 

компетентності педагогічних працівників з питань впровадження та використання сучасних 

форм і методів навчання обдарованих учнів; активізацію діяльності щодо проведення 

науково-практичних конференцій і семінарів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

спільно з вищими навчальними закладами; удосконалення системи підведення підсумків 

учнівських турнірів шляхом розробки і впровадження програмного забезпечення. 

Питання впровадження та використання сучасних форм і методів навчання 

обдарованих учнів розглядались на семінарах для методистів районних методичних центрів 

та заступників директорів навчальних закладів нового типу: «Особливості організації роботи 

з обдарованими учнями в умовах ліцею» на базі ХЛ № 161 «Імпульс»; «Створення 

оптимальних умов для всебічного розвитку особистості обдарованої дитини в системі роботи 

гімназії» на базі ХГ № 12. 

Основна увага приділялась підвищенню рівня організації співробітництва з вищими 

навчальними закладами, яке реалізується через спільні проекти: 

- міські конкурси та учнівські командні турніри (спільно з ХНУ імені В.Н.Каразіна, 

ХНПУ ім. Г.С.Сковороди, ХНЕУ імені Семена Кузнеця, ХНУРЕ, ХГУ «НУА», ХГПА, ХНТУ 

«ХПІ»); 

- міські олімпіади із фізики, математики та інформатики (ХНУ імені В.Н. Каразіна та 

ХНЕУ імені Семена Кузнеця); 

- наукові учнівські конференції (ХНУ імені В.Н. Каразіна); 

- проект «Навчання майбутнього – університетські кафедри у школах».  

У 2014 році проаналізована результативність співпраці загальноосвітніх навчальних 

закладів м. Харкова з ВНЗ в межах діяльності університетських кафедр в школах. На базі 

68 загальноосвітніх навчальних закладів функціонує 147 університетських кафедр. 

У порівнянні з 2012 роком кількість ЗНЗ збільшилась на 45%, кількість кафедр – на 26%.  

Інформація про кількість університетських кафедр 

на базі навчальних закладів міста Харкова 

Район 
Кількість ЗНЗ Кількість кафедр 

Кількість ВНЗ, з якими 

співпрацюють 

2012 2014 2012 2014 2012 2014 

Дзержинський 9 16 35 48 7 16 

Жовтневий 2 3 4 7 1 3 

Київський 15 19 33 30 13 7 

Комінтернівський 8 8 19 21 11 9 

Ленінський 1 1 1 1 1 1 

Московський 7 8 20 18 6 3 

Орджонікідзевський 1 8 1 12 1 4 

Фрунзенський 1 2 1 2 1 2 

Червонозаводський 2 3 2 7 2 7 

Міська мережа 1 1 1 1 1 1 

Усього по місту 47 68 117 147 21 23 

 

Учасниками проекту є 23 вищі навчальні заклади м. Харкова. Найбільша кількість 

кафедр створена спільно з ХНПУ Г.С. Сковороди (60 кафедр) та ХНУ імені В.Н. Каразіна (31 

кафедра). В межах роботи кафедр проводяться спільні науково-методичні заходи для 

педагогів, організується профорієнтаційна робота та підготовка учнів до участі в 

інтелектуальних змаганнях.  

Разом з тим, перемоги всеукраїнського рівня мають учні, підготовлені педагогами 

лише 28 університетських кафедр (21%), а 35 університетських кафедр (26%) не мають 
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взагалі учнів-переможців навіть районного рівня. Це свідчить про необхідність оптимізації 

мережі кафедр та підвищення ефективності їх функціонування. 

Співпраця з ВНЗ здійснюється в межах роботи 5 освітніх округів (Жовтневого, 

Київського, Московського, Червонозаводського районів), суб’єктами яких є вищі навчальні 

заклади (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 

Національний аерокосмічний університет імені М.Є. Жуковського «ХАІ», Харківський 

національний технічний університет сільського господарства імені П. Василенка, 

Харківський національний університет  імені В.Н. Каразіна). 

Ефективна співпраця з вищими навчальними закладами дає можливість сформувати 

освітній простір для забезпечення пошуку, розвитку і підтримки обдарованої молоді Харкова.  

З метою залучення старшокласників до науково-дослідницької діяльності спільно з 

ХНУ імені В.Н. Каразіна проводяться міжнародні наукові конференції: «Каразінський 

колоквіум», Різдвяна конференція наукового товариства «Нартекс». У 2014 році у цих 

заходах взяли участь 285 учнів, 57 з них стали переможцями. 

Співпраця з ВНЗ міста сприяє підвищенню якості науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України та результативності участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті цих 

робіт. У 2013/2014 навчальному році в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

взяли участь 655 учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста. Учні міста отримали 400 

перемог, що складає 65,8% від загальної кількості призових місць (608).  

Результати участі учнів ЗНЗ районів м. Харкова у ІІ  та ІІІ етапах Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України у 2013/2014 н. р. 
Райони Кількість переможців  

ІІ етапу конкурсу-захисту 

Кількість переможців  

ІІІ етапу конкурсу-захисту 

Місце Всього  

 

Місце Всього  

 І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

Дзержинський 41 41 49 131 4 3 13 20 

Жовтневий 2 11 7 20    0 

Київський 16 22 23 61 1 3 2 6 

Комінтернівський 10 10 26 46   3 3 

Ленінський 1 4 8 13    0 

Московський 14 13 26 53 1 3 6 10 

Орджонікідзевський 6 11 8 25 1 1  2 

Фрунзенський 4 7 8 19 1  2 3 

Червонозаводський 1 4 8 13  1  1 

Міська мережа: 6 6 7 19     

ФМЛ № 27 5 5 6 16 1 1 1 3 

Університетський ліцей 1 1 1 3     

Усього по місту: 101 129 170 400 9 12 27 48 

Найбільш якісну підготовку наукових досліджень і високу результативність участі у 

конкурсі-захисті показали учні навчальних закладів міської мережі та Дзержинського, 

Московського, Київського, Орджонікідзевського, Комінтернівського, Жовтневого районів. 

Найменшу кількість переможців мають 

Червонозаводський та Ленінський райони. 

 

У Всеукраїнському етапі конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України учасники обласної 

команди здобули 55 перемог, учням міста 

належать 48 перемог (82,3 %). Кількість 

перемог порівняно з минулим роком 

зменшилась на 8,3% Покращились результати 

Московського, Орджонікідзевського, 

Фрунзенського та Червонозаводського районів. 

На рівні минулого року залишились результати 

Дзержинського району. Зменшилися 
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показники Київського, Комінтернівського, Ленінського районів і ХФМЛ №27. Другий рік 

поспіль немає переможців у Жовтневому районі. 

 

Спільно з ХНУ імені В.Н. Каразіна та ХНЕУ імені Семена Кузнеця проведено 

ІІ (міський в м. Харкові) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із фізики, математики та 

інформатики, учасниками яких стали близько 1000 учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

усіх районів міста та міської мережі. За підсумками олімпіад 132 будуть додатково включені 

до складу команд районів і стануть учасниками ІІІ (обласного) етапу.  

Близько 800 учнів загальноосвітніх навчальних закладів міської мережі стали 

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

який проведено Департаментом освіти Харківської міської ради протягом листопада-грудня 

2014 року.  

Високий рівень навчальних досягнень випускників школи І ступеня дозволила виявити 

міська олімпіада «Путівка в науку». В ній взяли участь 59 переможців районних етапів 

олімпіади, 29 з них отримали дипломи переможців. 

Конкурси знавців української та російської мов у 2014 році, з метою підвищення 

престижу змагань, проведено за завданнями нового формату, які дозволили учням 

продемонструвати творчість та нестандартність мислення.  

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

пошуку в мережі Інтернет, який  виявився найбільш масовим змаганням: у заочному турі взяв 

участь 1001 учень (у минулому році учасниками цих змагань було 496 учнів). За ініціативи 

ХГУ «НУА» для учнів 10-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів було проведено ХI 

міський конкурс виразного читання «Кобзареві обрії».  

Максимальну кількість переможців у міських конкурсах мають Дзержинський, 

Комінтернівський та Московський райони.  

Кількість переможців міських учнівських конкурсів 
 

 

Район 

Конкурс 

виразного 

читання (НУА) 

Олімпіада 

«Путівка  

в науку» 

Кубок  

з пошуку  

в мережі  

Інтернет 

Конкурс знавців 

української мови 

Конкурс 

знавців 

російської мови 

Дзержинський 1 5 2 6 8 

Жовтневий 2 3 - 3 3 

Київський 2 4 1 5 5 

Комінтернівський 1 3 4 10 9 

Ленінський - 1 2 3 5 

Московський 2 5 2 4 7 

Орджонікідзевський 1 2 1 4 5 

Фрунзенський 2 2 - 5 4 

Червонозаводський - 3 - 2 3 

Міська мережа: - 1 - 3 4 

ФМЛ №27 - - - 1 1 

ХУЛ - 1  2 3 
 

Міські турніри юних істориків, журналістів, хіміків, фізиків, правознавців, географів, 

економістів, математиків, біологів, винахідників та раціоналізаторів, турнір з основ 

інформатики проведено у два етапи. Загальна кількість учнів, які взяли участь у районних 

етапах турнірів у 2013/2014 навчальному році – 8241 особа (торік - 7647). З метою 

оптимізації системи підведення підсумків на міських етапах турнірів у 2014 році розроблена 

та успішно апробована програма для автоматичних підрахунків результатів турнірних 

змагань в командному та особистому заліку. Існує необхідність впровадження аналогічних 

програм на всіх міських турнірах. 
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Ефективним виявився трьохрічний досвід проведення міського турніру юних 

економістів на базі ХНЕУ імені Семена Кузнеця, така практика може бути успішно 

розповсюджена на інші турніри. 

Усього у 2014 році проведено 19 міських інтелектуальних змагань, в яких взяли 

участь 2839 учнів, з них 889 школярів стали переможцями. Членами журі міських конкурсів 

та учнівських командних турнірів в цьому році стали викладачі, співробітники та студенти 

дев’яти вищих навчальних закладів, які, крім того, надали значну допомогу під час 

підготовки учнів до Всеукраїнських турнірів.  

Велика увага приділялась інформаційному забезпеченню організації інтелектуальних 

учнівських змагань та висвітленню їх результатів на офіційному сайті Департаменту освіти у 

розділі «Обдарована молодь».  

Найпопулярнішим змаганням серед учнів є міський конкурс «Учень року», який 

проводиться під патронатом Харківського міського голови у чотирьох номінаціях 

«Інтелектуал», «Лідер», «Спортсмен» та «Творча особистість». У 2014 році учасниками 

районного туру конкурсу стали 350 учнів, 39 – представників усіх районів міста та 

навчальних закладів міського підпорядкування – продовжили змагання в міському турі 

конкурсу. Стабільно високі результати у цьому конкурсі демонструють представники 

Харківського фізико-математичного ліцею № 27, Київського, Комінтернівського та 

Дзержинського районів. 

 

Результативність участі учнів ЗНЗ районів м. Харкова  у конкурсі «Учень року»  

 

Район 
Кількість переможців 

 

2012 2013 2014 

Комінтернівський  3 4 3 

Київський  3 3 3 

Дзержинський  2 2 2 

ФМЛ № 27  2 2 2 

Орджонікідзевський  1 1 2 

Жовтневий  1 1 2 

Червонозаводський  2 0 2 

Московський  2 3 1 

Фрунзенський  1 2 1 

Ленінський  1 2 1 

КЗ «ХУЛ» 1 0 1 
 

Дипломи переможців конкурсу та сертифікати, які підтверджують, що учні стали 

кандидатами на нагородження стипендією Харківського міського голови «Обдарованість», 

вручив 20 фіналістам Харківський міський голова Г.А. Кернес особисто під час прийому в 

Харківській міській раді.  

Показником успішності організації роботи з обдарованим дітьми є результативність 

участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова в учнівських змаганнях різних 

рівнів.  

В обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013/2014 навчальному році 

взяли участь 1342 учні навчальних закладів м. Харкова, з них 871 учень  став переможцем, що 

складає 61,4%  від загальної кількості призових місць (1418). Найбільшу кількість перемог в 

ІІІ етапі олімпіад здобули учні Дзержинського району, найменшу – учні Червонозаводського 

та Ленінського районів.  

 

 

ФМЛ № 27  

Унів. ліцей  

Червонозаводський  

Фрунзенський  

Орджонікідзевський  

Московський  

Ленінський  

Комінтернівський  

Київський  

Жовтневий   

Дзержинський  

Кількість переможців 2014 року  

Кількість переможців 2013 року  

Кількість переможців 2012 року 
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Результати участі учнів ЗНЗ районів м. Харкова у ІІІ та IV етапах Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 2012/2014 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 

Дзержинський 48 68 98 214 7 12 7 26 

Жовтневий 5 14 26 45 0 0 1 1 

Київський 13 29 60 102 1 3 2 6 

Комінтернівський 9 34 49 92 2 3 3 8 

Ленінський 2 11 13 26 0 0 0 0 

Московський 23 21 39 83 3 4 3 10 

Орджонікідзевський 8 20 33 61 1 1 1 3 

Фрунзенський 6 19 34 59 0 1 0 1 

Червонозаводський 2 8 16 26 0 0 1 1 

Міська мережа: 29 53 81 163 9 12 5 26 

ХФМЛ № 27 26 42 55 123 9 12 4 25 

Університетський ліцей 3 11 26 40   1 1 

Усього по місту: 145 277 449 871 23 37 22 82 

 

У Всеукраїнському етапі олімпіад 

команда Харківської області отримала 

99 перемог, 82 з них, як і в минулому році, 

належать учням м. Харкова (83 %).  На 

першому місці по кількості переможців 

знаходиться Дзержинський район. Не має 

переможців Ленінський район. По одному 

переможцю підготували Фрунзенський, 

Жовтневий, Червонозаводський райони. 

Менше перемог отримали учні 

Комінтернівського району. Покращились 

результати Московського району та 

навчальних закладів міської мережі. 

 

У 2014 році переможцями 

міжнародних учнівських олімпіадах стали 

6 харківських школярів. Вони завоювали одну золоту медаль (на олімпіаді з математики), дві 

срібні медалі (на олімпіадах з математики та інформатики) та три бронзові (на олімпіадах з 

біології, математики та інформатики). 

 

У міських учнівських турнірах протягом 2014 року взяли участь 730 учнів із 100 

навчальних закладів міста. Майже половина учасників стали переможцями турнірів в 

номінаціях, командному та особистому заліках. Найбільшу кількість перемог мають 

Дзержинський, Орджонікідзевський та Московський райони. 
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Результати участі учнів ЗНЗ районів м. Харкова у міських та фінальних етапах  

Всеукраїнських учнівських турнірів у 2013/2014 навчальному році 

Райони 

Міські етапи турнірів Фінальні етапи Всеукраїнських турнірів 

кількість перемог кількість перемог 

участь 

в 

командн

ому 

заліку 

в  

особис 

тому 

заліку 

в  

номіна 

ціях 

в командному заліку в  

особис 

тому 

заліку 

в  

номі-

націях 

І  

місце 

ІІ  

місце 

ІІІ  

місце 

Дзержинський 12 11 2 1к 2к 3к 6 13  

Жовтневий 6 5   1к   2   

Київський 9 5 4   3к+3уч 3 6  

Комінтернівський 8 8 2 1к  4уч  1 1к 

Ленінський 5 6 1  2к  1 6 1к 

Московський 10 8 2   4к  8 2к 

Орджонікідзевський 10 12 2  2к 1к+2уч  7 1к 

Фрунзенський 3 4 2  1к  1 3 2к 

Червонозаводський  4 7    1к  1  

Міська мережа 4 5 2 1к 1к 1уч 2 3  
 
 

У Всеукраїнських турнірах у 2013/2014 

навчальному році взяли участь 33 команди, до 

складу яких входили учні 50 загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Харкова. Вони отримали 

26 перемог посівши 3 перших місця, 9 других 

місць та 14 третіх місць. Загальна кількість 

перемог залишилась на рівні минулого року. 

Найбільших успіхів досягли учні навчальних 

закладів Дзержинського, Московського, 

Орджонікідзевського та Київського районів. У 

першому семестрі 2014/2015 навчального року 

учасниками фінальних етапів Всеукраїнських 

учнівських турнірів стали 35 команд, які 

отримали 26 перемог.  

Взагалі у 2013/2014 навчальному році 

переможцями різних інтелектуальних змагань 

Всеукраїнського рівня стали 218 учнів ЗНЗ міста 

Харкова (у минулому році 205). 31 з них є переможцями змагань двох типів, а чотири учні є 

переможцями трьох типів змагань. Переможців всеукраїнського рівня підготували 64 

навчальні заклади. Найбільшу кількість переможців підготували педагогічні колективи ХФМЛ 

№ 27, ХНВК № 45 «Академічна гімназія», ХГ № 47, ХГ № 46 ім. М.В. Ломоносова, ХГ № 144, 

ХСШ № 3, ХГ № 116, ХЛ № 161, ХЗОШ № 10, ХСШ № 80. 

Завдяки успіхам харківських школярів, Харківська область в 2014 році зайняла перше 

місце в рейтингу областей України за результатами Всеукраїнських олімпіад, турнірів і 

конкурсу-захисту Малої академії наук. 

За підсумками учнівських змагань оновлено міський комп’ютерний банк даних 

«Обдарованість», у якому на цей час розміщена інформація про  досягнення 4224 учнів. 
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Кількість учнів у міському банку даних «Обдарованість» 

 

 
У 2014 році 391 представник обдарованої молоді Харкова – переможці міжнародних та 

всеукраїнських інтелектуальних, творчих, спортивних змагань – нагороджені стипендіями 

державного і міського рівнів. Серед них – 100 стипендіатів Харківського міського голови 

«Обдарованість», 250 – Харківської міської ради «Кращий учень навчального закладу», 41 

стипендіат Президента України. 

 
За кількістю учнів-стипендіатів Президента України Харківська область третій рік 

поспіль, завдяки перемогам школярів міста, посідає перше місце серед областей нашої країни.  

Найбільшу кількість стипендіатів Президента України та стипендіатів Харківського 

міського голови підготували навчальні заклади Дзержинського та Київського районів. 

Абсолютним лідером за кількістю учнів, нагороджених стипендіями, серед навчальних 

закладів є Харківський фізико-математичний ліцей № 27 (22 стипендіати). В ХНВК № 45 

«Академічна гімназія» навчається 11 стипендіатів, в гімназії № 47 – 6. 

Інформація про досягнення 350 обдарованих учнів Харкова опублікована у щорічному 

буклеті «Обдарована молодь». 

Аналіз розвитку системи роботи з обдарованою молоддю у 2014 році дозволяє зробити 

висновок про високий рівень організації цієї роботи в загальноосвітніх начальних закладах 

Дзержинського, Московського, Київського та Комінтернівського районів. Робота з 

обдарованими учнями в загальноосвітніх навчальних закладах Орджонікідзевського, 

Фрунзенського, Жовтневого, Червонозаводського і Ленінського районів потребує подальшого 

удосконалення та активізації діяльності педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних 

закладів у напрямку створення сприятливого середовища для розвитку обдарованості.  

Проблеми: 

- необхідність активізації роботи педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних 

закладів у напрямку створення сприятливого середовища для самореалізації обдарованої 

учнівської молоді. 

- необхідність удосконалення системи організації міських учнівських інтелектуальних 

змагань. 

Завдання: 

- продовжити вивчення стану науково-методичного забезпечення роботи з 

обдарованою молоддю педагогічних колективів навчальних закладів нового типу; 

- активізувати діяльність щодо проведення науково-практичних конференцій і 

семінарів для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів спільно з вищими навчальними 

2075 2319 2418 
3073 3413 

4224 

391 

стипендіат 

41 стипендіат Президента України 

100 стипендіатів Харківського міського голови 
«Обдарованість» 

250 стипендіатів Харківської міської ради  
«Кращий учень навчального закладу» 
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закладами спрямованих на підвищення компетентності педагогічних працівників з питань 

впровадження новітніх технологій навчання та розвитку обдарованих учнів; 

- удосконалити систему організації міських учнівських інтелектуальних змагань 

шляхом впровадження нових технологій обробки результатів та підведення підсумків. 

- проаналізувати результативність виконання заходів проекту «Обдарована молодь» у 

2011-2015 роках та визначити напрями розвитку системи роботи з обдарованими учнями 

м. Харкова. 

 

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

Проект «Я – харків'янин!» об'єднує всіх учасників навчально-виховного процесу ідеєю 

спільної відповідальності за долю Харкова та України. 

У межах реалізації проекту упродовж 2014 було організовано та проведено міські 

конкурси за різними напрямами виховної роботи. 

 
Показники участі учнівської молоді міста у міських виховних заходах у 2014 році 

№

за

/п 
Райони 

Кількість учасників/призових місць 

Загальна 

кількість 

призових 

місць 

Конкурс  
учнівських проектів  

"Харків –  
місто  

перспектив" 

Конкурс  

учнівських творів  
«Мій  

родовід» 

Конкурс-огляд  
шкільних музеїв 

Шкільний Чемпіонат 
міста  

Харкова  
команд КВК сезону 

2013/2014 рр. 

надано  

робіт 
призери 

надано  

робіт 
призери учасники призери команди призери 

1 Дзержинський 12 0 6 3 1 1 1 1 5 

2 Жовтневий 15 2 6 1 1 1 2 1 5 
3 Київський 15 6 6 3 3 3 3 1 13 

4 Комінтернівський 12 3 6 1 2 1 3 1 6 

5 Ленінський 5 3 6 4 2 1 3 2 10 

6 Московський 14 3 6 1 1 1 2 1 6 

7 Орджонікідзевський 7 0 6 1 1 1 1 1 3 

8 Фрунзенський 5 0 6 2 1 1 1 0 3 
9 Червонозаводський 11 1 6 1 3 1 2 0 3 

Усього 96 18 54 17 15 11 18 8 54 

 

У 2014 році для більш об’єктивного визначення результативності розраховані 

рейтингові бали з урахуванням вагомості перемог та відсоток отриманих районом балів від 

загальної суми.  

 
Результативність участі школярів у міських виховних заходах проекту «Я – харків’янин!» упродовж 2 років 

Райони 

2013 рік 2014 рік 

Загальна 

кількість 

призових 

місць 

З них: 

Сума 

балів 

% від 

загальної 

кількості 

балів 

Загальна 

кількість 

призових 

місць 

З них: 

Сума 

балів 

% від 

загальної 

кількості 

балів 

І ІІ ІІІ 
номі 

нація 
І ІІ ІІІ 

номі 

нація 

Дзержинський 6 2 2 2 0 12 12% 5 0 3 1 0 7 9% 

Жовтневий 6 1 2 3 0 10 10% 5 1 3 1 0 10 12% 

Київський 10 4 1 4 1 18,5 18% 13 2 3 4 3 17,5 22% 

Комінтернівський 8 3 3 1 1 16,5 16% 6 1 1 3 0 8 10% 

Ленінський 7 0 1 4 2 7 7% 10 2 2 3 1 13,5 17% 

Московський 9 5 3 1 0 22 22% 6 2 1 3 0 11 14% 

Орджонікідзевський 5 0 0 4 1 4,5 4% 3 1 0 2 0 5 6% 

Фрунзенський 3 1 1 0 1 5,5 5% 3 0 1 2 0 4 5% 

Червонозаводський 4 0 1 3 0 5 5% 3 1 0 1 1 4,5 6% 
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101 

 
54     80,5  
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Найкращі результати у 2014 році продемонстрували учні Київського району. Значно 

покращились показники школярів Ленінського району. Позитивну динаміку якості участі 

продемонстрували учні Жовтневого району. Дещо знизились показники Дзержинського, 

Комінтернівського та Московського районів. Залишаються низькими, але у порівнянні 

з минулим роком покращились результати учнів Червонозаводського та Орджонікідзевського 

районів. Найнижчі результати в учнів Фрунзенського району. 

Активізації патріотичного виховання, глибокому вивченню школярами фактів героїчних і 

трагічних подій нашої історії сприяє робота шкільних музеїв.  Із 100 музеїв, які працюють 

у навчальних закладах міста - 12 носять почесне звання «Зразковий». 48 музеїв бойової слави 

проводять активну дослідницьку та пошукову роботу. Навчальними закладами міста 

здійснюється робота щодо збереження та розширення мережі шкільних музеїв. У минулому 

році відкрито військово-історичний музей в ХЗОШ № 148 Дзержинського району. З метою 

виявлення та поширення кращого досвіду музейної роботи Департаментом освіти щорічно 

проводиться огляд-конкурс шкільних музеїв. У 2014 році учасниками міського етапу заходу 

у двох номінаціях: «Військово-патріотичні музеї» та «Етнографічно-краєзнавчі музеї» були 

15 шкільних музеїв, з яких 8 – визнані кращими. Удостоєна премії Харківської міської ради 

керівник музею «Пам’ять», учитель історії  ХЗОШ № 160 Лисенко Л.Г. 

 
Підсумки конкурсу-огляду шкільних музеїв у 2014 році 

місце 
Номінації конкурсу 

«Кращий військо-патріотичний музей» «Кращий етнографічно-

краєзнавчий музей» 

І Музей Бойової Слави 25 Гвардійської Червоно- прапорної 

Синельниково- Будапештської орденів Суворова та Богдана 

Хмельницького стрілецької дивізії ім. В.І.Чапаєва ХЗОШ № 31 

Московського району 

Музей Т.Г.Шевченка ХЗОШ № 96  

Київського району 

 

ІІ Музей Героя Радянського Союзу К.Ф.Ольшанського 

ХЗОШ № 135 Дзержинського району 

Історико-краєзнавчий музей 

ХЗОШ № 79  

Жовтневого району 

 
Музей колишніх в’язнів нацистських концтаборів «Пам’ять» 

ХЗОШ № 160 Фрунзенського району 

ІІІ Музей бойової слави 14-ї Харківської Артилерійської 

спеціальної школи ХГ № 82 Комінтернівського району 

Музей «Історія школи моєї – 

сторінка в історії міста»  

ХГ № 13 Ленінського району 

 
Меморіальний музей Героя Радянського Союзу О.Г.Зубарєва 

ХЗОШ № 88 Орджонікідзевського району 

 

У той же час потребують подальшого вирішення питання розвитку системи виховання 

дітей та молоді міста: 

- розвиток громадянської культури школярів та підвищення рівня толерантності 

учасників навчально-виховного процесу; 

- вивчення та урахування індивідуально-психологічних особливостей учнів при 

залученні їх до виховного процесу. 

У подальшому передбачається: 
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- активізація роботи щодо виховання патріотизму та активної громадянської позиції 

школярів, особистої відповідальності за долю рідного міста та держави; 

- формування у дітей та молоді сучасної національної ідентичності на кращих прикладах 

мужності захисників Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність 

і цілісність держави. 

 

1.8.3. Учнівське самоврядування – школа демократії та соціального партнерства. 

Учнівське самоврядування − дієвий елемент системи освіти м. Харкова. За єдиною 

методологією в рамках міського проекту «Учнівське самоврядування» вирішуються завдання 

формування особистості, лідера, громадянина та патріота нашої держави.   

У 2014 році роботу було спрямовано на: 

- вдосконалення технології учнівського самоврядування, 

- впровадження в практику навчальних закладів міста державно-громадської моделі 

управління, 

- розширення сфери діяльності дитячо-юнацьких громадських організацій у межах 

єдиного виховного простору міста. 

Координацію громадської діяльність школярів у рамках реалізації проекту здійснює 

Харківська міська організація учнівського самоврядування (ХМОУС), до складу якої входять 

185 шкільних, 9 районних дитячо-юнацьких організацій, 9 базових центрів, Рада кураторів та 

консультантів.  

Завдяки розгалуженій мережі дитячих та учнівських організацій, які працюють у всіх 

навчальних закладах міста, громадською діяльністю в органах учнівського самоврядування 

охоплено 57% дітей, що за висновками представників дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, є 

одним із найкращих показників в Україні. 

Пріоритетами в роботі ХМОУС у 2013/2014 н.р. були питання розвитку системних 

зв’язків із громадськими організаціями та вищими навчальними закладами. За участю 

викладачів провідних харківських вузів проводилися заняття в школах розвитку лідерів. 

Більше 200 учнів за творчі роботи та проектні ініціативи були відзначені дипломами та 

сертифікатами. 

Школи розвитку Партнери (координатори проектів) 

Школа розвитку  

«Мер міста» 

Національний університет міського господарства імені 

О.М. Бекетова 

Школа лідера 

Школа волонтера 

Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту; ОМГО 

«Харківський центр волонтерів» 

Школа журналіста 

Школа юного соціолога 
Національний університет імені В.Н. Каразіна 

Школа підприємця 
Харківський гуманітарний університет «Народна 

українська академія» 

Тренінгові майданчики: 

«Дебатний клуб шкільної 

ліги», 

 «Лабораторія соціального 

проектування», 

«Кінолабораторія ХМОУС» 

 

Харківський національний економічний університет 

імені С. Кузнеця, 

ВМГО «Федерація дебатів України», 

Харківський національний юридичний університет  

імені Я. Мудрого, 

Харківський національний педагогічний університет 

імені Г.С. Сковороди, 

Харківська державна академія культури, 

Асоціація дитячої екранної творчості «Дитятко» 

За ініціативою лідерів учнівського самоврядування в межах діяльності Правової 

корпорації ХМОУС пройшло обговорення питань підвищення рівня правової культури 

школярів; роботи шкільних омбудсменів як посередників у захисті законних прав та інтересів 

учнів.  
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Під час «Фестивальної весни ХМОУС – 2014» проведено фестивалі: шкільних дитячо-

юнацьких організацій, дитячих екранних робіт,  шкільних ЗМІ, музично-театральний 

фестиваль, конкурс проектів «Марафон унікальних справ ХМОУС». Найбільшою активністю 

відзначилися учні Комінтернівського, Жовтневого, Київського та Орджонікідзевського 

районів. 

У межах реалізації проекту «Електронна газета «Шкільний Харків» підготовлено 6 

випусків міської учнівської газети «Шкільний Харків», проведено 4 заняття «Школи юного 

журналіста» та конкурс на краще інтерв’ю з успішною людиною, у якому відзначилися учні 

Харківського університетського ліцею та Дзержинського району. 

На виконання завдань підвищення професійної компетентності учителів щодо якісного 

педагогічного забезпечення самоврядної діяльності учнів започатковано спецкурс «Основи 

учнівського самоврядування». Під час семінарів-практикумів розглянуто досвід кращих 

шкільних дитячо-юнацьких організацій Комінтернівського, Жовтневого, 

Орджонікідзевського, Московського та Фрунзенського районів.  

За даними моніторингових досліджень стану розвитку учнівського самоврядування, які 

щорічно проводяться Центром моніторингових досліджень та незалежної учнівської 

експертизи ХМОУС (базова школа – ХФМЛ № 27), рівень розвитку учнівського 

самоврядування в навчальних закладах міста у 2014 році визначено як достатній (0,77).  

Результати аналізу стану розвитку учнівського самоврядування в навчальних 

закладах м. Харкова у 2013-2014 н. р.

 
Організаційно-методичний супровід роботи органів учнівського самоврядування 

та дитячих організацій на високому рівні здійснюють методичні центри Комінтернівського, 

Жовтневого районів, навчальні заклади міської мережі. На достатньому рівні – методичні 

центри Орджонікідзевського, Київського, Ленінського, Московського, Дзержинського, 

Фрунзенського, Червонозаводського районів. 

Порівняно з 2013/2014 навчальним роком підвищилися показники участі дітей 

в реалізації суспільно-значущих програм та проектів, а також  взаємодія учнів, педагогів 

та батьків в органах шкільного самоврядування. 

Соціологічною групою ХМОУС (базова школа ХЛ №89)  проведено соціологічне 

дослідження рівня розвитку самоврядування в учнівських колективах (за методикою 

І.М. Рожкова). Результати дослідження, в якому взяли участь 6135 осіб зі 137 навчальних 

закладів міста показали, що найбільший інтерес до діяльності учнівського самоврядування  

виявляють школярі 5-х, 9-х та 10-х класів, недостатньо задіяний потенціал учнів 7-8 класів. 
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У програмі досліджень на 2015-2016 роки планується визначити  мотиваційні та особистісні 

чинники участі старшокласників у громадському житті, а також рівень готовності педагогів 

і керівників шкіл до роботи з учнівським самоврядуванням. 

Систематичний збір даних про найважливіші аспекти діяльності  учнів і забезпечення 

їх участі в державно-громадському управлінні освітою дозволяє визначати стан 

та прогнозувати розвиток учнівського самоврядування в навчальних закладах міста. 

Протягом 2014 року на виконання завдань проекту «Учнівське самоврядування» 

Науково-методичним педагогічним центром проведено 105 заходів, учасниками яких стали 

5570 осіб. 

Подальшого вирішення потребують питання: 

-  удосконалення системи правового та патріотичного виховання учнів у межах 

діяльності шкільних дитячо-юнацьких організацій; 

-  підвищення ефективності навчально-виховного процесу школи за рахунок 

розширення сфери і функцій діяльності учнівського самоврядування; 

- розвиток лідерських умінь та якостей старшокласників, залучення до роботи 

учнівського самоврядування дітей «групи ризику». 

 Завдання:  

- розвивати громадянську активність школярів через залучення їх до роботи 

Харківської міської організації учнівського самоврядування; 

- підвищувати професійну компетентність педагогів щодо роботи з учнівським 

самоврядуванням;  

- сприяти об’єднанню зусиль учасників педагогічної взаємодії та громадськості, 

спрямованих на підтримку учнівських ініціатив та ефективної спільної діяльності в межах 

єдиного виховного простору міста. 

2. Міська програма «Дитяче харчування» на 2012-2015 роки 

У рамках виконання міської Програми «Дитяче харчування» на 2012-2015 роки» 

здійснюється харчування учнів та вихованців дошкільних та загальноосвітніх навчальних 

закладів. Виконання Програми забезпечує комунальне підприємство «Комбінат дитячого 

харчування», створене рішенням 37 сесії Харківської міської ради від 21.10.2009 № 249/09. 

КП «КДХ» організує харчування учнів у 176 школах: у 175 школах комунальної 

власності міста (96,7%) та у ХПЛ «Професіонал». 6 ЗНЗ міста (ЗНЗ №45,179 Дзержинського 

району, ЗНЗ №170 Київського району, ЗНЗ №180 Фрунзенського району, ЗНЗ №178 

Комінтернівського району, Харківський університетський ліцей) організовують харчування 

самостійно (3,3%).  

У 2014 році здійснювався контроль за якістю харчування та продовольчої сировини; 

виконанням графіків завезення продуктів; за поставкою продуктів харчування безпосередньо 

від товаровиробників з наявністю сертифікатів відповідності, посвідчень про якість і 

ветеринарних супровідних документів; термінами і умовами зберігання та реалізації 

продуктів; дотриманням технології приготування страв; організацією питного режиму, 

виконанням санітарно-гігієнічних норм; оптимальним режимом роботи їдалень та 

харчоблоків. 

Забезпечується організаційно-методичний супровід щодо виконання заходів Програми. 

Понад 1000 учнів шкіл пільгових категорій отримували безкоштовне гаряче 

харчуванням, на суму  6,00 грн на день.  

46263 школярі 1-4-х класів були забезпечені сніданками, на суму 5,00  грн на день, та 

12620 учнів 1-х класів - молоком гарантованої якості, на суму 2,80 грн на день. 

Для 4827 учнів шкіл, 407 вихованців ДНЗ міста було організовано дієтичне харчування. 

Для 1150 дітей пільгових категорій за кошти міського бюджету здійснювалося 

безкоштовне дворазове харчування у таборах відпочинку з денним перебуванням  на суму 

12,00 грн. на день (виділено 193200 грн). 

У ДНЗ комунальної форми власності харчується 43117 вихованців. Упродовж першого 

півріччя 2014 року безкоштовним харчуванням було забезпечено 3866 вихованців пільгових 

категорій, з вересня 2014 року - 2101 вихованець; 1473 багатодітні сім’ї сплачують 50% від 
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вартості харчування. Пільгами на оплату харчування користуються 3574 вихованці ДНЗ 

комунальної форми власності. Всього на організацію харчування у ДНЗ міста комунальної 

форми власності у 2014 році міським бюджетом виділено понад 39 млн. грн, на харчування 

учнів шкіл - 38935,841 тис. гри, що майже на 7 млн більше ніж у минулому році 

(31876,8 тис. грн). 

Крім того, збільшилось у порівнянні з минулим роком, виконання натуральних норм у 

школах і складало в середньому по місту 86,9% (у 2013-86,7 %); у дитячих садках – майже 

82 %. Збільшилась кількість дітей, охоплених усіма видами харчування (гаряче харчування, 

буфетна продукція і т.д.) та охоплення гарячим харчуванням на 0,8% (у 2013 році – 82,0%), 

показник склав 82,8% від загальної кількості учнів шкіл міста. 

Таким чином, можна зробити висновок, що реалізація Програми «Дитяче харчування» 

на 2012-2015 роки» у 2014 році здійснювалася у відповідності до запланованих основних 

заходів. 

4. Аналіз стану управлінської діяльності  
 

Державна атестація навчальних закладів м. Харкова у 2014 році 

У 2014 році план державної атестації по м. Харкову виконано на 100%: атестацію 

пройшли 39 навчальних закладів (17 ДНЗ, 22 ЗНЗ, 2 ПНЗ). 

район усього атестовано НЗ в 2014 р. ДНЗ ЗНЗ ПНЗ 

Дзержинський 4 3 1   

Жовтневий 3 1 2   

Київський 8 2 6   

Комінтернівський 0       

Ленінський 2 2     

Московський 7 4 3   

Орджонікідзевський 5 3 2   

Фрунзенський 4 1 2 1 

Червонозаводський 5 2 2 1 

міська мережа 1   1   

Разом 39 17 22 2 

З них атестувалися на високому рівні 10, на достатньому 28, на середньому і низькому – 0. 
 

Інформація про атестацію навчальних закладів на високому рівні в 2014 році. 

район усього 

атестовано НЗ 

в 2014 р. на 

високому рівні 

ДНЗ ЗНЗ ПНЗ усього 

атестовано 

ЗНЗ 

нового 

типу 

атестовано 

ЗНЗ 

нового 

типу на 

високому 

рівні 

Дзержинський 1   1   1 1 

Жовтневий 0 0 0 0 0 0 

Київський 4   4   2 2 

Комінтернівський 0       0   

Ленінський 0       0   

Московський 1 1     0   

Орджонікідзевський 0          

Фрунзенський 1   1   2 1 

Червонозаводський 2 1 1   1 1 

міська мережа 1   1   1 1 

Разом 10 2 8 0 7 6 
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Покращили результати державної атестації в порівнянні з минулою атестацією 1 ДНЗ 

(ДНЗ №№ 168), 4 ЗНЗ (ХЗОШ № 37, ХСШ № 134, ХЛ № 161, ХСШ № 66). Жоден заклад 

не погіршив результатів державної атестації в порівнянні з минулою атестацією. 

З навчальних закладів нового типу в 2014 році атестовано 7, з них на високому рівні 

6 (ХСШ № 109, ХСШ № 62, ХСШ № 134, ХЛ № 161, ХСШ № 66, КЗ ХУЛ), на достатньому 

1 (ХСШ № 63). 

Крім того, до Регіональної експертної ради надано атестаційні документи ХГ №№ 55, 

163, ХПНВК «Благовіст». 

На 2015 рік планується державна атестація 46 навчальних закладів. 

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, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.2014  № 519 

«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 910 

і 911», 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, внесені до відповідних ступенів ризику, згідно 

зі встановленими законодавством критеріями. 

 

Таблиця ризиків навчальних закладів по м. Харків на 2014/2015 н.р. 

 

Район 

незначний середній високий 

 ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДНЗ ЗНЗ ПНЗ ДНЗ ЗНЗ ПНЗ   

Дзержинський 24 25 4 2 7 0 3 0 0 65 

Жовтневий 13 14 3 0 3 0 1 0 1 35 

Київський 28 10 5 2 18 1 2 3 0 69 

Комінтернівський 14 17 3 3 4 0 0 0 0 41 

Ленінський 14 5 4 6 9 0 1 1 0 40 

Московський 34 31 4 1 2 0 1 1 0 74 

Орджонікідзевський 20 15 2 0 4 0 1 0 0 42 

Фрунзенський 18 15 2 0 7 1 0 0 0 43 

Червонозаводський 17 10 2 2 1 0 0 0 0 32 

міська мережа   3 1 0 0 0 0 0 0 4 

Усього 182 145 30 16 55 2 9 5 1 445 

 

Так, до ДНЗ з високим ступенем ризику належать 9 закладів (Дзержинський район – КЗ 

ДНЗ№№ 19, 30, 279, Жовтневий район – КЗ ДНЗ №259, Київський район – КЗ ДНЗ № 4, ДНЗ 

№ 99 ДП «Гипрококс», Ленінський район – КЗ ДНЗ № 275, Московський район – КЗ ДНЗ 

№100, Орджонікідзевський район – КЗ ДНЗ № 272), до ЗНЗ – 5 (Київський район – 

Харківський академічний художній ліцей; приватний НВК «МИР», приватна школа 

«Лєствіца», Ленінський район – приватний спеціальний загальноосвітній НВК «Фенікс», 

Московський район – приватний НВК «Благовіст»), до ПНЗ – 1 (КЗ СЮТ № 1). Зазначені 

навчальні заклади підлягають щорічним перевіркам. 
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Робота з проведення ЗНО 

Департаментом освіти і управліннями освіти адміністрацій районів з метою 

інформування випускників загальноосвітніх навчальних закладів про організаційні засади 

зовнішнього незалежного оцінювання 2014 року забезпечувалося проведення циклу 

інформаційно-роз’яснювальних заходів: 

- на сайті Департаменту освіти, сайтах управлінь освіти адміністрацій районів 

Харківської міської ради та сайтах загальноосвітніх навчальних закладів розміщувалась 

інформація для майбутніх абітурієнтів та їхніх батьків; 

- у кожному загальноосвітньому навчальному закладі оформлені інформаційні 

куточки з питань організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

з використанням уніфікованих матеріалів, розроблених ХРЦОЯО; 

- організовано проведення уроків інформатики для учнів 11-х класів з метою 

ознайомлення із сайтом ХРЦОЯО та допомоги в реєстрації; 

- питання проведення ЗНО-2014 висвітлювалися на батьківських зборах та класних 

годинах. 

У грудні 2013 року на базі ЗНЗ №№ 3, 6, 17, 47, 62, 85, 126, 152, 162, 166, 169, 

проводилось 1020 апробаційних тестувань з історії України, математики, російської мови, 

світової літератури, географії, французької мови, у лютому 2014 року на базі ЗНЗ №№ 6, 23, 

109, 134, 162 та Університетського ліцею – 405 апробаційних тестувань з іноземних мов 

(англійської, французької, німецької). 

До проведення пробного тестування 22 березня і 29 березня 2014 року, для участі 

в якому зареєструвалося 3791 випускник 11(12)-х класів загальноосвітніх шкіл міста, залучено 

648 педагогів в якості старших інструкторів та інструкторів пунктів тестування. 

Проведено безкоштовне пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та 

літератури для 186 випускників пільгового контингенту за матеріалами, наданими ХРЦОЯО (у 

2013 році наданою можливістю скористалися 166 випускників). До проведення тестування на 

безкоштовній основі залучалися волонтери з числа педагогічних працівників загальноосвітніх 

навчальних закладів міста. 

У зовнішньому незалежному оцінюванні 2014 року взяли участь 6010 випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів денної форми навчання міста, що складає 93,28 % від 

загальної кількості випускників (у 2013 році – 6830 випускників, що складало 89,97 %). 
 

Порівняльна таблиця середніх показників районів з середніми показниками по місту 

за результатами участі учнів 11-х класів ЗНЗ денної форми навчання 

в ЗНО 2013 та 2014 років 

 

 

Район 

 

Середній рівень 

кваліфікації учителів 

Середній бал 

за результатами ЗНО 

2012/2013 2013/2014 2012/2013 2013/2014 
По 

району 

По 

місту 

По 

району 

По 

місту 

По 

району 

По 

місту 

По 

району 

По 

місту 

Дзержинський 8,11 

7,54 

8,01 

7,58  

7,92 

7,35 

7,94 

7,38  

Жовтневий 7,21 7,18 7,0179 6,95 
Київський 7,38 7,58 7,58 7,65 
Комінтернівський 7,22 7,25 7,19 7,36 
Ленінський 7,33 7,40 7,11 6,90 
Московський 7,62 7,60 7,09 7,21 
Орджонікідзевський 7,64 7,68 7,0183 6,98 
Фрунзенський 7,33 7,76 7,13 7,14 
Червонозаводський 7,50 6,98 7,10 6,88 
ЗНЗ міської мережі 8,51 8,17 9,46 9,12 

У порівнянні з результатами участі випускників 11-х класів у ЗНО 2013 року середній 

рівень навчальних досягнень виріс на 0,03 бали (у 2013 році – на 0,42). Жовтневий, 

Ленінський, Орджонікідзевський, Червонозаводський райони отримали середній результат 

нижче 7 балів (у 2013 році – не було жодного району). Це свідчить на зниження достатнього 
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рівня якості загальної середньої освіти у місті. Перші місця в ранговому списку районів 

за рівнем навчальних досягнень за результатами ЗНО, як і торік, посідають загальноосвітні 

навчальні заклади міської мережі (9,12), Дзержинського (7,94) та Київського (7,65) районів. 

26 випускників із 16 загальноосвітніх навчальних закладів міста отримали максимальну 

кількість 200 балів за виконання тестів, з них 2 випускниці ХГ № 47 та ХГ № 169 – з двох 

предметів ЗНО. 

Найбільшу кількість учнів, які отримали 200 балів за виконання тестів зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2014 році, підготувала Харківська гімназія № 169 (4 учні), Фізико-

математичний ліцей № 27 (3 учні) та Харківська гімназія № 46 (3 учні). 

Для проведення основної сесії ЗНО-2014 залучено 1230 педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів міста: 1045 педагогів у якості персоналу пунктів 

тестування та 185 учителів у якості екзаменаторів з перевірки тестових завдань з розгорнутою 

відповіддю (у 2013 році в проведенні ЗНО взяли участь 1098 учителів).  

З 01.07.2014 по 15.07.2014 проведено додаткову сесію ЗНО на базі пунктів тестування 

у м. Харкові, на яку зареєструвались 7744 абітурієнти, з них: 3555 – з Донецької області, 4113 

– з Луганської області, 7 – з Криму та 69 абітурієнтів з Харківської області, які з поважних 

причин не змогли скласти ЗНО під час основної сесії. 

Педагогічні працівники зразково виконали обов’язки персоналу пунктів тестування під 

час зовнішнього незалежного оцінювання. Завдяки активній громадянській позиції, 

професіоналізму, компетенції освітян, їх готовності будь-якої хвилини прийти на допомогу 

своїм колегам було успішно виконано особливо важливу державну справу. 

 

Робота зі зверненнями громадян 

У 2014  році на адресу Департаменту освіти надійшло 324 (станом на 25.12.2014)  скарг 

та звернень громадян. У 2013 році  - 287.  

 Більшість звернень громадян до Департаменту освіти стосувались  надання допомоги 

у вирішенні конфліктних ситуацій у загальноосвітніх  та дошкільних начальних закладах 

освіти,  надання допомоги у проведенні ремонтних робіт, встановлення  ігровий майданчиків 

на території дошкільних навчальних закладів,  допомогу у  влаштування дітей у дошкільні 

навчальні заклади,  примусовий збір коштів на утримання закладів освіти, надання довідок 

про заробітну плату, допомогу у працевлаштуванні. 

Збільшення кількості  звернення громадян  пов’язано з надходженням упродовж року 

заяв щодо надання роз’яснень про порядок електронної реєстрації дітей у системі «Електронна 

реєстрація дітей у дошкільні навчальні заклади» та, починаючи з липня 2014 року, заяв 

від переселенців з зони АТО щодо надання допомоги у влаштуванні дітей  до загальноосвітніх 

та дошкільних навчальних закладів.  

Жодне звернення не повернуто заявнику в порядку ст.5 Закону України «Про звернення 

громадян». 

На всі звернення були надані відповіді і конкретна допомога в межах компетенції 

Департаменту  освіти у терміни, передбачені Законом України «Про звернення громадян». 

Вжиті заходи по виключенню із практики фактів порушення термінів розгляду 

звернень громадян та юридичних осіб. Щоквартально питання про стан роботи із зверненнями 

громадян та службовою кореспонденцією розглядаються на апаратних нарадах в Департаменті  

освіти, готуються відповідні довідки. 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, по програмі «Время 

реальних дел». Заявникам надається своєчасна і об’єктивна  інформація відносно вирішення 

викладених ними питань. 

Слід відмітити, що громадяни мають  змогу ставити  питання безпосередньо на форумі 

сайту Департаменту освіти та отримувати кваліфіковані відповіді від спеціалістів 

та методистів за напрямками роботи. 
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Окрім цього, керівництвом, співробітниками Департаменту освіти проводяться 

особисті прийоми, на яких більш ґрунтовно розглядаються питання та надається допомога 

в межах компетенції. 
 

Контрольно-аналітична діяльність 

Відповідно до плану роботи Департаменту освіти на 2014 рік було заплановано 

охопити перевірками з різних напрямків діяльності 97 ДНЗ, 141 ЗНЗ, 17 ПНЗ. 

Але, на виконання п. 3.1 наказу Міністерства освіти і науки України від 27.05.2014 

№ 648 «Щодо припинення практики створення та вимагання від дошкільних, загальноосвітніх, 

професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів документації та звітності, 

не передбаченої законодавством України» припинено здійснення заходів державного нагляду 

(контролю) за діяльністю підпорядкованих навчальних закладів до 01 листопада 2014 року. 

Здійснено лише перевірку з організації харчування дітей в 11 ЗНЗ (ХГ №47, 

ХЗОШ № 129, ХСШ № 93, ХГ № 1, НВК Старт-школа, ХЗОШ № 68, ХГ № 82, ХГ № 152, 

ХЗОШ № 58, ХЗОШ № 113, ХЗОШ № 120) та в 26 ДНЗ (19, 281, 303, 323, 446, 6, 74, 374, 114, 

335, 348, 458, 191, 302, 447, 80, 124, 367, 375, 268, 272, 322, 376, 349, 391, 441), що складає 

(8,3% від загальної кількості закладів системи освіти міста) торік було охоплено 252 навчальних 

заклади. 

Здійснення комплексної перевірки навчальних закладів Фрунзенського району було 

перенесене на підставі листа Міністерства освіти і науки України від 24.03.2014 № 1/9-170 

«Щодо зменшення кількості перевірок навчальних закладів», п. 3.1 наказу Міністерства освіти 

і науки України від 27.05.2014 № 648 «Щодо припинення практики створення та вимагання 

від дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів 

документації та звітності, не передбаченої законодавством України» з березня 2014 року на 

24.11.- 08.12.2014. 
 

тип НЗ усього підлягає перевірці не підлягає перевірці 

ДНЗ 18 15 3 

ЗНЗ 22 20 2 

ПНЗ, МНВК  2 2 1 

Разом  42 37 6 

 

Перевірці не підлягали навчальні заклади, які були атестовані в 2013 році (ДНЗ №138) – 

високий рівень, коефіцієнт 562, або атестувалися в 2014 році: 

ДНЗ № 267 (12.02.–26.02.2014) – уже атестовано, достатній рівень, коефіцієнт 541; 

ХЛ № 161 (10.02.–24.02.2014) – уже атестовано обласною комісією, високий рівень, 764; 

КЗ ДЮСШ № 16 (01.04.–15.04.2014) – уже атестовано, достатній рівень, 74,19; 

ХСШ І-ІІІ ст. № 63 (10.11.-20.11.2014) – уже атестовано обласною комісією. 

Приватний заклад «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 304 публічного 

акціонерного товариства «Завод «Південкабель» – у жовтні 2014 р. здійснено ліцензування. 

У той же час, необхідність якісної роботи щодо усунення недоліків, виявлених під час 

державної атестації в 2013 році ХЗОШ № 61 (достатній рівень, коефіцієнт – 48,58), вимагала 

здійснення перевірки управлінської діяльності в цьому навчальному закладі з питань: вивчення 

стану управлінської діяльності щодо організації навчання за індивідуальною формою навчання 

та вивчення стану управлінської діяльності щодо організації харчування. 

За результатами комплексного вивчення стану роботи навчальних закладів 

Фрунзенського району та Управління освіти щодо дотримання законодавства в галузі освіти 

комісія ви визнала організаційну роботу Управління освіти такою, що відповідає достатньому 

рівню, коефіцієнт – 0,8591. 

Сьомий рік поспіль проводиться рейтингування результатів діяльності управлінь освіти 

районів міста з метою стимулювання районних систем освіти до підвищення ефективності їх 

роботи за визначеними пріоритетними напрямками функціонування та розвитку освітньої 

системи міста. Підсумки за 2014 рік будуть підведені у січні 2015 року. 
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А за підсумками роботи у 2013 році шостий рік поспіль лідером рейтингу став 

Дзержинський район, останнє рейтингове місце посів Фрунзенський район. 

Червонозаводський район, який торік посідав останній щабель, просунувся аж до 5-го місця 

рейтингу. А Ленінський район здав позиції: з 5-го місця спустився на 8-ме. 
 

Підсумки рейтингування результатів діяльності  

управлінь освіти районів міста за 6 років 

Райони міста 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Дзержинський 1 1 1 1 1 1 

Жовтневий 6 8 6 8 8 7 

Київський 2 2 2 3 2 2 

Комінтернівський    3 3 3 2 3 3 

Ленінський 5 5 7 9 5 8 

Московський 4 4 4 4 4 4 

Орджонікідзевський 7 6 8 7 6 6 

Фрунзенський 8 7 5 6 7 9 

Червонозаводський 9 9 9 5 9 5 
 

Стабільно працюють управління освіти адміністрацій Дзержинського, Київського, 

Комінтернівського, Московського районів.  

5. Фінансове забезпечення 

Розрахунок витрат на утримання навчальних закладів здійснюється  згідно з методикою 

Міністерства фінансів України: на одну дитину дошкільного віку, одного учня у 

загальноосвітній школі. 

Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості в 2014 році 

Показник 

 

 

 

Фінансовий 

норматив бюджетної 

забезпеченості, грн. 

Коригуючий 

коефіцієнт 

Фінансовий норматив 

бюджетної забезпеченості з 

урахуванням коефіцієнту, 

грн. 

на одного дошкільника 9 352,0 0,475 4 442,2 

на одного учня 8 806,9 0,841 7 406,6 
 

Коригуючі коефіцієнти: 

1) коефіцієнт охоплення дітей віком від 0 до 6 років дошкільними навчальними закладами; 

2) коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл міста обласного 

підпорядкування до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл України. 

Граничний обсяг видатків доведений місту Харкову на виконання делегованих 

державою повноважень на освіту в 2014 році складає 1151,9 млн. грн. У порівнянні з минулим 

роком обсяг видатків по галузі збільшився на 62,8 млн. грн. 
 

Обсяг видатків по галузі «Освіта» впродовж останніх 5-ти років 
Обсяг бюджету 

по галузі 

«Освіта» 

2010  рік 2011  рік 2012  рік 2013  рік 2014 рік 

млн. 

грн. 

 % від 

обсягу 

асиг-

нувань 

млн. 

грн. 

 % від 

обсягу 

асиг-

нувань 

млн. 

грн. 

 % від 

обсягу 

асиг-

нувань 

млн. 

грн. 

 % від 

обсягу 

асиг-

нувань 

млн. 

грн. 

 % від 

обсягу 

асиг-

нувань 

ВСЬОГО 820,8  787,2  975,7  1089,1  1151,9  

Фонд оплати 

праці 

601,7 3,3 618,9 78,6 750,3 76,9 838,8 77,0 845,2 73,4 

Харчування 43,7 5,3 45,3 5,8 53,2 5,5 67,2 6,2 80,7 7,0 

Комунальні 

послуги 

151,9 8,5 115,1 14,6 149,3 15,3 157,0 14,4 189,9 16,5 

Капітальні 

видатки 

18,9 2,3 2,7 0,3 14,1 1,4 17,6 1,6 19,9 1,7 
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Мінімальна заробітна плата складає 1218 гривень, розмір посадового окладу 

працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки – 852 гривні. 

Керівники навчальних закладів міста у 2014 році, з ініціативи міської влади, 

отримують надбавку до посадового окладу за складність і напруженість у праці в розмірі 30%. 

Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам навчальних закладів міста 

відсутня. Виплата заробітної плати здійснювалася відповідно до законодавства України. 

Проблемні питання 

- задоволення потреб територіальної громади міста у достатній кількості місць в 

дошкільних навчальних закладах;  

- невідповідність між кількістю дітей і кількістю місць у дошкільних навчальних 

закладах (на 100 місцях виховується 119 дітей);  

- низький показник відвідування вихованцями окремих дошкільних навчальних 

закладів; 

- задоволення потреб у кваліфікованих кадрах для дошкільних навчальних закладів у 

зв’язку із розширенням їх мережі.  

- збереження здоров’я дітей: забезпечення комплектації медичними працівниками 

навчальних закладів, удосконалення роботи спеціальних медичних груп при заняттях дітей 

фізичною культурою, поступова ліквідація занять у ІІ зміну; 

- розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів; 

- забезпечення виконання натуральних та фізіологічних норм харчування дітей; 

- забезпечення високої якості уроку; 

- навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення профільного 

навчання для досягнення його практичної спрямованості та результативності; 

- забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасним спортивним 

обладнанням та інвентарем,проведення реконструкції шкільних стадіонів; 

- підвищення рівня ІКТ-компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів 

міста; 

- підготовка відповідальних управлінців з новим економічним та соціальним 

мисленням, глибокими знаннями прогресивних методів господарювання, практичними 

навичками використання сучасних інформаційних технологій, вмінням діяти і працювати в 

умовах ринку. 

Головна мета діяльності Департаменту освіти у 2015 році  

Забезпечення жителів міста Харкова доступною та якісною освітою на засадах 

демократизації освіти, соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, 

всебічного розвитку кожної дитини, сприяння реалізації її духовного, 

фізичного, інтелектуального потенціалу.  

 

Основні завдання на 2015 рік  

  продовжити роботу по формуванню оптимальної мережі дошкільних навчальних 
закладів відповідно до потреб населення та забезпеченню дошкільних навчальних закладів 
кваліфікованими спеціалістами; 

 продовжувати роботу над забезпеченням якості дошкільної освіти відповідно до 

вимог Державного стандарту дошкільної освіти; 

 продовжувати роботу над підвищенням показника відвідування вихованцями 

дошкільних навчальних закладів міста; 

 створити у навчальних закладах здоров’язберігаюче середовище – оптимальні умови 
для навчання, виховання, фізичного розвитку дітей; збереження і зміцнення їх здоров’я; 
запобігання усім видам травматизму; забезпечення якісного харчування та медичного 
обслуговування; 

 сприяти розвитку мережі навчальних закладів міста з інклюзивним навчанням; 
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 продовжити роботу щодо ліквідації підзміни у загальноосвітніх навчальних закладах 
міста у 2015/2016 навчальному році;  

 забезпечити матеріальні та соціальні гарантії професійної самореалізації педагогів, 

соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу;  

 орієнтувати зміст науково-методичної роботи на підвищення професійної 

компетентності вчителів з метою забезпечення якості уроку;  

 активізувати процеси впровадження в навчальних закладах інноваційних педагогічних 

технологій, що спрямовані на розкриття інтелектуальних, творчих здібностей дитини, на 

задоволення її потреб у самовдосконаленні; 

 координувати діяльність та розвиток мережі Шкіл сприяння здоров’ю; 

 спрямовувати діяльність методичних центрів управлінь освіти на удосконалення 

системи роботи з поширення досвіду навчальних закладів з міжнародного співробітництва; 

 забезпечувати інформаційну підтримку навчально-виховного процесу за рахунок 

модернізації діяльності шкільних бібліотек та використання сучасних інформаційних 

технологій; 

 забезпечувати якість та доступність психологічних послуг усім учасникам  навчально-

виховного процесу шляхом оптимізації роботи районних психологічних служб; 

 розробити систему заходів щодо методичної підтримки педагогів, які працюють з 

обдарованими учнями; 

 забезпечити розвиток системи профільного навчання шляхом впровадження різних 

форм організації профільного навчання в старшій школі та якісної допрофільної підготовки;  

 забезпечити розвиток системи виховання на засадах загальнолюдських та 

громадянських цінностей, спрямованої на виховання в учнів патріотизму, активної 

громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного міста; 

 організувати створення Міської батьківської ради, сприяти розгортанню діяльності 

учнівського та батьківського самоврядування, координувати взаємодію учасників навчально-

виховного процесу та представників громадськості щодо реалізації учнівських та батьківських 
ініціатив; 

 активізувати роботу щодо охоплення дітей позашкільною освітою, приділяючи 

особливу увагу дітям пільгових категорій та учням девіантної поведінки; 

 забезпечити функціонування єдиного освітнього інформаційного середовища, 

впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та 

подальшу інформатизацію управлінських процесів шляхом запровадження програмного 

комплексу «Україна. ІСУО»; 
- забезпечити роботу 100% навчальних закладів та установ освіти міста у Єдиній 

інформаційній системі міста за технологією волоконно-оптичних ліній зв’язку; 
– зміцнювати матеріально-технічну базу навчальних закладів за напрямками: 
- здійснення першочергових капітальних ремонтів будівель та споруд закладів 

освіти; 
- благоустрій територій навчальних закладів; 
- оновлення технологічного обладнання харчоблоків навчальних закладів; 
- придбання спортивного інвентарю і обладнання; 
- забезпечення нових груп дошкільних закладів меблями та м’яким інвентарем; 

– забезпечити реалізацію міських освітніх програм: 
- Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки; 
- Міської програми «Дитяче харчування» на 2012-2015 роки. 
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РОЗДІЛ 2. РОБОТА З КАДРАМИ 

2.1. Структура Департаменту освіти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту 

освіти 

Заступник директора 

Департаменту освіти 

Відділ нормативності  

і якості освіти 

1. Начальник відділу - 1 

2. Головні спеціалісти  - 5 

 

Загальний відділ 

1. Начальник відділу - 1 

2. Головні спеціалісти - 4   

Відділ кадрової роботи 

1. Начальник відділу - 1 

2. Головний спеціаліст  - 1 

 
Відділ бухгалтерського 

обліку та звітності 

1.Начальник відділу – 

головний          бухгалтер – 1 

2. Головний  

спеціаліст-бухгалтер – 2 

Планово-економічний відділ 

1. Начальник відділу - 1 

2. Головний спеціаліст-економіст - 1 

Група матеріально-технічного 

забезпечення 

1. Начальник групи – 1 

2. Спеціалісти – 5 

Науково-методичний педагогічний центр 

(далі НМПЦ) 

1. Директор НМПЦ - 1 

2. Відділ науково-методичного забезпечення 

(керівник групи, методисти – 7) 

3. Відділ організаційно-методичного забезпечен-

ня (керівник групи, методисти – 8) 

4. Відділ інформаційно-технічного забезпечення 

(спеціалісти – 2, методисти – 1) 
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2.2. Розподіл посадових обов’язків працівників Департаменту освіти 

 

Деменко Ольга Іванівна – директор Департаменту освіти (т.760-77-40) 

          Забезпечує виконання покладених на Департамент освіти завдань щодо реалізації 

державної політики в галузі освіти у м. Харкові. 

          Здійснює: 

 загальне керівництво роботою Департаменту, призначення на посади та звільнення з 

посад працівників групи матеріально-технічного забезпечення, науково-методичного 

педагогічного центру Департаменту освіти, керівників навчальних закладів комунальної 

форми власності; 

 контроль за роботою з підбору та розстановки кадрів; 

 затвердження положень про структурні підрозділи Департаменту освіти, посадових 

обов`язків працівників, планів, програм, кошторисів науково-методичного педагогічного 

центру Департаменту освіти та групи матеріально-технічного забезпечення; 

 організаційну  роботу з начальниками управлінь освіти адміністрацій районів міста, 

керівниками навчальних закладів усіх типів та форм власності; 

 аналіз стану та тенденцій розвитку освітньої галузі міста Харкова, вживає заходів 

щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій;  

 організацію розробки цільових програм у галузі освіти міста; 

 заходи щодо забезпечення збалансованого економічного та  соціального розвитку 

галузі; 

 контроль за  підготовкою та  проведенням капітальних ремонтів у навчальних 

закладах; 

 видання наказів у межах компетенції Департамент освіти, що є обов`язковими для 

виконання відповідними органами і посадовими особами, контролює їх виконання. 

 Узгоджує з управліннями освіти адміністрацій районів міста графіки контрольно-

аналітичної  діяльності Департаменту освіти. 

Координує: 

 роботу з Департаментом науки і освіти Харківської облдержадміністрації, 

відділами та управліннями освіти адміністрацій районів міста, депутатськими комісіями, 

вищими навчальними закладами, іншими закладами і громадськими організаціями; 

 роботу начальників управлінь освіти адміністрацій районів міста. 

Забезпечує розгляд звернень громадян до Департаменту освіти з питань, що належать 

до його компетенції, у разі потреби вживає заходів щодо усунення причин, які зумовили їх 

появу.  

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. 

Проводить особистий прийом громадян. 

 

 Стецюра Тетяна Петрівна – заступник директора Департаменту освіти (т.760-77-42)  

Здійснює: 

 контроль за виконанням Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та інших нормативно-правових 

актів у галузі  освіти в межах повноважень Департаменту освіти; 

 контроль за організацією роботи навчальних закладів міста всіх типів та форм 

власності; 

 підготовку проектів актів (документів) з організації та вдосконалення 

функціонування навчальних закладів всіх типів та форм власності; 

 контроль за діяльністю шкіл нового типу та шкіл недержавної форми власності; 

 контроль за розробкою та складанням робочих навчальних планів у навчальних 

закладах  всіх типів та форм власності; 

 контроль за організацією виконання державних, обласних і міських програм у 

навчальних закладах  міста; 
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 контроль за організацією роботи зі зверненнями громадян та службовою 

кореспонденцією у Департаменті освіти;  

 організацію роботи щодо опрацювання депутатських запитів та доручень, виконання 

рішень сесій міськради та виконкому; 

 підготовку проектів розпоряджень міського голови та рішень міськвиконкому, 

проектів рішень сесій з питань діяльності Департаменту освіти. 

Узагальнює пропозиції та формує річний план роботи Департаменту освіти, здійснює 

загальний контроль за його виконанням. 

Узгоджує зі структурними підрозділами Департаменту освіти, Департаментом науки і 

освіти Харківської облдержадміністрації плани та графіки контрольно-аналітичної діяльності 

Департаменту освіти.  

Координує роботу заступників начальників управлінь освіти районів міста з напрямків 

роботи в межах своєї компетенції. 

Забезпечує проведення апаратних нарад у Департаменті освіти, нарад начальників 

управлінь освіти адміністрацій районів міста та нарад з керівниками навчальних закладів 

міста. 

Є головою комітету з конкурсних торгів 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. 

Виконує обов’язки директора Департаменту під час його  відсутності. 

 

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 загальноосвітніх 

навчальних закладах міста; 

 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. 

Узгоджує зі структурними підрозділами Департаменту освіти, Департаментом науки і 

освіти Харківської облдержадміністрації плани та графіки контрольно-аналітичної діяльності 

Департаменту освіти. 

Є куратором управління освіти адміністрації Жовтневого району Харківської міської 

ради та підпорядкованих йому навчальних закладів. 

Координує роботу спеціалістів із загальних питань управлінь освіти адміністрацій 

районів  Харківської міської ради з напрямків роботи в межах своєї компетенції. 
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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. 

 

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; 

 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; 

 аналіз профілактики дитячого травматизму, контроль за організацією роботи з цього 

питання в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста; 

 координація роботи з відділом ДАІ та управлінням МНС м. Харкова щодо 

запобігання нещасним випадкам; 

 контроль за організацією медичного обслуговування, санітарної освіти, 

поглибленого медичного обстеження учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста. 

Є куратором управління освіти адміністрації Червонозаводського району Харківської 

міської ради та підпорядкованих йому навчальних закладів. 

Координує: роботу спеціалістів управлінь освіти адміністрацій районів міста з 

напрямків роботи в межах своєї компетенції; взаємодію Департаменту освіти з Міською 

батьківською радою. 

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. 

 

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 Фрунзенського 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.   

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, умов їх 

функціонування, надання пропозицій щодо їх удосконалення; 

 підготовку та проведення нарад з питань організації роботи дошкільних навчальних 

закладів з відповідними категоріями працівників управлінь освіти районів міста, навчальних 

закладів; 

 підготовку проектів документів щодо функціонування дошкільних  навчальних 

закладів усіх типів та форм власності; 

 організацію в межах компетенції виконання державних, обласних програм, розділу 

«Дошкільна освіта» Комплексної програми розвитку м. Харкова на 2011-2015 роки, міської 

Програми «Дитяче харчування» на 2012-2015 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» Інформаційної системи управління освітою (ІСУО). 

Є адміністратором Єдиного Реєстру системи Електронна реєстрація в дошкільні 

навчальні заклади м. Харкова.  

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. 
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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; 

 організацію виконання міської Програми «Дитяче харчування» на 2012-2015 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;  

 організацію розробки і складання робочих навчальних планів у загальноосвітніх 

навчальних закладах міста; розшук учнів та вихованців навчальних закладів м. Харкова за 

даними «Міської освітньої мережі» на запит відповідних державних органів; 

Є куратором управління освіти адміністрації Дзержинського 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. 

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. 

 

Літвінова Вікторія Василівна – головний спеціаліст відділу нормативності і якості 

освіти (т.725-25-03) 
 

Здійснює: 

 контроль за виконанням Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню 

освіту»» та інших нормативно-правових актів у галузі  освіти в межах своєї компетенції;  

 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;  

 координацію співробітництва Департаменту освіти, управлінь освіти адміністрацій 

районів міста, загальноосвітніх навчальних закладів з вищими навчальним закладами всіх 

рівнів акредитації; 

 координацію роботи управлінь освіти та навчальних закладів з Міським центром 

зайнятості, закладами, установами, підприємствами з питань профорієнтації учнівської 

молоді;  

 аналіз обліку продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х та 11-х 

класів, контроль за організацією роботи з цього питання в установах освіти та навчальних 

закладах; 

 облік відвідування навчальних закладів вихованцями ДНЗ та учнями ЗНЗ; 

 узагальнення по м. Харкову державної статистичної звітності «Звіт про продовження 

навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів» (форма № 1-ЗСО); 

 збір, обробку та аналіз даних мережі допрофільних, профільних класів, класів з 

поглибленим вивченням окремих предметів, освітніх округів; 

 підготовку до затвердження / погодження робочих навчальних планів 

загальноосвітніх навчальних закладів; 
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 ведення протоколів нарад з начальниками управлінь освіти адміністрацій районів 

міської ради, директорами загальноосвітніх навчальних закладів, контроль за виконанням 

доручень цих нарад. 

Є куратором управління освіти адміністрації Ленінського району Харківської міської 

ради та підпорядкованих йому навчальних закладів. 

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. 

    

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;  

 загальний облік руху учнів у загальноосвітніх навчальних закладах міста; 

 підготовку до затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

 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 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, 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 засади 

запобігання та протидії 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;  
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 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; 

 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 куратором управління освіти адміністрації Комінтернівського району Харківської 

міської ради та підпорядкованих йому навчальних закладів .  

Координує роботу спеціалістів управлінь освіти адміністрацій районів міста з 

напрямків роботи в 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.  
   

Левада Тетяна Олександрівна – головний спеціаліст  загального відділу (т.725-25-01) 

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, з відділами у справах 

дітей та відділеннями Кримінальної міліції у справах дітей; 

 організацію роботи щодо здійснення виплат дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, які досягли 18-річного віку; 

 контроль за організацією виховної роботи з дітьми та підлітками; 

 координацію роботи з підготовки та проведення випускних вечорів у 

загальноосвітніх навчальних закладах міста, інших загальноміських заходів з участю учнів; 

 координацію роботи щодо виконання програм, проектів, які впроваджуються 

громадськими організаціями;  

 зв’язок з громадськими організаціями. 

Є куратором закладів освіти міської мережі. 

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 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. 
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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 своєї 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 (до 
міськвиконкому), про підсумки роботи Департаменту освіти зі зверненнями громадян (до 
Департаменту діловодства міської ради);  

 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 виконавчої 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. 

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. 
 

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; 
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 інформаційне забезпечення координації роботи з депутатськими комісіями 

Харківської міської ради; 

 підготовку матеріалів 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. 

Є куратором управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської 

міської ради та підпорядкованих йому навчальних закладів. 

Проводить роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до 

Департаменту освіти та інших  установ 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. 

 

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, забезпечення виконання працівниками відділу посадових обов`язків та Правил 

внутрішнього трудового розпорядку; 

 підготовку пропозицій до річного плану роботи Департаменту освіти та поточний 

контроль за виконанням заходів річного плану в межах компетенції відділу;  

 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, обліку та зберігання трудових книжок, 

складання планів підвищення кваліфікації (відповідно до прогнозованої потреби), розробку 

посадових інструкцій працівникам; 

 контроль за своєчасним заповненням декларацій про доходи, зобов’язання 

фінансового характеру та майновий стан посадових осіб місцевого самоврядування; 

 проведення роботи з атестації посадових осіб місцевого самоврядування 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;   

 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 

працівникам Департаменту освіти та керівникам навчальних закладів; 

 ведення банку даних відомостей про педагогічних працівників та вакансії в 

навчальних закладах міста; 
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 аналіз  стану  кадрової  роботи в  управліннях освіти адміністрацій районів міста та 

навчальних закладах; 

 вивчення забезпеченості навчальних закладів керівними і педагогічними кадрами. 

Є куратором управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської 

ради та підпорядкованих йому навчальних закладів . 

Координує роботу спеціалістів з кадрових питань управлінь освіти адміністрацій 

районів міста в межах компетенції відділу. 

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.  

 

Вакансія - головний спеціаліст відділу кадрової роботи (т.725-25-02) 

Здійснює: 

 контроль за виконанням законів  України  та інших нормативних документів у галузі 

освіти в межах своєї компетенції; 

 підготовку аналітичних матеріалів з кадрових питань за дорученням директора 

Департаменту освіти, заступника директора Департаменту освіти; 

 заходи щодо прийому на роботу спеціалістів Науково-педагогічного методичного 

центру, групи матеріально-технічного забезпечення Департаменту освіти, облік їх особових 

справ та особових справ керівників підвідомчої мережі;  

 підготовку матеріалів до нагородження та накладення дисциплінарних стягнень на 

працівників Департаменту освіти та керівників навчальних закладів;  

 підготовку вітань та поздоровлень щодо відзначення днів народження, ювілейних 

дат керівників навчальних закладів міста; 

 облік наказів директора Департаменту з кадрових питань, ознайомлення працівників 

з наказами; 

 замовлення та облік службових посвідчень працівників Департаменту освіти; 

 облік військовозобов’язаних працівників Департаменту, 

 підготовку довідок з місця роботи працівників Департаменту та  архівних довідок за 

запитами громадян та запитами установ, організацій; 

 заходи щодо складання банку даних на резерв посадових осіб місцевого 

самоврядування Департаменту освіти та керівників навчальних закладів підвідомчої мережі; 

 аналіз замовлення молодих спеціалістів педагогічного профілю у вищих навчальних 

закладах для навчальних закладів міста; 

 роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до 

Департаменту  та інших  установ, а також  листування з громадянами з кадрових питань у 

межах своєї компетенції; 

 організаційну роботу щодо укладання, переукладання та продовження терміну дії 

контрактів з керівниками навчальних закладів міста, погодження кандидатур на призначення 

на посаду керівника навчального закладу з міським головою; 

 організацію роботи щодо підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого 

самоврядування; 

  підготовку і своєчасне подання відповідних статистичних звітів до Центру 

зайнятості населення, Статистичного управління, виконавчого комітету Харківської міської 

ради, Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації.  

Є куратором управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської 

міської ради та підпорядкованих йому навчальних закладів  

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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ВІДДІЛ  БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ  

 
Коротка Людмила Володимирівна - начальник відділу бухгалтерського обліку та 

звітності - головний бухгалтер (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  функціональних 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 закладами освіти, 

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, 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 казначейства у м. Харкові; 

 виписки банку, базу даних для підготовки звітної інформації; 

 меморіальний ордер (далі м/о) №2; 

 облік  розрахунків з  організаціями і  підприємствами (м/о №№4, 6), облік фактичних 

видатків; 

 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. 
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Є секретарем комітету з конкурсних торгів Департаменту освіти, готує тендерну 

документацію для проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, 

відповідальна за ведення діловодства комітету з конкурсних торгів.  

Проводить роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до 

Департаменту освіти та інших  установ у межах компетенції відділу.  

Координує роботу головних бухгалтерів управлінь освіти адміністрацій районів міста 

та бухгалтерів закладів, безпосередньо підпорядкованих Департаменту освіти в межах 

компетенції відділу.  

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.  

 

Вакансія - головний спеціаліст - бухгалтер (тел. 725-25-13) 

Здійснює: 

 контроль за виконанням законів України та інших нормативних документів сфери 

бухгалтерського обліку та звітності в межах своєї компетенції; 

 контроль за виконанням кошторисів міських підвідомчих установ, координацію дій з 

бухгалтеріями підвідомчих установ; 

 контроль за організацією харчування в навчальних закладах міста, в тому числі, в 

навчальних закладах  міського підпорядкування; 

 вирішення поточних питань, пов’язаних з роботою міських підвідомчих установ. 

 

Забезпечує: 

 складання меморіальних ордерів №№ 1,4,6,8; 

 облік розрахунків з підзвітними особами; 

 проведення та складання актів інвентаризації каси; 

 підготовку звіту про роботу автотранспорту та про використання паливно-

мастильних матеріалів  в обласне статистичне управління у встановлені строки; 

 контроль за станом непроплачених платежів Департаменту освіти та закладів міської 

мережі; 

 контроль за організацією харчування в навчальних закладах міста; 

 контроль за правильною постановкою бухгалтерського обліку міських підвідомчих 

установ, координацію дій з бухгалтеріями підвідомчих установ; 

 аналітичний облік по бухгалтерських субрахунках; 

 виконання оперативних завдань і доручень головного бухгалтера. 

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 та начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності. 

 

Бутенко Галина Володимирівна    - головний спеціаліст - бухгалтер (тел. 725-25-00) 

Здійснює: 

 контроль за виконанням Законів України та інших нормативних документів сфери 

бухгалтерського обліку та звітності в межах своєї компетенції; 

 вирішення поточних питань, пов’язаних з роботою міських підвідомчих установ. 

Забезпечує:  
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 нарахування заробітної плати, допомоги по тимчасовій втраті працездатності,  

щорічних відпусток працівникам Департаменту освіти; 

 складання меморіального ордеру №5; 

 складання заявок на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки для 

Державної казначейської служби щомісяця; 

 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; 

 підготовка звіту з праці в обласне статистичне управління у встановлені строки; 

 аналітичний облік по бухгалтерських субрахунках; 

 виконання оперативних завдань і доручень головного бухгалтера. 

Проводить роботу щодо вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до 

Департаменту освіти та інших  установ у межах своєї компетенції.  

Є членом комітету з конкурсних торгів Департаменту совіти 

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 молоді  та спорту 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 2011-2015 роки;  

 підготовку проектів рішень сесій міськради, міськвиконкому та наказів директора 

Департаменту освіти відповідно до компетенції відділу;  
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 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 2011-2015 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 та його 

структурних підрозділів, перевірку та погодження  штатних розписів закладів освіти, внесення 

пропозицій щодо оптимізації їх з метою раціонального використання бюджетних коштів. 

Є відповідальною за обробку бази персональних даних «Тарифікаційний список 

працівників НМПЦ» та «Штатний розпис Департаменту освіти». 

Координує роботу головних бухгалтерів та економістів управлінь освіти районів міста 

в межах компетенції відділу, бухгалтерів закладів, безпосередньо підпорядкованих 

Департаменту освіти в межах своєї компетенції. 

Є членом комітету з конкурсних торгів Департаменту освіти. 

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.  

 
Тарасенко Марина Віталіївна – головний спеціаліст 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 своєї компетенції; 

 роботу зі штатним розписами закладів освіти: аналіз, 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 2011-2015 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:  
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 звіт про штати і контингенти підвідомчих закладів; 

 звіт щодо фактично зайнятих штатних одиниць закладів освіти міської мережі; 

 бюджетні запити по навчальних закладах міста, закладах міського підпорядкування 

та Департаменту освіти, його структурних підрозділах та Комплексній програмі розвитку 

освіти м. Харкова на 2011-2015 роки на наступний фінансовий рік.  

Координує роботу  бухгалтерів закладів, безпосередньо підпорядкованих Департаменту 

освіти в 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 та начальника планово-економічного відділу.  

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ЦЕНТР 
 

Дулова Алла Степанівна – директор науково-методичного педагогічного центру  

(т.725-25-10) 

 

Здійснює: 

 загальне керівництво діяльністю НМПЦ; 

 підбір і розстановку кадрів НМПЦ; 

 організацію і контроль діяльності методистів, координацію їх роботи із 

спеціалістами Департаменту освіти Харківської міської ради. 

Контролює: 

 виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку працівниками Науково-

методичного педагогічного центру. 

Узагальнює пропозиції щодо: 

 змісту роботи НМПЦ; 

 роботи методичної ради НМПЦ; 

 поліпшення форм і змісту проведення конференцій, семінарів працівників освіти 

міста.  

Методисти НМПЦ забезпечують: 

 організацію виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-

2015 роки в межах компетенції НМПЦ, підготовку звітів щодо її виконання; 

 організацію проведення оглядів методичних кабінетів, конкурсів «Учитель року», 

«Вихователь року», «Учень року», узагальнює їх підсумки, вносить пропозиції директору 

Департаменту освіти Харківської міської ради з цих питань;  

 організацію та проведення представницьких педагогічних заходів: педагогічних 

виставок, творчих звітів, конкурсів, науково-практичних конференцій, педагогічних читань; 

 зв’язок з науковими, методичними, дослідницькими, інформаційними, видавничими 

структурами, в тому числі з комунальним науково-методичним закладом «Академією 

неперервної освіти»; 

 удосконалення форм і методів роботи з педагогічними та керівними кадрами освіти, 

участь в організації діяльності творчих груп; 

 організацію ефективної системи методичної роботи з педагогічними та керівними 

кадрами освіти, спрямованої на розвиток їх творчої індивідуальності; 

 виявлення, апробацію та впровадження інноваційних освітніх технологій і досягнень 

науки в педагогічну та управлінську практику;  

 аналіз результативності діяльності університетських кафедр на базі загальноосвітніх 

навчальних закладів та освітніх округів;   

 координацію діяльності районних методичних кабінетів; 

 навчально-методичне консультування педагогічних і керівних кадрів дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів міста;  
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 участь в експертній оцінці якості та результативності навчально-виховної роботи 

педагогічних працівників відповідно до державних освітніх та освітньо-кваліфікаційних 

стандартів; 

 контроль за організацією виховної роботи у навчальних закладах міста, проведенням 

шкільних канікул; 

 підготовку звітів з питань інформатизації освіти; 

 супровід функціонування міського освітнього сайту «Освіта Харкова» в частині 

організації та ведення форумів, чатів тощо; 

 організацію роботи щодо підтримки в актуальному стані баз даних програмних 

комплексів Інформаційної системи управління освітою «ІСУО. Україна»; 

 розробку перспективного та поточного планів роботи НМПЦ; 

 підготовку проектів наказів Департаменту освіти з питань діяльності  НМПЦ. 

Виконують інші обов’язки за дорученням директора Департаменту освіти, його 

заступника.  

 

ГРУПА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Костюшин Олег Сергійович – начальник групи матеріально-технічного 

забезпечення (т.725-25-05) 

 

Спеціалістами групи матеріально-технічного забезпечення (Сало Олексій Юрійович, 

Спасібо Вікторія Михайлівна) здійснюється: 

 контроль за використанням бюджетних коштів при проведенні ремонтних робіт,   

застосуванням розцінок та нарахувань в навчальних закладах  за кошти міського бюджету; 

 контроль за проведенням ремонтних робіт в навчальних закладах  за кошти міського 

бюджету; 

 перевірку кошторисної документації на ремонтні роботи за кошти міського 

бюджету; 

 координацію роботи та навчання з керівниками господарчих груп; 

 перевірку навчальних закладів з метою визначення необхідності проведення 

ремонтних робіт та виявлення аварійних об‘єктів; 

 роботу з листами та скаргами, які надійшли від навчальних закладів та від громадян 

в межах компетенції; 

 контроль за перевіркою приладів обліку газу, води, теплової енергії навчальними 

закладами  міста; 

 роботу по формуванню бази даних з метою аналізу споживання енергоносіїв та 

контроль за їх використанням; 

 контроль за використанням енергоносіїв в навчальних закладах  міського 

підпорядкування; 

 контроль за підготовкою навчальних закладів до початку нового навчального року; 

 підготовку інформації до роботи міських штабів з питань підготовки до осінньо-

зимового періоду та підключення теплоносіїв на об‘єктах освіти; 

 контроль та організація робіт щодо включення опалення в навчальних закладах  м. 

Харкова; 

 проведення екологічного двомісячника, узагальнення матеріалів; 

 надання допомоги управлінням освіти районів міста з питань ліквідації газових та 

інших котелень; 

 складання дефектних актів технічного стану будівель; 

 роботу з листами та скаргами, які надійшли із навчальних закладів та від громадян. 

  Координують роботу спеціалістів з інженерних питань управлінь освіти районів міста з 

напрямків роботи в межах своєї компетенції. Виконують доручення директора Департаменту 

освіти або його заступника.  
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Глоба Юлія Олександрівна – економіст групи матеріально-технічного 

забезпечення (тел. 725-25-13) 

Здійснює: 

 контроль за виконанням законів України та інших нормативних документів сфери 

бухгалтерського обліку та звітності в межах своєї компетенції; 

 координацію діяльності комунального підприємства «Комбінат дитячого 

харчування» з питань організації харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів; 

 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; 

 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; 

 контроль за виконанням кошторисів міських підвідомчих установ, координацію дій з 

бухгалтеріями підвідомчих установ; 

 виконання оперативних завдань і доручень начальника відділу групи матеріально-

технічного забезпечення та головного бухгалтера; 

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. 

 

2.3. Закріплення працівників Департаменту освіти – кураторів управлінь освіти 

районів міста  

 
Міська мережа    -  Левада Т.О. 

Дзержинський район            -  Воробйова Н.М. 

Жовтневий район                                -  Шепель В.М. 

Київський район                                      -  Удальцова Н.О. 

Комінтернівський район     -  Закіпний М.М. 

Ленінський район                                     -  Літвінова В.В.  

Московський район           -  Леонова А.М.  

Орджонікідзевський район                       -  Зайкіна Г.М. 

Фрунзенський район                                -  Зелінський Ю.І. 

Червонозаводський район                        -  Тарасенко І.М.   
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РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 

3.1. Апаратні наради Департаменту освіти 

 

Дата 

проведен-

ня 

Питання, що розглядаються Доповідач 

Відмітка 

про вико-

нання 

19.01.2015 1. Про підсумки міського професійного 

конкурсу «Учитель року – 2015». 

Дулова А.С. 

 
 

2. Про виконання наказів по Департаменту 

освіти та рішень апаратних нарад упродовж IV 

кварталу 2014 року. Про стан роботи 

Департаменту освіти із зверненнями громадян 

та службовою кореспонденцією у ІV кварталі 

2014 року 

Закіпний М.М. 

Кожевнікова М.В. 

 

  

3. Про особливості проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2015 році. 

Літвінова В.В.  

4. Про підсумки проведення новорічних, 

Різдвяних свят та зимових шкільних канікул у 

начальних закладах міста   

Левада Т.О. 

Дзюба Т.В. 

 

26.01.2015 1. Про результати державної атестації 

навчальних закладів у 2014 році. 
Шепель В.М. 

 

2. Про підсумки рейтингування результатів 

діяльності управлінь освіти адміністрацій 

районів міської ради та підпорядкованих їм 

навчальних закладів у 2014 році.  

Стецюра Т.П.  

3. Про використання підручників та навчальних 

посібників з англійської мови у навчально-

виховному процесі ЗНЗ міста. 

Бут-Гусаїм Н.В.  

09.02.2015 1. Про підсумки аналізу функціонування 

сайтів управлінь освіти адміністрацій районів 

Харківської міської ради та навчальних 

закладів міста. 

Гостіннікова А.С.  

2. Про бюджет м. Харкова по галузі «Освіта» на 

2015 рік 

Примак Т.М.  
 

3. Про хід реєстрації випускників 11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста для 

участі у ЗНО-2015. 

Літвінова В.В. 

 

23.02.2014 1. Про організацію роботи щодо виконання 

антикорупційних законів України в 

Департаменті та управліннях освіти 

адміністрацій районів Харківської міської ради. 

Закіпний М.М. 

 

2. Про підсумки вивчення стану дотримання 

законодавства з охорони прав дитинства у 

навчальних закладах міського підпорядкування. 

Левада Т.О.  

16.03.2015 1. Про підсумки вивчення стану управлінської 

діяльності щодо нормативності ведення ділової 

документації у ДНЗ міста. 

Білогрищенко Н.П. 

Осьмачко О.І. 

 

2. Про результати аналізу стану роботи з питань 

охорони праці у навчальних закладах міста. 

Закіпний М.М.  
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06.04.2015 1. Про виконання наказів по Департаменту 

освіти та рішень апаратних нарад упродовж І 

кварталу 2015 року. Про стан роботи 

Департаменту освіти із зверненнями громадян 

та службовою кореспонденцією у І кварталі 

2015 року. 

Закіпний М.М. 

Кожевнікова М.В. 

 

 

2. Про підсумки проведення Кубку з пошуку в 

мережі Інтернет серед учнів 5-11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

 

 

14.04.2015 

 

1. Про підсумки Комплексного вивчення стану 

управлінської діяльності управління освіти 

адміністрації Комінтернівського району 

Харківської міської ради та підпорядкованих 

йому навчальних закладів щодо виконання 

законодавства України в галузі освіти. 

Шепель В.М. 

 

2. Про результати міського конкурсу «Учень 

року-2015». 

Демкович Т.О.  

3. Про участь випускників 11-х класів ЗНЗ міста 

у пробному зовнішньому незалежному 

оцінюванні. 

4. Про проведення державної підсумкової 

атестації з української мови у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання для 

випускників 11-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Літвінова В.В.  

27.04.2015 

 

1. Про результати вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації харчування в 

навчальних закладах міста 

Воробйова Н.М. 

Білогрищенко Н.П. 

Коротка Л.В. 

 

2. Про підсумки вивчення стану роботи 

навчальних закладів м. Харкова з порталом 

«Україна. ІСУО (інформаційна система 

управління освітою)». 

Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

 

 

3. 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. 

 

04.05.2015 

 

1. Про підсумки вивчення стану дотримання 

законодавства з охорони прав дитинства, 

соціального захисту дітей, профілактичної 

роботи щодо запобігання правопорушенням та 

злочинам серед дітей у навчальних закладах 

міста 

 Левада Т.О. 

 

2. Про результати вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації роботи з дітьми, які 

віднесені до спеціальних медичних груп та щодо 

організації фізкультурно-оздоровчої та 

спортивно-масової роботи 

Зелінський Ю.І. 

 

11.05.2015 

 

1. Про  результати  вивчення стану 

організаційно-методичного забезпечення 

роботи з обдарованою молоддю в навчальних 

закладах нового типу (ліцеях).  

Реформат М.І    
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2. Про підсумки проведення творчого 

конкурсу для педагогічних працівників на 

кращий дистанційний курс в системі 

дистанційного навчання «Доступна освіта». 

Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

 

 

18.05.2015 

 

1. Про результати участі учнів м. Харкова у 

міських інтелектуальних змаганнях та у 

фінальних етапах Всеукраїнських турнірів у 

2014/2015 навчальному році  

Гостиннікова О.М.   

 

2. Про організоване проведення свята «Останній 

дзвоник» та випускних вечорів у 

загальноосвітніх закладах міста у 2015 році. 

Левада Т.О. 

Шепель В.М. 
 

3. Про формування перспективної мережі 

навчальних закладів міста на новий 2015/2016 

навчальний рік 

Примак Т.М.  

 

4. Про замовлення управліннями освіти 

адміністрацій районів Харківської міської ради 

молодих спеціалістів - випускників 2015 року. 

Леонова А.М.  

02.06.2015 

 

1. Про підсумки аналізу стану охоплення 

індивідуальною формою навчання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів у 

2014/2015 навчальному році.  

Удальцова Н.О.  

2. Про підсумки участі учнів навчальних 

закладів міста у міських виховних конкурсах 

проекту «Я – харків’янин» у 2014/2015 

навчальному році 

Дзюба Т.В.  

3. Про підсумки проведення Малих 

олімпійських ігор серед школярів 3-8-х класів 

«Діти Харківщини». 

Зелінський Ю.І.  

08.06.2015 

 

1. Про роботу управлінь освіти районів міста 

щодо розвитку мережі дошкільних навчальних 

закладів у 2015 році. 

Білогрищенко Н.П.  

2. Про підсумки проведення Спартакіади 

допризовної підготовки та військово-

патріотичної гри «Патріот» 

Зелінський Ю.І.  

3. Про організацію роботи методистів з 

психологічних служб Московського та 

Київського центрів практичної психології і 

соціальної роботи з питання забезпечення 

психологічного супроводу навчально-

виховного процесу в дошкільних навчальних 

закладах.   

Калініченко О.В. 

 

 

4. Аналіз стану дотримання навчальними 

закладами нормативності в роботі із залученими 

коштами. 

Примак Т.М. 

Коротка Л.В. 

 

15.06.2015 

 

1. 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 2014/2015 навчальному році 

Гостиннікова О.М.     

2. Про огляд навчальних закладів щодо 

готовності до нового 2014/2015 навчального 

року  

Стецюра Т.П.  
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3. Про підсумки профілактичної роботи 

управлінь освіти та навчальних  закладів  

міста щодо запобігання дитячому травматизму 

та збереження здоров’я дітей упродовж 

2014/2015 навчального року  

Тарасенко І.М.   

22.06.2015 

 

1. Про підсумки вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації закінчення 

2014/2015 навчального року та проведення 

державної підсумкової атестації у 

загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів 

і форм власності м. Харкова 

Шепель В.М.  

2. Про виконання Плану роботи Департаменту 

освіти на 2015 рік упродовж І півріччя.  

Стецюра Т.П.  

3. Про хід виконання рішення 28 сесії 

Харківської міської ради від 03.12.2008 №329/08 

«Про затвердження плану заходів щодо 

організації та проведення профілактичних 

медичних оглядів учнів ЗНЗ усіх типів та форм 

власності»  

Тарасенко І.М.  

 

 

29.06.2015 

 

1. Про стан організації відпочинково-оздоровчої 

кампанії влітку 2015 року в системі освіти міста 

 Воробйова Н.М. 

 

 

2. Про підсумки проведення «Днів цивільного 

захисту» та «Тижнів безпеки дитини» у закладах 

освіти      м. Харкова у 2015 році 

Закіпний М.М.  

06.07.2015 

 

1. Про хід виконання заходів розділу «Розвиток 

матеріально-технічної бази начальних закладів» 

Комплексної програми розвитку освіти 

м. Харкова на 2011-2015 роки  

Примак Т.М. 

Костюшин О.С. 

Сало О.Ю. 

 

 

2. Про виконання наказів по Департаменту 

освіти та рішень апаратних нарад упродовж ІІ 

кварталу 2015 року. Про стан роботи 

Департаменту освіти із зверненнями громадян 

та службовою кореспонденцією у ІІ кварталі 

2015 року 

Закіпний М.М. 

Кожевнікова М.В. 

 
 

13.07.2015 

 

1. Про результати вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації навчання за   

екстернатною формою на базі вечірніх шкіл 

Удальцова Н.О.  

2. Про хід набору до 1-х, 10-х класів та 

формування мережі навчальних закладів до 

нового 2015/2016 навчального року 

Примак Т.М.  

10.08.2015 

 

1. Про підготовку до серпневої конференції 

педагогічних працівників 

Дулова А.С.  

2. Про хід набору до 1-х, 10-х класів та 

формування мережі навчальних закладів до 

нового 2015/2016 навчального року 

Примак Т.М.  

3. Про участь управлінь освіти у святкових 

заходах до Дня визволення Харкова та Дня 

незалежності України 

Закіпний М.М. 

 

 

07.09.2015 

 

1. Про готовність закладів освіти міського 

підпорядкування до 2015/2016 навчального року 

Стецюра Т.П. 

Левада Т.О. 

Костюшин О.С. 
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2. Про організацію і проведення медичних 

оглядів учнів та педагогічних працівників до 

початку нового навчального року 

Білогрищенко Н.П. 

Тарасенко І.М.  

Зелінський Ю.І. 

 

14.09.2015 

 

1. Про стан забезпечення учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста 

основними підручниками у 2015/2016 

навчальному році. 

Бут-Гусаїм Н.В.  

2. Про організацію і проведення святкових 

заходів до Дня працівників освіти. 

Стецюра Т.П.  

21.09.2015 

 

1. Про результати аналізу мережі профільних 

і допрофільних класів загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Харкова у 2015/2016 

навчальному році. 

Літвінова В.В.  

2. Про підсумки аналізу мережі навчальних 

закладів міста за мовами навчання. 

Тарасенко І.М.  

 

 

3. Про затвердження мережі навчальних 

закладів на 2015/2016 навчальний рік. 

Примак Т.М.  

4. Про підготовку навчальних закладів міста 

до початку опалювального сезону.   

Спасібо В.М.  

19.10.2015 

 

1. Про підсумки роботи управлінь освіти 

адміністрацій районів Харківської міської ради 

з обліку продовження навчання та 

працевлаштування випускників 2015 року. 

Літвінова В.В.  

2. Про підходи до формування бюджету галузі 

«Освіта» на 2016 рік 

Примак Т.М.  

 

 

3. Про початок опалювального сезону у 

навчальних закладах міста.   

Спасібо В.М.  

02.11.2015 

 

1. Про результати вивчення у загальноосвітніх 

та позашкільних навчальних закладах міста 

стану управлінської діяльності щодо організації 

навчально-виховного процесу на початку 

2015/2016 навчального року та обліку дітей 

шкільного віку в загальноосвітніх навчальних 

закладах на виконання ст. 35 Закону України 

«Про освіту» та ст. 6 Закону України «Про 

загальну середню освіту». 

Шепель В.М. 

Зелінський Ю.І. 

 

2. Про підсумки квадрант-аналізу середніх 

балів атестатів та результатів участі 

випускників  11-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів Харкова денної форми 

навчання всіх типів та форм власності в 

зовнішньому незалежному оцінюванні 

2014/2015 навчального року 

Житник Б.О. 

 

16. 11.2015 

 

1. Про результати аналізу руху учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста на 

кінець 2014/2015 навчального року і на початок 

2015/2016 навчального року. 

Удальцова Н.О.  

2. Про результати вивчення стану організації 

роботи гуртків науково-технічного творчості у  

позашкільних навчальних закладах. 

Зелінський Ю.І. 
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3. Організація роботи методичних центрів 

щодо реалізації варіативної складової Базового 

компоненту дошкільної освіти у дошкільних 

навчальних закладах. 

Осьмачко О.І.  

23.11.2015 

 

1. Про забезпечення навчальних закладів міста 

педагогічними кадрами у 2015/2016 

навчальному році (за формою №83-РВК). 

Леонова А.М.  

2. Про роботу управлінь освіти та дошкільних 

навчальних закладів міста з програмою 

Електронна реєстрація в ДНЗ. 

Білогрищенко Н.П. 

 

 

07.12.2015 

 

 

1. Про результати вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації харчування в 

навчальних закладах міста. 

Воробйова Н.М. 

Білогрищенко Н.П. 

Коротка Л.В. 

 

2. Про діяльність міської та районних 

батьківських рад 

Тарасенко І.М.  

3. Про результати вивчення управлінської 

діяльності керівників навчальних закладів щодо 

дотримання положень нормативних документів 

з трудового законодавства. 

Леонова А.М. 

 

 

4. Про підсумки вивчення стану управлінської 

діяльності з питань охорони життя і здоров’я 

учнів та запобігання всім видам дитячого 

травматизму. Про підсумки вивчення системи 

роботи навчальних закладів як Шкіл сприяння 

здоров’ю. 

Тарасенко І.М.  

Сергєєва О.М. 

 

5. Про підсумки вивчення стану дотримання 

законодавства з охорони прав дитинства, 

соціального захисту дітей, профілактичної 

роботи щодо запобігання правопорушенням та 

злочинам серед дітей у навчальних закладах 

міста 

 Левада Т.О.  

6. Про підсумки аналізу роботи методичних 

центрів районних управлінь освіти щодо 

організаційно-методичного забезпечення 

реалізації проекту «Учнівське самоврядування» 

у 2015 році. 

Полякова І.В.  

7. Про підсумки аналізу договірних та орендних 

відносин між управліннями освіти та іншими 

організаціями і суб’єктами підприємницької 

діяльності упродовж 2015 року 

Закіпний М.М. 

 

 

21.12.2015 

 

1. Про підсумки аналізу стану міжнародного 

співробітництва в навчальних закладах 

м. Харкова. 

Сергєєва О.М.  

2. Про виконання Плану роботи Департаменту 

освіти на 2015 рік упродовж ІІ півріччя.  

Стецюра Т.П.  

3. Про підсумки реалізації заходів розділу 

«Розвиток матеріально-технічної бази 

навчальних закладів» Комплексної програми 

розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки у 

2015 році. 

Примак Т.М. 

Костюшин О.С. 

Сало О.Ю. 
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3.2. Наради начальників управлінь освіти районів міста, їх заступників та 

керівників навчальних закладів  

 

Дата 

проведення 

Питання, що розглядаються Доповідач Відмітка 

про 

виконання 

Січень 1. Про результати державної атестації навчальних 

закладів у 2014 році. 
Шепель В.М. 

 

2. Про підсумки міського професійного 

конкурсу «Учитель року – 2015». 

Дулова А.С. 

 

 

3. Про використання підручників та навчальних 

посібників з англійської мови у навчально-

виховному процесі ЗНЗ міста. 

Бут-Гусаїм Н.В.  

4. Про особливості проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання у 2015 році. 

Літвінова В.В.  

5. Про підсумки проведення новорічних, 

Різдвяних свят та зимових шкільних канікул у 

начальних закладах міста   

Левада Т.О. 

Дзюба Т.В. 

 

Лютий 1. Про підсумки вивчення стану дотримання 

законодавства з охорони прав дитинства у 

навчальних закладах міського підпорядкування. 

Левада Т.О.  

2. Про хід реєстрації випускників 11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста для 

участі у ЗНО-2015. 

Літвінова В.В.  

3. Про підсумки аналізу функціонування сайтів 

управлінь освіти адміністрацій районів 

Харківської міської ради та навчальних закладів 

міста. 

Гостіннікова А.С.  

4. Про бюджет м. Харкова по галузі «Освіта» на 

2015 рік 

Примак Т.М.   

5. Про організацію роботи щодо виконання 

антикорупційних законів України в Департаменті 

та управліннях освіти адміністрацій районів 

Харківської міської ради. 

Закіпний М.М.  

Березень 1. Про підсумки вивчення стану управлінської 

діяльності щодо нормативності ведення ділової 

документації у ДНЗ міста. 

Білогрищенко Н.П. 

Осьмачко О.І. 

 

2. Про результати аналізу стану роботи з питань 

охорони праці у навчальних закладах міста 

Закіпний М.М.  

Квітень 1. Про підсумки Комплексного вивчення стану 

управлінської діяльності управління освіти 

адміністрації Комінтернівського району 

Харківської міської ради та підпорядкованих 

йому навчальних закладів щодо виконання 

законодавства України в галузі освіти. 

Шепель В.М. 

 

2. Про результати вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації харчування в 

навчальних закладах міста 

Воробйова Н.М. 

Білогрищенко Н.П. 

Коротка Л.В. 

 

3. Про підсумки проведення Кубку з пошуку в 

мережі Інтернет серед учнів 5-11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 
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4. Про підсумки вивчення стану роботи 

навчальних закладів м. Харкова з порталом 

«Україна. ІСУО (інформаційна система 

управління освітою)». 

Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

 

 

5. 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.  

6. Про результати вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації роботи з дітьми, які 

віднесені до спеціальних медичних груп та щодо 

організації фізкультурно-оздоровчої та 

спортивно-масової роботи 

Зелінський Ю.І.  

7. Про результати міського конкурсу «Учень 

року-2015». 

Демкович Т.О.  

8. Про участь випускників 11-х класів ЗНЗ міста у 

пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. 

9. Про проведення державної підсумкової 

атестації з української мови у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання для 

випускників 11-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

Літвінова В.В.  

Травень 1. Про підходи до формування робочих 

навчальних планів загальноосвітніх навчальних 

закладів міста на 2015/2016 навчальний рік. 

Шепель В.М. 

 

2. Про  результати  вивчення стану 

організаційно-методичного забезпечення 

роботи з обдарованою молоддю в навчальних 

закладах нового типу (ліцеях).  

Реформат М.І    

 

 

3. Про результати участі учнів м. Харкова у 

міських інтелектуальних змаганнях та у 

фінальних етапах Всеукраїнських турнірів у 

2014/2015 навчальному році  

Гостиннікова О.М.     

4. Про організоване проведення свята «Останній 

дзвоник» та випускних вечорів у загальноосвітніх 

закладах міста у 2015 році. 

Левада Т.О, 

Шепель В.М. 

 

5. Про підсумки проведення творчого конкурсу 

для педагогічних працівників на кращий 

дистанційний курс в системі дистанційного 

навчання «Доступна освіта». 

Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

 

 

6. Про замовлення управліннями освіти 

адміністрацій районів Харківської міської ради 

молодих спеціалістів - випускників 2015 року. 

Леонова А.М.  

7. Про формування перспективної мережі 

навчальних закладів міста на новий 2015/2016 

навчальний рік 

Примак Т.М.   

Червень 1. Про підсумки вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації закінчення 2014/2015 

навчального року та проведення державної 

підсумкової атестації у загальноосвітніх 

навчальних закладах усіх типів і форм власності 

м. Харкова 

Шепель В.М. 

 

2. Про підсумки профілактичної роботи управлінь Тарасенко І.М.   
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освіти та навчальних  закладів міста щодо 

запобігання дитячому травматизму та збереження 

здоров’я дітей упродовж 2014/2015 навчального 

року . 

3. Про хід виконання рішення 28 сесії Харківської 

міської ради від 03.12.2008 №329/08 «Про 

затвердження плану заходів щодо організації та 

проведення профілактичних медичних оглядів 

учнів ЗНЗ усіх типів та форм власності»  

Тарасенко І.М.  

 

 

4. 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 2014/2015 навчальному році 

Гостиннікова О.М.     

5. Про підсумки участі учнів навчальних 

закладів міста у міських виховних конкурсах 

проекту «Я – харків’янин» у 2014/2015 

навчальному році 

Дзюба Т.В.  

6. Про стан організації відпочинково-оздоровчої 

кампанії влітку 2015 року в системі освіти міста 

Воробйова Н.М. 

 

 

7. Про роботу управлінь освіти районів міста 

щодо розвитку мережі дошкільних навчальних 

закладів у 2015 році. 

Білогрищенко Н.П.  

8. Про підсумки проведення «Днів цивільного 

захисту» та «Тижнів безпеки дитини» у закладах 

освіти      м. Харкова у 2015 році 

Закіпний М.М.  

9. Про підсумки проведення Малих олімпійських 

ігор серед школярів 3-8-х класів «Діти 

Харківщини». 

Зелінський Ю.І.  

10. Про підсумки проведення Спартакіади 

допризовної молоді та військово-патріотичної 

гри «Патріот» 

Зелінський Ю.І.  

11. Про організацію роботи методистів з 

психологічних служб Московського та 

Київського центрів практичної психології і 

соціальної роботи з питання забезпечення 

психологічного супроводу навчально-виховного 

процесу в дошкільних навчальних закладах.   

Калініченко О.В. 

 

 

12. Про підсумки аналізу стану охоплення 

індивідуальною формою навчання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів у 

2014/2015 навчальному році.  

Удальцова Н.О.  

12. Аналіз стану дотримання навчальними 

закладами нормативності в роботі із залученими 

коштами. 

Примак Т.М. 

Коротка Л.В. 

 

Серпень 1. Про результати вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації навчання за  

екстернатною формою на базі вечірніх шкіл 

Удальцова Н.О.  

2. Про підготовку до серпневої конференції 

педагогічних працівників 

Дулова А.С.  

3. Про хід набору до 1-х, 10-х класів та 

формування мережі навчальних закладів до 

Примак Т.М.  
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нового 2015/2016 навчального року 

4. Про участь управлінь освіти у святкових 

заходах до Дня визволення Харкова та Дня 

незалежності України 

Закіпний М.М. 

 

 

Вересень 

 

1. Про організацію і проведення медичних 

оглядів учнів та педагогічних працівників до 

початку нового навчального року 

Білогрищенко Н.П. 

Тарасенко І.М.  

Зелінський Ю.І. 

 

2. Про затвердження мережі навчальних закладів 

на 2015/2016 навчальний рік. 

Примак Т.М.  

3. Про підсумки аналізу мережі навчальних 

закладів міста за мовами навчання. 

Тарасенко І.М.  

 

 

Жовтень 1. Про підсумки роботи управлінь освіти 

адміністрацій районів Харківської міської ради 

з обліку продовження навчання та 

працевлаштування випускників 2015 року. 

Літвінова В.В.  

2. Про результати аналізу мережі профільних 

і допрофільних класів загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Харкова у 2015/2016 

навчальному році. 

Літвінова В.В.  

3. Про стан забезпечення учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста основними 

підручниками у 2015/2016 навчальному році. 

Бут-Гусаїм Н.В.  

4. Про підходи до формування бюджету галузі 

«Освіта» на 2016 рік 

Примак Т.М.  

 

 

Листопад 

 

1. Про результати вивчення у загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладах міста стану 

управлінської діяльності щодо організації 

навчально-виховного процесу на початку 

2015/2016 навчального року та обліку дітей 

шкільного віку в загальноосвітніх навчальних 

закладах на виконання ст. 35 Закону України 

«Про освіту» та ст. 6 Закону України «Про 

загальну середню освіту». 

Шепель В.М. 

Зелінський Ю.І. 

 

2. Про підсумки квадрант-аналізу середніх балів 

атестатів та результатів участі випускників 11-х 

класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Харкова денної форми навчання всіх типів та 

форм власності в зовнішньому незалежному 

оцінюванні 2014/2015 навчального року 

Житник Б.О.  

4. Організація роботи методичних центрів щодо 

реалізації варіативної складової Базового 

компоненту дошкільної освіти у дошкільних 

навчальних закладах. 

Осьмачко О.І.  

5. Про забезпечення навчальних закладів міста 

педагогічними кадрами у 2015/2016 навчальному 

році (за формою № 83-РВК). 

Леонова А.М.  

6. Про результати аналізу руху учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів міста на 

кінець 2014/2015 навчального року і на початок 

2015/2016 навчального року. 

Удальцова Н.О.  
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7. Про роботу управлінь освіти та дошкільних 

навчальних закладів міста з програмою 

Електронна реєстрація в ДНЗ.  

Білогрищенко Н.П.  

8. Про результати вивчення стану організації 

роботи гуртків науково-технічного творчості у  

позашкільних навчальних закладах 

Зелінський Ю.І. 

 

Грудень 1. Про результати вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації харчування в 

навчальних закладах міста 

Воробйова Н.М. 

Білогрищенко Н.П. 

Коротка Л.В. 

 

2. Про підсумки аналізу роботи методичних 

центрів районних управлінь освіти щодо 

організаційно-методичного забезпечення 

реалізації проекту «Учнівське самоврядування» у 

2014/2015 навчальному році. 

Полякова І.В.  

3. Про підсумки аналізу стану міжнародного 

співробітництва в навчальних закладах 

м. Харкова. 

Сергєєва О.М.  

4. Про результати вивчення управлінської 

діяльності керівників навчальних закладів щодо 

дотримання положень нормативних документів з 

трудового законодавства. 

Леонова А.М. 

 

 

5. Про підсумки реалізації заходів розділу 

«Розвиток матеріально-технічної бази навчальних 

закладів» Комплексної програми розвитку освіти 

м. Харкова на 2011-2015 роки у 2015 році 

Примак Т.М. 

Костюшин О.С. 

Сало О.Ю. 

 

 

6. Про підсумки вивчення стану управлінської 

діяльності з питань охорони життя і здоров’я 

учнів та запобігання всім видам дитячого 

травматизму. Про підсумки вивчення системи 

роботи навчальних закладів як Шкіл сприяння 

здоров’ю. 

Тарасенко І.М.  

Сергеєва О.М. 

 

7. Про діяльність міської та районних 

батьківських рад 

Тарасенко І.М.  

8. Про підсумки аналізу договірних та орендних 

відносин між управліннями освіти та іншими 

організаціями і суб’єктами підприємницької 

діяльності упродовж 2015 року 

Закіпний М.М. 

 

 



РОЗДІЛ 4. КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА З ПІДВІДОМЧОЮ МЕРЕЖЕЮ 

 

4.1. Інспекторсько-методичні та тематичні перевірки 

 

№ 

з/п 
Тематика перевірок 

Терміни 

виконання 

УО АР ХМР, навчальні 

заклади, які підлягають 

перевірці 

Вихід 

інформації 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  Вивчення стану управлінської 

діяльності навчальних закладів міста 

та районних управлінь освіти з питань 

охорони життя і здоров’я вихованців 

та запобігання усім видам дитячого 

травматизму. Вивчення системи 

роботи навчальних закладів як Шкіл 

сприяння здоров’ю. 

Січень-

грудень 

ДНЗ №№ 158, 238, 106, 2, 101, 

242, 395, 77, 39, 182, 13, ХЗОШ 

№ 135, ХГ № 169, СШ №133, 

ХЗОШ №67, ХЗОШ №56, 

ХЗОШ №103, ХЗОШ №139, 

ХЗОШ №71, НВК школа-

інтернат № 14, ДЮСШ № 5 

Довідка до 

апаратної 

наради, наради 

начальників 

УО АР ХМР 

Тарасенко І.М.  

Сергєєва О.М. 

 

2.  Вивчення стану дотримання 

законодавства з охорони прав дитинства 

у навчальних закладах міського 

підпорядкування 

Лютий  НВК школа-інтернат № 14, 

Дитячий будинок "Родина" 

 

Довідка до 

апаратної 

наради 

Левада Т.О.   

3.  Вивчення стану управлінської діяльності 

щодо організації роботи з дітьми, які 

віднесені до спеціальних медичних груп 

та щодо організації фізкультурно-

оздоровчої та спортивно-масової роботи 

Лютий-

березень 

ЗНЗ №№ 99, 154, 39, 170, 13, 143, 

80,48. 

Довідка до 

апаратної 

наради, 

наради 

начальників 

УО АР ХМР 

Зелінський Ю.І.  

4.  Вивчення стану роботи з питань 

охорони праці у навчальних закладах.  

Лютий-

березень 

ДНЗ №№ 19, 231, 22, 99, 275, 

100, 174, 272, 457, 44, 417, 

ХЗОШ №131, НВК МИР, 

ХЗОШ №57, Школа-інтернат 

№ 14, Дитячий будинок 

"Родина" 

Довідка до 

апаратної 

наради, 

наради 

начальників 

УО АР ХМР 

Закіпний М.М.  

5.  Вивчення стану управлінської діяльності 

щодо нормативності ведення ділової 

документації у ДНЗ міста 

Лютий-

березень 
ДНЗ №№ 51, 354, 32, 163, 373, 

255, 12, 115, 376, 378, 353 

Довідка до 

апаратної 

наради, наради 

начальників 

Білогрищенко Н.П. 

Осьмачко О.І. 
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№ 

з/п 
Тематика перевірок 

Терміни 

виконання 

УО АР ХМР, навчальні 

заклади, які підлягають 

перевірці 

Вихід 

інформації 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

УО АР ХМР 

6.  Комплексне вивчення стану 

управлінської діяльності управління 

освіти адміністрації Комінтернівського 

району Харківської міської ради та 

підпорядкованих йому навчальних 

закладів щодо виконання 

законодавства України в галузі освіти. 

Березень УО адміністрації 

Комінтернівського району,  

усі навчальні заклади 

 

Довідка до 

апаратної 

наради, 

наради 

начальників 

УО АР ХМР 

Шепель В.М.  

7.  Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації навчання 

за екстернатною формою на базі 

вечірніх шкіл 

 

Березень 

Квітень-

травень 

В(З)Ш № 37, В(З)Ш № 23, 

В(З)Ш № 5, В(З)Ш № 16, 

В(З)Ш № 3 

Довідка до 

апаратної 

наради, 

наради 

заступників 

начальників 

УО АР ХМР 

Удальцова Н.О.  

8.  Аналіз стану дотримання навчальними 

закладами нормативності в роботі із 

залученими коштами 

 

Квітень-

травень 
ДНЗ №№ 140, 156, 74, 422, 453, 

72, ХЗОШ № 125, ХЗОШ № 40, 

ХЗОШ № 10 

 

Довідка до 

апаратної 

наради, наради 

начальників 

УО АР ХМР 

Коротка Л.В. 

Прима к Т.М. 

 

9.  Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

харчування в навчальних закладах 

міста. 

Березень, 

листопад 

ДНЗ №№ 200, 279, 15, 82, 180, 

264, 62, 414, 124, 270, 367, 375, 

307, 96, ХЗОШ № 105, ХЗОШ 

№ 117, ХЗОШ № 130, ХЗОШ 

№ 100, ХЗОШ № 165, ХСШ 

№ 18, ХЗОШ № 69, ХЗОШ 

№ 30, ХЗОШ № 31, ХЗОШ 

№ 58, ХЗОШ № 124, ХСШ 

№ 15, НВК № 74, ХЗОШ 

№ 145, ХГ № 34 

 

Довідка до 

апаратної 

наради, 

наради 

начальників 

УО АР ХМР 

Воробйова Н.М. 

Білогрищенко 

Н.П. 

Коротка Л.В. 

 

10.  Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації закінчення 

Травень-

червень 

ХЗОШ № 51, ХЗОШ № 147, 

ХЗОШ № 148, ХЗОШ № 59, 

Довідка до 

апаратної 

Шепель В.М.  
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№ 

з/п 
Тематика перевірок 

Терміни 

виконання 

УО АР ХМР, навчальні 

заклади, які підлягають 

перевірці 

Вихід 

інформації 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

2014/2015 навчального року та 

проведення державної підсумкової 

атестації у загальноосвітніх 

навчальних закладах усіх типів і форм 

власності м. Харкова. 

 

ХЛ № 9, ХГ № 86, ХЗОШ 

№ 171, ХЗОШ № 64, ХЗОШ 

№ 123, НВК «Благовіст», 

ХСШ № 75, ХЗОШ № 113, 

ХЗОШ № 61, ХСШ № 63, 

ХЗОШ № 41, ХЛ № 27 

наради, 

наради 

начальників 

УО АР ХМР 

11.  Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації відпочинку 

та оздоровлення дітей через систему 

загальної середньої освіти влітку 

2015 року. 

Червень ХСШ № 29, ХЗОШ № 146, 

ХЗОШ № 76, ХСШ № 93, 

ХЗОШ № 52, ХЗОШ № 136, 

ХЗОШ № 142, ХЗОШ № 32 

 

Довідка до 

апаратної 

наради, 

наради 

начальників 

УО АР ХМР 

Воробйова Н.М. 

 

 

 

12.  Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації навчально-

виховного процесу у загальноосвітніх 

та позашкільних навчальних закладах 

на початку 2015/2016 навчального 

року та обліку дітей шкільного віку. 

Вересень-

жовтень 

ДЮСШ № 3, ДЮСШ № 4, 

ДЮСШ № 11, ХЗОШ № 176, 

НВК АШБ, ХЗОШ № 115, ХГ 

№ 55, НВК Очаг, НВК Фенікс, 

ХЗОШ № 97, ХЗОШ № 128, 

ХЗОШ № 121, ХЗОШ № 157, 

ХЗОШ № 175, ХЗОШ № 7 

Довідка до 

апаратної 

наради, 

наради 

начальників 

УО АР ХМР 

Шепель В.М. 

Зелінський Ю.І. 

 

13.  Вивчення стану дотримання 

законодавства з охорони прав дитинства, 

соціального захисту дітей, 

профілактичної роботи щодо 

запобігання правопорушенням та 

злочинам серед дітей у навчальних 

закладах міста 

Березень-

квітень 

Жовтень-

листопад,  

ДНЗ №№ 178, 430, 445, 286, 4, 

29, 320, 325, 84, 198, 322, 31, 

ХЗОШ № 22, ХЗОШ №106, 

ХЗОШ № 81, ХЛ Худпром, 

В(З)Ш № 23, ХЗОШ № 122, 

ХСШ № 155 

Довідка до 

апаратної 

наради, 

наради 

начальників 

УО АР ХМР 

Левада Т.О.  

14.  Вивчення управлінської діяльності 

керівників навчальних закладів щодо 

дотримання положень нормативних 

документів з трудового законодавства. 

Жовтень-

листопад 

ДНЗ №№ 30, 401, 418, 88, 143, 

370, 374, 7, 9, 191, 423, 58, 292, 

336, 280, 438, 253, ХЗОШ № 159, 

ХЗОШ № 110, ХЗОШ № 111, 

ХСШ № 177, ДЮСШ № 8, 

ДЮСШ № 9, МНВК Ленінського 

району 

Довідка до 

апаратної 

наради, наради 

начальників 

УО АР ХМР 

Леонова А.М. 
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№ 

з/п 
Тематика перевірок 

Терміни 

виконання 

УО АР ХМР, навчальні 

заклади, які підлягають 

перевірці 

Вихід 

інформації 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

15.  Аналіз діяльності позашкільних 

навчальних закладів по залученню дітей 

та молоді до науково-технічної 

творчості 

Вересень-

жовтень 

ХПДЮТ, ЦДЮТ №№ 1, 2, 6,   

СЮТ №№ 1, 2, 4. 

. 

Довідка до 

апаратної 

наради, наради 

начальників 

УО АР ХМР 

Зелінський Ю.І.  
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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.  Аналіз звітів дошкільних 

навчальних закладів за формою 

85-К 

Білогрищенко Н.П. До 20.01.2015 Узагальнений 

звіт за формою 

85-К 

УО АР ХМР До 15.01.2015  

2.  Статистичний звіт ЗНЗ «Фізична 

культура» 

Зелінський Ю.І. До 15.01.2015 

 

Статистична 

звітність  

(Форма 2-ФК) 

УО АР ХМР До 01.01.2015  

3.  Статистичний звіт про діяльність 

ДЮСШ  

 

Зелінський Ю.І. До 10.01.2015 

 

Статистична 

звітність  

(Форма №5-ФК) 

Директори 

ДЮСШ  

 

До 01.01.2015 

 

 

4.  Статистичний звіт про діяльність 

позашкільних навчальних 

закладів (окрім ДЮСШ) 

Зелінський Ю.І. До 15.01.2015 Статистична 

звітність  

(Форма №1-ПЗ) 

Директори 

ПНЗ 

 

До 01.01.2015  

5.  Аналіз даних про учнів 11(12)-х 

класів, які призначаються на 

строкову службу до Збройних 

сил України або навчаються у 

класах на базі установ з питань 

виконання покарань та 

підлягають умовно-

достроковому звільненню 

Удальцова Н.О До 16.02.2015 Інформація до 

ДНО ХОДА 

УО АР ХМР До 09.02.2015  

6.  Аналіз даних про екстернів, які 

подали заяви на проведення 

річного оцінювання і ДПА 

Удальцова Н.О 

До 16.03.2015 Інформація до 

ДНО ХОДА 

УО АР ХМР До 04.03.2015  
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7.  Аналіз діяльності щодо 

створення та функціонування у 

районі освітніх округів  
Літвінова В.В. 

До 20.03.2015 

До 19.09.2015 

Інформація до 

ДНО ХОДА 

УО АР ХМР До 13.03.2015 

До 12.09.2015 

 

 

 

 

 

8.  
Аналіз організації  

індивідуального навчання учнів 

Удальцова Н.О 

 

До 01.05.2015 

 

До 01.12.2015 

Інформація до 

ДНО ХОДА 

УО АР ХМР, 

заклади 

міської мережі 

До 20.04.2015  

До 18.11.2015 

 

 

9.  Аналіз даних про результати 

проходження ДПА учнями 

11(12)-х класів, які 

призначаються на строкову 

службу до Збройних сил України 

або навчаються у класах на базі 

пенітенціарних установ та 

підлягають умовно-

достроковому звільненню 

Удальцова Н.О 

 

До 21.04.2015 Інформація до 

ДНО ХОДА 

УО АР ХМР До 10.04.2015  

10.  Аналіз даних про учнів-екстернів 

(списки), які пройшли річне 

оцінювання і допущені до ДПА 

Удальцова Н.О 

 

До 25.05.2015 Інформація до 

ДНО ХОДА 

УО АР ХМР До 21.05.2015  

11.  Аналіз даних про учнів, які 

навчалися за кордоном і не 

повернулися до початку ДПА 

Удальцова Н.О 

 

До 01.05.2015 Інформація до 

ДНО ХОДА 

УО АР ХМР, 

заклади 

міської мережі 

До 20.04.2015  

12.  Аналіз даних про видачу свідоцтв 

про отримання професій 

відповідно до наявних ліцензій 

(МНВК) 

Удальцова Н.О 

 

До 01.06.2015 Інформація до 

ДНО ХОДА 

УО АР ХМР  До 26.05.2015 

 

 

13.  
Аналіз стану роботи МНВК 

Удальцова Н.О 

 

До 01.06.2015 

До 20.09.2015 

Інформація до 

ДНО ХОДА 

УО АР ХМР  До 26.05.2015 

До 15.09.2015 

 

14.  Аналіз проектів робочих 

навчальних планів до 

затвердження / погодження 

Стецюра Т.П. 

Шепель В.М. 

Удальцова Н.О. 

Літвінова В.В. 

Воробйова Н.М. 

Зелінський Ю.І. 

До 25.06.2015 Робочі 

навчальні 

плани ЗНЗ 

міста 

УО АР ХМР, 

ЗНЗ міської 

мережі 

березень-

травень  
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15.  
Аналіз результатів проведення 

ДПА у 4-х класах 

Удальцова Н.О 

 

До 10.06.2015 Інформація до 

ДНО ХОДА 

УО АР ХМР, 

заклади 

міської мережі 

До 01.06.2015  

16.  
Аналіз результатів проведення 

ДПА у 11(12)--х класах 

Удальцова Н.О 

 

До 15.06.2015 Інформація до 

ДНО ХОДА 

УО АР ХМР, 

заклади 

міської мережі 

До 06.06.2015  

17.  
Аналіз результатів проведення 

ДПА у 9-х класах 

Удальцова Н.О 

 

До 30.06.2015 Інформація до 

ДНО ХОДА 

УО АР ХМР, 

заклади 

міської мережі 

До 20.06.2015  

18.  Аналіз стану роботи з питань 

організації навчання за вечірньою 

(заочною) формами навчання 

Удальцова Н.О 

 

До 10.06.2015 

 

До 01.12.2015 

Інформація до 

ДНО ХОДА 

УО АР ХМР  До 05.06.2015 

До 25.11.2015 

 

19.  

      

Аналіз статистичних звітів на 

початок навчального року  

 Удальцова Н.О 

 

До 01.10.2015 

До 18.10.2015 

До 25.10.2015 

До 08.11.2015 

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 

До 18.09.2015 

До 15.10.2015 

 

20.  Узагальнення звітів про мови 

навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах м. Харкова   

Тарасенко І.М.   

 

До 10.09.2015  Довідка на 

апаратну 

нараду, нараду 

начальників/зас

тупників,  

узагальнений 

звіт до ДНО 

ХОДА 

УО АР ХМР,  

заклади міської  

мережі 

До 07.09.2015  

21.  Аналіз стану організації 

допрофільної підготовки та 

профільного навчання  

Літвінова Н.О. 

 

До 19.09.2015 Інформація до 

ДНО ХОДА, 

до апаратної 

наради, наради 

заступників 

начальників 

УО АР ХМР 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 14.09.2015  
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22.  Аналіз стану організації 

навчально-виховного процесу у 

школі І ступеня. 

Удальцова Н.О 

 

До 10.09.2015 Інформація до 

ДНО ХОДА 

УО АР ХМР, 

заклади 

міської мережі 

До 07.09.2015  

23.  Аналіз даних про оптимізацію 

мережі закладів освіти та їх 

розвиток у районі 

Удальцова Н.О 

 

До 20.09.2015 Інформація до 

ДНО ХОДА 

УО АР ХМР  До 10.09.2015  

24.  Аналіз статистичних даних про 

мережу вечірніх класів (груп) та 

учнів у них 

Удальцова Н.О 

 

До 10.10.2015 Інформація до 

ДНО ХОДА 

УО АР ХМР  До 01.10.2015  

25.  Аналіз стану обліку руху учнів Удальцова Н.О 

 

щомісяця  

(до 5 числа 

наступного 

місяця) 

Інформація  до 

апаратної 

наради, наради 

заступників 

начальників 

УО АР ХМР 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

щомісяця  

(до 7 числа 

наступного 

місяця) 

 

Забезпечення охоплення загальною середньою освітою  

26. 3 Аналіз та узагальнення звітів 

управлінь освіти районів міста 

з обліку продовження навчання 

та працевлаштування випускни-

ків навчальних закладів 

Літвінова В.В. До 20.02.2014 

До 20.05.2015 

(попередній) 

(1-й та 3-й 

четвер 

червень-

серпень) 

До 18.09.2015 

До 18.12.2015 

Статистична 

звітність 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 07.02.2014 

До 15.05.2015 

(попередній) 

(1-й та 3-й 

четвер 

червень-

серпень) 

До 15.09.2015 

До 16.10.2015 

До 10.12.2015 

 

27.  Аналіз виконання ст. 35 Закону 

України «Про освіту» та ст. 6 

Закону України «Про загальну 

середню освіту» 

Шепель В.М. До 10.03.2015 

10.06.2015 

10.09.2015 

10.12.2015 

Звітна 

інформація 

УО АРХМР До 05.03.2015 

05.06.2015 

05.09.2015 

05.12.2015 
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28. 2 Аналіз стану відвідування 

учнями та вихованцями 

навчальних закладів міста 

Літвінова В.В. Щосереди 

упродовж 

навчального 

року (за 

необхідності 

щоденний 

облік) 

Статистична 

звітність 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 11.00 

кожної середи 

(за необхідності 

щоденний 

облік) 

 

29.  Аналіз форми державного 

статистичного спостереження 

№77-РВК «Звіт про кількість 

дітей шкільного віку» 

Шепель В.М. До 30.09.2015 Звіт №77-РВК УО АР ХМР до 25.09.2015  

30. 4 Звіт про продовження навчання 

для здобуття повної загальної 

середньої освіти випускниками 

9-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів  

Літвінова В.В. До 18.12.2015 Статистичний 

звіт (Форма 

№1-ЗСО) 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 10.12.2015  

Забезпечення збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу та запобігання дитячому травматизму 

31. 1 Аналіз стану профілактичної 

роботи щодо запобігання 

дитячому травматизму  

 

Тарасенко І.М.   До 05.01.2015 

05.04.2015 

05.07.2015 

05.10.2015 

Статистична 

звітність, 

аналітичні 

матеріали  

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 30.03.2015 

30.06.2015 

30.09.2015 

30.12.2015 

 

 

 

 

32.  Аналіз ходу 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».   

Тарасенко І.М.   

 

До 12.06.2014 Інформація до 

апаратної 

наради 

- -  

33.  Аналіз звітів про  проведення 

профілактичних медичних 

оглядів учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладів усіх типів і 

форм власності м. Харкова 

у 2015 році 

Тарасенко І.М.   

 

Щосереди 

 

До 20 числа 

щомісячно 

 

 

Узагальнені 

звіти до ДНО 

ХОДА 

 

УО АР ХМР,  

заклади міської  

мережі 

Щосереди  

 

До 15 числа 

щомісячно 
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34.  Аналіз звітів про попереднє 

планування відпочинку та 

оздоровлення учнів та 

вихованців у літній період 2015 

року та 2016 року 

Воробйова Н.М. До 01.03.2015                                                                                           

До 05.11.2015 

 

Узагальнені 

звіти до ДНО 

ХОДА 

 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 25.02.2015  

До 02.11.2015 

 

 

 

 

 

 

35.  Аналіз стану організації та ходу 

відпочинку та оздоровлення 

учнів влітку 2015 року  

Воробйова Н.М. Травень – 

серпень, 

остаточно –  

до 

05.09.2015 

 

 

29.06.2015 

 

Статистична 

звітність  

(щомісячна та 

підсумкова), 

аналітичні 

матеріали до 

ДНО ХОДА 

До апаратної 

наради 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 25.05.2015 

02.06.2015 

До 15.06.2015  

До 15.07.2015 

До 15.08.2015 

До 03.09.2015 

 

 

 

 

 

36.  Узагальнення звітів про стан 

організації харчування учнів 

шкіл та аналіз виконання   норм  

харчування учнів шкіл 

Воробйова Н.М. 

 

До 10.03.2015  

до 10.10.2015  

 Узагальнені 

звіти до ДНО 

ХОДА 

УО АР ХМР,  

заклади міської  

мережі 

До 05.03.2015 

До 05.10.2015 
 

37.  Аналіз стану організації 

харчування учнів у ЗНЗ  

Воробйова Н.М. 

 

До 15 числа 

щомісячно 

 Узагальнені 

звіти 

УО АР ХМР,  

заклади міської  

мережі 

До 10 числа 

щомісячно 
 

Виховна робота, забезпечення соціального захисту дітей пільгових категорій  

38.  Узагальнення інформаційних 

звітів про організацію і 

проведення осінніх, зимових, 

весняних канікул учнів у 

навчальних закладах міста. 

Дзюба Т.В. До 17.01.2015 

05.04.2015 

10.11.2015 

Узагальнені 

звіти на вимогу 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

14.01.2015 

02.04.2015 

07.11.2015 

 

 

 

39.  Аналіз  організації роботи з 

питань поліпшення прав і 

законних інтересів школярів у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах 

Полякова І.В. До 20.03.2015 

До 20.06.2015 

До 20.12.2015 

 

Інформація до 

ДНО ХОДА 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 10.03.2015 

До 10.06.2015 

До 10.12.2015 
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40.  Аналіз виконання заходів Плану 

Міністерства освіти і науки 

України з формування 

громадянської культури та 

підвищення рівня толерантності 

в суспільстві 

Полякова І.В. до 25.04.2015 

до 25.05.2015 

до 25.09.2015 

до 25.11.2015 

Інформація до 

ДНО ХОДА 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

до 20.04.2015 

до 20.05.2015 

до 20.09.2015 

до 20.11.2015 

 

41.  Аналіз стану роботи з 

профілактики злочинності 

Левада Т.О. До 15.03. 2015 

15.06. 2015 

15.09. 2015 

15.12.2015 

Статистична 

звітність  

(щоквартальна  

за формою  СЗ-

2) 

УО АР ХМР, 

заклади 

міської мережі 

01.03. 2015 

01.06. 2015 

01.09. 2015 

01.12.2015 

 

 

 

 

42.  Аналіз стану роботи з питань 

соціального захисту дітей 

пільгових категорій 

Левада Т.О. До 05.04.2015 

05.06.2015 

05.09.2015 

05.12.2015 

Статистична 

звітність  

(щоквартальна 

за формою  

 СЗ-1) 

УО АР ХМР, 

заклади 

міської мережі 

25.03.2015 

25.05.2015 

25.08.2015 

25.11.2015 

 

43.  Аналіз участі учнів навчальних 

закладів міста у міських 

виховних конкурсах проекту «Я 

– харків’янин» у 2014/2015 

навчальному році 

Дзюба Т.В. До 01.06.2015 Довідка на 

апаратну 

нараду, нараду 

заступників 

начальників 

УО АР ХМР 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 15.05.2015  

44.  Аналіз виконання заходів 

проекту «Учнівське 

самоврядування» Комплексної 

програми розвитку освіти міста 

Харкова на 2011-2015 роки 

Полякова І.В. До 03.12.2015 

 

Довідка на 

апаратну 

нараду, нараду 

заступників 

начальників 

УО АР ХМР 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 20.06.2015 

До 20.11.2015 

 

 

45.  Аналіз виконання заходів 

регіональної програми духовно-

морального відродження та 

збереження історичної правди на 

2010-2015 роки 

Полякова І.В. До 05.12.2015 

 

Інформація до 

ДНО ХОДА 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 01.12.2015 
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46.  Статистичний звіт «Діти, батьки 

яких не виконують обов’язки, 

працюють за кордоном» 

Левада Т.О. До 25.09.2014 Статистична 

звітність   

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі  

15.09.2015  

 

 

47.  Підготовка статистичної 

звітності про стан злочинності, 

правопорушень 

 

Левада Т.О. До 01 числа 

щомісячно 

  

Статистична 

звітність  

(щомісячна) 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі  

До 01 числа 

щомісячно 

 

 

48.  Статистичні дані про охоплення 

позашкільною освітою дітей 

пільгових категорій 

 

Левада Т.О. До 01 числа 

щомісячно 

 

Статистична 

звітність  

(щомісячна) 

УО АР ХМР, 

заклади 

міської мережі 

До 01 числа 

щомісячно 

 

 

Забезпечення інформатизації освіти 

49.  Звіт з функціонування порталу 

«Україна. ІСУО (інформаційна 

система управління освітою)» 

Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

 

до 05.01.2015 

05.04.2015 

05.07.2015 

05.10.2015 

Узагальнена 

інформація 

УО АРХМР, 

заклади міської 

мережі 

до 25.03.2015 

до 25.06.2015 

до 25.09.2015 

до 15.12.2015 

 

 

 

 

50.  Аналіз планів проведення 

навчально-методичних 

методичних заходів з питань 

інформатизації освіти та 

використання ІКТ у навчально-

виховному процесі 

Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

 

до 15.01.2015 Узагальнена 

інформація 

УО АРХМР, 

заклади міської 

мережі 

до 10.01.2015  

51.  Моніторинг стану 

інформатизації закладів освіти 

м. Харкова 

Гостіннікова А.С. 

 

до 01.02.2015 

01.07.2015 

01.11.2015 

 

Узагальнений 

звіт 

УО АРХМР, 

заклади міської 

мережі 

до 25.01.2015 

до 25.06.2015 

до 25.10.2015 

 

 

 

 

52.  Оновлення каталогу освітніх 

ресурсів. 

Гостіннікова А.С. 

 

до 20.02.2015 

20.11.2015 

 

Узагальнена 

інформація 

УО АРХМР, 

заклади міської 

мережі 

до 15.02.2015 

до 15.11.2015 

 

 

 

 

53.  Аналіз функціонування сайтів 

закладів освіти міста. 

Гостіннікова А.С. 

 

до 20.01.2015 

15.06.2015 

15.10.2015 

Узагальнена 

інформація 

УО АРХМР до 15.01.2015 

10.06.2015 

10.10.2015 
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54.  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. 

Гостіннікова А.С. 

 

до 12.01.2015 

05.04.2015 

05.07.2015 

20.12.2015 

 

Узагальнений 

звіт до ДНО 

ХОДА 

УО АРХМР, 

заклади міської 

мережі 

до 25.03.2015 

до 25.06.2015 

до 25.09.2015 

до 10.12.2015 

 

 

 

 

 

 

55.  Узагальнення звітів щодо 

результатів проведення 

навчально-методичних заходів з 

питань інформатизації освіти та 

використання ІКТ у навчально-

виховному процесі 

Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

 

до 20.06.2015 

20.12.2015 

Узагальнена 

інформація 

УО АРХМР, 

заклади міської 

мережі 

до 15.06.2015 

до 15.12.2015 

 

 

 

 

56.  Узагальнення інформації про 

використання комп’ютерної 

техніки в дошкільних 

навчальних закладах  

Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

 

до 01.05.2015 

30.08.2015 

20.12.2015 

Узагальнений 

звіт до ДНО 

ХОДА 

УО АРХМР до 20.04.2015 

до 20.08.2015 

до 10.12.2015 

 

 

 

57.  Аналіз рівня ІКТ компетентності 

педагогів м. Харкова 

Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

 

до 20.06.2015 

20.12.2015 

Узагальнена 

інформація 

УО АРХМР, 

заклади міської 

мережі 

до 15.06.2015 

до 15.12.2015 

 

 

58.  Аналіз інформації про оновлення 

санітарних паспортів кабінетів 

інформатики та інформаційно-

комунікаційних технологій 

навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах районів 

міста 

Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

 

до 20.09.2015 Узагальнена 

інформація 

УО АРХМР, 

заклади міської 

мережі 

до 15.09.2015  
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59.  Звіт про виконання розділу 

«Інформаційні та комунікаційні 

технології в системі освіти» 

Комплексної програми розвитку 

освіти м. Харкова на 2011-2015 

роки 

Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

 

до 20.12.2015 Узагальнена 

інформація 

УО АРХМР, 

заклади міської 

мережі 

до 10.12.2015  

60.  Узагальнення звітів про 

проведення засідань творчих 

лабораторій  

Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

 

до 25.12.2015 Узагальнена 

інформація 

УО АРХМР до 20.12.2015  

61.  Аналіз результативності 

управлінської діяльності УО АР 

ХМР за областю оцінювання 

Б.15.Інформатизація Міського 

рейтингу 

Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

 

до 30.12.2015 Узагальнена 

інформація 

УО АРХМР до 20.12.2015  

Кадрове забезпечення 

62.  Статистична звітність  

по кадровому складу 

Департаменту освіти  

за формами: 

– № 9-ДС; 

– № 6-ПВ; 

– КН. 

Леонова А.М..  

 

До  

 

07.02.2015 

20.02.2015 

20.01.2015 

Звіт ДО ХМР, 

НМПЦ 

 

 

 

 

 

До 10.02.2015 

До 10.01.2015 

 

63.  Аналіз додаткової потреби в 

педагогічних кадрах у 2015/2016 

навчальному році для 

навчальних закладів  

Леонова А.М. До 01.03.2015 

01.11.2014 

Узагальнена 

інформація 

УО АР ХМР  

До 01.02.2015 

До 01.11.2014 

 

 

64.  Аналіз інформації про зайнятість 

і працевлаштування громадян, 

що мають додаткові гарантії у 

сприянні працевлаштуванню 

Леонова А.М.. До 01.02.2015 Звіт ДО ХМР, 

НМПЦ 

До 20.01.2015   

65.  Аналіз замовлення управліннями 

освіти адміністрацій районів 

міської ради молодих 

спеціалістів-випускників 2015 

року 

Леонова А.М. До 01.05.2015 Довідка до 

апаратної 

наради, наради 

начальників 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 25.04.2015   
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66.  Аналіз відомостей про 

педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних 

закладів районів міста у базах 

даних програмних комплексів 

ІСУО 

Леонова А.М. До 15.10.2015 Статистична 

інформація 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 01.10.2015  

67.  Аналітична робота з формою 

№83-РВК 

Леонова А.М. До 15.11.2015 Узагальнені 

матеріали 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 01.11.2015  

68.  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 

 

69.  Аналіз питання продовження 

терміну дії контрактів, 

призначення та звільнення 

керівників закладів освіти 

Леонова А.М. До 01.07.2015 Накази, 

контракти 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 20.05.2015  

70.  Аналіз стану формування 

кадрового резерву на керівників 

закладів освіти міста, посадових 

осіб місцевого самоврядування 

Леонова А.М. До 31.12.2015 Наказ 

Департаменту 

освіти,  

проект 

розпорядження 

міського голови  

ДО ХМР, 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 01.11.2015  

71.  Аналітична робота з питань 

щорічної оцінки посадових осіб 

місцевого самоврядування 

Леонова А.М. До 01.03.2015 Наказ 

Департаменту 

освіти 

Структурні 

підрозділи 

ДО ХМР 

До 15.02.2015  

Фінансове забезпечення 

72.  Звіт з мережі, штатів та 

контингентів по навчальних 

закладах  міського 

підпорядкування за 2014  рік  

Тарасенко М.В. До 25.01.2015 

 

До 

Департаменту 

бюджету і 

фінансів  

Заклади 

міської мережі 

До 22.01.2015  

73.  Статистичний звіт з праці  Тарасенко М.В. До 30.01.2015 

 

Звіт до ДНО 

ХОДА 

Заклади 

міської мережі 

До 25.01.2015  
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74.  Аналітична робота з формування 

перспективної мережі 

навчальних закладів на 

2015/2016  навчальний рік 

Примак Т.М. До 25.04.2015 

 

Довідка до 

ДНО ХОДА, 

на апаратну 

нараду, нараду 

начальників 

УО АР ХМР, 

заклади 

міської мережі 

До 17.04.2015  

75.  Звіт з мережі, штатів та 

контингентів по навчальних 

закладах  міського 

підпорядкування до бюджету на 

2015  рік  

Тарасенко М.В. До 25.04.2015 

 

До 

Департаменту 

бюджету і 

фінансів  

Заклади 

міської мережі 

До 22.04.2015  

76.  Подання зафіксованої мережі 

навчальних закладів міста на 

2015/2016 навчальний рік  

Примак Т.М. 08.09.2015 До ДНО ХОДА УО АР ХМР, 

заклади 

міської мережі 

07.09.2015  

77.  Аналіз мережі навчальних 

закладів міста на 2015/2016 

навчальний рік  

Примак Т.М. До 18.09.2015 Проект 

рішення міськ-

виконкому,  

довідка на апа-

ратну нараду, 

нараду началь-

ників 

УО АР ХМР, 

заклади 

міської мережі 

До 10.09.2015  

78.  Формування проекту бюджету по 

галузях  «Освіта» та «Фізична 

культура і спорт» на  2016 рік 

Примак Т.М. До 01.11.2015 Бюджетний 

запит на 2016 

рік 

УО АР ХМР, 

заклади 

міської мережі 

До 01.10.2015  

79.  Підведення підсумків виконання 

бюджету по галузі «Освіта», по 

освітніх програмах та міській 

мережі  за  2014 рік 

Коротка Л.В. 16.02.2015 Довідка до 

апаратної наради 

УО АР ХМР, 

заклади 

міської мережі 

До 15.01.2015  

80.  Аналіз стану  виконання 

бюджету галузі «Освіта», 

фінансування та виконання 

міських програм за 9 місяців 

2015 року 

Коротка Л.В. 09.11.2015 Довідка до 

апаратної 

наради, наради 

начальників УО 

АР ХМР 

УО АР ХМР, 

заклади 

міської мережі 

До 15.10.2015  
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81.  Аналіз стану виплати заробітної 

плати, відпускних та 

матеріальної допомоги на 

оздоровлення згідно із 

законодавством України 

Примак Т.М. 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 

 

 

82.  Звіт про надходження та 

використання коштів загального 

фонду  по Департаменту освіти 

та зведений 

Коротка Л.В. 

 

До 13.01.2015 

 10.04.2015 

10.07.2015 

 09.10.2015 

Звіт, 

узагальнений 

звіт (форма 

№2м) 

Заклади міської 

мережі 

До 08.01.2015 

До 08.04.2015 

До 08.07.2015 

До 08.10.2015 

 

 

 

 

83.  Звіт про надходження і 

використання коштів, отриманих 

як плата за послуги зведений 

Коротка Л.В. 

 

До 13.01.2015 

 10.04.2015 

 10.07.2015 

 09.10.2015 

Узагальнений 

звіт (форма № 

4-1м)   

Заклади міської 

мережі 

До 08.01.2015 

До 08.04.2015 

До 08.07.2015 

До 08.10.2015 

 

 

 

 

84.  Аналіз стану організації 

харчування учнів та вихованців 

навчальних закладів міста  

Коротка Л.В. До 15 числа 

наступного за 

звітним місяця 

Зведена 

інформація 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 10 числа 

наступного за 

квартальним  

місяцем 

 

 

85.  Аналіз нарахованої заробітної 

плати по ДО ХМР (КФК 010116) 

Бутенко Г.В. 

  

ДО 25 числа 

щомісячно 

Довідка до 

Департаменту 

бюджету та 

фінансів ХМР  

- -  

86.  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 30 числа 

щомісячно 

Довідка до 

Департаменту 

бюджету та 

фінансів ХМР 

Заклади міської 

мережі  

 

ДО 28 числа 

щомісячно 

 

87.  Складання меморіального ордеру 

бухгалтерського обліку №5  

Бутенко Г.В. ДО 30 числа 

щомісячно 

Накопичуваль-

ні відомості 

- -  
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88.  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 

 

89.  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 

 

90.  Аналіз використання бюджетних 

коштів КП «Комбінат дитячого 

харчування» 

Глоба Ю.О. 

 

До 15 числа  

щомісячно 

Узагальнена 

таблиця 

УО АР ХМР, 

КП «Комбінат 

дитячого 

харчування» 

07 число 

щомісяця 

 

91.  Аналіз цін по постачальникам 

харчування у заклади міської 

мережі 

Глоба Ю.О. 

 

До  15 числа  

щомісячно 

Узагальнена 

таблиця 

«Дитячий 

будинок 

«Родина» та 

школа - 

інтернат №14 

05 число  

щомісяця 

 

92.  Квартальні звіти (баланси) 

господарської діяльності ДО, 

міської мережі, річний баланс та 

додатки до річного балансу 

Коротка Л.В. 

 

До 13.01.2015 

До 11.04.2015 

До 11.07.2015 

До 10.10.2015 

Звітність 

«Баланс» 

(форма 1), 

узагальнена 

звітність 

«Баланс» 

Заклади міської 

мережі 

До 09.01.2015 

До 08.04.2015 

До 08.07.2015 

До 08.10.2015 

 

 

 

 

93.  Складання меморіальних ордерів 

бухгалтерського обліку №№ 3, 4, 

9, 10, 13  

Глоба Ю.О. 

 

До 01 числа 

щомісячно 

Накопичувальн

і відомості 

- 

 

-  

94.  Аналіз документів, що надходять 

із закладів освіти 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  
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95.  Складання меморіальних ордерів 

бухгалтерського обліку №№1, 8, 

2(0), 3(0) 

Бутенко Г.В. 

Глоба Ю.В. 

 

До 01 числа 

щомісячно 

Накопичувальн

і відомості 

- -  

96.  Складання розподілів бюджетних 

асигнувань  

Глоба Ю.О. 

 

До 01 числа 

щомісячно 

Накопичувальн

і відомості 

- -  

97.  Складання актів інвентаризації 

каси 

Бутенко Г.В. 

 

До 01 числа 

щоквартально 

Акт - -  

98.  Аналіз інформації щодо надання 

відпусток без збереження 

заробітної плати працівникам 

бюджетних установ 

Тарасенко М.В. До 01 числа 

щомісячно 

  

Звітна 

інформація до 

Департаменту 

бюджету і 

фінансів ХМР 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 25 числа 

щомісячно 

 

99.  Аналіз інформації щодо стану 

розрахунків за спожиті 

комунальні послуги та 

енергоносії по Департаменту 

освіти та підпорядкованих 

закладах  

Тарасенко М.В. 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 

 

100.  Аналіз інформації щодо обсягу 

фактично нарахованої заробітної 

плати за відповідний місяць по 

Департаменту освіти та 

підпорядкованих закладах  

Тарасенко М.В. До 20 числа 

  

Звітна 

інформація до 

Департаменту 

бюджету і 

фінансів ХМР 

Заклади міської 

мережі 

До 18 числа 

щомісячно 

 

101.  Аналіз даних щодо окремих 

показників по  штатах (фактично 

зайнятих штатних одиницях) по 

Департаменту освіти та 

підпорядкованих закладах  

Тарасенко М.В. До 01 числа, 

До 03 числа 

щоквартально 

 

Звітна 

інформація до 

Департаменту 

бюджету і 

фінансів ХМР 

Заклади міської 

мережі 

До 25 та 01 числа 

щоквартально 

 

102.  Аналіз інформації щодо стану 

розрахунків за спожиті 

комунальні послуги та 

енергоносії по Департаменту 

освіти та підпорядкованих 

закладах  

 

Тарасенко М.В. До 23 числа 

щоквартально 

Звітна 

інформація до 

Департаменту 

бюджету і 

фінансів ХМР 

Заклади міської 

мережі 

До 22 числа 

щоквартально 
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Матеріально-технічне забезпечення 

103. 4 Аналіз стану сухих, аварійних та 

фаутних дерев в навчальних 

закладах  міста 

Сало О.Ю. 15.04.2015 

15.10.2015 

 

Аналітичні 

матеріали 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 10.04.2015 

До 08.10.2015 

 

 

 

 

 

104. 5 Аналіз споживання енергоносіїв 

та впровадження 

енергозберігаючих технологій 

закладами освіти міста 

Сало О.Ю. 

Спасібо В.М. 

20.04.2015 

20.10.2015 

 

Аналітичні 

матеріали 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 15.04.2015 

До 15.10.2015 

 

 

105. 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 2011-2015 

роки у 2015 році 

Костюшин О.С. Лютий-

жовтень 

Проектно-

кошторисна 

документація, 

Акти 

виконаних 

робіт, КБ-2, 

КБ-3 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

Постійно, 

протягом року 

 

106. 6 Обробка інформації та 

підготовка плану закупівель 

технологічного обладнання для 

харчоблоків відповідно до 

Комплексної програми розвитку 

освіти м. Харкова на 2011-2015 

роки у 2015 році 

Сало О.Ю. До 01.03.2015 

(січень-лютий) 

Аналітичні 

матеріали  

 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

 

До 10.01.2015  

107. 7 Аналіз стану організації та 

проведення санітарно-

екологічного очищення та 

благоустрою територій 

навчальних закладів міста 

Сало О.Ю. Щоп’ятниці 

З 15.03.2015 до 

15.05.2015 

Інформація до 

апаратної 

наради, наради 

начальників 

УО АР ХМР 

 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі  

Щоп’ятниці 

З 16.03.2015 до 

15.05.2015 

 

108.  Вивчення технічного стану 

будівель та споруд навчальних 

закладів міста 

Костюшин О.С. До 05.04.2015 

До 05.11.2015 

  

База даних  УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 30.03.2015 

До 30.10.2015 
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109. 3 Аналіз  інформації УО до 

міських штабів з питань 

підготовки закладів освіти до 

роботи в осінньо-зимовий період 

2015-2016 років 

  Костюшин О.С. 

Спасібо В.М. 

 

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 

 

110.  Аналіз стану технологічного 

обладнання з метою його 

оновлення 

Сало О.Ю. 

 

До 01.12.2015 База даних УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 25.11.2015  

111.  Аналіз якості підготовки 

навчальних закладів до роботи в 

опалювальний період 2015-2016 

років  

Спасібо В.М. 

 

До 01.07.2015 

 01.08.2015 

 01.09.2015 

 01.10.2015 

 

Узагальнені 

звіти 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 30.06.2015 

До 30.07.2015 

До 29.08.2015 

До 30.09.2015 

 

112. 1 Формування перспективного 

плану капітальних ремонтів 

закладів освіти міста на 2016 рік  

Костюшин О.С. До 30.11.2015 

(вересень – 

листопад) 

Дефектні акти УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 20.10.2015  

113.  Узагальнення інформації про 

приміщення, що передаються в 

оренду  

Закіпний М.М. 

 

Щоквартально  

до 10 числа 

наступного 

місяця 

Узагальнені 

звіти 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

Щоквартально  

до 05 числа 

наступного 

місяця 

 

Забезпечення методичної роботи, спрямованої на підвищення компетентності педагогічних працівників 

114.  Аналіз системи роботи МЦУО 

щодо координації діяльності та 

розвитку мережі Шкіл сприяння 

здоров’я 

Сергєєва О.М. До 30.11.2015 

  

 

Довідка на 

апаратну 

нараду, нараду 

заступників 

начальників 

УО АР ХМР 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

До 09.11.2015  
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115.  Аналіз стану організаційно-

методичного забезпечення 

роботи з обдарованою молоддю 

в ліцеях м. Харкова 

Реформат М.І. до 11.05.2015 Довідка на 

апаратну 

нараду 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

до 16.04.2015  

116.  Аналіз стану передплати 

періодичних видань 

«Педагогічна преса» 

Бут-Гусаїм Н.В. до 15.06.2015 

до 15.12.2015 

Інформація до 

ДНО ХОДА 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

до 10.06.2015 

до 10.12.2015 

 

117. 2 Аналіз стану організації роботи 

методистів з психологічних 

служб Московського та 

Київського центрів практичної 

психології і соціальної роботи з 

питання забезпечення 

психологічного супроводу 

навчально-виховного процесу в 

дошкільних навчальних 

закладах.  

Калініченко О.В. до 23.06.2015 Довідка на 

апаратну 

нараду, нараду 

заступників 

начальників 

УО АР ХМР 

УО АР ХМР до 01.06.2015  

118.  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 

2014/2015 навчальному році 

Гостиннікова О.М. до 15.06.2015 Довідка на 

апаратну 

нараду, нараду 

начальників 

УО АР ХМР 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

до 16.05.2015  

119.  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 27.06.2015  
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120.  Аналіз підсумків квадрант-

аналізу середніх балів атестатів 

та результатів участі 

випускників 11-х класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів м. Харкова денної 

форми навчання усіх типів та 

форм власності у зовнішньому 

незалежному оцінюванні 

2014/2015 навчального року 

Житник Б.О. до 01.11.2015 Довідка на 

апаратну 

нараду 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

 

до 09.06.2015  

121.  Організація роботи методичних 

центрів щодо реалізації 

варіативної складової Базового 

компоненту дошкільної освіти у 

дошкільних навчальних 

закладах. 

Осьмачко О.І. листопад Довідка на 

апаратну 

нараду, нараду 

заступників 

начальників 

УО АР ХМР 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

до 15.10.2015  

122.  Аналіз стану міжнародного 

співробітництва в навчальних 

закладах м. Харкова 

 

Сергєєва О.М. до 01.12.2015 

 

Інформація до 

апаратної 

наради, наради 

заступників 

начальників 

УО АР ХМР 

УО АР ХМР, 

заклади міської 

мережі 

до 15.11.2015 

 

 

123.  Аналіз стану забезпечення учнів 

4-х та 7-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 

124.  Аналіз роботи управлінь освіти 

районів міста щодо виконання 

Законів України «Про звернення 

громадян» та «Про доступ до 

публічної інформації».  

Закіпний М.М. До 27.04.2015 Довідка до 

апаратної 

наради, наради 

начальників 

УО АР ХМР До 01.04.2015  
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125.  Аналіз стану роботи 

Департаменту освіти із 

зверненнями громадян та 

службовою кореспонденцією. 

Аналіз стану виконання наказів 

по Департаменту освіти та 

рішень апаратних нарад 

Закіпний М.М. 

Кожевнікова М.В. 

Перший 

понеділок 

кварталу 

Довідка до 

апаратної 

наради 

Структурні 

підрозділи ДО 

ХМР 

До 27 числа 

останнього 

місяця кварталу 

 

Забезпечення управлінської діяльності 

126.  Аналіз ходу виконання Плану 

роботи Департаменту освіти на 

2015 рік 

Стецюра Т.П. До 01.07.2015 

До 18.12.2015 

Довідки на 

апаратні 

наради 

Структурні 

підрозділи ДО 

ХМР  

До 25.06.2015 

До 14.12.2015 

 

127.  Аналіз стану виконання наказів 

по Департаменту освіти та 

рішень апаратних нарад 

Закіпний М.М. 

Кожевнікова М.В. 

Перший 

понеділок 

кварталу 

Довідка до 

апаратної 

наради 

Структурні 

підрозділи ДО 

ХМР 

До 27 числа 

останнього 

місяця кварталу 

 

128.  Аналіз ходу виконання 

Комплексної програми розвитку 

освіти  м. Харкова на 2011-2015 

роки 

Стецюра Т.П. До 01.07.2015 

До 20.11.2015 

Звіт для 

постійних 

депутатських 

комісій 

УО АР ХМР 

Структурні 

підрозділи ДО 

ХМР  

До 20.06.2015 

До 10.11.2015 

 

129.  Аналіз ходу виконання Міської 

програми «Дитяче харчування» 

на 2012-2015 роки 

Воробйова Н.М. 

Білогрищенко Н.П. 

Коротка Л.В. 

До 15.09.2015 

До 25.12.2015 

 

Звіт для 

постійних 

депутатських 

комісій 

УО АР ХМР 

Структурні 

підрозділи ДО 

ХМР  

До 10.09.2015 

До  20.12.2015 

 

 

130.  Аналіз результативності 

управлінської діяльності 

управлінь освіти адміністрацій 

районів ХМР та підпорядкованих 

їм навчальних закладів у 2014 

році 

Стецюра Т.П. До 30.01.2015 

 

Рейтинг УО АР 

ХМР 

Інформація до 

апаратної 

наради, наради 

начальників 

УО АР ХМР 

УО АР ХМР 

Структурні 

підрозділи ДО 

ХМР  

До 15.01.2015 

за Циклограмою 

подання звітів 

до інформацій-

ної бази для 

розрахунків 

рейтингів 

 

 

 

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 



 124 

Забезпечення навчально-виховного процесу 

1.  Робота з формування, затвердження / погодження 

робочих навчальних планів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста 

Стецюра Т.П. 

Шепель В.М. 

Удальцова Н.О. 

Воробйова Н.М. 

Літвінова В.В. 

Зелінський Ю.І. 

квітень-

червень 

Наказ про порядок 

роботи 

 

2.  Організація відпочинку та оздоровлення дітей 

улітку 2015 року на базі навчальних закладів міста  

Воробйова Н.М. 

Білогрищенко Н.П. 

квітень-

вересень 

Накази про організацію, 

про створення комісії з 

відкриття табору при 

НВК №14 

 

Кадрова робота 

3.  Семінари з керівниками дошкільних навчальних 

закладів м. Харкова «Кадрове забезпечення 

дошкільних навчальних закладів»  

 

Леонова А.М. січень 

Наказ про організацію та 

проведення семінарів 
 

Виховна робота 

4.  Міський огляд-конкурс на кращий музей при 

загальноосвітньому, позашкільному навчальному 

закладі 

Дзюба Т.В. березень-

травень 
Накази про організацію 

та підведення підсумків 

 

 

5.  Міський конкурс дружин юних пожежних серед 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Тарасенко І.М. 

Дзюба Т.В. 

квітень Накази про організацію 

та підведення підсумків 
 

6.  Міський конкурс серед команд веселих та 

найкмітливіших юних інспекторів руху 

Тарасенко І.М. 

Дзюба Т.В. 

квітень 
Відповідні положення  

7.  Міська Спартакіада допризовної молоді та 

військово-спортивна гра «Патріот» 

Зелінський Ю.І. 

 
травень 

Накази про організацію 

та підведення підсумків 

 

 

8.  Міський огляд-конкурс на визначення кращого 

загальноосвітнього навчального закладу з 

організації роботи з допризовною молоддю і 

військово-патріотичного підростаючого покоління  

Зелінський Ю.І. 

жовтень-

листопад 

Накази про організацію 

та підведення підсумків 
 

Виявлення обдарованої молоді та її соціальна підтримка 

9.  Міські змагання з технічного моделювання серед 

учнівської молоді молодшого шкільного віку 

Дзюба Т.В. 

 

березень Накази про організацію 

та підведення підсумків 
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10.  Міський конкурс «Учень року – 2015» Демкович Т.О. березень-

квітень  

Наказ про організацію та 

підведення підсумків 
 

11.  Олімпіада для випускників шкіл І ступеня «Путівка 

в науку» 

Дулова А.С. 

Гостиннікова О.М. 

квітень  Накази про організацію 

та підведення підсумків 
 

12.  Урочистий прийом Харківським міським головою 

стипендіатів «Обдарованість», «Кращий учень 

навчального закладу» 

Дулова А.С. 

Реформат М.І. 

Коротка Л.В. 

жовтень Наказ про проведення  

13.  Міські учнівські турніри методисти НМПЦ за календарем 

проведення 

міських 

змагань 

Накази про організацію 

та підведення підсумків 
 

14.  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 

15.  Міська серпнева конференція педагогічних 

працівників 

Дулова А.С. серпень Наказ про проведення 

Резолюція конференції 
 

16.  Проведення фіналу міського професійного конкурсу 

«Учитель року – 2015» 

Дулова А.С. 

 

січень Наказ про підведення 

підсумків 
 

17.  Проведення міського професійного конкурсу 

«Учитель року – 2016» 

Дулова А.С. 

 

жовтень-

листопад 
Накази про проведення   

Забезпечення взаємодії з батьківською громадськістю  

18.  Організація та проведення Міського форуму 

батьківської громадськості «Про розвиток 

державно-суспільної моделі управління у системі 

освіти міста» 

Тарасенко І.М.  Березень Наказ про організацію 

заходу 
 

19.  Координація дій установ освіти та батьківської 

громадськості навчальних закладів міста щодо 

створення Міської батьківської ради та легалізації її 

діяльності 

Тарасенко І.М лютий, 

березень 

Накази про 

затвердження 

Положення та 

персонального складу 

членів Ради 

 

20.  Сприяння роботі Міської батьківської ради Тарасенко І.М.  

 

упродовж року Протоколи 
 

 



РОЗДІЛ 5. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 

Методична проблема: «Підвищення якості освіти шляхом удосконалення 

професійної компетентності педагогів» 

 

5.1. Організація навчання різних категорій педагогічних працівників 

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.  Організаційно-правові засади 

діяльності навчального закладу.  

Нормативні вимоги до ведення 

ділової документації у 

начальному закладі. 

січень НМПЦ 

 

Стецюра Т.П. 

Шепель В.М. 

 

 

2.  Основні складові організаційної 

культури керівника 

навчального закладу. 

лютий 

 

ХГ № 116 Подаруєва С.В. 

Бугакова О.В. 

 

3.  Трудове законодавство в освіті.  

Вимоги до ведення 

документації з кадрових 

питань. 

березень НМПЦ 

 

Леонова А.М.  

4.  Формування іміджу сучасного 

навчального закладу. 

квітень 

 

ХГ № 46 Подаруєва С.В. 

Сєдова Т.Д. 

 

5.  Основні напрямки 

управлінської діяльності з 

питань запобігання всім видам 

дитячого травматизму. 

Основні фактори та умови, що 

впливають на стан здоров’я 

школярів. 

вересень НМПЦ Тарасенко І.М. 

Воробйова Н.М. 

 

6.  Фінансово-господарська 

діяльність навчального закладу. 

жовтень 

 

 

НМПЦ 

 

Примак Т.М. 

Коротка Л.В. 

Костюшин О.С. 

 

 

 

7.  Організація охорони праці 

в закладах освіти. 

листопад 

 

НМПЦ 

 

Закіпний М.М. 

Спеціаліст з ОП 

Обласного 

комітету 

профспілки  

 

8.  Комунікативна компетентність 

керівника навчального закладу 

як засіб ефективної 

управлінської діяльності. 

грудень НМПЦ Калініченко О.В.  

 

 

 

 

 

 

 



 127 

 

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.  Кадрові питання в 

управлінській діяльності 

дошкільного навчального 

закладу.  

Відповідальність за 

порушення норм трудового 

законодавства. 

січень НМПЦ Леонова А.М.  

2.  Загальні вимоги до організації 

діловодства в ДНЗ. 

Завдання, порядок та 

структура щорічного звіту 

завідувача перед педагогічним 

колективом та громадськістю. 

лютий 

 

НМПЦ Білогрищенко 

Н.П., 

Осьмачко О.І. 

 

 

3.  Управлінська діяльність щодо 

організація харчування дітей у 

дошкільних закладах. 

березень 

 

НМПЦ Білогрищенко 

Н.П. 

 

4.  Формування позитивного 

іміджу ДНЗ. 

квітень НМПЦ  

Білогрищенко 

Н.П. 

 

 

5.  Основні напрямки 

управлінської діяльності з 

питань запобігання всім видам 

дитячого травматизму. 

червень 

 

 

НМПЦ Тарасенко І.М. 

 

 

 

6.  Нормативно-правові 

документи щодо атестації 

педагогічних працівників. 

Організація роботи з питань 

самоосвіти педагогічних 

працівників. 

вересень 

 

 

НМПЦ Подаруєва С.В., 

Осьмачко О.І. 

 

7.  Охорона праці у дошкільному 

навчальному закладі: 

нормативні вимоги. 

жовтень НМПЦ Закіпний М.М. 

Спеціаліст з ОП 

Обласного 

комітету 

профспілки  

 

8.  Фінансово-господарська 

діяльність навчального 

закладу  

листопад НМПЦ Примак Т.М. 

Коротка Л.В. 

Костюшин О.С. 

 

9.  Організація проведення 

засідань педагогічної ради. 

Соціальний захист вихованців. 

 

грудень НМПЦ Осьмачко О.І. 

Левада Т.О. 
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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 для методистів 

позашкільних навчальних 

закладів «Сучасні підходи до 

організації науково-

методичної роботи в 

позашкільному навчальному 

закладі». 

лютий 

 

ХПДЮТ Дзюба Т.В.  

3. Семінар для методистів з 

психологічних служб та 

методистів, які опікуються 

дошкільною освітою 

«Адаптація дитини до умов 

дошкільного навчального 

закладу – запорука її 

успішної соціалізації». 

березень ДНЗ № 345, 

Червоноза-

водський 

район 

Калініченко 

О.В., 

Осьмачко О.І. 

 

4. Науково-практичний семінар 

для методистів методичних 

центрів та заступників 

директорів з навчально-

виховної роботи опорних шкіл 

системи допрофільної та 

профільної освіти міста 

«Соціальна і практична 

спрямованість освітнього 

процесу в профільній школі». 

лютий ХЗОШ 

№124 

Житник Б.О.  

5. Семінар для методистів з 

бібліотечних фондів: 

«Інформаційно-методичний 

супровід модернізації змісту 

та форм роботи шкільних 

бібліотек». 

квітень 

 

НМПЦ 

 

Бут-Гусаїм Н.В.  

6. Постійно діючий семінар для 

керівників позашкільних 

навчальних закладів 

«Сучасні підходи до розвитку 

професійної компетентності 

педагогів позашкільного 

навчального закладу». 

травень 

 

 

 

СЮТ № 5 

ХДЮКМ 

 

 

Дзюба Т.В.  

7. Постійно діючий семінар для 

завідувачів МЦ УО 

«Організація роботи 

методичних центрів щодо 

удосконалення системи 

підвищення професійної 

компетентності педагогічних 

лютий НМПЦ Дулова А.С. 
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працівників». 

8. Семінар для методистів МЦ 

УО, заступників директорів з 

НВР, координаторів 

інформаційно-

просвітницьких центрів Шкіл  

сприяння здоров’ю 

«Взаємодія школи, сім’ї та 

закладів охорони здоров’я з 

формування здорового 

способу життя в дітей та 

підлітків». 

квітень ХГ № 14, 

Фрунзенсь-

кий район 

Сергєєва О.М.  

9. Семінар для методистів з 

психологічних служб та 

початкового навчання 

«Організація спільної 

діяльності  педагога  та 

психолога з учнями 

початкової школи, які 

зазнають труднощів у 

навчанні». 

жовтень ЗНЗ №176, 

Дзержинсь-

кий 

район   

Калініченко О.В.  

10. Семінар для, методистів 

методичних центрів 

управлінь освіти 

адміністрацій районів, які 

опікуються дошкільною 

освітою «Морально-етичне 

виховання дошкільників та 

його практичне забезпечення 

в умовах дошкільного 

начального закладу». 

листопад ДНЗ № 383, 

Фрунзенсь-

кий район 

Осьмачко О.І.  

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 та інших розпорядчих 

документів, що стосуються 

проведення ІІ етапу конкурсного 

відбору оригінал-макетів підручників 

для 4-х та 7-х класів. 

по мірі 

надходження 

документів 

МОН 

України. 

Бут-Гусаїм Н.В.  

2. Наради з методистами з 

психологічних служб. 

щоквартально Калініченко О.В.  

3. Нарада для практичних психологів 

навчальних закладів. 

лютий Калініченко О.В.  
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4. Нарада з відповідальними за 

інклюзивну освіту «Стратегія 

викладання в інклюзивному 

навчальному закладі». 

лютий Осьмачко О.І.  

5. Нарада з відповідальними за 

організацію інноваційної діяльність 

«Оновлення банків експериментальної 

та інноваційної діяльності в 

навчальних закладах міста». 

квітень  Осьмачко О.І.  

6. Робоча нарада для методистів з 

бібліотечних фондів. 

Організація перерозподілу 

підручників між районами міста. 

до 10 вересня Бут-Гусаїм Н.В.  

7. Оновлення банку даних з інноваційної 

та експериментальної діяльності в 

навчальних закладах міста. 

жовтень - 

листопад 

Осьмачко О.І.  

8. Оновлення банку даних мережі Шкіл 

сприяння здоров’ю. 

листопад Сергєєва О.М.  

9. Поповнення міського інноваційного 

банку даних «Майстри профільного 

навчання» за предметами 

гуманітарного циклу. 

вересень-

грудень  

Житник Б.О.  

 

5.3. Організаційно-методична діяльність 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Науково-методичний супровід 

проведення міського професійного 

конкурсу «Учитель року – 2015». 

січень Дулова А.С. 

 
 

2. Підготовка та проведення серпневої 

конференції педагогічних працівників. 

серпень Дулова А.С.  

3. Науково-методичний супровід 

проведення міського професійного 

конкурсу «Учитель року – 2016». 

жовтень-

листопад 

Дулова А.С. 

 
 

 

5.4. Розробка та випуск методичних та інформаційних матеріалів 

№ 

з/п 
Назва видання 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Героїко-патріотичне виховання 

учнівської молоді – шлях морально-

духовного оновлення суспільства 

(інформаційні матеріали). 

січень 
Полякова І.В. 

Дзюба Т.В. 
 

2. Методичні рекомендації «Професійне 

самовизначення школярів». 
травень Житник Б.О.  

3. Методичні рекомендації з підготовки та 

проведення конкурсів знавців 

української та російської мов. 

травень Сергєєва О.М. 

Калініченко О.В. 

Демкович Т.О. 

Бут-Гусаїм Н.В. 

 

4. Інтелектуальні учнівські змагання у серпень Гостиннікова  
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м. Харкові (інформаційно-аналітичні 

матеріали). 

О.М. 

5. Методичні рекомендації «Виявлення 

лідерської обдарованості методами 

педагогічної діагностики». 

серпень Полякова І.В.  

6. Інформаційно-довідковий вісник 

Департаменту освіти на 2015/2016 н.р. 

серпень Дулова А.С. 

Безпояско О.Г. 

 

7. Методичні рекомендації практичним 

психологам «Організація проведення 

психологічного тестування дітей за 

запитом судових органів». 

жовтень Калініченко О.В.  

5.4. Організаційно-методичне забезпечення виконання заходів розділу 

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

програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки 

 

№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
 

Термін 

виконання 

 

Відповідальні 

виконавці 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Науково-методичне та інформаційне забезпечення роботи з обдарованою молоддю 

1.1. Організація діяльності Координаційної 

ради з питань організації роботи з 

обдарованою молоддю. 

лютий 

травень 

серпень 

листопад 

Реформат М.І.  

1.2. Вивчення стану організаційно-

методичного забезпечення роботи з 

обдарованою молоддю в навчальних 

закладах нового типу (ліцеях). 

квітень-

травень 

Реформат М.І. 

 

 

1.3. Проведення науково-практичного 

семінару для методистів районних 

методичних центрів, які координують 

роботу з обдарованими учнями: 

«Основні напрями розвитку міської 

системи роботи з обдарованою молоддю» 

на базі НМПЦ ДО ХМР. 

листопад Реформат М.І. 

Гостиннікова 

О.М. 

 

1.4. Організація роботи творчої групи з 

розробки діагностичного інструментарію 

щодо визначення творчої обдарованості. 

протягом року Калініченко О.В.  

1.5. Забезпечення висвітлення засобами 

масової інформації ходу та 

результативності заходів Проекту  

«Обдарована молодь». 

протягом року Реформат М.І. 

Гостиннікова 

О.М. 

 

1.6. Інформаційний супровід сторінки 

«Обдарована молодь» офіційного сайту 

Департаменту освіти. 

протягом року Реформат М.І. 

Гостиннікова 

О.М. 

 

2. Виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку 

2.1. Проведення масових психодіагностичних 

досліджень, спрямованих на пошук 

соціально обдарованих дітей та молоді 

(10-ті класи навчальних закладів міста). 

березень Калініченко О.В.  

2.2. Оновлення даних міського 

інформаційного банку «Обдарованість». 

вересень Реформат М.І. 

 

 

2.3. Проведення міських учнівських згідно з Гостиннікова О.М.  
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командних турнірів: 

- юних фізиків; 

- юних істориків; 

- юних математиків; 

- юних хіміків; 

- юних біологів; 

- юних винахідників і 

раціоналізаторів; 

- юних журналістів; 

- юних правознавців; 

- юних географів; 

- юних економістів; 

- юних інформатиків.  

календарем 

міських 

учнівських 

турнірів 

2.4. Організація учнівських конкурсів і 

турнірів спільно з вищими навчальними 

закладами та громадськими організаціями. 

згідно з 

календарем 

міських 

учнівських 

турнірів 

Гостиннікова О.М. 

Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

 

2.5. Проведення міських конкурсів: 

- знавців української мови; 

- знавців російської мови. 

 

листопад 

 

грудень 

 

Бут-Гусаїм Н.В. 

Сергєєва О.М. 

 

2.6. Проведення моніторингу 

результативності участі учнів в турнірах 

та інших міських інтелектуальних 

змаганнях. 

травень 

 

Гостиннікова О.М.  

2.7. Проведення міської олімпіади для 

випускників школи І ступеня «Путівка в 

науку». 

квітень Дулова А.С. 

Безпояско О.Г. 

 

2.8. Організація і проведення міського 

конкурсу «Учень року». 

березень-

квітень 

Демкович Т.О.  

2.9. 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.  

2.10. Узагальнення результатів 

психодіагностики соціальної 

обдарованості учнів (всі навчальні заклади 

міста). 

травень Калініченко О.В.  

2.11. Проведення ІІ (міського в м. Харкові) 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

з фізики, математики та інформатики. 

листопад-

грудень 

Демкович Т.О.  

2.12. Проведення ІІ (міського) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів серед 

загальноосвітніх навчальних закладів 

міської мережі м. Харкова. 

листопад-

грудень 

Демкович Т.О.  

3. Соціальна підтримка обдарованих учнів та їх педагогів 

3.1. Організація і проведення зустрічей 

Харківського міського голови з 

переможцями  Всеукраїнських учнівських 

олімпіад,  конкурсу-захисту науково-

травень  

 

 

жовтень 

Дулова А.С. 

Реформат М.І. 

Гостиннікова О.М. 
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дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

України, Всеукраїнських турнірів,  

стипендіатами «Обдарованість». 

3.2. Організаційна робота щодо призначення 

100  персональних стипендій міського 

голови «Обдарованість». 

травень-

вересень 

Реформат М.І. 

 

 

3.3. Організаційна робота щодо призначення 

250 стипендій «Кращий учень 

навчального закладу». 

травень-

вересень 

Реформат М.І. 

Подаруєва С.В. 

 

 

3.4. Оновлення  банку даних про кращих 

педагогічних працівників загальноосвітніх 

та позашкільних навчальних закладів, чиї 

учні стали переможцями Міжнародних та 

ІV етапу Всеукраїнських предметних 

олімпіад, Всеукраїнських учнівських 

турнірів, конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

України. 

серпень Гостиннікова О.М.  

3.5. Забезпечення участі обдарованих дітей та 

молоді  у Міжнародних та Всеукраїнських 

олімпіадах, турнірах, конкурсах, 

фестивалях, змаганнях, обміні дитячими і 

молодіжними делегаціями, 

«інтелектуальному туризмі». 

протягом 

року 

Реформат М.І. 

Гостиннікова О.М. 

 

 

5.5. Організаційно-методичне забезпечення реалізації заходів розділу 

«Інформаційні та комунікаційні технології в освіті» Комплексної програми розвитку 

освіти м. Харкова на 2011-2015 роки 

 

5.5.1. Комп’ютеризація навчально-виховного процесу 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1.  Проведення моніторингу стану 

інформатизації закладів освіти 

м. Харкова. 

до 25.01 

до 25.06 

до 25.10 

(звіти від 

районів) 

Гостіннікова А.С.  

2.  Підготовка документації щодо закупівлі 

комп’ютерної та мультимедійної 

техніки для навчальних закладів 

м. Харкова. 

до 

01.04.2015 

Гостіннікова А.С.  

3.  Приведення приміщень навчальних 

комп’ютерних комплексів у 

відповідність до вимог діючих 

Державних санітарних правил та норм 

влаштування і обладнання кабінетів 

комп’ютерної техніки в навчальних 

закладах. 

до 

15.08.2015 

управління освіти 

адміністрацій 

районів 

Харківської 

міської ради, 

навчальні заклади 

 

4.  Аналіз наявності санітарних паспортів 

кабінетів інформатики та 

інформаційно-комунікаційних 

до 

25.08.2015 

Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 
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технологій навчання. 

5.5.2. Функціонування єдиного освітнього інформаційного середовища 

1.  

 
Адміністрування, модернізація, 

вдосконалення структури та 

інформаційне наповнення контенту 

офіційного сайту Департаменту освіти 

Харківської міської ради. 

упродовж 

року 

Гостіннікова А.С.  

2.  Аналіз функціонування сайтів 

навчальних закладів міста та управлінь 

освіти адміністрації районів 

Харківської міської ради. 

до 15.01  

до 10.06 

до 10.10 

Гостіннікова А.С.  

3.  Адміністрування, модернізація, 

вдосконалення структури офіційного 

форуму Департаменту освіти 

Харківської міської ради. 

упродовж 

року 

Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

 

 

4.  Інформаційне наповнення, розвиток та 

розширення можливостей проекту 

«Шкільна Інтернет-бібліотека» 

упродовж 

року 

Гостіннікова А.С.  

5.  Підготовка документації щодо закупівлі 

Інтернет-послуг для навчальних 

закладів та установ освіти  м. Харкова. 

до 15.11 Гостіннікова А.С.  

6.  Забезпечення доступу до мережі 

Інтернет та забезпечення навчальних 

закладів м. Харкова необхідним 

обладнанням. 

упродовж 

року  

Гостіннікова А.С.  

7.  Ведення архіву фотоматеріалів 

Департаменту освіти. 

упродовж 

року  

Гостіннікова А.С.  

5.5.3. Програмні засоби для закладів та установ освіти 

1.  Супровід програм «Курс: Школа», 

«Курс: Дошкілля». 

до 01.01 

до 20.12 

Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

 

2.  Адміністрування баз даних порталу 

«Україна. ІСУО (інформаційна система 

управління освітою)». 

упродовж року Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

 

3.  Здійснення контролю за ефективним 

використанням порталу «Україна. ІСУО 

(інформаційна система управління 

освітою)». 

до 25.03 

до 25.06 

до 25.09 

до 25.12 

Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

 

5.5.4. Підвищення рівня інформаційної культури різних категорій педагогічних 

працівників закладів та установ освіти 

1.  Проведення конкурсу-захисту на кращу 

модель інформатизації навчального 

закладу «Шкільний інформаційний світ 

– 2013-2015». 

березень-

листопад 

Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

 

2.  Проведення засідань творчих 

лабораторій на базі навчальних закладів 

– переможців конкурсу-захисту на 

кращу модель інформатизації 

навчального закладу «Шкільний 

березень, 

жовтень 

 

Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 
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інформаційний світ – 2013-2015». 

3.  Проведення творчого конкурсу для 

педагогічних працівників на кращий 

дистанційний курс в системі 

дистанційного навчання «Доступна 

освіта». 

лютий-серпень Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

 

4.  Проведення Кубку з пошуку в мережі 

Інтернет для учнів 5-11-х класів серед 

навчальних закладів м. Харкова. 

березень Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

 

 

5.  Навчально-методичний семінар для  

педагогічних працівників «Підготовка 

вчителів-тьютерів дистанційних курсів 

системи дистанційного навчання 

«Доступна освіта». 

листопад 

 

Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

 

6.  Методичний супровід та 

адміністрування системи дистанційного 

навчання «Доступна освіта». 

упродовж року Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

 

 

5.6. Організаційно-методичне забезпечення заходів розділу «Моніторингові 

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

2015 роки 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

 

 

1. Підвищення рівня професійної компетенції управлінців та педагогічних працівників 

 

1.1. Спецкурс «Моніторинг навчального 

процесу загальноосвітнього 

навчального закладу» для методистів 

МЦ та заступників директорів з 

навчально-виховної роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів 

міста за темами: 

1.1.1.Використанням електронного 

інструментарію (ментальних карт) як 

засобу проведення моніторингових 

досліджень результатів впливу на якість 

освіти стану здоров’я школярів.  

1.1.2.Використання засобів кваліметрії в 

проведенні моніторингу педагогічної 

діяльності вчителя. 

 

 

 

 

 

 

 

січень,  

Харківська 

гімназія № 14 

 

 

жовтень, 

Харківська 

спеціалізована 

школа № 119 

 

 

 

 

 

 

 

Житник Б.О. 

 

 

 

 

Житник Б.О. 

 

 

 

2. Проведення моніторингових досліджень 

 

2.1. Проведення моніторингу результатів 

участі випускників 11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

серпень-

жовтень 

Житник Б.О.  
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м. Харкова денної форми навчання усіх 

типів та форм власності у зовнішньому 

незалежному оцінюванні 2014/2015 

навчального року. 

5.7. Заходи щодо виконання розділу «Учнівське самоврядування» Комплексної 

програми розвитку освіти м. Харкова на 2011-2015 роки 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Відмітка 

про 

виконання 

Науково-методичне та інформаційне забезпечення роботи 

1.1. Організація роботи Ради кураторів та 

консультантів з питань супроводу 

діяльності органів учнівського 

самоврядування. 

протягом року Полякова І.В.  

1.2. Удосконалення моделі та технології 

цілісної системи учнівського 

самоврядування та методики її 

впровадження в ЗНЗ міста. 

протягом року Полякова І.В.  

1.3. Проведення учнівських конференцій: 

- «Велика рада старшокласників 

м. Харкова»; 

- звітно-виборча конференція 

Харківської міської організації 

учнівського самоврядування. 

 

вересень 

 

жовтень 

 

Полякова І.В.  

1.4. Проведення форумів, зльотів, турнірів: 

- турніру команд міського Дебатного 

клубу шкільної ліги; 
- форуму шкільних Євроклубів; 
- зльоту волонтерських учнівських 

об’єднань та загонів юних 

миротворців. 

 

лютий-

березень 

листопад 

грудень 

Полякова І.В.  

1.5. Семінар для кураторів учнівського 

самоврядування «Ефективні інструменти 

аналізу стану розвитку учнівського 

самоврядування та їх роль у визначенні 

стратегій розвитку сучасної школи». 

березень Полякова І.В.  

1.6. Поповнення електронної бази 

нормативно-правових документів, які 

регламентують діяльність органів 

учнівського самоврядування та дитячих 

громадських організацій. 

протягом року Полякова І.В.  

1.7. Оновлення банку даних про міський, 

районні органи учнівського врядування, 

органи учнівського врядування в 

навчальних закладах 

вересень-

жовтень 

Полякова І.В.  

1.8. Налагодження міжрегіональних та 

міжнародних зв’язків з молодіжними 

громадськими організаціями в межах 

діяльності шкільних Євроклубів. 

протягом року Полякова І.В.,  

Сергєєва О.М. 

 

1.9. Висвітлення на сторінці «Учнівське 

самоврядування» офіційного сайту 

протягом року Полякова І.В.  
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Департаменту освіти змісту й 

результативності діяльності органів 

учнівського самоврядування. 

 

Виявлення лідерів та створення умов для їх розвитку і роботи в органах учнівського 

самоврядування  

2.1. Розробка комплексу діагностичних 

методик для виявлення лідерів в 

учнівських колективах.  

протягом року Полякова І.В  

2.2. Проведення фестивалів Харківської 

міської організації учнівського 

самоврядування: 

- фестивалю національних культур; 

- фестивалю дитячих екранних робіт; 

- фестивалю шкільних ЗМІ. 

 

 

 

березень-

травень 

 

Полякова І.В.  

2.3. Проведення конкурсів: 

- проектних ініціатив «Марафон 

унікальних справ ХМОУС»; 

- на кращий друкований орган 

(сайт) учнівського самоврядування. 

 

грудень 

 

березень 

 

 

Полякова І.В  

2.4. Організація навчання лідерів учнівського 

самоврядування в «Школі лідера», «Школі 

журналіста», «Школі розвитку «Мер 

міста», «Школі волонтера», «Школі 

підприємця», «Школі юного соціолога». 

протягом  

року 

Полякова І.В.   

2.5. Проведення моніторингу стану розвитку 

учнівського самоврядування в навчальних 

закладах міста. 

березень-

травень 

Полякова І.В.  

2.6. Організація співпраці органів учнівського 

самоврядування з студентським 

самоврядуванням вищих навчальних 

закладів та Харківською обласною 

студентською радою. 

протягом 

року 

Полякова І.В. 

 

 

 

5.8. Організаційно-методичне забезпечення виконання міського проекту             

«Я – Харків’янин» 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1.  Проведення міського конкурсу 

учнівських проектів «Харків – місто 

перспектив». 

лютий-

квітень 

Полякова І.В. 

Дзюба Т.В. 

 

2.  Проведення конкурсу учнівських творів 

«Мій родовід». 

березень-

травень 

Сергєєва О.М.  

3.  Проведення міського огляду-конкурсу 

на кращий музей навчального закладу. 

березень-

травень 

Дзюба Т.В.  
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4.  Розміщення на сторінках Інтернет-

бібліотеки: 

- кращих учнівських робіт міського 

конкурсу учнівських проектів «Харків – 

місто перспектив»; 

- кращих учнівських творів конкурсу 

«Мій родовід». 

травень  

 

Полякова І.В. 

Дзюба Т.В. 

 

Сергєєва О.М. 
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РОЗДІЛ 6. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ ТА МІСЬКИХ ПРОГРАМ У 

ГАЛУЗІ ОСВІТИ  

Міські програми 

№ Назва програми 

Термін подання 

інформації до 

Департаменту 

освіти 

Призначення 

звітності 

Відповідальний в 

Департаменті 

освіти 

1.  Комплексна програма 

розвитку освіти  м. Харкова 

на 2011-2015 роки за 

розділами 

Двічі на рік: 

за І півріччя  

та за рік 

Узагальнення 

для звітування 

перед ХМР 

(постійна 

комісія) 

Стецюра Т.П. 

Начальники 

відділів ДО, 

директор НМПЦ у 

межах компетенції 

відділів та центру 

 

2.  Міська програма «Дитяче 

харчування» на 2012-2015 

роки 

До 10.09.2015 

      20.12.2015 

Щомісячно до 10 

числа наступного 

місяця 

Узагальнення  

звітів управлінь 

освіти 

адміністрацій 

районів міста  

Воробйова Н.М. 

Білогрищенко Н.П. 

Коротка Л.В. 

3.  Міська Комплексна 

програма «Назустріч дітям» 

на 2011-2015 роки 

До 05.03.2015 

До 05.06.2015 

До 05.09.2015 

До 05.12.2015 

Поточний аналіз 

стану роботи 

Левада Т.О. 

 

Державні та регіональні програми 

№ Назва програми 

Термін 

подання 

інформації до 

Департамент

у освіти 

Призначення 

звітності  

Відповідальний в 

Департаменті 

освіти 

1.  Концепція Програми 

«Репродуктивне здоров’я 

нації на 2006-2015 роки» 

до 15.01.2015 

До узагальнення для 

ДНО ХОДА (звіти 

МОН України) 

Сергєєва О.М. 

2.  Всеукраїнська молодіжна 

акція «Пам’ятати. Відродити. 

Зберегти» 

до 20.05.2015 Описовий звіт 

Дзюба Т.В. 

3.  Державна цільова соціальна 

програма протидії торгівлі 

людьми на період до 2015 

року (наказ МОН молодь 

спорт від 19.07.2012 №827) 

До 15.05.2015 

 

Описовий звіт Левада Т.О. 

4.  Комплексна Програма  

профілактики правопорушень  

у Харківській області на 2011-

2015 роки (рішення 

Харківської обласної ради від 

17.02.2011 № 82-VI). 

До 20.05.2015 

До 20.11.2015 

Описовий звіт Левада Т.О. 

5.  Додаткові заходи щодо 

захисту прав та законних 

інтересів дітей (Указ 

Президента України від 

04.05.2007 № 376) 

До 05.03.2015 

До 05.06.2015 

До 05.09.2015 

До 05.12.2015 

Описовий звіт Левада Т.О. 
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6.  Інформація про проведену  

роботу з попередження 

вживання неповнолітніми 

наркотичних та 

психотропних речовин   

До 15.03.2014 

До 15.06.2014 

До 15.09.2014 

До 15.12.2014 

Описовий звіт Левада Т.О. 

7.  Про реалізацію Плану заходів 

Міністерства 

освіти і науки, молоді та 

спорту щодо профілактики 

правопорушень серед дітей та 

учнівської молоді на період 

до 2015 року (наказ МОН 

молодь спорт від 03.08.2012 

№888) 

До 15.05.2015 

До 15.11.2015 

Описовий звіт Левада Т.О. 

8.  Програма духовно-

морального відродження і 

збереження історичної правди 

на 2010-2015 роки 

щорічно  

до 15 грудня 

До узагальнення для 

ДНО ХОДА 

Полякова І.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 

виконан

ня 

1.  Про проведення творчого конкурсу для 

педагогічних працівників на кращий 

дистанційний курс в системи 

дистанційного навчання «Доступна 

освіта» 

Січень Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 
 

2.  Про організацію харчування учнів та 

вихованців навчальних закладів міста 

Харкова у 2015 році 

Січень Воробйова Н.М. 

Білогрищенко Н.П. 

Примак Т.М. 

 

 

3. 1 Про підсумки профілактичної роботи з 

питань запобігання всім видам дитячого 

травматизму в навчальних закладах 

м. Харкова у 2014 році та про завдання 

на 2015 рік 

Січень  Тарасенко І.М.   

4.  Про підвищення посадових окладів у 

зв’язку зі зростанням мінімальної 

заробітної плати у 2015 році 

Січень Примак Т.М.  

5.  Про встановлення лімітів бюджетних 

витрат Департаменту освіти та 

навчальних закладів міського 

підпорядкування на 2015 рік 

Січень  Тарасенко М.В.  

6.  Про затвердження паспортів бюджетних 

програм по галузі «Освіта» на 2015 рік 

Січень  Примак Т.М.  

7.  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.  

 

 

8.  Про вивчення стану організаційно-

методичного забезпечення роботи з 

обдарованою молоддю в навчальних 

закладах нового типу (ліцеях) 

Січень 

 

Реформат М.І.  

9.  Про підсумки проведення міського 

професійного конкурсу  

«Учитель року – 2015» 

Січень Подаруєва С.В.  

10.  Про організацію міського форуму 

батьківської громадськості «Про 

розвиток державно-суспільної моделі 

управління в системі освіти міста» 

Лютий Тарасенко І.М.  

11.  Про організацію та проведення Кубку з 

пошуку в мережі Інтернет серед учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

м. Харкова у 2015 році 

 

Лютий Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 
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12.  Про проведення безкоштовного 

пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання для учнів 11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

міста пільгових категорій 

Лютий Літвінова В.В.  

13.  Про затвердження Положення про 

Міську батьківську раду 

Березень Тарасенко І.М.   

14.  Про  організацію проведення  

профілактичних медичних оглядів учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

усіх типів і форм власності міста 

Харкова після закінчення шкільних 

весняних канікул 

Березень  Тарасенко І.М.  

 

 

15.  Про вивчення стану організації 

харчування вихованців дошкільних 

навчальних закладів та учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

м. Харкова 

Березень Воробйова Н.М. 

Білогрищенко Н.П. 

Коротка Л.В. 

 

 

16.  Про організацію та проведення 

санітарно-екологічного очищення та 

благоустрою територій навчальних 

закладів міста 

Березень Сало О.Ю.  

17.  Про затвердження зведених 

кошторисних призначень на виконання 

капітальних ремонтів будівель  

комунальної власності м. Харкова 

Березень Костюшин О.С.  

18.  Про порядок закінчення навчального 

року та проведення державної 

підсумкової атестації в загальноосвітніх 

навчальних закладах у 2014/2015 

навчальному році 

Березень-

квітень 

Шепель В.М.  

19.  Про підготовку робочих навчальних 

планів загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів м. 

Харкова на 2015/2016 навчальний рік  

Березень-

квітень 

Шепель В.М.  

20.  Про затвердження персонального 

складу членів Міської батьківської ради  

Квітень Тарасенко І.М.  

 

 

21.  Про підсумки Кубку з пошуку в мережі 

Інтернет серед учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Харкова. 

Квітень Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 
 

22.  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-

2015 роки» у 2015 році 

Квітень Костюшин О.С.  

23. 2 Про проведення обліку продовження 

навчання та працевлаштування 

випускників 9-х, 11-х класів 2015 року 

Квітень Літвінова В.В.  

24.  Про проведення обліку дітей шкільного 

віку в 2015 році 

Квітень Шепель В.М.  

25.  Про організацію обліку  Квітень Білогрищенко Н.П.  
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дітей дошкільного віку в 2015 році 

26.  Про підсумки міської олімпіади для 

випускників школи І ступеня «Путівка 

в науку» 

Квітень Дулова А.С. 

Безпояско О.Г. 
 

27.  Про підсумки атестації педагогічних 

працівників Науково-методичного 

педагогічного центру та навчальних 

закладів міської мережі у 2014/2015 

навчальному році 

Квітень Подаруєва С.В.  

28.  Про проведення міських змагань серед 

учнівської молоді «Патріот»   

 

Квітень Зелінський Ю.І.  

29.  Про створення атестаційних та 

апеляційних комісій для проведення 

державної підсумкової атестації у 

навчальних закладах міського 

підпорядкування у 2014/2015 

навчальному році 

Квітень-

травень 

Шепель В.М.  

30.  Про підсумки творчого конкурсу для 

педагогічних працівників на кращий 

дистанційний курс в системи 

дистанційного навчання «Доступна 

освіта» 

Травень Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 
 

31.  Про організацію відпочинку та 

оздоровлення дітей та підлітків міста 

Харкова у 2015 році 

Травень Воробйова Н.М. 

Білогрищенко Н.П. 
 

32. 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 2015 

року 

Травень  Тарасенко І.М.   

33.  Про  організацію дитячого закладу 

праці та відпочинку з цілодобовим 

перебуванням на базі комунального 

закладу «Харківський навчально-

виховний комплекс «школа-інтернат І-ІІ 

ступенів - дошкільний навчальний 

заклад (дитячий садок)» № 14 

Харківської міської ради»  у 2015 році 

Травень  Воробйова Н.М. 

 

 

34.  Про створення комісії з перевірки 

готовності та своєчасного відкриття  

дитячого закладу праці та відпочинку з 

цілодобовим перебуванням на базі 

комунального закладу «Харківський 

навчально-виховний комплекс «школа-

інтернат І-ІІ ступенів - дошкільний 

навчальний заклад (дитячий садок)» № 

14 Харківської міської ради»  влітку 

2015 року 

Травень  Воробйова Н.М. 

 

 

35.  Про вивчення стану організації літнього 

відпочинку та оздоровлення дітей 

улітку 2015 року 

Травень  Воробйова Н.М. 
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36.  Про підготовку навчальних закладів до 

роботи в осінньо-зимовий період 2015-

2016 років 

Травень Костюшин О.С.  

37.  Про підготовку та організований 

початок 2015/2016 навчального року в 

загальноосвітніх навчальних закладах 

м. Харкова 

Червень Шепель В.М.  

38.  Про організацію та проведення міської 

педагогічної конференції 

Червень Дулова А.С.  

39.  Про проведення огляду навчальних 

закладів міста щодо їх готовності до 

нового 2015/2016 навчального року 

Червень Стецюра Т.П.  

40. 5 Про посилення профілактичної роботи 

щодо запобігання нещасним випадкам з 

учнями та вихованцями закладів освіти 

м. Харкова в 2015/2016 навчальному 

році 

Серпень  Тарасенко І.М.   

41.  Спільний наказ  Департаменту охорони 

здоров’я та Департаменту освіти 

Харківської міської ради «Про 

організацію проведення профілактик-

них медичних оглядів учнів 

загальноосвітніх  навчальних закладів 

усіх типів та форм власності м. Харкова 

до початку 2015/2016 навчального 

року» 

Серпень Тарасенко І.М.   

42.  Про упорядкування роботи з організації 

навчання за індивідуальною та 

екстернатною формами у 

загальноосвітніх навчальних закладах 

міста 

Серпень Удальцова Н.О.  

43.  Про підсумки огляду навчальних 

закладів міста щодо їх готовності до 

нового 2015/2016 навчального року 

Серпень Стецюра Т.П.  

44.  Спільний наказ  Департаменту охорони 

здоров’я та Департаменту освіти 

Харківської міської ради «Про 

організацію та проведення поглиблених 

профілактичних медичних оглядів учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

усіх типів та форм власності м. Харкова 

у 2015/2016 навчальному році» 

Вересень  Тарасенко І.М.  

 

 

45.  Про роботу навчальних закладів з 

порталом «Україна. ІСУО 

(інформаційна система управління 

освітою)» 

Вересень Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

 

46.  Про введення до штатних розписів 

навчальних закладів та установ освіти 

додаткових штатних одиниць    

Вересень  Примак Т.М.  

47.  Про затвердження складу атестаційної 

комісії Департаменту освіти на 

2015/2016 навчальний рік 

Вересень Подаруєва С.В.  

48.  Про проведення огляду-конкурсу на Вересень Зелінський Ю.І.  
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визначення кращого загальноосвітнього 

навчального закладу міста з організації 

роботи з допризовною молоддю і 

військово-патріотичного виховання 

підростаючого покоління 

49.  Про проведення атестації методистів 

Науково-методичного педагогічного 

центру та педагогічних працівників 

навчальних закладів міського 

підпорядкування у 2015/2016 

навчальному році 

до 20.10.2015 Подаруєва С.В.  

50.  Про початок опалювального сезону в 

закладах освіти м. Харкова у 2015 році 

Жовтень Спасібо В.М.  

51.  Про підсумки перевірки роботи 

адміністрації шкіл щодо виконання ст. 

35 Закону України «Про освіту» та ст. 6 

Закону України «Про загальну середню 

освіту» 

Жовтень Шепель В.М.  

52. 6 Про підсумки роботи з обліку 

продовження навчання та працевлашту-

вання випускників 9-х, 11-х класів 

2015 року 

Жовтень Літвінова В.В.  

53.  Про підсумки організації відпочинку та 

оздоровлення дітей та підлітків міста 

Харкова у 2015 році 

Жовтень Воробйова Н.М. 

 

 

54.  Про вивчення стану організації 

харчування вихованців дошкільних 

навчальних закладів та учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів     

м. Харкова 

Жовтень Воробйова Н.М. 

Білогрищенко Н.П. 

Коротка Л.В. 

 

 

55.  Про вивчення стану цільового 

використання навчальними закладами 

комунальної форми власності 

м. Харкова послуг Інтернет-зв’язку, 

придбаних за кошти міського бюджету. 

Жовтень Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

Гостіннікова А.С. 

 

56.  Про  організацію проведення  

профілактичних медичних оглядів учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

усіх типів і форм власності міста 

Харкова після закінчення осінніх 

шкільних канікул 2015/2016 

навчального року  

 Жовтень  Тарасенко І.М.  

  

 

 

57.  Про проведення урочистого прийому 

Харківським міським головою 

стипендіатів «Обдарованість», 

«Кращий учень навчального закладу» 

 Жовтень  Дулова А.С. 

Реформат М.І. 

 

 

58.  Про організацію та проведенні ІІ 

(міського) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у загальноосвітніх 

навчальних закладах міської мережі 

м. Харкова 

 Жовтень  Демкович Т.О.  

59.  Про проведення міського конкурсу Листопад Подаруєва С.В.  
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«Учитель року – 2016»   

60.  Про підсумки конкурсу-захисту на 

кращу модель інформатизації 

навчального закладу «Шкільний 

інформаційний світ-2015» 

Листопад Рубаненко-

Крюкова М.Ю. 

 

61.  Про результати огляду-конкурсу на 

визначення кращого загальноосвітнього 

навчального закладу міста з організації 

роботи з допризовною молоддю і 

військово-патріотичного виховання 

підростаючого покоління 

Листопад Зелінський Ю.І.  

62. 4 Про запобігання всім видам дитячого 

травматизму серед учнів  та вихованців 

навчальних закладів міста під час  

проведення новорічних, різдвяних свят і 

зимових шкільних канікул 2015/2016 

навчального року 

Грудень  Тарасенко І.М.   

63.  Про проведення та підсумки 

проведення міських учнівських турнірів 

і конкурсів 

згідно з 

календарем 

проведення 

Гостиннікова О.М.  

64.  Про участь учнів ЗНЗ м. Харкова у 

фінальних етапах Всеукраїнських 

учнівських турнірів 

згідно з 

календарем 

проведення 

Гостиннікова О.М.  

 

Додаток 2.  Обов’язкові рішення міськвиконкому з питань діяльності навчальних 

закладів  

№ 

з\п 
                         Зміст Термін 

Відповідальний 

 

1.  Про організацію харчування учнів та 

вихованців у 2015 році 

І засідання виконавчого 

комітету (січень) 

Примак Т.М. 

Воробйова Н.М. 

2.  Про затвердження мережі навчальних 

закладів системи освіти м. Харкова на 

2015/2016 навчальний рік 

ІІ половина вересня – 

І половина жовтня 

 

Примак Т.М. 

 
Додаток 3.  Графік проведення особистих прийомів громадян директором 

Департаменту освіти Харківської міської ради на 2015 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 Будинок рад 

(вул. Сумська, 64)  

Виїзні прийоми 

Дата 

проведення 

Час 

проведення 

Місце проведення Адреса 

15.01.2015 16.00-18.00 Управління освіти адміністрації 
Московського району 

(кабінет начальника управління) 
вул. Блюхера, 27-Г 

05.02.2015 16.00-18.00 Управління освіти адміністрації 
Орджонікідзевського району 

(кабінет начальника управління) 
вул. 2-ої П’ятирічки, 26 

05.03.2015 16.00-18.00 Управління освіти адміністрації 
Фрунзенського району 

(кабінет начальника управління) 
вул. Танкопія, 15/2 

02.04.2015 16.00-18.00 Управління освіти адміністрації пр. Московський, 38 
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Червонозаводського району 
(кабінет начальника управління) 

07.05.2015 16.00-18.00 Управління освіти адміністрації 
Дзержинського району 

(кабінет начальника управління) 
вул. Шекспіра,8 

04.06.2015 16.00-18.00 Управління освіти адміністрації 
Київського району 

(кабінет начальника управління) 
вул. Чернишевська, 26 

02.07.2015 16.00-18.00 Управління освіти адміністрації 
Комінтернівського району 

(кабінет начальника управління) 
вул. Плеханівська, 94 

06.08.2015 16.00-18.00 Управління освіти адміністрації 
Ленінського  району 

(кабінет начальника управління) 
вул. Ярославська, 10 

03.09.2015 16.00-18.00 Управління освіти адміністрації 
Московського району 

(кабінет начальника управління) 
вул. Блюхера, 27-Г 

01.10.2015 16.00-18.00 Управління освіти адміністрації 
Орджонікідзевського району 

(кабінет начальника управління) 
вул. 2-ої П’ятирічки, 26 

05.11.2015 16.00-18.00 Управління освіти адміністрації 
Фрунзенського району 

(кабінет начальника управління) 
вул. Танкопія, 15/2 

03.12.2015 16.00-18.00 Управління освіти адміністрації 
Червонозаводського району 

(кабінет начальника управління) 
пр. Московський, 38 

Додаток 4. План роботи Ради керівників навчальних закладів м. Харкова 

 
№ 

з/п  

      Найменування  

              заходу 

Термін 

проведення 

    Місце 

проведення 

Відповідальна 

особа 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  Засідання ради керівників 

закладів освіти м. 

Харкова: Обговорення 

проекту Концепції 

розвитку освіти України 

на період 2015-2025 років 

Січень 

2015 

НМПЦ Харківські ліцеї, 

гімназії, НВК, 

спеціалізовані, 

загальноосвітні 

та приватні, 

позашкільні, 

дошкільні 

навчальні 

заклади 

 

2. Конференція: «Принципи  

гнучкого здобуття освіти 

«впродовж життя»: 

проблеми, досвід, 

перспективи (з питань 

реалізації основних 

положень Концепції 

розвитку освіти України 

на період 2015-2025» 

Лютий-

березень 

2015 

 Батьківська рада, 

вчителі, 

керівники 

навчальних 

закладів усіх 

типів і форм 

власності 

 

 

3. 

Семінар-тренінг: «Шляхи 

управління конфліктними 

ситуаціями, що виникають  

у педагогічному 

колективі» 

Жовтень 

2015 

Департамент 

освіти 

Харківської 

міської ради  

(НМПЦ) 

Психологічна 

служба ДО ХМР;  

Рада керівників; 

Харківські ліцеї, 

гімназії, НВК, 

спеціалізовані, 

загальноосвітні 

та приватні, 
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позашкільні, 

дошкільні 

навчальні 

заклади 

4. Звіт про роботу ради 

керівників закладів освіти 

м. Харкова 

Грудень 

2015 

   НМПЦ Голова ради 

керівників 

закладів освіти  

м. Харкова 

 

 

Додаток 5. Перелік загальноміських освітянських масових заходів, у яких беруть 

участь навчальні заклади системи освіти міста 

 

№ 

з\п 
Назва заходу 

Термін 

виконання 

 

Відповідальні 

 

1.  Малі олімпійські ігри «Діти Харківщини» Січень-травень Зелінський Ю.І. 

2.  Міський фестиваль-конкурс дитячої творчості 

«Маленький крок на велику сцену» 

Лютий – березень Боровська С.В. 

3.  Міська тематична виставка творчих робіт 

«Різдвяна казка» 

23.12.2014-

15.02.2015 

Боровська С.В. 

4.  Міська виставка-конкурс «Світ техніки в 

дитячих руках» 

23-27.03.2015 Боровська С.В. 

5.  Пробне зовнішнє незалежне оцінювання 

з української мови і літератури на 

безкоштовній основі для випускників 11-х 

класів пільгових категорій загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Квітень Літвінова В.В. 

6.  Міська тематична виставка творчих робіт 

«Весняний настрій» 

01.03-28.04.2015 Боровська С.В. 

7.  Міські відкриті змагання з авіамодельного 

спорту (кордові моделі) серед учнівської 

молоді та юнацтва м. Харкова 

18.04.2015 Боровська С.В. 

8.  Міський етап Всеукраїнської виставки-

конкурсу декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій 

край» 

28.04-14.05.2015 Боровська С.В. 

9.  Міські відкриті змагання з метальних та 

схематичних планерів серед учнівської молоді 

та юнацтва 

09.05.2015 Боровська С.В. 

10.  Всеукраїнські відкриті змагання на Кубок 

Українського державного центру позашкільної 

освіти з судномодельного спорту 

(радіокеровані яхти) 

Травень-червень Боровська С.В. 

11.  
Міські заходи щодо відзначення Дня захисту 

дітей 

Червень 

 
Левада Т.О. 

12.  Міська тематична виставка творчих робіт 

«Осіння палітра» 

20.09-30.10.2015 Боровська С.В. 

13.  Міська виставка – конкурс «Слобожанська 

мозаїка» 

29.10-19.11.2015 Боровська С.В. 

14.  Міський фестиваль мистецтв «Осінній 

вернісаж» 

в період осінніх 

шкільних канікул  

Боровська С.В. 
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15.  Міський фестиваль авторської та туристської 

пісні «Стежинка – 2015» 

14-15.11.2015   Боровська С.В. 

16.  

Новорічні свята для дітей пільгових категорій, 

які проводяться під патронатом міського 

голови Г.А. Кернеса 

Грудень Левада Т.О. 

17.  

Новорічні свята для учнів 1-4-х класів, які 

проводяться під патронатом міського голови 

Г.А. Кернеса 

Грудень Левада Т.О. 

18.  

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 

(протягом 

навчального року) 

Зелінський Ю.І. 

19.  Ігри шкільного Чемпіонату міста Харкова 

команд КВК 

Згідно з графіком 

проведення 

Чемпіонату 

Дзюба Т.В. 

 

Додаток 6. Перспективний план комплексного вивчення стану роботи управлінь 

освіти районів міста та підпорядкованих їм навчальних закладів з виконання 

законодавства в галузі освіти 

 
№ 

з/п 

Назва району 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.  Дзержинський  +        

2.  Жовтневий      +    

3.  Київський        + 
 

4.  Комінтернівський +         

5.  Ленінський   +       

6.  Московський    +      

7.  Орджонікідзевський       +   

8.  Фрунзенський         + 

9.  Червонозаводський     +     

 

Перспективний план контролю діяльності навчальних закладів м. Харкова 

(до 2019 року) 
№

 

з/п 

Тематика перевірок Скоро-

чення 

Терміни 

вико-

нання 

2015 

рік 

2016 

рік 

2017 

рік 

2018 

рік 

2019 

рік 

1 Вивчення стану управлінської 

діяльності навчальних закладів міста 

та районних управлінь освіти з 

питань охорони життя і здоров’я 

вихованців та запобігання усім видам 

дитячого травматизму. Вивчення 

системи роботи РМК (ІМЦ) щодо 

координації діяльності Шкіл 

сприяння здоров'ю. 

ЗДТ січень-

грудень 
Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

2 Організація навчання у 

пенітенціарних установах. 
НПУ лютий  С П С С С 

3 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 
МЗ листопад С С П С С 
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виконання мовного законодавства у 

ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ міста. 

4 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо нормативності 

ведення ділової документації у ДНЗ, 

ЗНЗ, ПНЗ міста. 

ДД лютий Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

5 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо забезпечення 

інформатизації освіти та роботи 

навчальних закладів м. Харкова з 

програмним комплексом «Міська 

освітня мережа». «Створення в 

шкільних бібліотеках-медіатеках 

системи повноцінного забезпечення 

фахових інформаційних потреб 

учасників навчально-виховного 

процесу». 

ІОБМ березень-

квітень 
С С С П С 

6 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації навчання 

за індивідуальною та екстернатною 

формами навчання в навчальних 

закладах міста. 

ІЕФН березень-

червень 
Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

7 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

харчування в навчальних закладах 

міста. 

ОХ березень 

, 

листопад 

Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

8 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації роботи з 

дітьми, які віднесені до спеціальних 

медичних груп та щодо організації 

фізкультурно-оздоровчої та 

спортивно-масової роботи. 

СМГ-

ФОСМ 

квітень 

(СМГ) і 

жовтень 

(ФОСМ) 

П С С С П 

9 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

закінчення навчального року та 

проведення державної підсумкової 

атестації у загальноосвітніх 

навчальних закладах усіх типів і 

форм власності м. Харкова. 

ЗНР червень-

липень 
Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

10 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

відпочинку та оздоровлення дітей у 

навчальних закладах міста. 

ОВО червень-

липень 
Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

11 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

навчально-виховного процесу на 

початку навчального року та обліку 

дітей шкільного віку. 

ПНР вересень-

жовтень 
Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

12 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

медичного обслуговування дітей та 

обстеження працівників навчальних 

закладів міста. 

МО вересень-

жовтень 
С П С С С 

13 Вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації 

профільного навчання. Вивчення 

стану організації профільного 

навчання та науково-методичного 

ПН жовтень-

листопад 
С С С С С 
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забезпечення в районах міста. 

14 Про стан дотримання законодавства з 

охорони прав дитинства, соціального 

захисту дітей, профілактичної роботи 

щодо запобігання правопорушенням 

та злочинам серед дітей у навчальних 

закладах міста. 

СЗ-ПП жовтень-

листопад

, 

березень-

квітень 

Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

15 Вивчення стану організації виховної 

роботи в навчальних закладів міста. 
ВР вересень-

жовтень 
С С С П С 

16 Організація проведення осінніх, 

зимових, весняних канікул учнів у 

навчальних закладах міста. 

ОЗВК протягом 

року 
З З З З З 

17 Вивчення стану роботи з питань 

охорони праці у навчальних 

закладах.  

ОП лютий-

березень 
Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

18 Вивчення стану дотримання 

положень нормативних документів з 

трудового законодавства у 

навчальних закладах. 

ТЗ жовтень-

листопад 
Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

19 Про стан дотримання нормативності 

при залученні та використанні 

позабюджетних коштів. 

ВПК жовтень-

листопад 
П С С С П 

20 Вивчення стану дотримання 

законодавства з охорони прав 

дитинства у навчальних закладах 

міського підпорядкування. 

ОПМП лютий Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

Щ

П 

21 Аналіз діяльності позашкільних 

навчальних закладів по залученню 

дітей та молоді до науково-технічної 

творчості. 

НТТ березень 

– травень 
П С С С П 

22 Вивчення стану цільового 

використання 

навчальними закладами комунальної 

форми  

власності м. Харкова комп’ютерної,  

мультимедійної техніки та послуг 

Інтернет-зв’язку,  

придбаних за кошти міського 

бюджету та цільового використання 

бюджетних коштів. 

ЦВК листопад Н

НКТ 

Н

НКТ 

Н

НКТ 

Н

НКТ 

Н

НКТ 

Легенда таблиці 

З розгляд питання лише за звітами (канікули). 

П розгляд питання за підсумками перевірок, 2 перевірки на рік. 

С розгляд питання за статистикою - 6 напрямків роботи щороку. 

НКТ перевірка в міру надходження нової комп'ютерної техніки. 

ЩП щорічна перевірка - 11 перевірок щороку. 

  Усього на рік - 14 перевірок (із 22 можливих напрямків діяльності). 20-й - стосується 

лише навчальних закладів міського підпорядкування, 21-й – лише ПНЗ. 

 

Погоджено із заступником директора Департаменту освіти, начальниками 

відділів Департаменту освіти, групи МТЗ та директором НМПЦ: 

 

Стецюра Т.П.    Дулова А.С.    Примак Т.М. 

Шепель В.М.    Леонова А.М.   Костюшин О.С. 

Закіпний М.М.    Коротка Л.В.    


