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РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ   ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ 

ОСВІТИ У 2010 РОЦІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2011 РІК 
Упродовж 2010 року Департаментом освіти, установами освіти і навчальними 

закладами міста здійснювалась цілеспрямована робота щодо реалізації державної 

політики в системі освіти, Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, 

виконання Указу Президента України від 20.03.2008 №244/2008 «Про додаткові заходи 

щодо підвищення якості освіти в Україні», постанов Уряду України, нормативно-

інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, державних, регіональних 

та міських програм у галузі освіти; оптимізації мережі закладів, створення умов для їх 

функціонування; забезпечення комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного і 

управлінського процесів; створення безпечних та комфортних умов для навчання та 

виховання дітей, розвитку їх творчих здібностей. 

Поліпшенню якості дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, 

створенню умов для рівного доступу до якісної освіти сприяло розв'язання комплексу 

питань кадрового та матеріально-технічного забезпечення, формування мережі 

навчальних закладів відповідно до запитів населення, модернізація змісту освіти, 

утвердження ідеї державно-громадського управління освітою.  

У місті стабільно функціонує система освіти, що забезпечує конституційне право 

кожного громадянина на доступну, безоплатну і якісну освіту.  

На початок 2010-2011 навчального року в місті функціонує 406 навчальних закладів 

комунальної форми власності (торік 405). Серед них 180 загальноосвітніх шкіл, 5 вечірніх, 

загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів №14 міського підпорядкування, 5 

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, міський дитячий будинок «Родина» для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 186 дошкільних та 28 

позашкільних навчальних закладів. Діють 27 навчальних закладів, які не входять до 

комунальної власності міста (торік 28): 16 приватних шкіл, 2 навчально-виховних 

комплекси державної форми власності, 7 приватних і 2 відомчих дошкільних навчальних 

заклади. 
  

Дошкільна освіта 

Згідно з проведеним обліком у місті мешкає 65 892 дитини від народження до 

шести років (більше ніж торік на 1095 дітей).  

 

Кількість дітей віком від 0 до 6 років, що мешкають на закріплених за 

дошкільними навчальними закладами територіями обслуговування 

 

Район Кількість дітей станом на 01.09.2010 

Дзержинський 8910 

Жовтневий 4182 

Київський 8923 

Комінтернівський 6145 

Ленінський 5147 

Московський 13995 

Орджонікідзевський 7141 

Фрунзенський 6863 

Червонозаводський 4586 

Усього по місту: 65 892 

 

У місті сформована мережа навчальних закладів, яка в цілому задовольняє 

конституційне право громадян на отримання доступної та якісної дошкільної освіти. 

Функціонує 215 навчальних закладів різних типів та форм власності (торік 212): 
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- комунальної форми власності – 195 закладів (186 ДНЗ і 9 НВК); 

- приватної форми власності – 16 закладів (7 ДНЗ і 9 НВК); 

- відомчі – 4 заклади (2 ДНЗ і 2 НВК); 

 

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

 

Район Усьог

о ДНЗ 

та 

НВК 

Форма власності ДНЗ Форма власності НВК 

Комунальн

а 

Приватн

а 

Відомч

і 

Комунальн

а 

Приватн

а 

Відомч

і 

Дзержинський 31 24 2 - 3 1 1 

Жовтневий 13 11 1 - 1 - - 

Київський 34 29 - 2 - 2 1 

Комінтернівський 18 15 1 - 1 1 - 

Ленінський 22 20 - - - 2 - 

Московський 36 34 1 - - 1 - 

Орджонікідзевськи

й 

20 19 - - 1 - - 

Фрунзенський 22 16 1 - 3 2 - 

Червонозаводський 19 18 1 - - - - 

Усього ДНЗ та НВК 215  186 7 2 9 9 2 

У них дітей 37 990 35 580 381 210 1226 443 150 

 

У зазначених навчальних закладах  навчається та виховується майже 38 тис. дітей 

віком від року до шести, що більше ніж торік на 1073 дитини.  

До складу дошкільних навчальних закладів міста входять 57 ДНЗ комбінованого і 

компенсуючого типу. Робота 256 груп (4920 дітей) в цих навчальних закладах  спрямована 

на корекцію психофізичних вад, на лікування та реабілітацію дітей. Харчування для дітей 

з особливими потребами безкоштовне. 

Загальний відсоток ДНЗ комбінованого та компенсуючого типу становить 31,3% 

(торік 30%). Кількість ДНЗ комбінованого типу збільшилась на 3 одиниці у Жовтневому, 

Київському та Московському районах (було 44 стало 47). Кількість ДНЗ компенсуючого 

типу залишилось без змін, тільки на одну санаторну групу збільшилась у ДНЗ №450 

Дзержинського району.  

 

Кількість ДНЗ комбінованого та компенсуючого типу  

(комунальної форми власності) 

 

Район Усього 

ДНЗ  

Кількість ДНЗ 

комбінованого 

типу, в них груп 

Кількість ДНЗ 

компенсуючого 

типу, в них груп 

Відсоток від 

загальної 

кількості ДНЗ 

Дзержинський 24 10\36 2 \23 50 

Жовтневий 11 9\29 1\4  90,9 

Київський 29 4\8 1\10 17 

Комінтернівський 15 4\29 - 26,6 

Ленінський 20 2\7 2\7  20 

Московський 34 6\21 1\ 10 20,5 

Орджонікідзевський 19 3\15 1\ 6  21 

Фрунзенський 16 3\19 2\17 31 

Червонозаводський 18 6\15 - 33 

Усього по місту: 186 47\179 (25,3%) 

3381 дитина 

10\77 (6%) 

1539 дітей  

31,3 
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Станом на 05.09.2010 рівень охоплення дітей дошкільною освітою становить 

69,4 % (торік – 68,4%). У порівнянні з минулим навчальним роком показник охоплення 

підвищився в усіх районах крім Київського та Червонозаводського. Найвищій відсоток 

охоплення дітей дошкільною освітою у Жовтневому та Комінтернівському, нижчій – у 

Київському районі. 

 

Охоплення дітей дошкільною освітою у м. Харкові (у відсотках) 

 
Район Відсоток охоплення дітей дошкільною 

освітою  

Дзержинський 70,6 

Жовтневий 74,6 

Київський 61,6 

Комінтернівський 74 

Ленінський 66,9 

Московський 67,7 

Орджонікідзевський 71,4 

Фрунзенський 70 

Червонозаводський 68 

Усього по місту: 69,4 

У місті мешкає 11 209 дітей 5-річного віку.  

 

Загальна кількість дітей 5-ти річного віку 

 

№ 

п/п 

Район Загальна кількість 5-ти річок  

1 Дзержинський 1852 

2 Жовтневий 709 

3 Київський 1244 

4 Комінтернівський 
1042 

5 Ленінський 
841 

6 Московський 
2225 

7 Орджонікідзевський 
1382 

8 Фрунзенський 
1140 

9 Червонозаводський 
774 

Усього по місту 11 209 

 

У ДНЗ та НВК усіх типів та форм власності навчається та виховується 10 138 

п’ятирічок.  

 

Кількість дітей 5-ти річного віку у ДНЗ (НВК) 

 

№ 

п/п 

Район Кількість 5-ти річок у ДНЗ та НВК 

1 Дзержинський 1654 

2 Жовтневий 634 

3 Київський 1072 
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4 Комінтернівський 
1001 

5 Ленінський 
764 

6 Московський 
2018 

7 Орджонікідзевський 
1293 

8 Фрунзенський 
1069 

9 Червонозаводський 
633 

Усього по місту 10 138 

 

З метою забезпечення умов для максимального охоплення дошкільною освітою 

дітей 5-річного віку в 30 ДНЗ (НВК) комунальної та приватної форми власності в усіх 

районах (крім Московського та Орджонікідзевського) у новому навчальному році 

функціонують 55 груп для 564 –х дітей. З 01.09.2010 додатково відкрито 12 груп у ДНЗ 

комунальної форми власності (3 групи у Дзержинському районі, 7 груп у Жовтневому, 2 у 

Київському) та одну групу у приватному ДНЗ Червонозаводського району. На 

сьогоднішній день у 23 ДНЗ комунальної форми власності, що становить 12% від 

загальної кількості ДНЗ, працює тільки 27 короткочасних груп (2,2%). Відповідно до 

нових нормативних вимог кількість цих груп є недостатньою.  

 

Кількість груп короткотривалого перебування 

Для 565 дітей 5-річного віку працюють 17 приватних груп, 86 груп при школах та 

позашкільних закладах; 315 п’ятирічок охоплені соціально-педагогічним патронатом та 

індивідуальними заняттями. Усього 880 дітей 5-ти річного віку охоплені різними формами 

дошкільної освіти. Із загальної кількості дітей 5-ти річного віку охоплено різними 

формами 11 018 дітей цього віку. 

 

 

 

 

Групи короткотривалого перебування в ДНЗ (НВК) 
Усього 

Район Комунальна власність Приватна власність 

 

Кількість 

ДНЗ 

(НВК) 

В них 

груп 

В них 

дітей 

Кількість 

ДНЗ 

(НВК) 

В них 

груп 

В них 

дітей 

ДНЗ 

НВК 
груп дітей 

Дзержинський 7 8 73 1 5 40 8 13 113 

Жовтневий 6 9 92 - - - 6 9 92 

Київський 4 4 39 1 11 130 5 15 169 

Комінтернівський - - - 1 5 60 1 5 60 

Ленінський - - - 1 НВК 3 30 1 3 30 

Московський - - - - - - - -  

Орджонікідзевський - - - - - - - - - 

Фрунзенський 

6 ДНЗ 

 

2 НВК 

6 

 

3 

60 

 

32 

- - - 8 9 92 

Червонозаводський - - - 1 1 8 1 1 8 

Усього по місту: 

23 ДНЗ 

2 НВК 

27 

3 

264 

32 

4 

1 

22 

3 

238 

30 30 55 564 

25 30 296 5 25 268 
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Інші форми здобуття дошкільної освіти дітей 5-ти річного віку 

Загальний відсоток охоплення дітей 5-ти річного віку дошкільною освітою 

становить 98,3%. Це більше ніж торік на 2,8%. В усіх районах відсоток збільшився, крім 

Київського району. Високий показник у Дзержинському, Жовтневому, Комінтернівському 

та Московському районах.  

 

Охоплення дітей 5-ти річного віку дошкільною освітою (у відсотках) 

 

Район Загальний відсоток охоплення 

дошкільною освітою 

дітей 5-ти річного віку 

Дзержинський 99 

Жовтневий 100 

Київський 94,5 

Комінтернівський 99 

Ленінський 98 

Московський 99 

Орджонікідзевський 98,7 

Фрунзенський 97,8 

Червонозаводський 98,7 

Усього по місту: 98,3 

 

Проводиться цілеспрямована робота з виконання міської програми «Розвиток 

дошкільної освіти м. Харкова на 2007-2010 роки» щодо поетапного відкриття додаткових 

груп та нових дошкільних навчальних закладів.  

З 01.09.2010 відкрито новий ДНЗ № 355 у Комінтернівському районі, створено ДНЗ № 

4 у Київському районі. Слід відзначити успішну роботу управлінь освіти 

Комінтернівської, Київської та Фрунзенської районних у м. Харкові рад з питань 

відкриття нових ДНЗ. Додатково відкрито 33 групи для 520 вихованців (торік 35 груп), із 

них 12 груп короткотривалого перебування. 

 

Кількість додатково відкритих груп з 01.09.2010 

Район Кількість груп, навчальних закладів  

Дзержинський 4     (ДНЗ №№ 51,445,446,450). Короткотривалих-3 групи. 

Район 

Інші форми здобуття дошкільної освіти 

Групи при ЗОШ  
Приватні групи                                    

(фізичні особи)  

Групи при 

позашкільних закладах  

Дзержинський 6 8 2 

Жовтневий 2 1 0 

Київський 15 3 0 

Комінтернівський 11 0 5 

Ленінський 10 0 0 

Московський 14 7 4 

Орджонікідзевський 0 2 4 

Фрунзенський 3 2 1 

Червонозаводський 0 2 1 

 
61/385 25/96 17/84 



9 

 

Жовтневий 8     (ДНЗ №№ 15,18,32,231,286). Короткотривалих-7 груп. 

Київський 4     (ДНЗ № № 180,413,248,410). Короткотривалих-2 групи. 

Комінтернівський 6     (ДНЗ №355,НВК №112 ) 

Ленінський 0 

Московський 6     (ДНЗ №№ 70,79,125,292,367)  

Орджонікідзевський 2     (ДНЗ №№ 378,457) 

Фрунзенський 3     (ДНЗ № 311)  

Червонозаводський 0  

Усього по місту: 23 заклади освіти. 33 групи (520 дітей), з них: 

- 12 груп з короткотривалим перебуванням для 120 дітей; 

- 4 групи для 60 дітей ясельного віку; 

- 17 груп для 340 дітей дошкільного віку. 

 

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

ти; 10,5-ти; 12-ти, 24-х годинним графіком роботи. Успішно реалізується державна мовна 

політика. Скориговано перспективні плани розвитку мережі груп дитячих садків, перших 

класів загальноосвітніх шкіл у відповідності до єдиного мовного режиму. 

 

Загальна середня освіта 

У 2010-2011 навчальному році функціонують 186 загальноосвітніх навчальних 

закладів, у тому числі загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів – 107, ліцеїв – 10, гімназій – 22, 

навчально-виховних комплексів – 10, спеціалізованих шкіл – 31,  вечірніх шкіл – 5  і  1 

школа-інтернат. 

  У 2010-2011 навчальному році у 180 загальноосвітніх навчальних закладах (без 5 

вечірніх шкіл та школи-інтернату) функціонує 3655  класи, у них 96891 учнів. У порівнянні 

із минулим 2009-2010 навчальним роком кількість класів зменшилась на 119, учнів - на 

3254. 

Показник середньої наповнюваності по місту у 2010-2011 навчальному році складав 

26,6 учнів на один клас, як і  у минулому році. 

Порівняльна таблиця мережі навчальних закладів  міста за три навчальних роки: 

 Назва навчальних закладів  2008-2009 2009-2010 2010-2011 

 Комунальні заклади    

1 Загальноосвітні навчальні заклади 180 180 180 

 у т.ч. ліцеїв 10 10 10 

           гімназій 22 22 22 

           спеціалізованих 30 31 31 

 навчально-виховних   комплексів 11 10 9 

 у т.ч. класів 3809 3774 3655 

          учнів 101251 100145 96891 

 Груп продовженого дня 447 399 410 

 в  них учнів 13410 11946 12289 

2 Школа – інтернат №14 1 1 1 

 у т.ч. класів 11 11 11 

          учнів 196 174 168 

3 Вечірні загальноосвітні  школи 5 5 5 

 у т.ч. класів 116 103 99 

          учнів 2863 2575 2411 

4 Міжшкільні навчально-виробничі комбінати 5 5 5 

 у т.ч. груп 94 87 106 

     учнів 1932 1823 2118 

5 Приватні загальноосвітні навчальні заклади 21 20 18 

 у т.ч. класів 220 209 214 

          учнів 2751 2607 2515 
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Аналіз діючої мережі навчальних закладів  з українською мовою навчання та 

мовою національних меншин.  

Процес впровадження державної мови в усі сфери життєдіяльності міста 

відбувається з урахуванням історичних та територіальних умов нашого регіону. Згідно з 

потребою населення впроваджується українська та російська мови і в навчальних закладах  

міста.         

          Мережа загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності щодо 

мов навчання за останні п`ять років розподіляється таким чином: 

 

        У 2010-2011 навчальному році на два заклади збільшився кількісний склад шкіл з 

українською мовою навчання, на один заклад – з російською мовою навчання, зменшилося 

на три заклади двомовних шкіл.  

    Було здійснено перехід: ХЗОШ № 44 Комінтернівського району з двомовної стала 

російськомовною. Поступово здійснюється перехід на державну мову функціонування 

навчально-виховних закладів нового типу (ліцеї, гімназії,спеціалізовані школи, НВК). ХСШ 

№85,119 Орджонікідзевського району з двомовних  закладів змінили статус на  

україномовні.   

  Простежується тенденція щодо зменшення кількості двомовних шкіл. Два роки 

поспіль збільшується кількість російськомовних та  україномовних ЗНЗ. Не зважаючи  на 

те, що збільшується кількість україномовних шкіл, усього загальноосвітніх навчальних 

закладів, де діти можуть здобувати освіту українською мовою 127, що на 1 заклад менше у 

порівнянні з минулим роком (було 128 шкіл) і складає  71 % від загальної кількості шкіл. 

Функціонують як російськомовні гімназії №№ 1, 45, 65, 23, 43 ліцей № 9, спеціалізовані 

школи №№ 3, 17,  109, 132, 170, 181, НВК №179. 

 

 

 
  У 2010-2011 навчальному році  180 загальноосвітніх навчальних закладів  розподіляються 

за мовами навчання та кількістю учнів  таким чином: 

- українська мова навчання – 91 ( 51%) навчальних закладів , 48636 учнів; 

 2006-2007 

навч.  рік 

2007-2008 

навч. рік 

2008-2009 

навч. рік 

2009-2010 

навч. рік 

2010-2011 

навч.  рік 

Кількість 

російськомовних шкіл 

51 51 51 52 53 

Кількість 

україномовних шкіл 

82  88  88  89  91 

Кількість двомовних 

шкіл 

47 41 41 39 36 

Учні, які навчаються 

російською мовою (%) 

43,1% 42,0% 41,1% 40,5% 40,3% 

Учні, які навчаються 

українською мовою 

(%) 

56,9% 58,0% 58,9% 59,5% 59,7% 
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-  російська мова навчання -   53  (29%) заклади освіти, 26663 учень; 

- двомовних навчальних закладів  -  36(20%) навчальних закладів , 21592 учнів 

(українською мовою навчається 9243 учнів, російською – 12346 учнів).  

   Усього українською мовою навчається 57882 учнів, що становить  59,7% від 

загальної кількості учнів, що лише  0,2 % більше, ніж у 2009-2010 навчальному році (у 

минулому навчальному році –   59548 учнів, що складало   59,5% від загальної кількості 

учнів); російською – 39009 учнів, що становить  40,3%, що, відповідно, на  0,2 % менше ніж 

у 2009-2010 навчальному році (у минулому навчальному році -  40597 учнів -  40,5%). Не 

зважаючи на те, що збільшується кількість російськомовних шкіл, зменшується відсоток 

учнів, які навчаються російською мовою. 

Харківська школа інтернат №14 навчає 168 вихованців українською мовою. З 5 

вечірніх шкіл – одна україномовна (347 учнів), а 4 російськомовних (в них навчається 2064 

учні).         

 У 2010-2011 н.р у м. Харкові функціонує 22 приватних навчальних заклади, в яких 

навчається 2674 учні. Мережа загальноосвітніх навчальних закладів приватної форми 

власності щодо мов навчання  розподіляється таким чином: 

 

Кількість ЗНЗ за мовами навчання приватної форми власності 

 

 
 

5 закладів україномовних (23%), 242 учні: 

   - «Початок мудрості» Жовтневого району; 

   - Харківський приватний торговельно-економічний ліцей у Дзержинському районі; 

   - Ліцей міського господарства, ліцей архітектури і будівництва, ліцей «Автодорожник» 

Київського району. 

2 заклади (9%): "Бiзнес-гiмназiя" (Московський район) та ліцей «Професіонал» 

(Київський район) функціонують як двомовні, в яких навчається 365 учнів. 

Усього 7 навчальних закладів (32%) недержавної форми власності, де навчається 607 

учнів,  які можуть здобувати освіту українською мовою. 

Інші 15 приватних закладів (68%) навчають дітей російською мовою.      

Із впровадженням профільного навчання у загальноосвітніх школах розширюється 

мережа профільних класів філологічного напряму, зокрема, української філології, та класів з 

поглибленим вивченням української мови та літератури; вивчається потреба та 

забезпечується відкриття класів даного профілю в навчальних закладах  міста. У 2010-2011 

навчальному році  у 32 закладах відкрито 37 класів української філології, де навчається 918 

учнів, 21 клас з поглибленим вивченням української мови та літератури (14 закладів), де 

навчається 542 учні.  

Заходами Галузевої програми поліпшення вивчення української мови у 

загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин на 

2008-2011 роки передбачено поетапний перехід у загальноосвітніх  навчальних закладах з 

навчанням мовами національних меншин на викладання ряду предметів (історії України, 
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географії України, трудового навчання, фізичної культури, захисту Вітчизни) українською 

мовою. У 2010-2011 навчальному році введені додаткові години за рахунок варіативної 

складової робочих навчальних планів на вивчення української мови та літератури,  історії 

України, географії України, математики, фізики, біології, хімії українською мовою у 

загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин. 

Слід зазначити, що ще з 1996 року в більшості загальноосвітніх навчальних закладів  з 

російською мовою навчання такі дисципліни, як: «Історія України», «Географія України 

”Захист Вітчизни”, фізична культура, факультативний курс Харківщинознавство”  

викладаються  українською мовою.  

Через систему освіти в повній мірі забезпечується право національних меншин на 

вивчення рідної мови. Так у місті у 2010-2011 н.р. функціонує спеціалізована школа №70 та 

НВК з ліцеєм «Шаалавім», ДНЗ №140 «ХаБад» з вивченням єврейської мови та культури; 

НВК № 181 «Дьонсурі» з вивченням корейської мови та культури; азербайджанські 

культурно-просвітницькі центри при ЗОШ №131 Дзержинського та ХЛ №9 Київського 

районів.                    

Якість освіти – національний пріоритет 

Найважливішою тенденцією сьогодення, яка визначає обличчя сучасного світу і 

пріоритети ХХІ сторіччя, є посилення уваги до проблеми якості освіти.  

Департаментом освіти Харківської міської ради здійснюється комплексний 

системний моніторинг якості освіти. Однією із складових якості освіти є  результати, які 

включають знання, уміння, особистісну позицію, пов’язані з національними завданнями у 

галузі освіти і з позитивною участю у суспільному житті.   

Медалісти 

У 2009-2010 навчальному році в 11-(12)-х класах загальноосвітніх навчальних 

закладах усіх типів і форм власності навчалося 9431 учень. Атестат про повну загальну 

середню освіту одержали 9425 випускників, що становить 99,9%. Не отримали атестат у 

денних закладах 2 учня (Московський район – 1, Червонозаводський – 1), у закладах з 

вечірньою формою навчання – 4 учня (Жовтневий – 2, Ленінський – 2). 

За результатами навчальних досягнень медалями нагороджено 439 випускника, що 

становить 5,0% від загальної кількості випускників денних навчальних закладів . Із них: 100 

срібних і 339 золотих медалей. У 2008-2009 навчальному році усього 394 медалі. Із них: 197 

срібних і 197 золотих. 

 

Міс

це у 

рей

тин

гу 

Район 

Навчалося 

в 11(12)-х 

класах 

 

Отримали  атестат Нагороджено медалями: 

Усього 

% 

від 

загальної 

кількості 

випускни

ків 

Усього % Золота 
Срібн

а 

Денна форма навчання 

3 Дзержинський 1376 1376 100 76 5,5 59 17 

2 Жовтневий 567 567 100 32 5,6 23 9 

1 Київський 1316 1316 100 94 7,1 73 21 

5 Комінтернівський 1030 1030 100 53 5,1 42 11 

4 Ленінський 530 530 100 28 5,3 22 6 

7 Московський 1792 1791 99,9 73 4,1 52 21 

8 Орджонікідзевський 887 877 100 32 3,6 28 4 

6 Фрунзенський 717 717 100 34 4,7 28 6 

9 Червонозаводський 444 443 99,8 11 2,5 9 2 

 ХФМЛ № 27 65 65 100 6 9,2 3 3 

 По місту 8724 8712 99,97 439 5,0 339 100 
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Вечірня форма навчання 

 Дзержинський 189 189 100 0 0 0 0 

Жовтневий 39 37 94,9 0 0 0 0 

Комінтернівський 62 62 100 0 0 0 0 

Ленінський 34 32 94,1 0 0 0 0 

Московський 162 162 100 0 0 0 0 

Орджонікідзевський 100 100 100 0 0 0 0 

Фрунзенський 15 15 100 0 0 0 0 

Червонозаводський 106 106 100 0 0 0 0 

По місту 707 703 99,4 0 0 0 0 

Усього 

3-4 Дзержинський 1565 1565 100 76 4,9 59 17 

2 Жовтневий 606 604 99,7 32 5,3 23 9 

1 Київський 1316 1316 100 94 7,1 73 21 

3-4 Комінтернівський 1092 1092 100 53 4,9 42 11 

5 Ленінський 564 562 99,6 28 5,0 22 6 

7 Московський 1954 1953 99,9 73 3,7 52 21 

8 Орджонікідзевський 987 987 100 32 3,2 28 4 

6 Фрунзенський 732 732 100 34 4,6 28 6 

9 Червонозаводський 550 549 99,8 11 2,0 9 2 

 ХФМЛ № 27 65 65 100 6 9,2 3 3 

 По місту 9431 9425 99,9 439 4,7 339 100 

 

Аналіз навчальних досягнень учнів 

Державна підсумкова атестація є формою контролю за відповідністю освітнього 

рівня випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти. У 2009- 2010 

навчальному році результати були такими: 

 

Усереднені показники результатів ДПА 

у 2009-2010 навчальному році 

І ступінь 

Міс

це у 

рейт

ингу 

Район 

 

Кількість 

учнів, які 

складали 

ДПА 

Достатній і високий рівень 

Укр.мова Укр.чит. Математик

а 

Рос.мова Рос.чит. Сер.по

казник 

Кільк

. 

% Кільк

. 

% Кільк

. 

% Кільк

. 

% Кільк

. 

% % 

2 Дзержинський 1243\854 1051 84,6 1141 91,8 987 79,4 731                                                                                                                                                                                                                                    85,6 795                                                                                                                                                                                     93,1 86,9 

8 Жовтневий 668\113 556 83,2 582 87,1 527 78,9 87 77,0 102 90,3 83,3 

1 Київський 1426\532 1206 84,6 1319 92,5 1187 83,2 475 89,3 500 94,0 88,6 

4 Комінтернівський   986\446 823 83,5 878 89,0 782 79,3 383 85,9 420 94,2 86,4 

9 Ленінський 656\205 544 83,0 582 88,7 478 72,9 163 79,5 184 89,8 82,8 

7 Московський 1743\882 1441 82,7 1537 88,2 1406 80,7 710 80,5 785 89,0 84,2 

6 Орджонікідзевський 993\221 801 80,7 882 88,8 781 78,7 185 83,7 207 93,7 85,1 

5 Фрунзенський 843\420 722 85,6 767 91,0 694 82,3 346 82,4 377 89,8 86,2 

3 Червонозаводський 508\191 437 86,0 450 88,6 413 81,3 164 85,9 174 91,1 86,6 

 Всього 9066\3864 7581  8138  7255  3244  3544   

 

ІІ ступінь 

 

Місце у 

рейтинг

у 

Район Достатній і високий рівень 

Укр.мова Математик

а 

Біологія Географія Іноз.мова Сер.показник 

Кільк % Кільк % Кільк % Кільк % Кільк % % 

3 Дзержинський 1049 74,0 1039 73,3 1070 75,5 1076 76,0 980 71,8 74,1 



14 

 

5 Жовтневий 583 68,8 588 69,4 630 74,5 627 74,0 505 66,3 70,61 

1 Київський 1359 75,9 1329 75,4 1484 82,9 1423 79,5 1279 74,6 77,7 

2 Комінтернівський    950 77,5 889 72,4 951 77,4 988 80,5 893 74,4 76,4 

4 Ленінський 543 71,0 515 67,3 529 69,2 564 73,7 514 72,1 70,7 

8 Московський 1535 67,2 1421 62,2 1578 69,0 1543 67,5 1598 69,9 62,7 

6 Орджонікідзевськ. 918 69,4 679 56,1 927 70,0 934 70,5 907 68,5 66,9 

7 Фрунзенський 776 67,7 696 60,8 845 73,7 772 58,3 715 67,6 65,6 

9 Червонозаводськ. 365 59,5 366 59,9 409 66,7 295 48,2 348 61,1 59,1 

 ФМЛ № 27 72 85,7 63 75,0 74 88,1 67 79,8 0 0 82,2 

 Всього            

 

ІІІ ступінь 

 

Сер 

едн 

ій по 

каз 

ник 

  % 

 

Зага 

льне 

міс-

це 

 

 

Район 

Середній і достатній рівень 

Укр. мова 

М
іс

ц
е 

у
 р

ей
т
и

н
гу

 

 

Математика 

М
іс

ц
е 

у
 р

ей
т
и

н
гу

 

 

Історія України 

М
іс

ц
е 

у
 р

ей
т
и

н
гу

 

 

С
к
л
ад

ал
и

 

Кількі

сь 

вис., 

дост 

% 

С
к
л
ад

ал
и

 

Кіль

кісь 

вис., 

дост 

% 

С
к
л
ад

а
л
и

 

Кіль

-

кіст

ь 

вис., 

дост 

% 

88,3 1 Дзержинський 1318 1150 87,3 1 835 697 83,5 1 780 733 94,0 2 

80,6 5 Жовтневий 555 445 80,2 5 358 254 70,9 6 290 263 90,7 5 

85,5 2 Київський 1265 1062 84,0 2 751 604 80,4 2 586 540 92,2 3 

82,5 4 Комінтернівський    1008 818 81,2 3 615 478 77,7 3 460 407 88,5 6 

 79,7 6 Ленінський 516 411 79,7 6 387 277 71,6 5 179 157 87,7 8 

77,9 8 Московський 1762 1374 78,0 8 1060 681 64,2 8 959 877 91,5 4 

79,3 7 Орджонікідзевськ. 877 696 79,4 7 492 346 70,3 7 478 422 88,3 7 

83,8 3 Фрунзенський 695 559 80,4 4 426 322 75,6 4 300 286 95,3 1 

67,7 9 Червонозаводськ. 428 283 66,1 9 219 130 59,4 9 242 188 77,7 9 

97,0  ФМЛ № 27 65 63 97,0  65 63 97,0  0 0 0  

  Всього 8489 6861 80,8  5208 3852 74,0  4274 3873 90,6  

 

Загальні результати 

 

Район Результати ДПА (достатній і високий рівень, 

%) 

Місце у 

рейтингу 

І 

ступінь 

ІІ 

ступінь 

ІІІ 

ступінь 

Середній 

показник 

Дзержинський 86,9 74,1 88,3 83,1 2 

Жовтневий 83,3 70,6 80,6 78,2 5 

Київський 88,6 77,7 85,5 83,9 1 

Комінтернівський    86,4 76,4 82,5 81,8 3 

Ленінський 82,8 70,7 79,7 77,7 6 

Московський 84,2 62,7 77,9 74,9 8 

Орджонікідзевський 85,1 66,9 79,3 77,1 7 

Фрунзенський 86,2 65,6 83,8 78,5 4 

Червонозаводський 86,6 59,1 67,7 71,1 9 

ФМЛ № 27 - 82,2 97,0 89,6  
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Рух учнів 

З 2005-2006 навчального року проводиться щомісячний аналіз руху учнів, який 

спрямований на формування контингенту учнів загальноосвітніх навчальних закладів та 

забезпечення обов'язкової повної загальної середньої освіти для всіх громадян України, 

надання їм якісної початкової, базової та повної загальної середньої освіти.  

Аналіз руху учнів на кінець 2009-2010 навчального року показав, що намітилась 

деяка стабільність у збереженні учнівського контингенту. 

 

Зміни у мережі  

навчальних закладів  комунальної форми власності (денні) протягом навчального 

року 

 

Навчальний рік 

Д
зе

р
ж

и
н

сь
к

и
й

 

Ж
о

в
т
н

ев
и

й
 

К
и

їв
сь

к
и

й
 

К
о

м
ін

т
ер

н
ів

сь
к

и
й

  

Л
ен

ін
сь

к
и

й
 

М
о

ск
о
в

сь
к

и
й

 

О
р

д
ж

о
н

ік
ід

зе
в

сь
к

и
й

 

Ф
р

у
н

зе
н

сь
к

и
й

 

Ч
ер

в
о

н
о

за
в

о
д

сь
к

и
й

 

П
о

 м
іс

т
у
 

2005-2006 - 132 - 136 - 48 - 260 - 128 - 124 - 126 - 39 - 81 - 1074 

2006-2007 - 102 - 53 - 55 - 120 - 184 - 137 - 103 - 113 - 82 - 949 

2007-2008 - 92 - 65 - 18 - 91 - 149 - 147 - 60 - 95 - 81 - 803 

2008-2009 - 114 - 56 - 80 - 148 - 39 - 94 - 46 - 89 - 29 - 695 

2009-2010 - 143 - 66 - 73 - 134 - 59 - 81 - 46 - 67 - 23 - 693 

 

Зміни у шкільній мережі протягом літа (без урахування набору до 1-х та 10-х 

класів), станом на 05.09: 

 

Район Денні (ком.) Денні (приват.) Вечірні Усього 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Дзержинський + 24 + 141 - 18 + 10 + 19 + 34 + 25 + 185 

Жовтневий - 58 - 63 - 2 + 5 + 3 + 45 - 57 - 13 

Київський - 97 - 17 - 61 + 43 0 0 - 158 + 26 

Комінтернівський - 41 - 54 - 78 - 2 + 14 - 86 - 105 - 142 

Ленінський + 31 + 20 - 6 - 5 + 30 + 12 + 55 + 27 

Московський - 158 - 71 - 30 - 30 + 70 + 138 - 118 + 37 

Орджонікідзевський - 121 - 10 0 0 + 49 + 85 - 72 + 75 

Фрунзенський - 13 - 13 - 4 - 28 0 0 - 17 - 41 

Червонозаводський - 28 - 17 0 0 + 28 + 49 0 + 32 

ХФМЛ № 27 + 57 + 101 0 0 0 0 + 57 + 101 

По місту - 404 + 17 - 199 - 7 + 212 + 277 - 391 + 287 

 

Найбільший рух Розглянемо рух учнів протягом вересня. 

Зміни у мережі  

навчальних закладів  комунальної форми власності (денні) протягом вересня 
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Навчальний рік 

Д
зе

р
ж

и
н

сь
к

и
й

 

Ж
о

в
т
н

ев
и

й
 

К
и

їв
сь

к
и

й
 

К
о

м
ін

т
ер

н
ів

сь
к

и
й

  

Л
ен

ін
сь

к
и

й
 

М
о

ск
о
в

сь
к

и
й

 

О
р

д
ж

о
н

ік
ід

зе
в

сь
к

и
й

 

Ф
р

у
н

зе
н

сь
к

и
й

 

Ч
ер

в
о

н
о

за
в

о
д

сь
к

и
й

 

П
о

 м
іс

т
у
 

2005-2006 - 20 - 37 + 31 - 64 - 24 - 59 - 21 - 45 - 22 - 261 

2006-2007 + 20 - 7 - 23 - 57 - 21 + 2 - 34 - 38 - 40 - 198 

2007-2008 - 33 - 41 + 38 - 12 - 13 - 79 - 21 - 44 - 22 - 227 

2008-2009 - 14 - 7 - 20 - 49 - 7 - 21 - 8 - 8 - 10 - 144 

2009-2010 - 51 - 30 - 13 - 29 - 23 - 42 - 18 - 36 - 33 - 275 

2010-2011 - 21 - 9 - 19 - 14 + 3 + 13 + 4 - 15 - 18 - 76 

Аналіз динаміки свідчить, що попередні зусилля не були марними. За вересень 2010 

року контингент учнів зменшився усього на 76 учнів, що значно менше, ніж у кожен з 

попередніх років. 

Розглянемо у розрізі районів (у кількісному і відсотковому відношенні): 

 

 
 

 
 

Взагалі по місту протягом вересня 2010 року контингент учнів зменшився на 0,08% 

від загальної кількості , яка була станом на 05.09.2010 (у 2009 році - на 0, 3%). 

Необхідно звернути увагу на кількість учнів, які прибули з-за кордону і більша 

частина батьків цих дітей не є громадянами України: 
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Район Кількість учнів, які прибули з-за кордону 

Влітку 2010 У вересні 2010 Усього 

Кількість Відсоток від 

загальної 

кількості 

прибувших 

Кількість Відсоток від 

загальної 

кількості 

прибувших 

Кількість Відсоток від 

загальної 

кількості 

прибувших 

Дзержинський 19 2,8 4 5,7 23 3,1 

Жовтневий 2 1,3 0 0 2 1,1 

Київський 15 3,8 1 1,4 16 3,4 

Комінтернівський 5 1,1 4 6,3 9 1,7 

Ленінський 0 0 0 0 0 0 

Московський 31 5,4 10 8,6 41 5,9 

Орджонікідзевський 6 2,3 3 4,6 9 2,8 

Фрунзенський 15 5,3 3 6,5 18 5,4 

Червонозаводський 7 5,8 2 8,7 9 6,3 

ХФМЛ № 27 0 0 0 0 0 0 

По місту 100 3,1 27 5,1 127 3,4 

 

Зарахування таких учнів потребує особливої уваги районних управлінь освіти і 

особистої відповідальності кожного керівника закладу освіти. 

Необхідно зазначити, що під постійним контролем знаходиться і підлягає 

систематичному аналізу рух учнів школи-інтернату № 14, навчальних закладів  приватної 

форми власності, вечірніх шкіл і шкіл з класами з вечірньою формою навчання (в тому 

числі класи у пенітенціарних установах). 

Мережа 

 вечірніх класів та учнів у них станом на 05.09.2010 

 

Район Усього Із них 

У вечірніх 

школах 

У денних 

школах 

У виправних 

колоніях 

У слідчому 

ізоляторі 

класів учнів класів учнів класів учнів класів учнів класів учнів 

Дзержинський 20 541 15 423 0 0 5 118 0 0 

Жовтневий 9 266 0 0 1 22 6 182 2 62 

Комінтернівський 2 45 0 0 2 45 0 0 0 0 

Ленінський 16 169 14 121 2 48 0 0 0 0 

Московський 23 606 16 471 0 0 7 135 0 0 

Орджонікідзевський 14 347 8 204 0 0 6 143 0 0 

Червонозаводський 15 437 11 330 0 0 4 107 0 0 

По місту 99 2411 64 1549 5 115 28 685 2 62 

В цілому у пенітенціарних установах навчається 31% учнів вечірніх класів. 

Режим роботи 

З вересня 2005 року більша частина навчальних закладів міста перейшли на 

п’ятиденний тиждень навчання. 

Поступово здійснюється перехід на навчання в одну зміну за рахунок: 

-  упорядкування загальної мережі класів; 

-  оптимального використання шкільних приміщень; 

-  використання вільних приміщень дошкільних навчальних закладів. 

Динаміка змін: 

 

Навчальний рік Навчаються у ІІ зміну 

Заклади освіти (кількість) Учнів (кількість) 

2006-2007 12 2209 

2007-2008 11 1799 
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2008-2009 11 1278 

2009-2010 10 1483 

2010-2011 8 1162 

 

У  2010-2011 навчальному році навчаються у ІІ зміни: 
 

Район Заклад Проектна 

потуж-

ність 

Усього у закладі Навчаються у ІІ зміну 

Класів Учнів Паралель 

класів 

Кількість 

класів 

Кількість 

учнів 

Дзержинський ХСШ № 50 680 17 441 5-Б 1 22 

7-Б 1 29 

Всього 2 51 

ХГ № 116 960 33 881 4-і 3 87 

5-і 3 71 

Всього 6 158 

Всього по 

району 

 8 209 

Жовтневий ХГ № 39 480 14 401 7-і 2 50 

підзміна 

ХСШ № 162 1176 39 1090 3-і 2 46 

4-і 3 86 

5-і 4 104 

Всього 9 236 

ХЗШ № 137 400 10 265 3-і,  4-і 2 46 

ХСШ № 93 680 19 469 3-і 2 46 

4-і 2 50 

Всього 4 96 

ХЗШ № 28 880 28 746 4-і 2 57 

5-і 3 77 

Всього 5 134 

Всього по 

району 

 2+20 

підзміна 

50 + 512 

підзміна 

Київський 

ХЛ № 133 960 29 893 3-і 3 97 

Всього по 

району 

 3 97 

Ленінський 

підзміна 

ХСШ № 87 880 25 701 4-і 2 60 

ХЗШ № 126 840 36 1005 3-і 2 57 

Всього по 

району 

 4 підзміна 117 

підзміна 

Московський ХЗШ № 122 1320 42 11536 3-і 2 57 

4-і 4 112 

6-і 4 106 

Всього 10 275 

ХГ № 144 1176 38 1026 3-і 1 28 

4-і 2 56 

6-і 3 79 

Всього 6 163 

ХЗШ № 156 1176 36 1005 4-і 3 86 

5-і 3 75 

6-і 4 111 

Всього 10 272 

Всього по 

району 

 26  
 

710 

Орджонікідзевськи

й 

ХСШ № 80 960 32 852 підзміна 

4-і 3 70 

5-і 3 82 

Всього 6 підзміна 152 

підзміна 
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 Всього по 

району 

 6 підзміна 152 

підзміна 

Фрунзенський № 161 1176 34 961 4-і 3 96 

 Всього по 

району 

 3 96 

По місту 

 

 

 

У 8 закладах ІІ зміна, у 7 – підзміна. 42 (ІІ зміна) + 

30 (підзміна) 

1162 (ІІ 

зміна)+ 

781 

(підзміна) 

 

Форми навчання 

Харків – місто, у якому забезпечується право на навчання для всіх категорій 

учнів і за різними формами. 

Індивідуальне  навчання в системі загальної середньої освіти є однією з форм 

організації навчально-виховного процесу і впроваджується для забезпечення права 

громадян на здобуття повної загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних 

здібностей та обдарувань, стану здоров’я. Індивідуальне навчання здійснюється у 

загальноосвітніх навчальних закладах міста усіх типів і форм власності. У навчальних 

закладах міста в основному використовують право на індивідуальне навчання учні, які 

за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад. Таких учнів було: у 2006-

2007 навчальному році – 1653, у          2007-2008 н.р.  – 1699, у 2008-2009 н.р. – 1466, у 

2009-2010 н.р. – 1190. Станом на 05.09.2010 учнів, які навчаються за індивідуальною 

формою – 756. 

Екстернат – одна з форм навчання, яка організована у м. Харкові, для здобуття 

базової та повної загальної середньої освіти для всіх повнолітніх громадян, які своєчасно не 

отримали відповідний рівень освіти і для неповнолітніх, які самостійно опанували 

навчальний матеріал відповідного класу, рівню. Протягом останніх років кількість 

бажаючих навчатися за даною формою поступово зменшується. Так, у 2006-2007 н.р. таких 

учнів було 383, у 2007-2008 н.р. – 314, у 2008-2009 – 190, у 2009-2010 – 121. З 01.10.2010 в 

усіх визначених для проведення навчання за екстернатною формою навчальних закладах  

розпочато набір на дану форму навчання. 

Вечірня (заочна) форма навчання. Для громадян, які не мають можливості 

навчатися в школах з денною формою навчання, у місті працюють 5 вечірніх (змінних) 

шкіл. Ці заклади мають свої особливості і здобутки. Спеціалізована вечірня школа № 23 

навчає глухих і слабочуючих. 

Крім цього, у 4 загальноосвітніх школах №№ 59, 102, 127, 136 працюють класи 

з вечірньою (заочною) формою навчання.  

Охоплення учнів вечірньою  формою навчання: 

 2007-2008 

навч. рік 

2008-2009 

навч. рік 

2009-2010 

навч. рік 

2010-2011  

навч. рік 

Класів Учнів Класів Учнів Класів Учнів Класів Учнів 

Дзержинський 22 630 22 639 20 552 20 541 

Жовтневий 15 353 14 321 12 264 9 266 

Комінтернівський 12 304 11 265 8 232 2 45 

Ленінський 19 278 19 261 18 225 16 169 

Московський 17 505 17 503 17 501 23 606 

Орджонікідзевський 14 438 15 379 14 350 14 347 

Фрунзенський 4 82 2 33 1 15 0 0 

Червонозаводський 16 470 16 422 15 436 15 437 

По місту 119 3060 116 2823 105 2575 99 2411 

 

Європейськими пенітенціарними правилами (прийнятими Комітетом Міністрів Ради 

Європи 1 лютого 1987 року) передбачено, що в кожному місці позбавлення волі  
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розробляються та впроваджуються різносторонні програми навчання, що дозволяють 

ув’язненим задовольнити, по крайній мірі, деякі зі своїх інтересів та потреб.   

Освіта є одним з основних засобів виправлення правопорушників, сприяє їх 

ресоціалізації в період відбування покарання та прагнення до правослухняної поведінки, 

створює передпосилку для успішної адаптації до життя на волі.  

Динаміка контингенту засуджених до позбавлення волі, які навчаються у вечірніх 

(заочних) класах при установах кримінально-виконавчої системи:  

Заклад 

 

Установа кримінально-

виконавчої системи 

2007-2008 

навч. рік 

2008-2009 

навч. рік 

2009-2010 

навч. рік 

2009-2010 

навч. рік 

ХВШ № 3 Диканівська виправна 

колонія № 12 

100 106 113 107 

ХВШ № 37 Олексіївська виправна 

колонія № 25 

124 129 128 118 

ХЗОШ № 102 Качанівська виправна 

колонія - № 54 

193 151 144 0 

ХВШ № 5 Качанівська виправна 

колонія - № 54 

0 0 0 135 

ХЗОШ № 127 Холодногірська 

виправна колонія № 18 

150 145 155 182 

СІЗО № 27 53 80 54 62 

ХВШ № 16 Харківська виправна 

колонія № 43 

154 151 137 143 

Усього 774 762 731 747 

 

Державним Департаментом України з питань виконання покарань у грудні 2009 - 

січні 2010 року проведено огляд-конкурс на кращу організацію загальноосвітнього 

навчання осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах.  

Результати обласного етапу огляду-конкурсу: 

 1 місце - ХВШ № 3 (ДВК № 12), ХВШ № 16 (ХВК № 43), ХЗОШ № 127 (СІЗО 

№ 27), ХЗОШ № 102 (КВК № 54); 

 2 місце  -  ХВШ № 37 (ОВК № 25),  ХЗОШ № 127 (ХВК № 18). 

За результатами республіканського конкурсу з 12 призових місць Харківська область 

посіла 5. З них заклади освіти м. Харкова - 4:  

 1 місце - ХВШ № 3 (ДВК № 12), ХЗОШ № 127 (СІЗО № 27); 

  2 місце  -  ХВШ № 37 (ОВК № 25),  ХЗОШ № 102 (КВК № 54). 

 

Організація профільного навчання 

Профілізація передбачає створення рівного доступу до якісної освіти школярам 

різних категорій у відповідності до їх нахилів та потреб; розширення можливості 

соціалізації учнів, що має значення для побудови успішної професійної кар’єри. 

Діюча у місті система профільного навчання реалізується різними шляхами: через 

мережу гімназій, ліцеїв, загальноосвітніми навчальними закладами з класами з 

поглибленим вивченням предметів та профільними класами, міжшкільними навчально-

виробничими комбінатами.  

На сьогодні у місті функціонує 10 ліцеїв і 22 гімназії комунальної форми власності, 

що становить 17,8% від загальної кількості загальноосвітніх навчальних закладів (по 

Україні - 916, 4,4%). Вони охоплюють 10465 учнів – 10,8% від загальної кількості учнів 

(по Україні – 6,4%). 

Поглиблено вивчають предмети у 107 навчальних закладах, у 1106 класах (30,3%), 

26163 учня – 27,0%.  
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На сьогодні діють 154 (90,1%) загальноосвітніх навчальних заклади комунальної 

форми власності, у яких організовано профільне навчання. Ним охоплено 8438 учнів, що 

складає 83,0% від загальної кількості учнів 10-11 класів. 

Коли починалося впровадження профільного навчання у 2001-2002 навчальному 

році середній показник по Україні складав 20,5%, а у Харкові – 41,6%. За всі роки 

впровадження профільного навчання відсоток охоплення учнів у м. Харкові збільшився 

більше. ніж на 40%, у той же час по Україні – тільки приблизно на 10%. 

 
Аналіз впровадження допрофільного навчання за останні 5 років показує,  що у 

2010-2011 навчальному році відсоток учнів, охоплених допрофільним навчанням, 

збільшився на 16,4% у порівнянні з минулим навчальним роком.  

 

Навчальний рік Допрофільних % 

класів учнів 

2006 \ 2007 674 18619 72,0% 

2007 \ 2008 498 13822 80,7% 

2008 \ 2009 443 11871 81,4% 

2009 \ 2010 513 13776 60,0% 

2010 \ 2011 591 15651 76,4% 

 

Як свідчить практика навчальних закладів  міста, ефективну допрофільну і 

профільну підготовку забезпечує поєднання професійного, допрофесійного та профільного 

навчання за допомогою створення навчально-виховних комплексів (об’єднань) на базі 

міжшкільних навчально-виробничих комбінатів (МНВК). У місті Харкові їх – 5. 

З метою координації взаємодії між управлінням освіти (Департаментом) Харківської 

міської ради та Харківським міським центром зайнятості щодо забезпечення зайнятості 

випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які після їх закінчення не навчаються та 

не працевлаштовані та з метою здійснення більш якісної профорієнтаційної роботи у 

вересні 2009 року підписана відповідна угода про співпрацю.  

 

Зовнішнє незалежне оцінювання рівня навчальних досягнень 

У цілому процедура проведення ЗНО була витримана на оптимальному рівні із 

дотриманням усіх нормативних вимог та без порушень.  

Усього скористалися правом пройти ЗНО у 2010 році 8 321 випускник навчальних 

закладів м. Харкова, що складає близько 85,4 % від загальної кількості випускників 2010 

року (по Харківській області – 26 521 особа). 

За м. Харковом були закріплені міста і райони області (м. Люботін, м. Чугуїв, 

Харківський, Дергачівський райони). 

З числа загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова працювали як пункти 

тестування 48 шкіл.   
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Залучені до проведення ЗНО-2010 2 568 педагогічних працівників шкіл міста, у 

тому числі: відповідальні за пункти тестування і їхні помічники, старші інструктори, 

інструктори та чергові. 

Департаментом освіти, управліннями освіти районних у м. Харкові рад у межах 

компетенції проводилася відповідна робота щодо якісного інформування, підготовки та 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників 

загальноосвітніх навчальних закладів міста Харкова. 

Питання організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року 

висвітлювалися на офіційному сайті Департаменту освіти, заслуховувалося на нарадах 

начальників районних управлінь освіти та їх заступників з метою подальшого 

інформування відповідальних працівників,  вчителів, випускників та їх батьків.  

Представники Департаменту освіти участь у всіх нарадах, семінарах-нарадах, 

Інтернет-нарадах, які проводилися Харківським регіональним центром оцінювання якості 

освіти з відповідальними за проведення ЗНО в районних управліннях освіти та з 

керівниками навчальних закладів – пунктів тестування.  

20.05.2010 в.о. міського голови, секретарем Харківської міської ради Г.А. Кернесом 

з метою забезпечення відповідних умов для проведення тестувань в рамках ЗНО-2010 

проведено нараду з головами районних в м. Харкові рад і керівниками служб, залучених до 

організації і проведення ЗНО-2010 (МВС, ДАІ, охорона здоров'я, транспортне 

господарство, санітарно-епідеміологічна станція), надані доручення, видано розпорядження 

в.о. міського голови від 28.05.2010 № 1384. 

Відповідними службами забезпечено медичне обслуговування учасників ЗНО 

(робота медичного кабінету в кожному навчальному закладі), охорону правопорядку біля 

пунктів тестування, роботи з перевірки приміщень пунктів тестування на наявність 

вибухово- і пожежонебезпечних предметів напередодні проведення ЗНО у пунктах 

тестування.   

За результатами ЗНО-2010 із 54 осіб, що отримали 200 балів: 

-  43 особи випускники 2010 року навчальних закладів м. Харкова (складає  79,6 % 

від загальної кількості осіб, що отримали 200 балів); 

- 2 – випускники минулих років (3,7 %); 

- 9 – випускники навчальних закладів Харківської області (16,7 %), у т.ч. 2 з них є 

випускниками ліцеїв при ВНЗ. 

У розрізі навчальних предметів кількість абітурієнтів, які за результатами ЗНО-2010 

отримали 200 балів складає: 
Предмет Усього абітурієнтів 

Харківської області, 

що отримали 200 

балів 

З них 

випускників 

навчальних 

закладів 

м. Харкова 

ЗНЗ №№ Відсоток  

Біологія 6 4 ЗНЗ №№ 45, 119, 124, 

166  

66,7% 

Географія 2 1 ЗНЗ № 119 50,00% 

Іноземна мова 

(англійська) 

4 3 ЗНЗ №№  

3, 45, 144 

75,00% 

Іноземна мова 

(французька) 

1 1 ЗНЗ № 109 100,00% 

Історія України 4 3 ЗНЗ №№  

38, 119, 166 

75,00% 

Математика 20 16 ЗНЗ №№  

27 (3 особи),  

 45 (2 особи),  

46 (4 особи),  

5, 55, 119, 144, 161, 

172, 173 

80,00% 

Українська мова та 

література 

12 10 ЗНЗ №№ 6, 27, 38, 46,  

56, 109 (2 особи), 116,  

83,3% 
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Предмет Усього абітурієнтів 

Харківської області, 

що отримали 200 

балів 

З них 

випускників 

навчальних 

закладів 

м. Харкова 

ЗНЗ №№ Відсоток  

119, 149  

Фізика 4 4 ЗНЗ №№ 27,  

45 (2 особи), 46 

100,00% 

Хімія 1 1 ЗНЗ № 144 100,00% 

Разом 54 43  79,63% 

 

У розрізі районів та навчальних закладів м. Харкова кількість абітурієнтів, які за 

результатами ЗНО-2010 отримали 200 балів складає: 
Район № навчального закладу Кількість випускників навчальних закладів м. 

Харкова, що отримали 200 балів 

Дзержинський 6 1 

45 6 

109 3 

116 1 

149 1 

Разом 5 12 

Жовтневий 0 0 

Київський 5 1 

55 1 

166 2 

172 1 

Разом 4 5 

Комінтернівський 46 6 

173 1 

Разом 2 7 

Ленінський 0 0 

Московський 3 1 

56 1 

124 1 

144 3 

Разом 4 6 

Фрунзенський 38 2 

161 1 

Разом 2 3 

Орджонікідзевський 119 5 

Разом 1 5 

Червонозаводський 0 0 

ФМЛ № 27 1 5 

Усього по м. Харкову   

 

Слід зазначити, що у Харківській області лише 5 абітурієнтів за результатами ЗНО-

2010 отримали 200 балів з двох предметів, і всі вони є випускниками навчальних закладів 

м. Харкова у 2010 році: 

1. Дубінін Сергій, випускник ХЗОШ № 119, з біології та математики; 

2. Каштанов Кирило, випускник ХЗОШ № 119, з географії та історії України; 

3. Лєвашова Альона, випускниця ХСШ № 166, з біології та історії України; 

4. Нестеренко Євгеній, випускник ХФМЛ № 27, з математики та української мови і 

літератури; 

5. Сорока Олена, випускниця ХЗОШ № 38, з української мови і літератури та історії 

України. 
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Проведено аналіз результатів ЗНО-2010 з предметів, які були визначені у 2010 році обов’язковими для вступу до вищих навчальних закладів (з української мови і 

літератури, математики та історії України): 

Українська мова і література 

Район Загальна 

кількість 

випускників, 

що складали 

ЗНО 

Кількість 

випускників, що 

отримали менше 

124 балів 

Відсоток від 

загальної кількості 

випускників, що 

брали участь у 

ЗНО 

Кількість 

випускників, що 

отримали від 173 до 

199,5 

Відсоток від 

загальної кількості 

випускників, що 

брали участь у 

ЗНО 

Кількість 

випускників, що 

отримали 200 балів 

Відсоток від 

загальної кількості 

випускників, що 

брали участь у 

ЗНО 

Дзержинський 1336 63 4,72% 386 28,89% 5 0,37% 

Жовтневий 539 47 8,72% 86 15,96% 0 0,00% 

Київський 1246 46 3,69% 324 26,00% 0 0,00% 

Комінтернівський 965 68 7,05% 206 21,35% 1 0,10% 

Ленінський 480 47 9,79% 55 11,46% 0 0,00% 

Московський 1700 138 8,12% 305 17,94% 1 0,06% 

Орджонікідзевський 851 44 5,17% 139 16,33% 1 0,12% 

Фрунзенський 692 41 5,92% 113 16,33% 1 0,14% 

Червонозаводський 447 44 9,84% 73 16,33% 0 0,00% 

ФМЛ № 27 65 0 0,00% 29 44,62% 1 1,54% 

Усього по м. Харкову 8321 538 6,47% 1716 20,62% 10 0,12% 

Показник по Харківській 

області   
9,96% 

 
12,68% 12 0,05% 

Показник по Україні 
  

9,65% 
 

14,47% 194 0,05% 

Математика 

Район Загальна кількість 

випускників, що 

складали ЗНО 

Кількість 

випускників, що 

отримали менше 

124 балів 

Відсоток від 

загальної кількості 

випускників, що 

брали участь у 

ЗНО 

Кількість 

випускників, що 

отримали від 173 до 

199,5 

Відсоток від 

загальної кількості 

випускників, що 

брали участь у ЗНО 

Кількість 

випускників, що 

отримали 200 балів 

Відсоток від 

загальної кількості 

випускників, що 

брали участь у 

ЗНО 

Дзержинський 948 20 2,11% 276 29,11% 2 0,21% 

Жовтневий 408 18 4,41% 50 12,25% 0 0,00% 

Київський 910 26 2,86% 215 23,63% 3 0,33% 

Комінтернівський 760 39 5,13% 187 24,61% 5 0,66% 

Ленінський 392 23 5,87% 41 10,46% 0 0,00% 

Московський 1278 68 5,32% 203 15,88% 1 0,08% 

Орджонікідзевський 667 30 4,50% 296 44,38% 1 0,15% 

Фрунзенський 510 18 3,53% 103 20,20% 1 0,20% 
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Червонозаводський 345 28 8,12% 25 7,25% 0 0,00% 

ФМЛ № 27 64 0 0,00% 59 92,19% 3 4,69% 

Усього по м. Харкову 6282 270 4,30% 1455 23,16% 16 0,25% 

Показник по Харківській 

області   
7,25% 

 
12,09% 

 
0,12% 

Показник по Україні 
  

6,94% 
 

14,34% 
 

0,20% 

 

Історія України 

Район Загальна кількість 

випускників, що 

складали ЗНО 

Кількість 

випускників, що 

отримали менше 

124 балів 

Відсоток від 

загальної кількості 

випускників, що 

брали участь у 

ЗНО 

Кількість 

випускників, що 

отримали від 173 до 

199,5 

Відсоток від 

загальної кількості 

випускників, що 

брали участь у ЗНО 

Кількість 

випускників, що 

отримали 200 балів 

Відсоток від 

загальної кількості 

випускників, що 

брали участь у 

ЗНО 

Дзержинський 912 53 5,81% 243 26,64% 0 0,00% 

Жовтневий 414 34 8,21% 47 11,35% 0 0,00% 

Київський 859 60 6,98% 167 19,44% 1 0,12% 

Комінтернівський 704 66 9,38% 124 17,61% 0 0,00% 

Ленінський 401 41 10,22% 39 9,73% 0 0,00% 

Московський 1306 115 8,81% 205 15,70% 0 0,00% 

Орджонікідзевський 645 55 8,53% 95 14,73% 1 0,16% 

Фрунзенський 516 36 6,98% 79 15,31% 1 0,19% 

Червонозаводський 338 47 13,91% 38 11,24% 0 0,00% 

ФМЛ № 27 6 0 0,00% 2 33,33% 0 0,00% 

Усього по м. Харкову 6101 507 8,31% 1039 17,03% 3 0,05% 

Показник по Харківській 

області   
9,57% 

 
12,69% 

 
0,02% 

Показник по Україні 
  

8,56% 
 

14,63% 
 

0,05% 

 



Досліджені показники свідчать про те, що результати ЗНО-2010 у м. Харкові значно кращі 

ніж середні результати по Харківській області, а також є кращими  ніж середній показник по 

Україні. 

Проте, залишається проблемою те, що за результатами тестування з обов’язкового 

предмета – української мови та літератури 6,47% випускників позбавилися права вступати до 

вищих навчальних закладів, оскільки отримали менше ніж 124 бали. У 2009 році цей показник 

складав 8,5 %, тобто у 2010 році він покращився майже на 2 %. 

Показник кількості випускників, що не впоралися із тестуванням з математики у 2009 році 

складав по м. Харкову 10,22%, у 2010 році – 4,30%, що також свідчить про позитивну динаміку. 

Тобто пріоритетним завданням 2011 року має стати продовження роботи щодо 

підвищення якості освіти випускників загальноосвітніх навчальних закладів.  

 

Сьогодні, коли навчально-педагогічна діяльність носить чітко виражений інноваційний 

характер, проведення моніторингових досліджень вимагає застосування альтернативних 

методів моніторингових процедур щодо оцінювання якості освіти. 

Департаментом освіти, Науково-методичним педагогічним центром при проведенні 

моніторингу результатів державної підсумкової атестації учнів 11(12)-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів м. Харкова у 2010 році в якості основного інструментарію широко 

використовувався метод квадрант-аналізу.  

Об’єктами проведених моніторингових досліджень стали всі 188 загальноосвітні навчальні 

заклади міста (100%), до шкільної мережі яких входили випускні 11(12)-ті класи. Особлива 

увага приділялася визначенню рівня навчальних досягнень випускників 11-х класів денної 

форми навчання.  

За допомогою методу квадрант-аналізу чітко визначено динаміку співвідношення між 

двома важливими при визначенні рівня якості освіти категоріями: рівнем кваліфікації 

педагогічних працівників та рівнем навчальних досягнень учнів, що є нормативно 

обґрунтованими, обчислені середні показники по місту за кожною з категорій. 

 

СЕРЕДНІ ПОКАЗНИКИ ПО МІСТУ 

за підсумками квадрант-аналізу середніх балів атестатів випускників  

11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова денної форми навчання у 

2009/2010 навчальному році 

 

Тип ЗНЗ 

Середній рівень кваліфікації 

вчителів 

Середній бал атестату про повну 

загальну середню освіту 

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

ЗНЗ денної форми 

навчання 7,56 7,73 7,79 8,24 8,20 8,38 

 

Значення середніх показників по місту дають можливість стверджувати, що, як і у 

минулому навчальному році: 

 показник по місту середнього рівня кваліфікації вчителів (7,79) відповідає достатньо 

високій кваліфікаційній категорії – спеціаліст      І категорії; 

 середній рівень навчальних досягнень учнів-випускників 11-х класів (8,38) – 

достатньому рівню.      

При цьому, середній рівень кваліфікації вчителів продовжує своє поступове зростання. За 

2 навчальні роки, тобто за 2 атестаційні компанії вчителів цей показник зріс на + 0,43! 

У порівнянні з 2008/2009 навчальним роком на + 0,18 виріс й середній бал атестату про 

повну загальну середню освіту випускників шкіл денної форми навчання м. Харкова. 

Квадрант-аналіз дав можливість продиференціювати результати державної підсумкової 

атестації і зробити висновки щодо рівня якості освіти в кожному конкретному 

загальноосвітньому навчальному закладі, кожному конкретному районі міста. 
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Квадрограма № 16. Квадрант-аналіз ДПА-2010 у 11(12)-х класах ЗНЗ за районами 

міського підпорядкування за СП по місту

ХФМЛ № 27

Червонозаводський

Фрунзенський

Орджонікідзевський

Московський
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Комінтернівський

Київський

Жовтневий

Дзержинський
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Було визначено й ранговий список районів міського підпорядкування, який очолили 

відповідно Дзержинський, Київський та Фрунзенський райони. 

 

РАНГОВИЙ СПИСОК 

районів міського підпорядкування за результатами державної підсумкової атестації учнів 

11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів  

у 2009/2010 навчальному році 

 

Ранговий 

номер 
Район 

Рівень кваліфікації 

вчителів 

Середній бал атестатів про 

повну загальну середню 

освіту 

1 Дзержинський 8,14 8,72 

2 Київський 7,48 8,63 

3 Фрунзенський 7,76 8,55 

4 Жовтневий 7,97 8,33 

5 Ленінський 7,54 8,22 

6 Комінтернівський 7,51 8,21 

7 Московський 7,91 8,16 

8 Червонозаводський 7,88 8,12 

9 Орджонікідзевський 7,95 8,10 

Квадрант-аналіз результатів державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного 

оцінювання випускників справедливо називають й економічним аналізом навчально-виховного 

процесу в загальноосвітніх навчальних закладах міста. За допомогою методу квадрант-аналізу 

вдалося визначити й угрупування шкіл, у яких одиниця навчальних досягнень випускників 

коштує платникам податків більше, ніж у інших загальноосвітніх навчальних закладах міста. 

Це загальноосвітні навчальні заклади, які ввійшли до угрупування шкіл ІV квадранту і 

основною ознакою результатів їх діяльності стала невідповідність кваліфікаційних 

характеристик тих, хто навчає, рівню навчальних досягнень тих, кого навчають. 

Впровадження в практику моніторингових досліджень методу квадрант-аналізу 

потребувало й налагодження навчання різних категорій педагогічних працівників. У 2010 році в 

межах постійно діючого семінару „Моніторинг в системі діяльності методиста” проведено 3 

семінари для методистів районних методичних кабінетів (інформаційно-методичних центрів) та 

заступників директорів з навчально-виховної роботи опорних загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

В рамках розширеної підсумкової колегії Головного управління освіти і науки Харківської 

облдержадміністрації було проведено секційного засідання за темою: «Впровадження 

моніторингових досліджень в практику роботи навчальних закладів як ефективний засіб 

забезпечення якості освіти».  
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Проведення моніторингових досліджень результатів державної підсумкової атестації за 

допомогою методу квадрант-аналізу закладає основи дієвої системи постійного динамічного 

незалежного оцінювання якості загальної середньої освіти, забезпечує освітян і мешканців 

міста реальними даними про якість навченості школярів зокрема та якість освіти в м. Харкова 

загалом. 

 

Результати державної атестації навчальних закладів м. Харкова у 2009–2010 

навчальному році 

З початку атестації навчальних закладів у 2002 році на низькому рівні не атестовано 

жодного закладу в м. Харкові. 

На середньому рівні атестовано 3 заклади (0,87%) – 2 ЗНЗ, 1 ДНЗ – по одному ЗНЗ 

Київського і Московського районів (НВК «Карітас» та «Відродження»), один ДНЗ 

Комінтернівського району («Гармонія»). Із цих навчальних закладів лише «Гармонія» 

продовжує функціонувати. 

На достатньому рівні атестовано 297 закладів (86,34%), із них: 135 ДНЗ, 141 ЗНЗ, 20 ПНЗ 

і 1 – дитбудинок «Родина». 

На високому рівні атестовано 47 навчальних закладів (10,8% від кількості всіх закладів і 

13,62% від кількості атестованих закладів), із них 7 ДНЗ, 36 ЗНЗ, 4 ПНЗ. 

Співвідношення атестованих і ще неатестованих навчальних закладів м. Харкова 

станом на 25.06.2010 
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На виконання ст. 35 Закону України «Про загальну середню освіту» в системі 

проводиться облік дітей шкільного віку та аналіз охоплення їх навчанням.  

Станом на 06.09.2010 за звітом № 77-РВК встановлено, що загальна кількість дітей 

шкільного віку в місті складає 82678 осіб, що на 5166 менше, ніж торік. 

Навчаються – 81615 дітей, що на 4796 менше, ніж торік. У тому числі: у 

загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів – 75658, у професійно-технічних 

навчальних закладах – 1710, на основних відділеннях вищих навчальних закладів усіх рівнів 

акредитації – 4247 (торік – 3538). 

На територіях обслуговування Жовтневого, Московського і Червонозаводського 

районів виявлено 9 дітей, які не навчаються, що менше, ніж в 2009 році на 12 осіб. 

Виявлено 64 дитини, відомості про місце навчання яких відсутні (в 2009 році – 380 

осіб). Найбільшу кількість таких дітей виявлено в Київському (22 дитини) і Дзержинському (20 

дітей) районах. У Московському районі – 14 таких дітей, у Жовтневому – 6, у 

Червонозаводському – 2. У Комінтернівському, Ленінському, Ордждонікідзевському і 

Фрунзенському районах наявні відомості про всіх дітей. 

Динаміка кількості дітей шкільного віку у відсотках по м. Харкову за останні п’ять років  

рік 
кількість дітей шкільного 

віку 
динаміка % динаміки 

2006 102395 -7894 -7,16 

2007 94770 -7625 -7,45 

2008 88528 -6242 -6,59 

2009 87844 -684 -0,77 

2010 82678 -5166 -6,25 
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Кількість дітей шкільного віку за роками народження станом на 05.10.2010 
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Інформація про охоплення дітей шкільного віку навчанням по м. Харкову. Станом на 

05.10.2010 

 
Облік навчання дітей шкільного віку по м. Харкову станом на 05.10.2010. 

 
Виявлено, що у загальноосвітніх навчальних закладах м. Харкова навчається на 14381 

дитину більше, ніж зареєстровано у місті. Серед них діти із Харківської області (4740), інших 

областей України (1179), із закордону (діти-іноземців, які перебувають на території України на 
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законних підставах) (663) та незареєстровані (4102). Найбільше незареєстрованих дітей – у 

мережі навчальних закладів Дзержинського району (2332). 

У Жовтневому і Червонозаводському районах зареєстровано більше дітей, ніж кількість 

учнів, які користуються освітніми послугами навчальних закладів  цих районів (як і торік). 

За територією обслуговування найбільше у відсотковому відношенні дітей навчається в 

Червонозаводському (55,66%) районі, найменше – в Дзержинському (18,35%) районі, як і торік. 

У межах свого району найбільше у відсотковому відношенні дітей навчається в 

Жовтневому (91,95%) районі, найменше – в Київському (53,57%) районі, як і торік. 

Із інших районів м. Харкова найбільше у відсотковому відношенні навчають дітей у 

навчальних закладах  Київського (35,8%) району, найменше – Жовтневого (5%) району, як і 

торік. 

Найбільше у відсотковому відношенні дітей, які навчаються в навчальних закладах  

району, але не зареєстровані у м. Харкові, виявлено у загальноосвітніх навчальних закладах 

Орджонікідзевського (24,84%) і Дзержинського (23,06%) районів, найменше – у 

загальноосвітніх навчальних закладах Фрунзенського (2,84%) і Жовтневого (3,05%) районів. 

Всього по місту не приступило до занять 1 вересня 2010/2011 навчального року 5 дітей. 

Із них, 4 учні – в навчальних закладах Фрунзенського району, 1 – Жовтневого району. Не 

виявлено таких учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Дзержинського, Київського, 

Комінтернівського, Ленінського, Московського, Орджонікідзевського, Червонозаводського 

районів. 

Згідно з щотижневою інформацією від управлінь освіти станом на 02.11.2010 не 

навчалися без поважної причини 7 учнів, із яких – 4 в навчальних закладах Фрунзенського 

району, по одному – в навчальних закладах Київського, Ленінського, Московського районів. 

Отже, управлінням освіти Фрунзенської районної у м. Харкові ради не вжито дієвих 

заходів з метою повернення учнів до навчання. Лише управлінням освіти Жовтневої районної у 

м. Харкові ради вжито належних заходів з метою повернення до навчання одного учня. 

Згідно з планом роботи Департаменту освіти на 2010 рік здійснено вивчення стану 

управлінської діяльності адміністрацій навчальних закладів щодо виконання ст. 35 Закону 

України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» та «Інструкції з 

обліку дітей і підлітків шкільного віку» у ЗНЗ №№ 22, 29, 131, 93, 9, 170, 83, 114, 108, 168, 49, 

63). За вивченням стану роботи складено довідку. 

 

Облік продовження навчання і працевлаштування випускників. 

У 2010 році по м. Харкову із загальноосвітніх навчальних закладів випущено 12219 

випускників 9-х класів, що на 8069 більше, ніж торік, із яких 12163 продовжили навчання 

(99,5%, що відповідає відсоткам минулого і позаминулого років). 

Найбільший по місту відсоток випускників продовжують навчання після 9-х класів у 

ліцеї № 27 і навчальних закладах Жовтневого, Ленінського районів (по 100%). Найменший по 

місту відсоток – у навчальних закладах Комінтернівського і Київського районів (по 99,2%), що 

теж є достатньо високим показником. 

Виявлено двох випускниць 9-х класів ХЗОШ № 48 Червонозаводського району, які не 

продовжують навчання – Піданови Тетяна і Любов (20 і 18 років відповідно). Направлені всі 

належні документи до відповідних служб з метою повернення випускниць до навчання. Але 

батьки-роми відмовляються від продовження навчання для здобуття повної загальної середньої 

освіти. 

У 2010 році із загальноосвітніх навчальних закладів випущено 8724 випускники 11-х 

класів, що на 489 менше, ніж торік, із яких 8168 продовжили навчання (93,6%, що менше, ніж 

торік на 0,2%). 

Найбільший по місту відсоток випускників продовжують навчання після закінчення 11-х 

класів ліцею № 27 (100%) і навчальних закладів Комінтернівського району (97,5%). Найменший 

по місту відсоток – навчальних закладів Ленінського (91,3%), Фрунзенського (91,5%) і 

Червонозаводського (91,7%) районів. 

У ході моніторингу працевлаштування випускників 9-х класів вечірніх шкіл з’ясовано, 

що в цьому році продовжили навчання 92,9% випускників, що на 3,1% більше, ніж торік. У той 
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же час, на 2% менше випускників 11-12-х класів вечірніх шкіл продовжили навчання (13,7%). 

Взагалі не продовжили навчання випускники вечірніх 11-12-х класів ХЗОШ № 72 

Фрунзенського району та В(З)Ш № 16 Орджонікідзевського району. 

Управліннями освіти Дзержинської, Жовтневої і Червонозаводської районних у 

м. Харкові рад допущені розбіжності з обліку продовження навчання та працевлаштування 

випускників 9-х класів. 

Управліннями освіти Жовтневої, Ленінської і Червонозаводської районних у м. Харкові 

рад допущені розбіжності з обліку продовження навчання та працевлаштування випускників 

11-х класів. 

Відомості про продовження навчання випускників 11-х класів у ВНЗ І–ІV р. а.,  

за останні п’ять років 

рік 
кількість випускників 11-х 

класів 

всього поступило на 

навчання ВНЗ І–ІV 

р.а. 

% учнів, які 

продовжили 

навчання після 11 

класу 

2006 12 199 11 223 92,0% 

2007 11 157 10 474 93,9% 

2008 10 178 9 487 93,2% 

2009 9 213 8 655 93,9% 

2010 8 724 8544 93,9 

Гістограма процентного співвідношення продовження навчання випускниками 9-х 

та 11-х класів 2010 року за районами м. Харкова. 

 
 

 

Робота щодо запобігання всім видам дитячого травматизму. Упродовж 2010 року 

зареєстровано 316 нещасних випадків (що більше, ніж торік на 10), з яких: під час навчально-

виховного процесу – 137 (що більше, ніж торік на 17), у позаурочний час – 179 (що менше, ніж 

торік на 7). 

Надійшло 46 повідомлень про випадки дорожньо-транспортних пригод за участі 

неповнолітніх, торік їх було 70. Загинуло 7 дітей у позаурочний час і п’ятеро – померло з 

природних причин. 

 

Порівняльна гістограма кількості нещасних випадків з учнями та вихованцями 

навчальних закладів за районами м. Харкова в 2010 році 



 33 

 
Порівняльна гістограма нещасних випадків з учнями та вихованцями 

навчальних закладів за районами м. Харкова у 2010 році 

 
 

рік 
кількість травмованих 

дітей 
позаурочний урочний 

2006 396 212 184 

2007 405 226 179 

2008 340 192 148 

2009 306 186 120 

2010 316 179 137 

 

 
Гістограма кількості нещасних випадків в урочний і позаурочний час по м. Харкову за 

останні п’ять років 
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Соціальний захист вихованців  закладів міської мережі 

Управлінню освіти підпорядковано 2 заклади освіти, в яких навчаються і виховуються 

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.  

У комунальному закладі  «Харківський дитячий будинок «Родина» виховується 92 

дитини, у  Харківській загальноосвітній школі-інтернаті І-ІІ ступенів № 14 - 168 учні. 

У закладах проводиться систематична робота, направлена на створення комфортних 

умов утримання, виховання та розвитку дітей.  

Адміністрацією школи-інтертану та дитячого будинку з метою всебічного розвитку 

дитини, розвитку здібностей та талантів вихованців  створена мережа гуртків. Всього 

гуртковою роботою охоплено 100% вихованців.  

Адміністрація закладів міської мережі приділяє належну увагу питанню 

працевлаштування своїх випускників. 100% вихованців продовжують навчання, що свідчить 

про високій рівень організації профорієнтаційної роботи. У вищезазначених закладах на 

достатньому рівні організована робота щодо підвищення рівня психологічної та практичної 

підготовки до праці, професійного самовизначення вихованців з урахуванням здібностей та 

інтересів дитини. Проводиться систематична робота, направлення на підвищення рівня 

соціалізації вихованців. 

З метою вивчення стану здоров’я дітей у закладах міської мережі 2 рази на рік 

проводяться поглиблені медичні огляди вихованців. Не зважаючи на проведену медичними 

працівниками закладів профілактичну роботу щодо збереження та покращення здоров’я дітей, 

на жаль, відсоток здорових дітей зменшується з кожним роком. 

Організація харчування дітей – питання, якому приділяє особливу увагу адміністрація 

дитячого будинку та школи-інтернату. Натуральні норми харчування дітей виконуються на 

100% у дитячому будинку та на 78,6% у школі-інтеранті. Обов’язково в щоденний раціон 

харчування дітей входять фрукти та кисломолочні продукти. За останні роки спостерігається 

тенденція збільшення витрат на харчування дітей, які перебувають у школі-інтернаті та 

дитячому будинку. Так, з 01.09.2010 витрачається 27гривень на 1 дитину. 

У 2010 році 100% дітей з числа вихованців дитячого будинку та учнів школи-інтернату 

№ 14 були забезпечені літнім відпочинком. На організацію літнього оздоровлення вихованців 

дитячого будинку залучаються також і позабюджетні кошти. 

                                                                          

Соціальний захист дітей соціально уразливих категорій 

У  2010 Департаментом освіти  щоквартально здійснювався моніторинг стану роботи з 

соціальної підтримки школярів. У 2010 році соціальну підтримку отримували  8293 дитини 

пільгових категорій: 719  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 134 

дитини із 79 малозабезпечених  родин, 3200  дітей з багатодітних родин, 1287  дітей з 

особливими потребами, 881 дитина, постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС, 23 дитини з сімей 

військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання 

службових обов'язків, 2049 дітей батько яких записаний згідно зі статтею 135 Сімейного 

Кодексу України. 

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

початкової   школи забезпечені безкоштовним харчуванням за рахунок коштів, виділених з 

міського бюджету, також всі учні 1-х класів отримують додатково харчування молоком. 

Безкоштовне харчування також отримує 2793 дитини шкільного віку з числа пільгового 

контингенту.  

До початку навчального року здійснено поглиблений медичний огляд 100% школярів 

пільгового контингенту. Діти, які за станом здоров’я не мають змоги займатись на уроках 

фізичного виховання, віднесені до підготовчих груп та зараховані до спеціальних медичних 

груп.   

100% дітей з числа сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шкільного 

віку  забезпечені  шкільною формою.  

75 випускників 11-х класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, у 2010 році отримали бюджетну матеріальну допомогу, цінні подарунки  та 

працевлаштовані за  «Путівкою Харківського міського голови».  
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Відповідно до доручення Президента України від 10.11.2006 № 1-1/1198 та листа 

Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 

16.02.2009 № 01-10/755 здійснюється патронат над сім’ями, у яких народилися трійні. 

Виявлено дванадцять таких родин: Жовтневий район – 1, Київський район – 2, Московський 

район – 4, Орджонікідзевський район – 3, Фрунзенський район – 2. Для дошкільників розмір 

плати за харчування у ДНЗ зменшений на 50%. Навчальні заклади надають сім’ям шкільне 

приладдя, канцтовари тощо. 

У Дзержинському, Комінтернівському, Ленінському та Червонозаводському районах і 

навчальних закладах міської мережі сім’ї, в яких виховуються трійні, не виявлені. 

 

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, Департаментом освіти, районними управліннями освіти та 

загальноосвітніми навчальними закладами ведеться систематична цілеспрямована робота, 

аналізуються статистичні дані щодо кількості скоєних злочинів та профілактична робота з 

цього питання..  

Департаментом освіти, районними управліннями освіти та  загальноосвітніми 

навчальними закладами складені плани спільних дій із районними службами у справах дітей, 

відділами кримінальної міліції та районними наркологічними кабінетами, Міською клінічною 

наркологічною лікарнею № 9, продовжено співпрацю з дитячими та юнацькими клубами за 

місцем проживання, створено  Координаційні ради з питань роботи з дітьми девіантної 

поведінки, Ради з профілактики правопорушень, комісії дисципліни і порядку, опергрупи, 

проведено роботу щодо залучення учнів девіантної поведінки до гуртків та секцій. 

Організовано роботу консультативних пунктів з питань навчання та виховання дітей, 

організації дозвілля, працевлаштування підлітків. Оновлено інформаційні стенди з питань 

правового виховання. 

Пріоритетними напрямками роботи з цього питання визначені: робота з сім’ями, які 

опинились у складних життєвих обставинах та робота щодо запобігання дитячій 

бездоглядності та безпритульності, вживання неповнолітніми наркотичних та алкогольних 

речовин, тютюнопаління. 

Практичними психологами навчальних закладів  міста проведено анкетування учнів та 

складено плани корекційної роботи з учнями, схильними до скоєння злочинів, насильницьких 

дій та дітьми, які вживають алкогольні та тютюнові вироби, складено плани індивідуальної 

роботи з такими учнями. 

 З метою реалізації засад правового виховання у  загальноосвітніх навчальних закладах 

міста за рахунок годин інваріантної складової у 9-х класах викладається предмет 

«Правознавство. Практичний курс» та в 10-х класах «Правознавство. Теоретичний курс» для 

учнів, на якому діти мають можливість ознайомитись із законодавчою базою у сфері дитинства, 

розглянути Кримінальний та Сімейний Кодекси України, дізнатись про кримінальну 

відповідальність неповнолітніх за скоєння злочинів та правопорушень. У ряді закладів 

організовано роботу гуртків та факультативів правової тематики «Юні друзі міліції», «Вчимося 

демократії», «Права дитини в сучасному світі». 

У всіх навчальних закладах створено «куточки правової освіти», де розміщено матеріали 

про права та обов’язки дітей, інформацію про служби, до яких можна звернутись у разі 

виникнення конфліктної ситуації чи загрози здоров’ю дитини. 

Згідно з планами роботи навчальних закладів щороку адміністраціями проводяться  тижні, 

місячники та декади правових знань, в рамках яких організовуються тематичні вечори, диспути, 

конкурси-захисти творчих робіт, виставки малюнків та плакатів, виступи агітбригад, 

інтерактивні ігри, тренінги з питань правового виховання. Для організації та проведення заходів 

залучаються діти пільгових категорій та діти, які стоять на внутрішкільному обліку, на обліку в 

районних службах  у справах дітей та районних відділах кримінальної міліції у справах дітей.  
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У вирішенні питань з правового виховання беруть активну участь представники шкільних 

організацій учнівського самоврядування. Вони проводять лекції, турніри та театралізовані 

вистави для учнів початкової школи та школи ІІ ступеня.  

 

Координація літнього відпочинку та оздоровлення школярів 

           Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 № 

375-VI змінено підходи до організації оздоровлення та відпочинку дітей. Комплекс заходів, 

спрямованих на реалізацію одного з найважливіших стратегічних завдань міської влади у 

забезпеченні соціального захисту дитинства, реалізації права кожної дитини на оздоровлення та 

відпочинок, визначений рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 

22.04.2010 №135 «Про організацію та відпочинок дітей м. Харкова у літній період 2010 року». 

             Для створення умов щодо організації повноцінного відпочинку та зайнятості дітей з 

використанням бази  навчальних закладів, було вжито відповідних заходів: 

1. Розроблена мережа дитячих таборів відпочинку з денним перебуванням, визначена їх 

дислокація, здійснене планування роботи, визначені кошти на придбання  послуги з організації 

харчування дітей у таборах відпочинку з денним перебуванням.   

2. Департаментом освіти зі спеціалістами управлінь освіти районних у м. Харкові рад, що 

опікуються питаннями відпочинку та оздоровлення дітей, була проведена інструктивно-

методична нарада щодо організованого початку відпочинку та оздоровлення дітей у 2010 році.  

   Питання охоплення дітей літнім відпочинком та оздоровленням розглядалося на нарадах 

керівників шкіл, їх заступників, директорів таборів відпочинку, у педагогічних колективах. 

Особлива увага приділялася таким питанням: охопленню відпочинком дітей пільгових категорій, 

організації повноцінного харчування, дотриманню санітарно-гігієнічних норм, забезпеченню 

змістовним дозвіллям вихованців таборів, залученню дітей до регулярних занять фізичною 

культурою і спортом, охорони праці та безпеки життєдіяльності.  

3. Управліннями освіти районних у м. Харкові рад видано накази про  організацію 

літнього відпочинку та оздоровлення дітей у 2010 році. Харківською загальноосвітньою 

школою-інтернатом I-II ступенів №14 видано наказ про  організацію дитячого закладу праці та 

відпочинку з денним перебуванням  у 2010 році. Згідно з цими документами були створені 

оперативні групи з питань координації оздоровлення і відпочинку дітей, призначені 

відповідальні за проведення оздоровчої кампанії у 2010 році. 

4. Укладені угоди з комунальним підприємством «Комбінат дитячого харчування на 

послуги з організації харчування дітей у таборах відпочинку з денним перебуванням за 

позабюджетні кошти.  

5. Всі заклади відпочинку були забезпечені кваліфікованими  медичними працівниками. 

Медичні кабінети забезпечувалися необхідною кількістю медикаментів. 

6. Вжиті протипожежні заходи: виконана перезарядка вогнегасників, розроблені плани 

евакуації. Проведені дератизаційні, дезінфекційні заходи перед початком роботи таборів. 

Придбані дезінфекційні, миючі засоби, інвентар для  прибирання приміщень. 

   7.Проведена робота щодо здійснення організованих багатоденних екскурсій. 

       Вже два роки поспіль на базі загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова працювали 

186 таборів з денним перебуванням, табір праці й відпочинку з цілодобовим перебуванням на 

базі Харківської школи - інтернату № 14 для дітей, які потребують соціальної уваги та 

підтримки. У 2009 році охоплено відпочинком 42233 учні, що склало 49,9 %. У 2010 році –  

41804  учні – 53,7%.  

     На базі НВК «Авторська школа Бойка» багато років працює  позаміський приватний дитячий 

заклад оздоровлення і  відпочинку «Boiko Summer School” (Харківський район, с. Любівка), який 

знаходиться в оперативному керуванні управління освіти Дзержинської районної у  м. Харкові 

ради. У 2010 році  в ньому оздоровлено 709 дітей, що складає 118 % відсотків від запланованого і 

на 10% більше показників минулого року.   

   

Діаграма. Відсоток дітей, охоплених  відпочинком та оздоровлення  у таборах відпочинку 

та оздоровлення влітку  2010 року  
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           Найкращий показник охоплення у 2010 році у Київському (76,9%), Орджонікідзевському 

(71,1%),  Дзержинському  (68,8%) районах. Але у порівнянні з 2009 роком, Орджонікідзевський 

район понизив показники охоплення на 2,5 %. Також суттєво знизив  показники 

Комінтернівський район – на 9 %, що свідчить про недостатній рівень проведеної роботи 

управлінням освіти та ЗНЗ Комінтернівського району щодо забезпечення учнів району 

відпочинком влітку 2010 року.  

          У порівнянні з минулим роком відсоток охоплення відпочинком у таборах з денним 

перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста зріс на 3,8%. 

 

Порівняльний аналіз охоплення дітей відпочинком та оздоровленням  у таборах 

відпочинку та оздоровлення влітку.  2009 та 2010 роки 

       
         Значно збільшили відсоток охоплення  у порівнянні з минулим роком Київський район – 

на 12%, Ленінський район – на 14,1%, Жовтневий район  - на 9,7%, Фрунзенський район – на 

7,8%. Але, не зважаючи на те, що Ленінський район більше ніж вдвічі збільшив відсоток 

охоплення відпочинком у порівнянні з минулим роком, відсоток охоплення дітей району 

залишається недостатнім і найменшим у місті – 26%. Низький відсоток залишається також і у 

Червонозаводському районі – 32%. 

        У 186 дитячих закладах відпочинку міста були охоплені  категорії дітей, які 

потребують соціальної уваги та підтримки. Відпочило  6526 школярів, що складає 102,9%.   Із 

них: 307 (91,5%) дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування, 301 (80,3%) дитина-

інвалід, 92 (76,7%) дитини з малозабезпечених родин, 1058 (90,7%) дітей з багатодітних родин, 

297 (76,0%) дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 182 (98,9%) дитини девіантної 

поведінки, 113 (55,/%) дітей з сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, 4191 

(117,0%) обдарована і талановита дитина і 2 (100%) дитини, батьки яких загинули при 

виконанні службових обов’язків. 

            Завдяки єдиній системі організації харчування 805 дітей пільгового контингенту – як і 

було заплановано – за кошти міського бюджету (виділено 112700 грн.) забезпечувалися 

харчуванням на суму 10 грн. в усіх районах міста.    
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       Залучено батьківські та позабюджетні кошти на харчування вихованців у таборах відпочинку 

різних видів.  Усього у 2010 році залучено 4098563 грн, що на 0,5 млн. більше ніж минулого року 

(3 512 995 грн.). Із них на відпочинок дітей  - 2609663 грн. ; на оздоровлення – 1 488 900 грн.             

        Під час літнього відпочинку приділялася також увага питанню організації  харчування, 

медичного обслуговування, змістовного дозвілля, проведенню заходів, спрямованих на 

виховання національної свідомості, відродженню національних традицій, залученню дітей до 

вивчення історії та культури рідного краю, формуванню навичок здорового способу життя через 

залучення дітей до регулярних занять фізичною культурою і спортом. 

     Додатковими видами організованого відпочинку дітей у літній період  упродовж двох років 

стали багатоденні походи та екскурсії, у  яких  взяли  участь близько 3,5 тис. школярів.  

       73дитини шкільного віку Харківського міського дитячого будинку «Родина» (всього 77 

дітей) оздоровлені у позаміських таборах оздоровлення, що складає 100% від загальної кількості 

дітей закладу, які підлягають оздоровленню. 4 вихованці шкільного віку за станом здоров`я не 

можуть  перебувати у закладах оздоровлення та відпочинку. Разом з тим, 2 вихованці (Зеленська 

Даша та Руденко Юра) додатково отримали за позабюджетні кошти путівки на море і 

оздоровилися  в м. Алушта.  

     За кошти міського бюджету (було виділено 98700 грн.) було оздоровлено 52 дитини-

переможця Малих олімпійських ігор «Діти Харкова» на базі центру олімпійської підготовки 

«Динамо» у м. Феодосії.          

     Всього різними видами відпочинку та оздоровлення  через систему загальної середньої освіти 

охоплено 41977 дітей, що складає 53,9% (плановий показник 2010 року – 52,4%), що на 3% 

більше у порівнянні з  2009 роком (50,9%) і на 1,5% більше від планового показника поточного 

року.  

 Аналіз стану виховної роботи у навчальних закладах 

В основу системи виховання в Харкові покладено ідею формування у підростаючого 

покоління високих моральних якостей, серед яких важливе місце посідає громадянськість - 

відповідальність за долю й розвиток  суспільства і держави, формування в особистості 

соціальних умінь і навичок, професійних інтересів, ціннісного ставлення до навколишньої 

дійсності та самої себе, активної життєвої позиції.  

2010 рік відзначився святкуванням 65-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні. 

Департаментом освіти було розроблено Комплексний план заходів з підготовки до зазначеного 

заходу, ідеї якого тісно переплітаються з цілями і завданнями міського проекту «Ми-

харків'яни», присвяченого 355-річчю м. Харкова.  

В межах реалізації Комплексного плану було проведено низку виховних заходів: 

- захист учнівських проектів «Моя мала Батьківщина»; 

- учнівських творів «Ордени та медалі моєї родини».  

 

 

 

 

№ 

за/п 
Райони 

Кількість призерів 

«Моя мала 

Батьківщина» 

«Ордени та медалі моєї 

родини» 

1 Дзержинський 6 4 

2 Жовтневий 1 1 

3 Київський 2 2 

4 Комінтернівський 3 3 

5 Ленінський 1 3 

6 Московський 3 1 

7 Орджонікідзевський - - 

8 Фрунзенський - - 

9 Червонозаводський 1 1 

Всього 17 2 
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Кращі учнівські твори та проекти ввійшли до збірки «Эхо памяти». 

 
 

- кіноуроки пам’яті, якими було охоплено 3510 старшокласників; 

- фестиваль патріотичної пісні «В лесу прифронтовом»;  

- огляд-конкурс шкільних музеїв Великої Вітчизняної війни та Бойової слави 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, що проводився спільно з 

Харківською міською організацією ветеранів України.  

№ Район,  заклад Місце, номінація 

1 Дзержинський  

ХЗОШ № 135 
І 

2 Жовтневий     

ХСШ № 162 
ІІІ 

3 Київський   

ХСШ № 170 
«За просвітницьку та волонтерську діяльність» 

4 Комінтернівський  

ХГ № 82 

«За використання можливостей музею в навчально-виховному 

процесі» 

5 Ленінський  

ХЗОШ № 67 
«За організацію пошукової та науково-дослідницької діяльності» 

6 Московський    

ХЗОШ № 31 
ІІІ 

7 Орджонікідзевський  

ХЗОШ № 113 
ІІ 

8 Фрунзенський  

ХЗОШ № 32 
ІІ 

9 Червонозаводський  

ХЗОШ № 120 
«За збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни» 

 

Сьогодні в навчальних закладах міста плідно працюють 108 музеїв, з них 46 - Музеї Великої 

Вітчизняної війни та Бойової слави.  

Завдяки кропіткій пошуково-дослідницкій роботі шкільних музеїв, у квітні 2010 року за 

рішеннями Харківської міської ради, двом школам міста (ХЗОШ № 30 та ХЗОШ № 136) були 

повернуті імена Героїв Радянського Союзу  

- навчальному закладу № 30 – Борзенка С.О., 

- навальному закладу № 136 – Говоруненка П.Д. 

Ці імена були присвоєні закладам постановами Ради міністрів УРСР у 1960-і роки і були 

безпідставно втрачені у перші роки незалежності України. 

Крім того, дві школи (ХЗОШ № 127 - ім. Героя Радянського союзу Г.К. Жуков, ХЗОШ 

№ 88 – ім. Героя Радянського Союзу О.Г. Зубарева) зберегли імена Героїв, присвоєні їм раніше. 

Полем самовизначення учнівської молоді у сфері організації змістовного дозвілля стали 

міські конкурси серед загальноосвітніх навчальних закладів, які проводились Департаментом 

освіти спільно з міським центром дозвілля молоді, управліннями МНС та ДАІ, обласною 

організацією Добровільного пожежного товариства. 

Переможцями шкільного Чемпіонату міста Харкова команд КВК сезону 2009-2010 рр. 

визнані дві команди Московського району (ХЗОШ №№ 97 та 143). 
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В сезоні 2009-2010 рр. міської шкільної ліги КВК крім звичайного, традиційного журі, 

працювало ще й альтернативне – членами якого були школярі - представники Харківської 

міської організації учнівського самоврядування. Дипломом альтернативного журі ХМОУС за 

блискучу гру, дотепність та кмітливість була відзначена команда гімназії № 6 Дзержинського 

району. 

У жовтні в районах міста проведені відбіркові ігри шкільного чемпіонату міста команд КВК 

сезону 2010-2011 р.р, в яких змагались 111 команд загальноосвітніх навчальних закладів міста ( 

в сезоні 2009-2010 р.р. їх було 105). 

З метою пропаганди безпечної поведінки дітей і батьків під час надзвичайних ситуацій, 

дотримання правил дорожнього руху у місті проведено міські заходи ДЮП (змагання з 

пожежно-прикладних видів спорту, конкурс дружин юних пожежних) та ЮІР (конкурс 

серед команд веселих та найкмітливіших юних інспекторів руху, конкурс юних 

інспекторів дорожнього руху), учасниками яких стали команди всіх районів міста. 
№ 

зп 

Райони 

змагання з 

пожежно-

прикладних 

видів спорту 

конкурс 

дружин 

юних 

пожежних 

(ДЮП) 

конкурс серед 

команд веселих 

та 

найкмітливіших 

юних інспекторів 

руху 

(КВН ЮІР) 

конкурс 

юних 

інспекторів 

дорожнього 

руху 

спартакіада 

допризовної 

молоді та 

військово-

спортивна 

гра 

«Патріот» 

1.  Дзержинський  І 

ХСШ №132 

І 

ХЛ № 89 

ІІІ ІІ 

2.  Жовтневий  ІІІ 

ХЗОШ № 39 

ІІ 

ХЗОШ № 76 

  

3.  Київський  ІІІ 

ХГ №55 

  І 

4.  Комінтернівський      

5.  Ленінський І ІІ 

ХЗОШ №126 

 ІІ  

6.  Московський    І ІІІ 

7.  Орджонікідзевський   ІІІ 

Збірна ХЗОШ 

№№70,113 

  

8.  Фрунзенський   ІІІ 

ХСШ №63 

  

9.  Червонозаводський ІІ     

 

В обласному етапі конкурсу дружин юних пожежних команди Ленінського, Київського та 

Дзержинського районів посіли призові місця (відповідно І, ІІ ІІІ), а команда Ленінського району 

у заключному етапі Всеукраїнського фестивалю ДЮП, який відбувся у вересні 2010 року у 

смт. Лазурне Херсонської області, посіла ІІІ загальнокомандне місце. 

У зональному фіналі XІV Всеукраїнського конкурсу серед команд веселих та 

найкмітливіших юних інспекторів руху (КВН ЮІР – 2010), який відбувся у квітні 2010 року у 

місті Дніпропетровськ, збірна команда Дзержинського та Жовтневого районів посіла ІІІ місце. 

На виконання Державної «Програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року», 

затвердженої постановою КМУ від 10.06.2001р. №789, загальноосвітніми навчальними 

закладами ведеться систематична цілеспрямована робота щодо підтримки і розвитку 

краєзнавчого руху який відіграє важливу роль у національно-патріотичному вихованні молоді. 

Заходи Програми сприяють приверненню учнівської молоді до туристсько-краєзнавчої роботи, 

розвитку творчої особистості, активізують учнівські наукові дослідження в галузі історико-

культурного краєзнавства, популяризують краєзнавчі знання, сприяють формуванню 

усвідомленої відповідальності за збереження, примноження духовних скарбів рідного краю. У 

8-9-х класах ЗНЗ міста вивчається факультативний курс «Харківщінознавство», працюють 

курси  або гуртки за вибором «Маловідомі сторінки історії», «Харківщинознавство», 

«Спортивне орієнтування», «Українознавство», «Вчимося бути громадянами». 
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 В межах Програми учні навчальних закладів міста постійно беруть участь у щорічних 

обласних, міських та районних олімпіадах, конференціях, семінарах, змаганнях за iсторико - 

краєзнавчою тематикою, серед яких дитячий фестиваль-конкурс традиційної народної культури 

«Кроковеє коло», Всеукраїнський конкурс на кращий твір «Вірю в майбутнє твоє, Україно», 

конкурси «Харківщина – моя Батьківщина», «Моє рідне місто», «Щедрість рідної землі», «Моя 

мала Батьківщина», конкурс плакатів «Збережемо наше довкілля»; Всеукраїнська філософська і 

історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід»; 

пошуково – краєзнавчі акції «Людяність у нелюдяний час», «Краса і біль України», «Історія 

міст і сіл України», «Моя земля – земля моїх батьків».  

Питання з краєзнавства постійно включаються до змісту завдань І-ІІ етапів учнівських 

олімпіад з історії і географії та до тематики науково-дослідницьких робіт членів МАН.  

У загальноосвітніх та позашкільних закладах міста діють гуртки туристсько-краєзнавчого та 

еколого-натуралістичного напрямів. У 2009-2010 навчальному році таких гуртків працювало:  

 

Напрям роботи 
тип 

закладу 

Кількість 

груп 

% від 

загальної 

кількості 

груп 

В них 

дітей 

% від 

загальної 

кількості 

учнів 

ВСЬОГО: 

знз 117 2,9% 1880 1,8% 

пнз 182 4,5% 3118 3,1% 

всього 299 7,4% 4998 4,9% 

З них 
  

 
 

 

еколого-натуралістичний 
  

 
 

 

 
знз 69 1,7% 1096 1,1% 

 
пнз 45 1,1% 772 0,7% 

 
всього 114 2,8% 1868 1,8% 

туристсько-краєзнавчий 
  

 
 

 

 
знз 48 1,2% 784 0,8% 

 
пнз 137 3,4% 2346 2,3% 

 
всього 185 4,6% 3130 3,1% 

 

В межах Програми здійснюється екскурсійна робота з відвідування пам'ятних та історичних 

місць. Учні навчальних закладів міста відвідали історичні місця Харкова та Xapківської області, 

здійснили екскурсійні поїздки до Краснокутського дендропарку, Святогорська, 

Сковородинівки, Мерефи, Водяного, Кочетка, Змійову, Ізюму («Воєнне минуле рідного краю»), 

Чугуєву (музей Рєпіна), Полтави (музей М.Гоголя), Опошні, Донецького городища та 

національного парку «Гомільшанські ліси», Шаровки, Полтави, Спасова Скіту, Умані. 

Діти та учнівська молодь міста були залучені до відвідування експозицій історичного, 

церковно – історичного, художнього, літературного музеїв, планетарію, музею природи,  

художньої муніципальної галереї, бібліотеки імені Короленка, музею Голокосту. 

З метою підвищення рівня зацікавленості школярів навчально-екскурсійною діяльністю, у 

березні-серпні 2010 року туристичним оператором «Ранок Тур» за інформаційної підтримки 

Департаменту освіти проведено ІІ міський конкурс учнівських творчих робіт «Ефективна 

навчальна практика». Переможцем конкурсу визнана творча робота учнів приватного 

навчально-виховного комплексу "Харківський колегіум" Комінтернівського району.  

На виконання «Державної програми з утвердження гендерної рівності в українському 

суспільстві на період до 2010 року», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 

України від 10.09.2009 № 839 «Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту», 

загальноосвітніми навчальними закладами проводиться системна робота щодо впровадження 

ґендерних підходів у навчально-виховний процес:  

- запроваджуються тренінгові програми для педагогічних працівників системи освіти з 

питань гендерної рівності (консультації практичних психологів, постійнодіючі семінари, 

конференції, «круглі» столи для педпрацівників: «Профілактична робота щодо 
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попередження насильства в сім’ї», «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок та 

чоловіків» «Особливості жіночого руху в Україні», «Рівні права у демократичному світі», 

«Моральні чинники в сімейному житті», «Гендерна рівність – наше кредо» тощо; виставки 

літератури з питань протидії насильству щодо дітей, жінок і чоловіків в шкільних 

бібліотеках); 

- організуються та проводяться конкурси дитячих малюнків та плакатів «Ми за рівні права», 

«Станція призначення – життя», «Ми – рівні!», «Насильству в родині – Ні!», «Всі ми рівні», 

«Cтереотипи сучасності» серед учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних 

закладів, заходи для лідерів учнівського самоврядування; 

- виконуються інформаційно-просвітницькі програми для різних верств населення з 

подолання гендерних стереотипів і формування гендерної культури;  

- здійснюються позакласна робота з дітьми та учнівською молоддю (бесіди виховні години, 

години спілкування,рольові ігри,  круглі столи, диспути); 

- ведеться робота психологічної служби з питань формування гендерної культури та 

гендерного виховання  

У жовтні 2010 року Міністерством освіти і науки України спільно з Програмою рівних 

можливостей та прав жінок в Україні оголошено Всеукраїнський конкурс на кращий урок з 

питань гендерної рівності серед вчителів 5-11 класів. Для участі в конкурсі загальноосвітніми 

навчальними закладами міста було надіслано 43 роботи. Загалом на конкурс надійшло 425 

заявок від вчителів з усіх регіонів України. Журі визначило 20 фіналістів конкурсу, до яких, на 

жаль не ввійшли вчителі загальноосвітніх закладів міста. 

Процеси становлення й розвитку, які мають місце в сучасній освіті, не можна розглядати 

поза висвітленням питань активізації роботи органів учнівського самоврядування. 

 Активну роль у формуванні і реалізації освітньої політики, становленні державно-

громадського управління, вихованні лідерів нової формації, відіграє діяльність Харківської 

міської організації учнівського самоврядування (ХМОУС).      

Організацію було створено у 2005 році з метою об’єднання зусиль учнівської молоді 

міста для вирішення соціально-значущих проблем, реалізації ініціатив, захисту своїх прав. 

Головним завданням організації є виховання громадян і патріотів, здатних у майбутньому стати 

лідерами економічного і суспільного розвитку  держави. Пріоритетами організації на сучасному 

етапі визначено: ефективність діяльності, лідерство, партнерство та колективну перемогу.  

З 2009 року, у зв’язку з необхідністю якісно вирішувати проблеми учнівської молоді, 

розширено сферу діяльності ХМОУС, удосконалено структуру. У складі ХМОУС сьогодні 

працюють 9 районних та 180 шкільних дитячо-юнацьких громадських організацій, Рада 

кураторів і консультантів, Асоціація педагогічної і батьківської громадськості.  

Одним з головних структурних підрозділів організації є базові центри: Центр 

планування та розвитку (рік створення - 2010), Центр управління знаннями, Дитяча правова 

корпорація (рік створення - 2010) , Центр молодіжних ініціатив, Асоціація шкільних Євроклубів 

(рік створення - 2010),  Центр зв’язків з громадськістю, Центр незалежної експертизи та 

моніторингових досліджень, Прес-центр.  

Незмінними залишаються місія і стратегія організації: допомогти учням побачити велику 

кількість можливостей для самореалізації, створити молодіжний рух прогресивної учнівської 

молоді міста. 

Організаційно-методичний супровід діяльності ХМОУС здійснює Науково-методичний 

педагогічний центр. На виконання стратегії розвитку організації спільними зусиллями учнів, 

педагогів, науковців, представників громадськості проведено наступну роботу: 

 - розроблено концепцію організації до 2015 року; 

 - підготовлено проект комплексно-цільової програми;      

 - визначено перспективні напрямки діяльності та ключові заходи на наступний рік; 

 - здійснено планування політики залучення учнів до участі у державно-громадському 

управлінні закладами освіти та діяльності дитячо-юнацьких громадських організацій;  

- укладено договори про співпрацю з вищими навчальними закладами, студентським 

самоврядуванням, підписано меморандуми з громадськими організаціями; 

- проведено консультації, навчальні семінари для педагогічних працівників,  
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- організовано моніторингові дослідження на підставі яких здійснено системний аналіз 

стану розвитку учнівського самоврядування у місті.      .  

Важливим показником аналітичної та прогностичної діяльності керівного складу 

організації та кураторів учнівського самоврядування стала ініціатива створення у 2010 році 

Центру планування та розвитку ХМОУС.  

Розвиток організації ми розглядаємо, як  процес змін, який має кількісні та якісні 

показники вимірювання і передбачає послідовний перехід від фаз творчого пошуку, 

директивного управління, делегування повноважень та координації до вищої форми – 

самомотивації і співробітництва. 

Аналізуючи стан розвитку організації слід зазначити, що індикаторами прогресивних 

тенденцій в діяльності ХМОУС у 2010 році стала стабільна робота первинних шкільних та 

районних дитячо-юнацьких організацій, ефективність діяльності яких (за даними моніторингу) 

складає 78 відсотків. Найбільш успішні напрями роботи пов’язані з нормативно-правовим 

забезпеченням (79 відсотків) та участю учнів у реалізації проектів (78 відсотків), потенціал 

учнівського самоврядування в навчальних закладах  міста (у напрямі створення дитячих 

організацій) реалізовано на 97%.           

Діяльність учнівського самоврядування на всіх рівнях підпорядковано вимогам 

державних програм, щодо виховання учнівської молоді та побудови дієвої системи державно-

громадського управління освітою в Україні. Разом з цим роботі учнівського самоврядування 

взагалі ще залишаються невизначеності та проблеми.  

Шляхи удосконалення системи роботи та реорганізації органів шкільного та учнівського 

самоврядування освітяни Харкова неодноразово обговорювали під час проведення секційних 

засідань на конференціях, семінарах, під час роботи круглих столів, в процесі професійних 

дебатів.  

В практику роботи учнівського самоврядування протягом 2009-2010 навчального року 

активно впроваджувалися ефективні педагогічні технології, а також технології апробовані в 

управлінні, психології, в роботі громадських організацій.  

Радами окремих центрів ведеться робота щодо створенням власних інноваційних 

проектів: так в Центрі планування та розвитку розробляється модель і технологія цілісної 

системи учнівського самоврядування і методики її впровадження в заклади освіти міста 

(«Цільова комплексна програма»); в Центрі управління знаннями продовжується робота над 

створенням системного навчання лідерів (з подальшим виданням методичного посібника), 

Центр молодіжних ініціатив планує в цьому році розробити власний проект «створення 

технології проведення крос-культурного мега-проекту» в основу якого покладено реалізацію 

ідеї «Марафону унікальних справ ХМОУС». 

Сьогодні нами доведено, що впровадження в учнівський рух прогресивних ідей і 

науково-обгрунтованих технологій значно змінює підходи до організації сучасного учнівського 

самоврядування і суттєво підвищує якість формування базових ключових компетентностей 

лідерів організації. Саме цю думку педагоги та лідери Харкова неодноразово доводили на 

міжнародних конференціях, педагогічних форумах, в дискусіях з колегами Польщі, Чехії, 

Словаччини, Німеччини та інших країн Європи.  

У 2009-2010 навчальному році соціологічною групою ХМОУС проводились 

дослідження, на підставі яких у наступному році будуть розроблені рекомендації, щодо 

удосконалення роботи органів учнівського самоврядування та діяльності дитячо-юнацьких 

громадських організацій у місті. До позитивних моментів діяльності ХМОУС у 2009-2010 

навчальному році слід віднести: 

- систематичну і плідну роботу лідерів у складі Координаційної ради міської 

організації; 

- злагоджену командну роботу активу в процесі проведення учнівських конкурсів, 

зльотів, фестивалів; 

- оригінальну творчу діяльність щодо участі у чисельних заходах 

загальноміського проекту «Ми – Харків’яни!», Комплексного плану святкування 65-ої річниці 

Великої Перемоги, «Марафону унікальних справ ХМОУС». 
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Також в цьому навчальному році лідери ХМОУС прийняли участь в роботі молодіжного 

форуму з питань співпраці з міжнародними молодіжними громадськими організаціями, 

серпневій педагогічній конференції та конференції з питань виховання та безперервної освіти; 

запропонували і провели в Харкові Перший зліт учнівських козацьких об'єднань, створили 

Асоціацію шкільних Євроклубів та Дитячу правову корпорацію, ініціювали проведення за 

участю діячів культури та мистецтва двох міських фестивалів (театрального фестивалю 

«Поклонимся великим тем годам» та кінофестивалю дитячих авторських фільмів «Я забыть 

никогда не смогу»). 

Протягом року лідери міської організації неодноразово були учасниками телевізійних 

проектів, героями статей міської та шкільної преси, зробили експериментальний випуск власної 

електронної газети. 

В листопаді 2010 року у складі делегації обдарованої молоді Харкова лідери ХМОУС 

здійснили візит до Європи. В межах проекту Парламентської Асамблеї Ради Європи 

«Європейське колесо» вони мали можливість ознайомитися з молодіжним рухом Європи, 

обговорити шляхи співпраці з учнівськими організаціями міст-побратимів Познані, Брно, 

Нюрнбергга і міст-партнерів Берліна, Відня, Братислави, Будапешта, дізнатися про роботу 

дипломатичних установ європейських країн.  

В рамках прес-конференції з кореспондентами шкільної преси та членами активу 

районних та шкільних громадських організацій учасники проекту «Європейське колесо» 

висунули пропозиції:  

- створити в шкільних музеях навчальних закладів  міста інтерактивні експозиції, 

- на сайті учнівського самоврядування районів відкрити віртуальний музей «Діалогу 

культур», 

- підключитися спільно з молоддю Європи до реалізації міжнародних проектів, 

- створити європейське портфоліо ХМОУС, розробити іміджеву політику організації,  

- налагодити співпрацю з культурними центрами європейських держав у нашому місті 

для проведення виставок і творчих вечорів обдарованих учнів Харкова,  

- ініціювати проведення зустрічі з керівниками місцевого самоврядування та 

Департаменту освіти для обговорення можливостей: впровадження міні-грантів для реалізації 

учнівських проектів, створення волонтерських учнівських загонів для обслуговування «Євро 

2012», впровадження в роботу навчальних закладів  соціальної практики для лідерів 

учнівського самоврядування, відкриття літніх таборів або літніх міжнародних шкіл за участю 

лідерів регіону та представників учнівської молоді європейських країн з метою обговорення 

шляхів розвитку учнівського самоврядування. 

Сьогодні робота учнівського самоврядування та молодіжних громадських організацій 

міста набуває нових підходів, нової якості, нових перспектив... У зв’язку з цим в стратегічних 

завданнях розвитку Харківської міської організації учнівського самоврядування зазначено: 

- сприяти  розвитку системи учнівського самоврядування шляхом створення 

міської комплексно-цільової програми; 

- забезпечити реалізацію права учнів на участь у громадському управлінні навчальним 

закладом, активізувати й удосконалити співпрацю педагогічних колективів з органами 

учнівського самоврядування; 

- сприяти реалізації учнівських ініціатив на міському, регіональному, державному і 

міжнародному рівнях. 

Завдяки такому  підходу у визначенні перспектив учнівського самоврядування, ми 

зможемо сприяти створенню у місті прогресивного учнівського руху і таким чином,  

підтримати молодь у її прагненні наблизитись до європейських стандартів в освіті. 

Міжнародне співробітництво є важливою складовою системи освіти м.Харкова. 

Департаментом освіти Харківської міської ради здійснюється координація освітніх 

проектів і програм, визначених відповідними положеннями національних стратегій розвитку 

освітньої сфери, проводиться цілеспрямована робота по налагодженню прямих зв’язків з 

освітніми закладами, установами, організаціями європейських країн та міст-побратимів. 

У межах проекту «Що ти знаєш про Брно та Харків» у червні 2010 року здійснено обмін 

делегаціями учнів м.Брно та м.Харкова. У ході перебування делегації у Харкові чеські школярі 
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мали нагоду відвідати найяскравіші куточки нашого міста, а також поспілкуватися зі своїми 

однолітками - членами шкільних Євроклубів ХГ №47, ХСШ №3, 75. Фінансування та 

організаційний супровід перебування делегації здійснювалися Департаментом освіти 

Харківської міської ради. 

Щорічно учні загальноосвітніх навчальних закладів міста беруть участь у «Програмі 

обміну майбутніх лідерів» FLEX. У поточному році тестування пройшли 233 школяра, 8 з них 

протягом року навчалися у школах США. Це учні гімназій, спеціалізованих шкіл 

Комінтернівського, Київського, Жовтневого, Московського районів, фізико-математичного 

ліцею № 27.  

За сприяння Департаменту освіти делегація учнів ХСШ №156 у супроводі вчителів 

відвідали м.Клайпеду, де пройшли стажування на базі університету LCC. 

У рамках проекту Британської ради «ДРІМС + ТІМС» відбулися обміни делегаціями учнів 

та вчителів ХСШ №162 та школи «Бродок» (м.Манчестер). У березні 2010 року досвід участі 

учнівської організації «ДРІМС + ТІМС» у проекті вивчали волонтери з міста-побратима 

Цинциннаті.  

У польсько-німецько-українському форумі молоді «Покоління» взяли участь учні 9-11-х 

класів та вчителі ХГ №116. Продовжується співробітництво колективу ХГ №47 та «Екологічної 

гімназії» м. Брно (Чеська республіка). 

Розширенню можливостей ознайомлення з освітніми системами європейських країн 

сприяють і особисті контакти освітян із закордонними партнерами.  

Протягом року відбулися міжнародні навчально-пізнавальні екскурсії учнів та вчителів 

гімназії ХГ №6 до Італії, Австрії.  

Навчальні заклади Дзержинського, Жовтневого, Київського, Комінтернівського, 

Ленінського, Московського районів активно співпрацюють з французьким Центром та 

французьким Альянсом, з методичним Центром «Будинок Нюрберга». ХСШ №23 є Центром з 

підготовки та проведення іспитів на німецький мовний диплом у Східній Україні. 

Однією з найбільш перспективних форм реалізації європейської тематики в школі є 

діяльності шкільних Європейських Клубів. На сьогодні шкільні Євроклуби працюють у 33 

навчальних закладах. Найбільша кількість Євроклубів у Київському та Дзержинському 

районах. 

У 2011 році для розвитку міжнародного співробітництва в галузі освіти важливо 

активізувати роботу шкільних Євроклубів щодо пошуку та встановлення партнерських зв’язків 

із закладами освіти країн Європи, міст-побратимів; створити умови для участі педагогів та 

учнів ЗНЗ у міжнародних освітніх проектах, програмах; поновити зв’язки з міжнародними 

організаціями, фондами, освітньо-культурними центрами, залучити батьківську громадськість.  

В навчальних закладах міста  систематично проводиться робота, спрямована на виконання 

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

Голодоморів 1932-1933 років в Україні». 

Департаментом освіти 27.11.2010 проведено заходи по вшануванню пам’яті жертв 

Голодомору. 

Упродовж 2010 року районними управліннями освіти та навчальними закладами 

проведено виховні години, вечори пам’яті та тематичні уроки: «Рани України», «Сльози 

українського народу», «Чи думав уряд про народ?», «Політичні наслідки Голодомору», 

«Пам’ятаймо заради майбутнього»; «Геноцидна природа Голодомору 1932-1933  років  в  

Україні»; організовано у бібліотеках виставки документів,  матеріалів,  брошур та посібників 

про Голодомор 1932-1933 років; організовано роботу щодо збирання спогадів і  свідчень  

людей,  які  пережили голодомор   1932-1933   років; розпочато пошукову роботу з метою 

складання переліку населених пунктів Харківської області, які постраждали від Голодомору; 

організовано роботу  щодо впорядкування місць поховань жертв голодоморів; організовано 

захист презентацій: «Жахи української історії», «Наслідки голодомору» та перегляд перегляд 

фільмів, присвячених подіям 1932-1933 років; підготовлено стіннівки: "Голодомор 1932-1933 

років в Україні"; організовано відвідування та надання гуманітарної допомоги  свідкам, які 

пережили голодомор. Також учні навчальних закладів міста взяли участь у покладанні вінків та 

квітів, Жалобних молебнях та панахидах. 
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Важливою складовою впровадження досвіду формування здорового способу життя в 

учнів, вихованців є діяльність Шкіл сприяння здоров’ю. Станом на 01.09.2010 57 навчальних 

закладів міста включено до Європейської (3), Національної (22) та обласної (32) мережі. 15 

закладів (ЗНЗ-11, ДНЗ - 4) рекомендовані районними управліннями освіти до обласної мережі у 

2011 році. 

Найбільш розвинена мережа Шкіл сприяння здоров’ю в Орджонікідзевському (60%), 

Дзержинському (58,5%), Ленінському (44%), Червонозаводському (41,7%) районах міста. 

 

Відповідно до сучасної концепції ефективного навчання здоровому способу життя і 

безпечній життєдіяльності учнів на засадах розвитку життєвих і спеціальних навичок у ЗНЗ м. 

Харкова впроваджуються освітньо- просвітницькі, профілактичні, оздоровчо-спортивні 

програми та проекти з формування здорового способу життя.  

Інтегрований курс «Основи здоров’я» впроваджують усі загальноосвітні навчальні 

заклади міста. За програмою «Сприяння просвітницькій роботі «Рівний – рівному» серед молоді 

України щодо здорового способу життя» працюють 65 шкіл, 28 – впроваджують 

факультативний курс «Школа проти СНІДу». На 70% у порівнянні з минулим роком 

збільшилася кількість шкіл, що працюють за проектом «Діалог», однак заняття з учнями за 

даним проектом проводяться в межах основної та позаурочної діяльності вчителя. 

До участі у проекті «Покращення життя ВІЛ-позитивних дітей та їх сімей» залучені 

дошкільні навчальні заклади міста.  

Провідну роль у здоров’язберігаючий діяльності загальноосвітніх навчальних заклададів 

відіграє забезпеченість спеціалістами з викладання предметів за методикою розвитку життєвих 

навичок, 

За даними районних управлінь освіти предмет «Основи здоров’я» у 5-9 класах викладають 

394 вчителя, з них – 100 пройшли підготовку за методикою розвитку життєвих навичок. 86% 

вчителів, які викладають «Основи здоров’я», мають лише опосередковане відношення до 

предмету. Це вчителі математики, малювання, креслення, музики, трудового навчання, 

російської мови та літератури, географії, і тільки 14% - вчителі біології, хімії та валеології. 

Покращує ситуацію лише той факт, що школярів навчають педагоги, які мають достатній 

педагогічний досвід роботи в школі (більше 7 років). 29 Шкіл сприяння здоров’ю не мають 

кваліфікованих спеціалістів з методики викладання предмета «Основи здоров’я». 

Науково-методичним педагогічним центром Департаменту освіти Харківської міської 

ради згідно з річним планом роботи здійснюється координаційна робота та науково-методичний 

супровід діяльності Шкіл сприяння здоров’ю.  

З метою підвищення рівня валеологічної, методичної компетентності педагогів, 

поширення досвіду впровадження здоров’язберігаючих технологій та ефективних 

діагностичних методик у навчально-вховний процес для заступників директорів з навчально-

виховної роботи та координаторів Шкіл сприяння здоров’ю проведено 3 навчально-практичних 

семінари за темою «Нові підходи в організації діяльності Шкіл сприяння здоров’ю.  

У 2010 році оновлено банк даних Шкіл сприяння здоров’ю (включено дошкільні 

навчальні заклади, а також загальноосвітні навчальні заклади, рекомендовані районними 
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управліннями освіти до обласної мережі у 2011 році); електронний методичний портфоліо 

«Діагностичні методики оцінювання діяльності школи сприяння здоров’ю» (додані методики 

проведення соціометричних досліджень, анонімних тестувань, психологічних анкетувань, 

самооцінювання діяльності Школи сприяння здоров’ю).  

Слід зазначити, що об’єктом уваги адміністрації Шкіл сприяння здоров’ю залишається 

навчальне навантаження школярів – складання розкладу уроків з урахуванням денної, тижневої 

працездатності учнів та чергування предметів з високим балом за шкалою труднощів з 

предметами, які дозволяють часткову релаксацію школярів. Виникає потреба в оновленні 

системи виховних заходів, здійсненні підготовки та перепідготовки педагогів до впровадження 

здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес, удосконаленні системи 

моніторингу здоров’я учнів на основі результатів медичних оглядів учнів.  

У 2011 році для підвищення ефективності діяльності Шкіл сприяння здоров’ю 

визначальна роль надається: підвищенню професійної (валеологічної) компетентності 

педагогів; активізації впровадження профілактичних програм з формування здорового способу 

життя у навчально-виховний процес, що є значною прогалиною у формуванні навичок 

безпечної поведінки всіх учасників навчально-виховного процесу.  

 

Створення умов для збереження  психічного і фізичного здоров'я учнів і педагогів є 

одним із пріоритетних напрямків роботи Департаменту освіти, який передбачає: посилення 

роботи з профілактики всіх видів дитячого травматизму, охорони життя та здоров’я дітей і 

підлітків, залучення їх до занять спортом, організацію якісного оздоровлення  та харчування. 

У навчальних закладах  міста введений 3-й урок фізичної культури, у тому числі урок  

футболу: 

Райони Кількість 

класів 

Введено 3-й 

урок 

Відсоток  

% 

Дзержинський  522 280 53,6 

Жовтневий 265 199 75,0 

Київський 510 333 65,9 

Комінтернівський 411 253 61,5 

Ленінський 252 199 79,0 

Московський 715 515 72,0 

Орджонікідзевський 392 348 88,7 

Фрунзенський 367 239 65,1 

Червонозаводський 203 165 81,2 

ВСЬОГО по місту 3637 2531 69,6 

Систематично проводяться заняття з хореографії, працюють гуртки та секції 

(танцювальні, спортивні), що дає можливість забезпечувати  необхідну рухливість учнів. 

Усього гуртками, спортивними секціями, клубами за інтересами охоплено близько 71 тис. 

школярів, що складає біля 73,7% від загальної кількості учнів.  

 

На виконання «Комплексної міської програми розвитку фізичної культури і спорту 

в місті Харкові на період 2006-2011 років», затвердженої рішенням сесії Харківської міської 

ради від 09.01.2006 №8/06 проводяться шкільні, районні та міська спартакіади з 9 видів спорту.  

За підсумками цих змагань переможцем міської спартакіади у 2009-2010 навчальному році став 

Московський район,  ІІ та ІІІ місця відповідно посіли Комінтернівський та Дзержинський 

райони. 

У 2010 році в нашому місті під патронатом в.о. Харківського міського голови, секретаря 

міської ради Г.А.Кернеса та за підтримки Національного Олімпійського комітету України 

проведені II малі Олімпійські ігри серед учнів 3-8 класів у три етапи: внутрішньошкільні, 

районні та міські змагання. 

 Більше 50 тисяч дітей взяли участь у шкільному етапі малих Олімпійських ігор, з яких 41 

тисяча – у змаганнях, інші - у різних конкурсах, виставках, спортивних вікторинах. 
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18.03.2010 у Палаці спорту відбулося урочисте відкриття II малих Олімпійських ігор за 

присутності 3,5 тисяч глядачів. В урочистості відкриття змагань взяли участь в.о. міського 

голови, секретар міської ради Г.А.Кернес, народні депутати України, депутати обласної та 

міської рад, представники міськвиконкому та районних у місті Харкові рад, видатні 

спортсмени. 

У травні у Палаці спорту на фінальному етапі малих Олімпійських ігор виявлені призери 

та переможці. Ними стали: 

 

3-4 класи 

1 місце – ЗОШ № 42, 4-А клас - Московський район; 

2 місце – Гімназія № 13, 4-В клас – Ленінський район; 

3 місце – ЗОШ № 90, 4-В клас – Комінтернівський район. 

5-6 класи 

1 місце – ЗОШ № 42, 6-А клас - Московський район; 

2 місце – Гімназія № 55, 6-Б клас – Київський район; 

3 місце – Спеціалізована школа № 53, 6-Б клас – Червонозаводський р-н. 

7-8 класи 

1 місце – Гімназія № 82, 8-В клас - Комінтернівський район;  

2 місце – Гімназія № 172, 8-А клас – Київський район; 

3 місце – ЗОШ № 105, 8-А клас – Дзержинський район.  

      

Усі призери та переможці фінальних міських змагань Малих Олімпійських ігор 

нагороджені медалями, дипломами, кубками та талісманом ігор «Сурком Тімкою». 

      30 травня 2010 року, в день святкування у місті «Дня захисту дітей», на майдані Свободи 

відбулося урочисте нагородження юних Олімпійців – переможців та призерів змагань, які 

отримали дипломи та медалі, а переможці отримали право оздоровитися у літній період на 

спортивно-оздоровчій базі «Динамо» України, що знаходиться у місті Феодосії (Крим). 

Згідно з розпорядженням в.о. міського голови, секретаря міської ради Г.А.Кернеса від 

28.09.2010 №2758 «Про проведення III малих Олімпійських ігор в м. Харкові» стартували 

наймасовіші спортивні змагання в Україні. 

 

На виконання рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 13.06.2001 

№931 «Про стан підготовки допризовної та призовної молоді м. Харкова до служби у Збройних 

Силах України» управлінням освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської 

ради щорічно проводиться огляд-конкурс на визначення кращого закладу освіти міста з 

організації роботи з допризовною молоддю і військово-патріотичного виховання 

підростаючого покоління. Результати огляду-конкурсу є складовою частиною військово-

спортивної гри «Патріот» Кращими з зазначених вище питань визнано такі ЗНЗ:  

I місце – Харківський педагогічний ліцей №4 Харківської міської ради Харківської 

області (Київський район, директор Черевань І.І., викладач предмета „Захист Вітчизни” 

Соловйов М.О.);  

II місце – Харківська гімназія №163 Харківської міської ради Харківської області 

(Орджонікідзевський район, директор Соловйова Л.М., викладач предмета „Захист Вітчизни” 

Капустін В.М.) та Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів №147 Харківської міської 

ради Харківської області (Дзержинський район, директор Полюхович Н.Ф., викладач предмета 

„Захист Вітчизни” Горшенін Р.І.)  

III місце – Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів №102 Харківської міської ради 

Харківської області (Комінтернівський район, директор Голєнкова О.М., викладач предмета 

„Захист Вітчизни” Головченко А.Д.) та Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів №35 

Харківської міської ради Харківської області (Червонозаводський район, директор Твердохліб 

Д.С., викладач предмета „Захист Вітчизни” Вербельчук Г.С.). 

Традиційно в місті проводяться міські змагання військово-спортивної гри «Патріот» 

серед загальноосвітніх шкіл міста.  
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У змаганнях брало участь 9 збірних команд старшокласників-допризовників – переможці  

районних змагань. 

У програму змагань входило два розділи:   

- Тактико-спеціальна підготовка. 

 - Спеціальна підготовка та визначення переможця та призерів змагань у 

загальнокомандному заліку.  

У результаті дводенних змагань місця розподілилися наступним чином: 

Тактико-спеціальна підготовка: 

I   місце - збірна команда Київського району; 

II  місце - збірна команда Московського району; 

III місце – збірна команда Жовтневого району. 

 

Спеціальна підготовка: 

I   місце - збірна команда Дзержинського району; 

II  місце - збірна команда Київського району; 

III місце – збірна команда Комінтернівського району. 

 

У загальнокомандному заліку переможцем та призерами стали: 

I   місце - збірна команда Київського району; 

II  місце - збірна команда Дзержинського району; 

III місце – збірна команда Московського району. 

 

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

Департаменту освіти та призами (футбольні м’ячі) у двох розділах окремо і у 

загальнокомандному заліку. 

 

Департамент освіти як координатор в рамках роботи з підготовки до Євро-2012 

здійснює постійний моніторинг стану виконання заходів, пов’язаних із реконструкцією та 

будівництвом гуртожитків вищих навчальних закладами міста в межах. Складено деталізований 

план виконання робіт із зазначенням термінів їх початку та закінчення. З метою якісного 

контролю за підготовкою закладів, які підтвердили свій статус як баз розміщення, створено 

фотоархів фасадів та внутрішніх приміщень об’єктів. Після проведення робіт, які позитивно 

вплинули на імідж об’єкту, до фотобази оперативно вносяться відповідні  зміни.  

З метою забезпечення захисту прав інтелектуальної власності УЄФА та його 

комерційних партнерів ведеться робота з недопущення порушень правил використання 

логотипу та інших предметів символіки Чемпіонату з футболу Євро-2012 в підпорядкованих 

закладах.  

Ведеться постійне координування дій з ГУОН ХОДА щодо забезпечення підготовки та 

перепідготовки у вищих навчальних закладах стюартів, працівників сфери обслуговування, 

медичних працівників та працівників правоохоронних органів. 

 З метою популяризації здорового способу життя серед підростаючого покоління, 

інформування учнівської молоді про підготовку та проведення в Україні чемпіонату Європи з 

футболу 2012 року за підтримки Департаменту освіти в навчальних закладах міста проведено 

Всеукраїнський конкурс «Євро-чемпіонат очима дітей». У рамках впровадження 

факультативного курсу для учнів 10-11 класів спільно з Департаментом з підготовки Євро-

2012 з футболу проводиться розповсюдження журналів «Ukraine 2012». 

 

Робота з цивільної оборони 

 Підготовка в системі освіти з питань надзвичайних ситуацій проводиться відповідно до 

вимог Закону України «Про цивільну оборону України», вимог чинного законодавства і 

постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України» Єдиної 

державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та 
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природного характеру (затверджено наказом Начальника Цивільної оборони Міністерства 

освіти і науки України № 27 від 17 січня 2002 року. 

Усі заклади освіти мають розвинену мережу енерго-, тепло-, водопостачання, 

телефонний зв’язок, шляхи під’їзду. Забезпечені достатньою кількістю запасних виходів, що 

дозволяє в стислий час здійснити евакуацію учнів, вихованців та працівників. Організаційна 

структура цивільної оборони всіх закладів типова. 

Хімічне зараження в залежності від концентрації отруйних речовин вимагатиме 

проведення евакуації шкіл та дошкільних закладів в район, який не зазнав зараження, а також 

заходів по приведенню об’єктів та територій в належний стан. План відповідних заходів 

розроблений в кожному закладі освіти. 

Основні завдання підготовки цивільної оборони Департаменту освіти в 2010 

навчальному році в основному виконані. 

Навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників та 

службовців Департаменту освіти, навчальних закладів  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 

ЦО, Державним секретарем МОН України № 28 від 17 січня 2002 року. 

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.). 

Проведені показові «Дні цивільної оборони» для керівного складу ЦО шкіл, гімназій  та 

позашкільних закладів і викладачів предмета «Захист Вітчизни». Навчальний рік з питань 

цивільної підготовки закінчився у кожному навчальному закладі проведенням «Дня цивільної 

оборони», який став підсумком підготовки постійного складу працівників закладу освіти та 

учнів із цивільної оборони в 2009-2010 навчальному році. 

Розроблені схеми зв’язку та оповіщення з пунктами радіаційно-хімічного спостереження 

МНС та ЦЗН з структурними підрозділами управлінь освіти. 

 

Організація харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.  

Харчування здійснюється у 203 школах міста, де навчається 99733 учні.  

З них: 180 загальноосвітніх навчальних закладів та Харківська школа-інтернат №14  

комунальної форми власності – 97059 учнів та 22 – приватної – 2674 учні. 

117 приміщень шкільних їдалень є типовими (65%). У 39 школах їдальні знаходяться в 

пристосованих приміщеннях чи в прибудовах (22%), а в 24 школах за типовим проектом  обідні 

зали суміщені з актовими залами шкіл (13%). 

У 2010 році на харчування дітей у школах виділено з бюджету 19,5 млн. грн.   

Відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» (ст.5), 39 тисяч учнів 1-4-х класів 

щодня отримують одноразові безкоштовні сніданки.       

У I півріччі 2010 року учні 1– 4 класів міста забезпечувалися безкоштовним гарячим 

харчуванням на суму 3,00 гривні, харчування дітей пільгових категорій здійснювалося на 4,00 

грн. За рахунок економії бюджетних коштів комунальним підприємством  «Комбінат дитячого 

харчування» з 01 вересня 2010 року вартість харчування збільшена на 0,50 грн., і становить 3,50 

грн. і 4,50грн. відповідно.        

Для порівняння:    

У 2010  році   діти 1-4 класів   харчуються: 

на 2,50 грн.  у Волинській області, у  Вінниці, Рівному, в Одесі; 

на 3,00 грн. –  у Донецьку,Чернівцях; 

на 3,50 грн. –  у Полтаві ( 2,00 грн. виділяє міська влада, 1,50 грн. платять батьки);   

на 3,50 грн. –  у Iвано - Франковську; 

на 4,00 грн. –  у Чернігові (2,00 грн. –  міська влада, 2,00 грн. платять батьки)  

на 4,80 грн. –  у Сумах; 

на 5,00 грн  –  у Луцьку (1,50 грн. виділяє міська влада, 3,50 грн. платять батьки) 
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Харків – це єдине місто в Україні, де завдяки соціальному проекту Харківської міської 

ради «Харків – дітям» два роки поспіль першокласники  щодня безкоштовно отримують молоко 

гарантованої якості. У цьому навчальному році це  10521 учень.  

Також з 01.05.2010 збільшена вартість харчування для вихованців Харківського дитячого 

будинку «Родина» (розмір становить – 30,00 грн. проти 22 грн. з 01.01.2010) та Харківської 

загальноосвітньої школи – інтернату I-II ступенів  №14  (27,00 грн. проти 20,00 грн. з 

01.01.2010).  

З метою організації єдиної системи харчування, створення умов для збереження здоров’я 

дітей, забезпечення школярів раціональним та якісним харчуванням рішенням 39 сесії 

Харківської міської ради 5 скликання від  23.12.2009 № 345/0 затверджена міська Програма 

«Шкільне харчування» на 2009-2011 роки (далі Програма). Виконання Програми забезпечує з 

01.01.2010 комунальне підприємство «Комбінат дитячого харчування», створене рішенням 37 

сесії Харківської міської ради від 21.10.2009 № 249/09.  

КП «Комбінат дитячого харчування» здійснює організацію харчування учнів у 170 школах 

міста (94,5%).  

10 фінансово-самостійних шкіл (5,5%) організовують харчування самостійно. 

У 2010 році вдосконалена система організації харчування дітей у школах, замінено 

розрізнений підхід до організації харчування з боку організаторів на єдину систему (у 2009 році 

організовували харчування у школах 24 суб`єкти підприємницької діяльності), зменшена ціна на 

продукти харчування (за рахунок обсягів закупівель). Раціонально використовуються бюджетні 

кошти. Тільки за 5 місяців 2010 року зекономлено понад 800 тис. грн., що не спостерігалося 

впродовж десятка років. За рахунок економії стало можливим  підвищити вартість харчування 

учнів у школах, частково закупити кухонний посуд, інвентар, спецодяг, миючі засоби.             

У порівнянні з 2009 роком у  2010  збільшилося: 

- виконання натуральних норм на основні продукти харчування на 24,1%, виконання 

натуральних норм в цілому на 4,1% і становить  78,7% ; 

- охоплення учнів гарячим харчуванням  на 6,6%, що складає 74,3%.       

Усіма видами харчуванням  охоплено 90%  школярів від загальної кількості учнів шкіл. 

Щодня 695 дітей безкоштовно забезпечуються пільговим харчуванням на суму 4грн.50 коп. 

(діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених сімей).         

Департаментом освіти, КП «Комбінат дитячого харчування», керівниками 

загальноосвітніх навчальних закладів, медичними працівниками, працівниками санітарно-

епідеміологічної служби здійснюється контроль за якістю харчування, дотриманням термінів та 

умов зберігання і реалізації продуктів, за дотриманням санітарно-гігієнічних норм щодо 

організації харчування, оптимального режиму роботи їдалень тощо. 

Забезпечується С-вітамінізація третіх страв. Контролюється дотримання питного режиму: 

впроваджується альтернативне водопостачання (негазована вода гарантованої якості).       

Комунальним підприємством «Комбінат дитячого харчування» в рамках підготовки до 

нового навчального року розроблено та затверджено в міськСЕС примірне циклічне меню, 

погоджено графіки та маршрути постачання сировини, асортимент буфетної продукції, 

технологічні картки на страви. Заборонено для вживання чіпси, сухарики, газовані напої та інші  

продукти, які не містять у своєму складі необхідних для дітей корисних речовин. Обладнано 

складські приміщення, забезпечено їх гарячою водою, придбано та встановлено холодильну 

камеру, обладнано роздягальню для водіїв та вантажників, організовано та обладнано робочі 

місця для бухгалтерів, відділу кадрів та технологів.   

До початку нового 2010-2011 навчального року у школах здійснено  підготовку їдалень 

(поточний ремонт харчоблоків, обідніх залів, ремонт обладнання тощо). За кошти міського 

бюджету для 6 навчальних закладів придбано меблі у їдальні на суму 70,4 тис. грн. Придбання 

посуду, інвентарю здійснюється за позабюджетні кошти. У поточному році на ці цілі залучено 

65,6 тис. грн. 

Але мають місце  і проблемні питання. 

Проблеми щодо організації харчування КП «Комбінат дитячого харчування»: 

1. На жаль, у комунального підприємства власних автомобілів немає, 6 одиниць 

автотранспорту орендовано. Для покращення постачання продуктів необхідно 3 термобудки. 
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2. Для базового складського приміщення необхідно обладнати додатково дві  холодильні 

камери. 

Проблеми щодо  організації харчування у ЗНЗ: 

1. Не зважаючи на те, що з 2007 по 2010 роки на оновлення технологічного обладнання 

було направлено понад 1,3 млн. грн., необхідно продовжити роботу по  оновленню застарілого 

технологічного обладнання.  

2. 12 шкільних їдалень  потребують заміни силових ліній, систем опалення та 

вентиляційних систем: 

Дзержинський район – ЗНЗ №№29,106,105; 

Комінтернівський район – ЗНЗ №114; 

Ленінський район – ЗНЗ №№ 69, 126; 

Московський район – ЗНЗ №№ 111,142; 

Орджонікідзевський район – ЗНЗ №№ 26, 88; 

Червонозаводський район – ЗНЗ № 41.   

  Вищевказані проблеми частково передбачається розв'язати через надання фінансової 

підтримки КП «КДХ». 

  Профілактичні медичні обстеження 

  Відповідно до спільного наказу управління охорони здоров’я, Департаменту освіти 

Харківської міської ради та Харківської міської СЕС від 16.08.2010 № 463/129/338 «Про 

організацію проведення профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх, професійно-

технічних навчальних закладів до початку  2010-2011 навчального року» управліннями освіти 

районних у місті Харкові рад забезпечені належні умови для організації та проведення 

профілактичних медичних оглядів школярів перед початком 2010-2011 навчального року. Усі 

учні та працівники  загальноосвітніх навчальних закладів пройшли медичний огляд. 

У результаті обстеження у 1043 школярів виявлено відхилення у стані здоров`я, у 58 дітей 

–  ЛОР- патологію, у 214 – хвороби шкіри. 

        На виконання рішення 28 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 03.12.2008 № 

329/08 "Про затвердження плану заходів щодо організації та проведення профілактичних 

медичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності м. 

Харкова", з метою  вивчення стану здоров'я дітей, що навчаються у загальноосвітніх 

навчальних закладах, розподілу школярів на групи для занять на уроках фізичної культури, 

своєчасного виявлення хворих та запобігання розповсюдженню захворювань в організованих 

колективах, вже третій рік поспіль проводяться  профілактичні медичні огляди учнів 1-11 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова всіх типів і форм власності.   

       Із загальної кількості оглянутих: 
Параметри 2008-2009 н.р. 2009-2010 н.р. 

Здорові діти 31,3 33,4 

Направлялися  на дообстеження 32% 33,3% 

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

Розподілені на групи для занять фізичною культурою 

Основна група 63,1% 50,0% 

Підготовча група 29,6% 42,0% 

Спеціальна група 5,3% 6,1% 

Звільнені від занять фізичною культурою 2% 1,9% 

 

     У порівнянні з минулим роком майже на 2 % збільшилась кількість дітей, яких можна 

вважати практично здоровими. Зменшилась на 1,2% кількість дітей, поставлених на 

диспансерний облік. Але на 13 % зменшилась кількість учнів у основній групі та відповідно 

збільшилась у підготовчій.  

Залишаються проблеми з комплектацією загальноосвітніх навчальних закладів 

медичними працівниками. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я від 23.02. 

2000 №33 «Про штатні нормативи і типові штати закладів охорони здоров`я» затверджені  

посади лікаря в загальноосвітніх школах встановлюються з розрахунку 1 посада на 2500 
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учнів, а посади медичної сестри - на 700 учнів.  Понад 70% загальноосвітніх навчальних 

закладів комунальної форми власності м. Харкова мають наповнюваність менше ніж 700 

учнів. Тому закладів охорони здоров`я  не можуть повною мірою організувати щоденно із 

дотриманням чинного законодавства роботу медичних працівників у кожній школі упродовж 

усього навчального дня. У більшості шкіл  медперсоналом (в основному лікарями) 

забезпечується медичне обслуговування школярів згідно з графіками поліклінік.  

У 201 школі  м. Харкова функціонує 206 медкабінетов: 196 шкіл мають по 1 

медкабінету, 5 шкіл міста - по 2 медкабінети (це школи №182,53,35, «Олімп», «Бізнес-

гімназія»). 

 

Позашкільна освіта 

В сучасних умовах виняткового значення набуває сфера позашкільної освіти, 

багатоукладність, варіативність, безоплатність, доступність та практичне спрямування якої 

слугує формуванню компетентної творчої особистості, носія національних цінностей і 

загальнолюдських надбань, соціально-зрілої, конкурентноспроможної, здатної до власної 

життєтворчості. 

У 2010 році у місті збережена мережа позашкільної освіти. Це 28 позашкільних 

навчальних закладів (1 міського та 27 районного підпорядкування), з яких 22 комплексних і 6 

профільних. 
 

Типи ПНЗ 
Міського 

підпорядкування 

Районного 

підпорядкування 

К
о
м

п
л
е

к
сн

і 

Палац дитячої та юнацької творчості 1  

Центр дитячої та юнацької творчості  8 

Школа мистецтв  

Дитячо-юнацька спортивна школа 

 1 

12 

П
р
о
ф

іл
ь
н

і Станція юних техніків  5 

Дитячо-юнацький клуб моряків  1 

   

 

Кількість позашкільних навчальних закладів (в них вихованців)  

по районах міста Харкова 

район 

 

 

к-ть закладів 

2009-2010 н.р. 2010-2011 н.р. 

в них вихованців в них вихованців 

Дзержинський 3 7528 7326 

Київський 5 5979 4538 

Комінтернівський 3 4460 4331 

Ленінський 3 5024 3130 

Московський 4 5263 4531 

Жовтневий 3 3852 4642 

Орджонікідзевський 2 2815 2615 

Фрунзенський 2 2626 2516 

Червонозаводський 2 3804 3524 

Міські 1 3058 3170 

всього 28 44409 40323 

 

Невелика динаміка кількості вихованців у позашкільних навчальних закладах в межах 

районів зумовлена особливостями змісту навчально-виховного процесу, а зменшення кількості 

вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл більше як на 3 тисячі дітей пов’язано з вимогою 

приведення чисельності навчальних груп до наказу Міністерства України у справах сім’ї, 

молоді та спорту від 18.05.2009 №1624 «Про організацію навчально-тренувальної роботи 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл» . 

Охоплення позашкільною освітою дітей та підлітків у місті Харкові 
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2009-2010 н.р. 2010-2011 н.р. 

Всього учнів 1-11 класів 100145 96891 

Вихованців позашкільних 

навчальних закладів 
44409 40323 

 

Охоплення позашкільною освітою дітей та підлітків у місті Харкові. 

 
Зміст позашкільної освіти та виховання у порівнянні з базовою і професійною освітою 

ґрунтується на інших засадах. Такими засадами є особистісні замовлення дітей і їх батьків. Ці 

замовлення постійно розвиваються, варіюються, в чому і простежується безперервна динамічність 

цієї ланки освіти, її нестандартність та варіативність. 

Гордістю закладів дитячої та юнацької творчості міста є народні та зразкові художні 

колективи. Їх всього 18: 14 зразкових та 4 народних. 

 

Народні та зразкові художні колективи позашкільних навчальних закладів 

 

Район, заклад 
Кількість художніх колективів 

«Народні» «Зразкові» 

Дзержинський, ЦДЮТ № 1  2 

Київський, ЦДЮТ № 3 
 3 

Комінтернівський, ЦДЮТ № 4  3 

Ленінський, ЦДЮТ № 5  1 

Фрунзенський, ЦДЮТ № 6  2 

міського підпорядкування 

ХПДЮТ 
4 3 

ВСЬОГО 4 14 

 

Результатами плідної роботи усіх позашкільних навчальних закладів міста є їх численні 

досягнення: це більше 400 призових місць на Всеукраїнському та майже 300 призових місць на 

Міжнародному рівнях у різноманітних фестивалях, конкурсах, виставках, турнірах та 

змаганнях. 

Флагманом позашкільної освіти Слобожанщини є Харківський міський Палац дитячої та 

юнацької творчості. У серпні 2010 році директору Палацу Боровській С.В. присвоєно звання 

«Заслужений працівник освіти України». 

Протягом навчального року колективи художньо – естетичного відділу брали активну 

участь та ставали переможцями і дипломантами багатьох масових заходів різних рівнів. 
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Вихованці вокальної студії «Браво» у 2010 році отримали диплом Лауреату ІІ ступеню 

Всеукраїнського конкурсу «Різдвяні дзвони» (м.Червоноград).  

Вокалісти зразкового художнього колективу  ансамблю “Сударушка” у 2010 році брали 

участь у Гала – концерті переможців Всеукраїнських фестивалів та конкурсів (м. Ужгород) та 

стали Лауреатами фестивалю російської народної творчості «Талиця».  

Народний художній колектив дитячий театр “Каламбур” у 2010 році було нагороджено 

поїздкою до МДЦ «Артек» на  Міжнародний фестиваль «Зимняя сказка в Артеке». У березні 

місяці театр  дав благодійну виставу для онкохворих дітей. Колектив брав участь у VII 

Міжнародному фестивалі дитячих та юнацьких театрів «Маленькая Мельпомена» (м. Плунге, 

Литва). 

Народний художній колектив театр естрадного танцю “Карнавал” протягом року брав 

активну участь у фестивалях і конкурсах різного рівня. Вихованці були учасниками 

Всеукраїнського телевізійного конкурсу «Крок до зірок» (м. Київ), де пройшли до півфіналу, а 

також отримали диплом Лауреата  І ступеню на Міжнародному дитячому фестивалі «Квітка 

надії» (м.Сіде, Туреччина). 

Вихованці студії джаз-модерн танцю “Елегія” у травні давали звітний  клас-концерт на 

присвоєння звання «Зразковий художній колектив». 

Спортивні пари ансамблю бального танцю “Вояж” весь рік демонстрували свою 

майстерність на конкурсах різних рівнів і ставали їх переможцями та призерами: на змаганнях 

«Перша столиця – 2010» (м.Харків) пара колективу Сухов Денис та Задорожна Марія посіли два 

ІІІ місця, на змаганнях з бального танцю «Золота колісниця – 2010» (м. Харків) І місце 

завоювали пара Новіков Костянтин та Питимко Анастасія, ІІІ місце – пара Бідюк Руслан та 

Склярова Каміла, а також на змаганнях «Гран-прі Слобожанщини» (м.Харків) І місце посіли 

пари Меліхов Дмитро, Бєляєва Єлизавета та Трофіменко Сергій, Куцина Катерина.  

Вихованці студії сучасного танцю “Нон – стоп” у січні 2010 року посіли ІІ місце на 

фестивалі-конкурсі «Новорічний бум» (м. Харків), у лютому на фестивалі танцювальних шоу 

груп «Чорна Пантера» (м. Харків) - Гран-прі. У 2010 році вихованці колективу отримали 

Диплом Лауреату І ступеню на Міжнародному дитячому фестивалі «Квітка надії» (м.Сиде, 

Туреччина).  

Юні вихованці циркової студії “Чародії” у 2010 році вибороли Гран-прі на 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі мистецтв «Зимова фантазія – 2010» (м. Київ) та 

Міжнародному фестивалі «Змінимо світ на краще», що проходив у МДЦ «Артек». За свої 

здобутки 1 липня 2010 року колективу було присвоєно почесне звання  «Народний художній 

колектив». 

У травні 2010 року відбулося об’єднання зразкового вокально-танцювального ансамблю 

«Сударушка» та зразкового ансамблю танцю «Світанок» у новий колектив – зразковий театр 

пісні і танцю «Забава». 

Вагомий внесок до спортивної слави міста вносять вихованці дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл Харкова. Юні спортсмени мають можливість розвивати та удосконалювати 

свою спортивну майстерність з 32 видів спорту.  

У 2010 році ДЮСШ системи освіти міста підготовлено спортсменів I розряду – 93 чол., 

91 кандидат у Майстри спорту України, 17 Майстрів спорту України,. 2 Майстра спорту 

України міжнародного класу. 

До складу різних збірних команд України входить більше 30 вихованців ДЮСШ системи 

освіти. 

Улітку 2010 року ДЮСШ було оздоровлено 1710 вихованців. 

У серпні проведено огляд-конкурс підготовки навчальних закладів міста до нового 

навчального року. Перше місце посів Центр  дитячої та юнацької творчості № 6 (Фрунзенський 

район, Кобзева О.І.), II місце - Центр  дитячої та юнацької творчості № 7 (Червонозаводський 

район, директор Пшеничних І.А.) та дитячо-юнацька спортивна школа №8 (Ленінський район, 

директор Козакова Н.В.), III місце - дитячо-юнацька спортивна школа №2 (Київський район, 

директор Бєлянінов І.І.) та дитячо-юнацька спортивна школа №12 (Дзержинський район, 

директор Іванова С.І.).  
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У рамках міської програми «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки щорічно в 

навчальних закладах  міста Харкова проводиться тиждень «Ліцейські асамблеї», які у цьому 

році проходили за темою «Позашкільні навчальні заклади як джерело додаткової освіти для 

задоволення потреб молоді у професійному самовизначенні і творчій самореалізації». 

20 жовтня 2010 року в рамках тижня «Ліцейські асамблеї – 2010» свою роботу презентували 

4 позашкільних навчальних закладів різних типів і профілів: 

• Палац дитячої та юнацької творчості «Істок» - комплексний позашкільний заклад, 

директор Жуганець Евеліна Анатоліївна; 

• станція юних техніків № 3 - профільний заклад науково-технічної творчості, директор 

Молостова Маргарита Миколаївна; 

• дитячо-юнацький клуб моряків - профільний заклад військово-патріотичного виховання, 

директор Онищенко Юрій Володимирович; 

• дитячо-юнацька спортивна школа № 8 - комплексний спортивний заклад, директор 

Казакова Надія Василівна. 

Учасниками перегляду презентацій були представники Департаменту освіти Харківської 

міської ради, члени Ради керівників навчальних закладів  м. Харкова та представники управлінь 

освіти районних у місті Харкові рад. 

Учасники презентацій «Ліцейських асамблей» висвітлили систему роботи ПНЗ за різними 

напрямами позашкільної освіти, ознайомили з досвідом роботи з організації допрофесійної 

підготовки учнів через співробітництво педагогів позашкільного навчального закладу зі 

школами району та вищими навчальними закладами, продемонстрували виставки дитячої 

творчості вихованців, учбово-матеріальні бази закладів. 

Науково-методичний педагогічний центр Департаменту освіти Харківської міської 

ради у 2010 році продовжував працювати над методичною проблемою: «Науково-

методичний супровід процесу впровадження компетентнісного підходу в навчанні, 

вихованні, управлінні». 

Діяльність НМПЦ спрямовувалася на створення організаційних, змістових, науково-

методичних умов щодо впровадження ідей компетентнісного підходу в організації навчання й 

виховання учнів у навчальних закладах , завдяки якому створюються умови для поліпшення 

якості освіти й освітнього процесу. 

У процесі науково-методичного супроводу діяльності педпрацівників враховувалися 

державні пріоритети розвитку освіти, потреби учасників навчально-виховного процесу в 

дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста, пропозиції 

методичних кабінетів районних управлінь освіти. 

З метою підвищення рівня поінформованості та компетентності різних категорій 

педпрацівників протягом 2010 року проводились науково-практичні семінари, майстер-класи, 

практичні заняття, тренінги, консультації, круглі столи, конференції, семінари-наради. 

Загальна навчально-семінарська діяльність НМПЦ у 2010 році представлена в наступній 

таблиці: 

Категорія педагогічних працівників Форма   Кількість 

занять 

Кількість 

осіб 

Завідуючі РМК (ІМЦ) семінари  4 11  

Новопризначені керівники семінари  4 17 

Керівники загальноосвітніх навчальних 

закладів 

семінари-наради 

 

2 

 

152  

 

Заступники директорів з навчально-

виховної роботи 

  

семінари 2 

 

 

155 

 

  

Заступники директорів шкіл сприяння 

здоров'ю (координатори) 

семінари 

 

3 40 

Методисти з психологічної служби Семінари, тренінги 7 149 

Методисти РМК з бібліотечних фондів, 

бібліотекарі 

семінари-практикуми 4 20 

Методисти РМК, заступники директорів з семінари 6 148  
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навчально-виховної роботи 

Методисти РМК з дошкільної освіти, 

керівники РМО  

семінар 1 30 

Методисти РМК, що координують роботу з 

обдарованою молоддю 

семінар 2 40 

Керівники позашкільних навчальних 

закладів  

семінар 4 16 

Методисти РМК, з початкової освіти, 

керівники РМО вчителів початкових класів 

семінари 3 47 

Керівники турнірних команд семінари-наради         11       135  

 

Усього методистами НМПЦ проведено 53 семінарських заняття з охопленням 960 осіб. 

Відновлено роботу постійнодіючого семінару для керівників позашкільних навчальних 

закладів. Порівняно з минулим роком кількість проведених семінарських занять та охоплених 

ними категорій педагогічних працівників зменшилась. Це пов’язано з концентрацією уваги на 

забезпеченні організаційно-методичних умов щодо діяльності завідуючих та методистів РМК 

(ІМЦ). Таке зосередження дало відчутні результати, оскільки дозволило організувати допомогу 

працівникам районних методичних служб. 

Програми семінарів формувалися за принципом єдності теорії і практики, тому вибір 

навчальних закладів  для їх проведення здійснювався за принципом наявності нововведень, що 

дозволяють вирішувати зазначені в тематиці проблеми та підвищують якість навчально-

виховного процесу. 

У рамках проведення 1-го регіонального розширеного засідання підсумкової колегії 

Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації  методисти 

НМПЦ брали участь у роботі 5 секцій та організували проведення секцій з питань роботи з 

обдарованими дітьми, впровадження моніторингових досліджень та ефективних виховних 

технологій, в яких взяли участь 300 педагогічних працівників.  

На засіданнях міської науково-методичної ради, яка діяла протягом року, розглядалися 

актуальні питання співпраці НМПЦ та районних методичних служб, вирішувались проблеми 

удосконалення системи методичної роботи в районах. 

Проведено вивчення стану реалізації основних функцій районними методичними 

кабінетами (інформаційно-методичними центрами) управлінь освіти районних у місті Харкові 

рад. Розроблено анкети для завідувачів і методистів РМК (ІМЦ), протокол оцінювання 

реалізації основних функцій РМК (ІМЦ), відповідно до яких було визначено ступінь реалізації 2 

основних груп функцій РМК (ІМЦ): цільових (прогностичної, компенсаторної, інформаційно-

коригувальної) та організаційних (трансформаційної, діагностичної, моделюючої, 

інформаційно-аналітичної, організаційно-координувальної, соціальної). Результати реалізації 

цільових функцій, які були отримані під час вивчення діяльності РМК (ІМЦ), наведені у 

наступній гістограмі: 
 

 
Як бачимо з наведеної гістограми, найкраще ця група функцій реалізується в 

Комінтернівському, Дзержинському, Київському, Московському та Орджонікідзевському 
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районах. Потребує уваги реалізація цієї групи функцій у Жовтневому, Ленінському, 

Фрунзенському, Червонозаводському районах. Це свідчить про недостатній рівень 

використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та 

інноваційних технологій; недостатню увагу до корекції та оновлення інформації, що постійно 

змінюється в результаті розвитку науки та впровадження комунікаційних технологій. 

 

Ступінь реалізації цільових функцій РМК (ІМЦ) 

3,9 4 4,1 4,2 4,3

Прогностична

Компенсаторна

Інформаційно-
коригувальна

 
Як бачимо з наведеної гістограми, в роботі РМК (ІМЦ) найбільше уваги приділяється 

реалізації інформаційно-коригувальної функції, яка передбачає корекцію та оновлення 

інформації, а найменше – прогностичній, що враховує перспективи розвитку освітньої галузі. 

Це свідчить про недостатній рівень використання в педагогічній практиці сучасних наукових 

психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій. 

 

Ступінь реалізації організаційних функцій РМК (ІМЦ) 

3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6

Трансформаційна 

Діагностична 

Моделююча

Інформаційно-аналітична

Організаційно-координувальна

Соціальна 

 
Найбільше уваги з боку завідувачів РМК (ІМЦ) приділяється організаційно-

координувальній, інформаційно-аналітичній і трансформаційній функціям. Найменше – 

соціальній (створенню належного психологічного клімату, вивченню та розв’язанню 

конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів).  

Незважаючи на велику увагу до інформаційно-аналітичної функції, недостатньо 

вивчається та узагальнюється перспективний педагогічний досвід для його застосування у 

навчально-виховному процесі на рівні району, міста, області. Практично не вивчається і не 

узагальнюється перспективний педагогічний досвід працівників позашкільних навчальних 

закладів міста; керівників та заступників керівників ЗНЗ – у Ленінському, Київському, 

Жовтневому, Орджонікідзевському, Фрунзенському  районах.  

Одним з основних напрямів діяльності НМПЦ є організаційно-методичний супровід 

впровадження інноваційних педагогічних технологій. Оновлено Банк даних про 

експериментальну та інноваційну діяльність навчальних закладів  міста.  

Експериментальна діяльність здійснюється в навчальних закладах  на всеукраїнському та 

регіональному рівнях. Динаміка кількості ЗНЗ м. Харкова, що беруть участь в 

експериментальній діяльності, в порівнянні з минулим роком наведена на наступних діаграмах. 
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Усього експериментальною діяльністю займаються 85 навчальних закладів  м. Харкова 

(37,4% від загальної кількості навчальних закладів ): на всеукраїнському рівні задіяні 35 

навчальних закладів , а на регіональному – 50. 

Упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчанні, вихованні або 

управлінні здійснюється в багатьох навчальних закладах  міста. Найбільш поширені з них 

наведені в таблиці. 

Найбільш поширені інноваційні технології,  

що впроваджуються в ЗНЗ міста 

№ з\п  
Назва та суть інноваційної педагогічної технології, 

автор-розробник 

Кількість  

ЗНЗ 

% від загальної 

кількості ЗНЗ 

міста 

1 
Впровадження здоровязберігаючих  технологій в 

навчально-виховний процес 
61 30,5 

2 
Інтерактивні технології навчання   

(авт. О. Пометун) 
40 20 

3 Проектні технології 28 14 
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4 Впровадження ІКТ в навчально-виховний процес 27 13,5 

5 Технологія розвитку критичного мислення.  25 12,5 

6 
Інформаційно-ціннісний підхід до уроків читання (авт. 

О.М. Кушнір) 
21 10,5 

7 
Розвивальне навчання (авт. Д.Б. Ельконін, 

В.В.Давидов) 
17 8,5 

8 

Особистісно-орієнтована модель природничо-наукової 

освіти. Курс «Довкілля»   

 (авт. Ільченко В.Р.) 
17 8,5 

 

Найбільш поширені інноваційні технології,  

що впроваджуються в ДНЗ міста 

№ з\п  
Назва та суть інноваційної педагогічної технології, 

автор-розробник 
Кількість ДНЗ  

% від загальної 

кількості ДНЗ 

міста 

1 
Технологія вирішення винахідницьких завдань (авт. 

Г.С.Альтшуллер) 
57 26,5 

2 
«Театр фізичного виховання дітей дошкільного віку» 

(авт. М.М.Єфименко) 
40 18,6 

3 
Технологія раннього навчання читання та лічби  (авт. 

М.О.Зайцев) 
26 12 

4 Технології М. Монтессорі  23 10,6 

5 Здоров’язберігаючі технології 43 22,1 

6 Ігрові технології (авт. Б.Нікітін)  7 3,6 

7 
Технологія навчання ранньому читанню 

(авт. Г.Доман) 
9 4,6 

8 
«Гуманістичне виховання»  

(авт. В.О.Сухомлинський)  
14 6,5 

 

Упродовж 2010 року здійснювалось науково-методичне забезпечення впровадження в 

роботу дошкільних навчальних закладів міста Державної Базової програми розвитку дитини 

дошкільного віку «Я у Світі». Для методистів управлінь освіти районних у м. Харкові рад і 

керівників районних методичних об’єднань вихователів ДНЗ проведено круглий стіл за 

темою: «Планування роботи за Базовою програмою розвитку дитини «Я у Світі»: проблеми, 

пошуки, рішення». 

За результатами вивчення стану організації методичної роботи РМК (ІМЦ) з 

упровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі»  визначено, що 

в районах міста здійснюється планова та змістовна робота щодо науково-методичного 

забезпечення впровадження програми та створення умов для виховання та навчання дітей за 

лініями розвитку Базової програми. Разом з тим, потребує удосконалення робота над 

інструментарієм моніторингових досліджень особистісного розвитку дитини за сферами 

життєдіяльності.  

З метою підвищення професійної компетентності працівників дошкільної освіти було 

проведено семінар за темою: «Здоров’язберігаючі технології як засіб цілісного збалансованого 

розвитку особистості» для методистів управлінь освіти районних у м. Харкові рад, керівників 

районних методичних об’єднань вихователів та вихователів ДНЗ, які займаються  

впровадженням здоров’язберігаючих технологій.  

Для методистів районних методичних кабінетів та керівників районних методичних 

об’єднань з початкового навчання з метою ознайомлення їх з інноваційною та 

експериментальною діяльністю навчальних закладів  міста проведено науково-практичні 
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семінари за темами «Обдарована дитина в початковій школі» та «Проектна діяльність 

молодших школярів». 

Під час відвідування уроків та ознайомлення з результатами навчальних досягнень 

учнів у 23 загальноосвітніх навчальних закладах міста проведено аналіз впливу локальних 

інновацій на якість освіти в початковій школі. Визначено, що інноваційні технології, які 

впроваджують учителі початкових класів міста, дозволяють підвищити рівень навчальних 

досягнень учнів. Разом із тим, потребує подальшого вивчення відстеження впливу інновацій 

на рівень особистісного розвитку дитини. 

Протягом 2010 року проводилась активна консультативна робота з питань упровадження 

профільного навчання в старшій школі. Створено банк навчальних програм для реалізації 

варіативної складової робочих навчальних планів у профільних класах загальноосвітніх 

навчальних закладів. Розроблено методичні рекомендації для директорів загальноосвітніх 

навчальних закладів щодо організації допрофільної освіти випускників базової школи. Спільно 

з кафедрою загальної педагогіки Харківського національного університету ім. Г.С. Сковороди 

проводиться робота щодо організації діяльності творчої групи з питань профільного навчання 

та профорієнтаційної роботи з учнями. 

Проведено вивчення стану організації, науково-методичного та психолого-педагогічного 

забезпечення впровадження профільного навчання у ЗНЗ Орджонікідзевського та 

Фрунзенського районів м. Харкова. У відвіданих ЗНЗ організовано надання допомоги у 

професійному та життєвому самовизначенні учнів, наявні та впроваджуються соціально-

психологічні програми, тренінги щодо розвитку індивідуальних особливостей школярів. 

Проведено аналіз навчальних програм, що забезпечують реалізацію варіативної складової 

робочих навчальних планів профільного спрямування, вивчалися констатуючі результати 

моніторингових досліджень якості профільної освіти як в районах, так і в навчальних закладах. 

Методична робота з методистами з психологічних служб, практичними психологами 

навчальних закладів  протягом 2010 року спрямовувалася на створення психолого-педагогічних 

умов для реалізації особистісного, інтелектуального і фізичного потенціалу учнів, забезпечення 

збереження та зміцнення психічного здоров’я школярів в освітньому процесі. Продовжувалися 

масові психодіагностичні дослідження учнів щодо різних видів обдарованості. Розроблено 

алгоритм для обрахунку коефіцієнту соціальної обдарованості учнів для використання 

практичними психологами навчальних закладів . 

З метою підвищення професійної компетентності методистів з психологічних служб 

проведено семінари, де розглядалися основні напрями діяльності практичних психологів 

навчальних закладів . Особлива увага приділялась психологічному супроводу дітей до та під 

час проведення ЗНО та корекційній тренінговій роботі.  

Працює міський Телефон довіри. Для районних координаторів Телефону довіри 

проведено навчально-методичний семінар-практикум «Консультування – невід’ємна складова 

діяльності практичних психологів». 

Здійснено методичний вихід «Вивчення стану забезпечення психологічного супроводу 

навчально-виховного процесу практичними психологами у навчальних закладах  

Орджонікідзевського та Червонозаводського районів, за результатами якого визначено, що 

діяльність практичних психологів здійснюється згідно з потребами навчальних закладів, про що 

свідчать результати моніторингових досліджень динаміки розвитку учнів.  

Усього з метою надання методичної підтримки викладання навчальних предметів, 

інноваційної діяльності, залучення учнів до державно-громадського управління освітою, 

психолого-педагогічного забезпечення навчально-виховного процесу, вивчення стану 

організації навчальної та виховної роботи методисти НМПЦ відвідали 281 заклад освіти. Під 

час методичних виходів проводилось надання методичної допомоги педагогічним працівникам 

та консультування з різних питань організації навчально-виховного процесу. 

Систематично проводився аналіз стану методичного забезпечення навчально-виховного 

процесу за різними напрямами діяльності відповідно до функціональних обов’язків працівників 

НМПЦ. Узагальнені матеріали та аналітичні довідки доводені до відома районних управлінь 

освіти та оприлюднені на офіційному сайті Департаменту освіти.  
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Оновлення освіти потребує ґрунтовного інформаційно-методичного та інформаційно-

бібліографічного супроводу. У зв’язку з переходом на профільне навчання модернізація змісту 

освіти вимагає перебудови всіх її складових компонентів, серед яких бібліотека посідає 

особливе місце.  

Методична робота з методистами з бібліотечних фондів проводилася відповідно до 

річного плану роботи Департаменту освіти на 2010 рік і спрямовувалася на підвищення 

професійної компетентності методистів з бібліотечних фондів та шкільних бібліотекарів.  

Протягом 2010 року проведено 4 семінари-практикуми з питань паспортизації та нормативно-

правовового забезпечення діяльності шкільних бібліотек, організації їх роботи як 

інформаційних центрів.  

Оновлено Банк даних шкільних бібліотек за результатами Всеукраїнської паспортизації. 

Вивчено стан роботи 20 шкільних бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів міста з 

фондом навчальної літератури, надані методичні рекомендації методистам з бібфондів РМК, 

директорам та бібліотекарям навчальних закладів. 

Протягом року проводилась робота з теоретичного обґрунтування проблеми 

реформування шкільних бібліотек у медіатеки. Комп’ютеризація шкільних бібліотек міста, 

підключення їх до мережі Інтернет, наявність сторінок «Шкільна бібліотека» на Web-сайтах 

навчальних закладів та персональної електронної пошти створили реальні умови для 

трансформації шкільних бібліотек у медіатеки.  

Постійно проводиться робота зі збору, аналізу та узагальнення стану забезпеченості 

навчальних закладів міста підручниками, навчальною, довідковою літературою.  

Методистами НМПЦ підготовлено до друку та розміщено на офіційному сайті 

Департаменту освіти 7 статей за загальною тематикою «Якість освіти: зміст, підходи, 

результат», які висвітлюють сутність підходів до управління якістю освіти, комплексно-

функціональний принцип організації діяльності районних методичних кабінетів, питання 

роботи з обдарованими учнями, реформування шкільних бібліотек та ін. Разом з тим, слід 

звернути увагу на покращення інформаційного наповнення розділу «Шкільна Інтернет-

бібліотека». 

Розроблено та реалізовано Комплексний план заходів із підготовки до урочистого 

святкування 65-ої річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні, який складається з 3-х 

розділів та 7 додатків.  

Протягом 2010 року методистами НМПЦ розроблені та розповсюджені на електронних 

носіях під час проведення методичних заходів методичні рекомендації щодо проведення 

батьківських зборів та організації роботи методичного об’єднання класних керівників, а також 

пам’ятки-рекомендації «Як стати автором педагогічної розробки?», «Що ми розуміємо під 

інтегрованим уроком» та ін.  

З метою підвищення професійної компетентності вчителів, залучення широкого кола 

педагогів міста до впровадження інтегрованого навчання на міжпредметній основі у 2009-2010 

році вперше було проведено Міський конкурс на кращий інтегрований урок та позакласний 

захід «Про мій Харків – моїм учням». Результати конкурсу наведено в таблиці: 

№ 
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1. Дзержинський 3 4 2 1 1  

2. Жовтневий 6 4 1 1  1 

3. Київський 3 3 1 1 - 3 

4. Комінтернівський 3 3 1 1 3  
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5. Ленінський 3 1 1 -  - 

6. Московський 3 4 1 1  3 

7. Орджонікідзевський 3 3 1 1  2 

8. Фрунзенський 2 1 1 - 2 - 

9. Червонозаводський 5 5 1 1  2 

10. Навчальні заклади міської мережі 0 0 - - - - 

Усього: 31 28 9 7   

 

З метою виявлення та підтримки кращих педагогів і вихователів, стимулювання їх 

творчої праці було проведено традиційні міські конкурси професійної майстерності «Учитель 

року - 2010» і «Вихователь року -2010», в яких взяли участь 967 осіб. У міському етапі 

конкурсу «Учитель року – 2010» брав участь 51 педагог. Учителі змагалися у шести номінаціях. 

У міському етапі конкурсу «Вихователь року – 2010», який проходив у чотирьох номінаціях, 

брали участь 34 вихователі. У порівнянні з минулим роком тематика педагогічних досвідів 

учасників конкурсів була різноманітною та актуальною, матеріали опису досвідів роботи 

доповнювалися статтями та друкованими виданнями. Відкриті заняття та уроки конкурсантів 

показали високий рівень їх методичної та наукової підготовки, але теми досвідів не завжди 

знаходили своє відображення у відвіданих журі заходах.  

 

Результати міських професійних конкурсів 

 Учитель року-2010 Вихователь року-2010 Всього 

переможців 

Дзержинський 1 (ХНВК «Академічна 

гімназія» № 45) 

1 (ДНЗ №411) 2 

Жовтневий  1 (ДНЗ №82) 1 

Київський 1 (ХЗОШ № 100) 1 (ДНЗ № 382) 2 

Комінтернівський 1 (ХГ № 178 «Освіта») 2 (ДНЗ №114, №337) 3 

Ленінський 1 (ХЗОШ № 126)  1 

Московський 1 (ХГ № 144) 2 (ДНЗ №117, 198) 3 

Орджонікідзевський    

Фрунзенський 1 (ХНВК «Вересень»)  1 

Червонозаводський    

 

Аналізуючи результати міських професійних конкурсів, бачимо, що високий рівень 

професійної майстерності демонструють представники Дзержинського, Комінтернівського та 

Московського районів. Другий рік поспіль не мають переможців представники 

Орджонікідзевського та Червонозаводського районів.  
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Виходячи з науково-методичної проблеми та з метою підведення підсумків щодо її 

реалізації, визначені основні напрями діяльності Науково-методичного педагогічного центру у 

наступному році: 

 підвищення компетентності педагогічних працівників з питань забезпечення якості 

освіти; 

 створення умов для розвитку інноваційної діяльності вчителів, пропаганда інноваційної 

діяльності навчальних закладів ; 

 орієнтація змісту науково-методичної роботи на використання педагогічними 

працівниками навчальних закладів  компетентнісно-діяльнісного підходу в організації 

навчання та виховання учнів; 

 забезпечення науково-методичного супроводу впровадження Базової програми розвитку 

дитини дошкільного віку «Я у світі»; 

 діагностування рівня сформованості розуміння сутності компетентісного підходу 

різними категоріями педпрацівників; 

 проведення моніторингових досліджень якості освіти, ефективності та результативності 

діяльності навчальних закладів; 

 створення методичних рекомендацій для забезпечення науково-методичної підтримки 

процесу впровадження компетентнісного підходу в навчанні, вихованні, управлінні. 

 

РЕАЛІЗАЦІЯ МІСЬКИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ У 2010 РОЦІ 

 

Протягом 2010 року розвивалась міська система роботи з обдарованими учнями, яка 

включає виявлення та відбір обдарованої молоді, забезпечення економічних і соціальних 

гарантій самореалізації особистості, підтримку та стимулювання інтелектуально і творчо 

обдарованих дітей та молоді. 

Цілісність функціонування міської системи забезпечується координацією діяльності 

Департаменту освіти та управлінь освіти районних у м.Харкові рад щодо виконання міської 

Програми «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки та  районних програм роботи з 

обдарованими учнями.  

На засіданнях Координаційної ради здійснювався систематичний аналіз діяльності 

загальноосвітніх навчальних закладів та районних методичних кабінетів щодо роботи з 

обдарованими учнями, вирішувалися актуальні питання науково-методичного супроводу 

проведення масових заходів та міських учнівських інтелектуальних змагань, поповнення 

міського комп’ютерного банку даних «Обдарованість». 

З метою підвищення компетентності методистів районних методичних кабінетів з питань 

організації науково-методичного супроводу даного напрямку діяльності у 2010 році проведено 

міські науково-практичні семінари: 

-  «Впровадження ефективних методів і технологій виявлення, навчання та розвитку 

обдарованої молоді у системі роботи ІМЦ Київського району» на базі  Харківської гімназії № 

172; 

- «Система організації роботи з обдарованими учнями у Комінтернівському районі м. 

Харкова». 

Досвід щодо організації системного науково-методичного супроводу діяльності 

навчальних закладів міста з розвитку та підтримки обдарованої молоді був презентований на 

секційному засіданні підсумкової колегії Головного управління освіти і науки Харківської 

обласної державної адміністрації  та  на зустрічі з педагогами м.Уральск (Казахстан). 

Система виявлення та відбору обдарованої молоді в м.Харкові заснована на поєднанні 

результатів психолого-педагогічної діагностики та врахуванні рівня навчальних, творчих та 

спортивних досягнень учнів. Протягом 2010 року здійснено оновлення міського комп’ютерного 

банку даних «Обдарованість», у якому розміщена інформація про 2302 учнів. Систематичне 

поповнення та оновлення даних банку дає можливість здійснювати моніторинг особистісного 

розвитку обдарованих учнів. 
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№ Район   Кількість учнів у 

районному банку 

даних 

З них у 

міському 

банку 

1.  Дзержинський  452 351 

2.  Жовтневий  169 125 

3.  Київський  505 256 

4.  Комінтернівський  564 280 

5.  Ленінський  250 169 

6.  Московський  587 465 

7.  Орджонікідзевський  493 233 

8.  Фрунзенський  315 148 

9.  Червонозаводський  405 203 

10.  ФМЛ № 27 72 72 

 Всього  3812 2302 

 

Протягом 2010 року розвивалась система міських інтелектуальних змагань: проведено 11 

учнівських командних турнірів, конкурси знавців мов, олімпіада для випускників школи І 

ступеня «Путівка в науку», конкурс «Учень року» та конкурси, що проводяться спільно з ВНЗ 

та громадськими організаціями (Кубок з пошуку в мережі Інтернет для учнів 5-11-х класів 

спільно з Харківським учбовим центром інформаційних технологій «Кит», відкритий чемпіонат 

м.Харків із спортивного програмування спільно з молодіжним науковим товариством «Q-bit», 

міська відкрита олімпіада з російської мови та літератури спільно з Російським національно-

культурним товариством Харківської області, міський економіко-правовий турнір спільно з 

ХГУ «НУА»). У цих змаганнях взяли участь 1615 учнів, це майже на 23%  більше ніж у 

минулому році. 

Продовжувала вдосконалюватися система турнірного руху. У всіх турнірах введені районні 

етапи, що дозволило, по-перше, розширити коло загальноосвітніх навчальних закладів, які 

охоплені турнірним рухом, по-друге сприяло кращій підготовці учнів до участі у змаганнях 

вищого рівня. Загальна кількість учнів, які взяли участь у районних турнірах у минулому 

навчальному році – 6215 чоловік. Порівно з минулим роком збільшилась кількість шкіл, які 

брали участь у міських етапах турнірів. Таких шкіл тепер 100, що на 8 шкіл більше, ніж у 

минулому році (8,7%). 

Результати участі учнів ЗНЗ районів у міських турнірах (2010 рік) 

Район 
Кількість командних місць Кількість 

особистих 

нагород 
І ІІ ІІІ 

Дзержинський  4 4 3 9 

Жовтневий  - 1 1 2 

Київський  1 3 4 4 

Комінтернівський  1 1 8 11 

Ленінський  - 1 3 4 

Московський  2 6 2 12 

Орджонікідзевський  - 3 2 2 

Фрунзенський  -  1  3  4  

Червонозаводський  -   -   4  3  

ХФМЛ № 27  2  -   4  3  

Важливим напрямом роботи стала співпраця з вищими навчальними закладами за 

науково-дослідницьким, освітнім та виховним напрямками. Викладачі багатьох ВНЗ брали 
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участь в організації та проведенні міських учнівських турнірів і конкурсів, залучались до 

проведення занять міського «заочного університету для обдарованих дітей». 

У 2010 році вивчались особливості роботи з обдарованими дітьми в системі позашкільної 

освіти. В межах тижня «Ліцейські асамблеї» відбулися презентації 4 позашкільних навчальних 

закладів: Палац дитячої та юнацької творчості «Істок»; станція юних техніків № 3; дитячо-

юнацький клуб моряків; дитячо-юнацька спортивна школа № 8. 

Особливе місце у системі роботи надається психологічному супроводу обдарованої 

молоді. Розроблено комплекс діагностичних методик «Психодіагностика соціальної 

обдарованості». У 2010 році продіагностовано 2787 учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

м. Харкова, 124 з них визначено соціально та інтелектуально обдарованими. Проведено 

семінари-практикуми для практичних психологів «Особливості використання 

психодіагностичних методик щодо виявлення рівня соціальної обдарованості учнів» та для 

методистів з психологічних служб «Корекційна тренінгова робота як допомога у подоланні 

комунікативних труднощів, що виникають між батьками та обдарованими дітьми». З метою 

подолання проявів психологічного  перевантаження проведено 3 тренінги для обдарованих 

учнів. 

У м. Харкові створено систему мотиваційної підтримки обдарованих дітей та їх 

педагогів. З метою забезпечення громадського визнання обдарованих дітей проводились 

урочисті прийоми та зустрічі Харківського міського голови зі стипендіатами, переможцями 

Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсу-захисту МАН України, випускниками-

медалістами; інформація про досягнення обдарованих учнів – стипендіатів «Обдарованість» і 

«Кращий учень навчального закладу» опублікована у щорічному буклеті «Обдарована молодь». 

Педагогічні працівники, учні яких стали переможцями міжнародних та всеукраїнських 

учнівських інтелектуальних змагань, переможці міських конкурсів професійної майстерності 

«Учитель року» та  «Вихователь року» отримували щомісячні доплати.  

Значним засобом стимулювання учнів, які досягли видатних успіхів в навчанні, 

творчості, спорті є стипендії. У 2010-2011 навчальному році обдарована молодь Харкова 

отримує 561 стипендію різного рівня: 

-  34 стипендії Президента України; 

-  100 стипендій Харківського міського голови «Обдарованість» (50 учнів та 50 

студентів); 

-  250 стипендій Харківської міської ради «Кращий учень навчального закладу»;  

-  177 районних стипендій, які призначаються у 8 районах міста.  

Здійснювалась цільова фінансова та організаційна підтримка участі дітей міста у 

всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змаганнях, у тому числі в одинадцяти 

Всеукраїнських учнівських командних турнірах, Відкритому фізико-математичному бої міст 

України, Київському міжнародному математичному фестивалі ім. М.Й.Ядренка. Забезпечена 

участь юних спортсменів у міжнародних змаганнях з бадмінтону, організовано відпочинок з 

навчанням та тренуванням переможців малих Олімпійських ігор серед учнів навчальних 

закладів м. Харкова. 

Одним з показників ефективності освітянської діяльності є результативність участі учнів 

в інтелектуальних змаганнях. Учні міста Харків показують стабільно високі результати на 

змаганнях обласного і Всеукраїнського рівня, що є свідоцтвом успішності реалізації міської 

Програми «Обдарована молодь». 162 учні міста в 2009-2010 навчальному році стали 

переможцями всеукраїнських етапів учнівських інтелектуальних змагань, а 6 – переможцями 

міжнародних олімпіад. Завдяки їх перемогам Харківська область зайняла 1 місце в рейтингу 

областей за результатами Всеукраїнських олімпіад і турнірів і 2 місце за результатами 

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

В обласному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2009-2010 навчальному році 

взяли участь 1546 учнів м. Харкова, що складає 46,3% від загальної кількості учасників ІІІ 

етапу. Учні міста отримали 668 перемог, що складає 73,6% від загальної кількості призових 

місць.  

У Всеукраїнському етапі олімпіад взяли участь 92 представника шкіл міста Харків, 74 з 

них стали переможцями.  
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Результати участі учнів м. Харкова  

в ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  
 Місто Область % 

Кількість учасників 92 101 91,1% 

Кількість переможців  74 81 91,4% 

І місце  15 18 83,3% 

ІІ місце  31 32 96,9% 

ІІІ місце  28 31 90,3% 

В наступній таблиці наведена порівняльна характеристика результатів участі учнів міста 

в різних етапах олімпіад протягом трьох минулих навчальних років. Порівняно з минулими 

роками маємо менше успіхів у ІІІ етапі олімпіад. Кількість переможців у ІV етапі олімпіад за 

останні три роки збільшилася. 

Порівняльна таблиця результатів участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

м. Харкова в ІІІ та ІV етапах Всеукраїнських і Міжнародних олімпіад з базових дисциплін 

у 2007/2008 — 2009/2010 навчальних роках 

 

В минулому навчальному році збільшилась кількість перемог у ІV етапі Всеукраїнських 

олімпіад з інформатики, біології, географії, основ економіки, англійської мови, української 

мови, екології, основ правознавства, трудового навчання. Загальна кількість перемог 

харківських школярів  порівняно з минулим роком збільшилась на 17,5%. Менше перемог 

отримали харківські школярі на олімпіадах з хімії, історії, французької та іспанської мови. 

 

Порівняльний аналіз результативності участі учнів м. Харкова  

в ІV етапі Всеукраїнських олімпіад  у 2008/2009 — 2009/2010 навчальних роках 

за навчальними предметами 

Предмет 

Всього перемог  

2008/2009 

навч. рік 

2009/20010 

навч. рік 

Динаміка  

Англійська мова 3 6 ↑ 

Географія 3 5 ↑ 

Біологія 4 6 ↑ 

Трудове навчання 1 2 ↑ 

Інформатика 5 6 ↑ 

Основи економіки 1 4 ↑ 

Основи правознавства - 1 ↑ 

Українська мова - 1 ↑ 

Екологія  - 2 ↑ 

Німецька мова 2 2  

Фізика 5 5  

Навчальний рік  

Місце 

Кількість місць за рівнями олімпіад: 

ІІІ етап (обласний) ІV етап 

(Всеукраїнський) 

Міжнародний 

2007/2008 

І 81 14 0 

ІІ 137 29 2 

ІІІ 253 24 3 

Сума місць 471 67 5  

2008/2009 

І 124 11 0 

ІІ 226 30 1 

ІІІ 336 22 2 

Сума місць 686 63 3 

2009/2010 

І 106 15 0 

ІІ 218 31 1 

ІІІ 344 28 5 

Сума місць 668 74 6 
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Математика 21 21  

Іспанська мова 2 1 ↓ 

Хімія 7 6 ↓ 

Історія 3 2 ↓ 

Французька мова 6 4 ↓ 

Всього  63  74  

 

В наступній таблиці представлені результати участі учнів міста в ІV етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2009-2010 навчальному році за районами. На першому 

місці по кількості переможців у ІV етапі олімпіад знаходиться Дзержинський район. Не має 

переможців ІV етапу Всеукраїнських олімпіад Ленінський район. 

 

Результати участі учнів ЗНЗ районів м. Харкова  

в ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад  

 І ІІ ІІІ Всього  

переможців 

Всього 

учасників 

Дзержинський 3 12 12 27 33 

Жовтневий 0 0 1 1 1 

Київський 1 1 0 2 6 

Комінтернівський 3 4 5 12 13 

Ленінський 0 0 0 0 0 

Московський  1 3 4 8 

Орджонікідзевський 2 1 2 5 6 

Фрунзенський  2 1 3 3 

Червонозаводський   1 1 1 

ХФМЛ № 27 6 10 3 19 21 

Всього по місту: 15 31 28 74 92 

 

Найбільшу кількість переможців у Всеукраїнському етапі олімпіад, як і в минулі роки, 

підготували наступні навчальні заклади: ХФМЛ №27 (20 перемог), ХНВК № 45 «Академічна  

гімназія» (11 перемог), ХГ № 46 ім. М.В.Ломоносова та СШ №109 (4 перемоги). 

У 2010 році 6 учнів Харкова стали переможцями міжнародних учнівських олімпіад. 

Вони отримали срібну та три бронзові медалі на олімпіаді з математики, бронзову медаль - з 

біології та бронзову медаль на міжнародній Мендєлєєвській хімічній олімпіаді.  

У районних етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України взяли участь 1170 учнів, переможцями стали 694 учні (59,3%).  

В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України взяли участь 920 (974 у минулому році) учнів Харківської області, 

серед яких 532 учні загальноосвітніх навчальних закладів міста (57,8%). Учні міста отримали 

307 (282 у минулому році) перемог, що складає 67,5 % від загальної кількості призових місць. 

Отже, маємо збільшення кількості перемог при зменшенні кількості учасників. 

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

МАН України взяли участь 53 учні шкіл Харкова. Вони отримали 34 Дипломи, що складає 

94,4% від загальної кількості перемог учнів області.  

 

Результати участі учнів м. Харкова у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту  

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 
 Місто Область % 

І місце  2 2 100% 

ІІ місце 17 17 100% 

ІІІ місце 15 17 88,2% 

Усього 34 36 94,4% 
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Кількість перемог у Всеукраїнському конкурсі-захисті робіт в МАН порівняно з минулим 

роком зменшилась, особливо щодо кількості І місць.  

 

Результати участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова  

в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт  

учнів-членів МАН  у 2006/2007 — 2009/2010 навчальних роках 
 

Результат 

Навчальний рік: 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 

І место 8 8 2 

ІІ место 9 15 17 

ІІІ место 9 16 15 

Всего наград: 26 39 34 

По районах міста кількість перемог у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2009-2010 навчальному році представлена в наступній 

таблиці: 

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

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

 І ІІ ІІІ Всього 

переможців 

Дзержинський 1  3  4  8 

Жовтневий - 1 - 1 

Київський - 1 1 2 

Комінтернівський 1 4 6 11 

Ленінський - - -  

Московський - 3 3 6 

Орджонікідзевський - 1 - 1 

Фрунзенський - 1 1 2 

Червонозаводський - - -  

ХФМЛ № 27 - 3 - 3 

Всього по місту: 2 17 15 34 

 

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

Комінтернівський район. Не мають переможців – Ленінський і Червонозаводський райони. 

Найбільшу кількість переможців у Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту підготували 

наступні навчальні заклади: ХГ № 46 (10 переможців), ХФМЛ №27 і ХГ № 47 (по 3 

переможця); ХНВК № 45 «АГ» і ХСШ №3 (по 2 переможця). 

У Всеукраїнських учнівських турнірах у 2009-2010 навчальному році брали участь учні 25 

загальноосвітніх навчальних закладів. Особливо слід відзначити команди ХФМЛ №27, ХНВК 

№45 та ХГ №46, які додали перші місця до списку перемог харківських учнівських команд. 

 
Район 

 

Заклади освіти, учні яких брали участь  

у Всеукраїнських турнірах 

Кількість ЗНЗ 

Дзержинський ХНВК №45, ХГ № 47 2 

Жовтневий ХЗОШ № 130 1 

Київський ХЛ №107, ХСШ №170 2 

Комінтернівський ХГ №46, ХТЛ №173  2 

Ленінський ХСШ №18, ХЗШ № 126, ХГ № 152 3 

Московський ХСШ № 3, ХЗОШ № 8, ХГ №43, ХЗОШ №84, ХЗОШ № 122, 

ХЗОШ №138, ХЛ № 141, ХГ №144, ХСШ № 156 
9 

Орджонікідзевський ХСШ №80, ХСШ №119, ХЗОШ №157 3 

Фрунзенський ХЗОШ №38 1 

Червонозаводський  ХЗОШ №53 1 

ХФМЛ № 27 ХФМЛ №27 1 
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Слід відзначити, що в цьому році значна частина команд взяли участь у Всеукраїнських 

турнірах за власні кошти та кошти районів. Із 21 команди 13 команд фінансувались за рахунок 

Програми «Обдарована молодь», а вісім команд відряджали райони. Це Комінтернівський 

район (3 команди, ХГ №46), Московський район (2 команди), Орджонікідзевський район (2 

команди), Дзержинський район (1 команда). 

За результатами участі у Всеукраїнських турнірах у 2009-2010 навчальному році 

команди учнів міста отримали 19 перемог, посівши 6 перших місця, 4 других місця та 9 третіх 

місць. У першому семестрі 2010/2011 навчального року учні м.Харків вже отримали 8 перемог 

(1 перше, 7 третіх місць) у Всеукраїнських турнірах юних математиків,  хіміків, економістів, 

географів. 

 

Результати участі учнівських команд м. Харкова у Всеукраїнських турнірах 

 

Результат 

Навчальний рік: 

2007/2008 

(9 турнірів) 

2008/2009 

(11 турнірів) 

2009/2010 

(11 турнірів) 

І місце 1 3 6 

ІІ місце 1 4 4 

ІІІ місце 7 6 9 

Диплом учасника 1 3 2 

Усього нагород: 9 13 19 

 

Отже, завдяки успішній реалізації міської Програми «Обдарована молодь»  на 2007-2010 

роки, в Харкові створено цілісну систему, що забезпечує об'єднання зусиль різних соціальних 

інститутів з виявлення, підтримки і розвитку обдарованих дітей, розвиток освітніх послуг, які 

задовольняють інтереси і потреби дітей з видатними здібностями.  

Аналіз реалізації міської Програми «Обдарована молодь» дозволив відзначити наявність 

позитивних результатів і виявити тенденції в роботі з обдарованими учнями: 

1) впроваджуються інноваційні принципи організації навчання і розвитку обдарованих 

учнів; 

2) проводиться моніторинг результатів роботи по виявленню і розвитку обдарованих дітей 

у загальноосвітніх навчальних закладах м. Харкова; 

3) здійснюється робота щодо розвитку співробітництва з вищими навчальними закладами 

та  організаціями, які працюють з обдарованою молоддю; 

4) розробляються нові форми організації роботи по підвищенню кваліфікації педагогів, які 

працюють з обдарованими дітьми; 

5) поповнюється  комп'ютерний банк даних «Обдарованість»; 

6) розвивається система організаційно-методичної підтримки турнірного руху; 

7) удосконалюється система заходів по підтримці обдарованих учнів та їх педагогів. 

 

Головні напрями діяльності на 2011 рік: 
1. Проектування розвитку загальноміської системи виявлення, розвитку та підтримки 

обдарованої та талановитої молоді. 

2. Створення механізмів координації діяльності різних закладів, установ та структур з 

підтримки обдарованих дітей та молоді. 

3. Оновлення форм і методів навчання, виховання та розвитку обдарованих учнів, 

впровадження дистанційної освіти та інших інноваційних проектів. 

4. Розвиток інформаційного забезпечення роботи з обдарованими дітьми, поповнення 

банку даних методик, програм, науково-методичних розробок з проблеми дитячої 

обдарованості. 

5. Узагальнення, науково-методичне осмислення і розповсюдження педагогічного досвіду 

виховання і навчання обдарованих дітей. 

6. Удосконалення системи планування міських конкурсів, турнірів, олімпіад та інших 

творчих змагань. 
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Реалізація Програми розвитку та функціонування російської мови і культури на 

2008-2012 роки здійснювалась за напрямками: 

- організація та проведення міських конкурсів, олімпіад тематичних заходів, 

присвячених урочистому відзначенню дат для учнів навчальних закладів  міста; 

- надання методичної та організаційної допомоги вчителям при підготовці до участі у 

міських конкурсах, міжнародних фестивалях, науково-практичних семінарах, конференціях 

тощо; 

- сприяння підвищенню рівня професійної компетентності вчителів російської мови та 

літератури загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова. 

У 2010 році науково-методичним педагогічним центром Департаменту освіти здійснено 

фінансове забезпечення та науково-методичний супровід учасників номінації «Учитель 

російської мови та літератури» у міському професійному конкурсі «Учитель року». У 

порівнянні з минулим роком вдвічі збільшилася кількість учасників конкурсних змагань, але 

вимагає удосконалення науково-методична підготовка конкурсних матеріалів вчителів 

російської мови. 

Проведено ІІІ міський Конкурс знавців російської мови, у якому взяли участь 80 учнів із 

49 ЗНЗ, у тому числі і з закладів міської мережі - ХФМЛ №27 та школи-інтернату №14. 

Найбільша кількість переможців у Комінтернівському, Ленінському районах. Кращі якісні 

показники мають Дзержинський, Київський, Орджонікідзевський райони.  

Рейтинг районів за результатами участі учнів загальноосвітніх навчальних закладів у ІІІ 

міському конкурсі знавців російської мови 
 

Райони Ім. ІІ м. ІІІ м. Номінації Усього 

балів 

Місце у 

рейтингу 

Дзержинський 2   1 6,5 І 

Жовтневий   1 1 1,5  

Київський 1 1   5 ІІІ 

Комінтернівський  2 
 

1 2 
6 ІІ 

Ленінський 1   4 6 ІІ 

Московський    1 0,5  

Орджонікідзевський 1  1 2 5 ІІІ 

Фрунзенський    0 0  

Червонозаводський  1 1 2 4  

ФМЛ    2 1  

Школа-інтернат №14    1 0,5  

 І місце - 3бали; ІІ місце – 2 бали; ІІІ місце - 1бал; 

Номінація – 0,5 балів. 

Порівняльний аналіз участі учнів у ІІІ міському конкурсі знавців російської мови за 

три роки 

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  
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Порівняльний аналіз результатів участі учнів ЗНЗ у конкурсі за три роки свідчить про 

систематичну роботу вчителів російської мови та літератури: ХЗОШ №29 Дзержинського 

району, україномовного ХНВК №153 Жовтневого району; ХСШ №17, ХЗОШ №36 Київського 

району, ХГ №82 Комінтернівського району, ХГ №152, ХЗОШ №126 Ленінського району, ХСШ 

№3, ХГ №23 Московського району, ХЗОШ №70, ХСШ №75 Орджонікідзевського району, 

ХЗОШ №53, №35 Червонозаводського району.  

Недостатня увага організації і проведенню конкурсу приділяється у Фрунзенському 

районі. У 2010 році у міському етапі конкурсу взяли участь учні з шести шкіл району, але не 

отримали жодної перемоги. 

Порівняно з минулим роком значно знизилася результативність учасників конкурсу 

Московського району - з 10 балів і першого місця у рейтингу до 0,5 балів. 

Надана організаційна підтримка проведенню Днів Санкт-Петербургу у м. Харкові. Більше 

400 вчителів російської мови та літератури взяли участь у семінарах, лекціях, майстер-класах, 

що проходили на базі Центру російської культури ХГУ «Народна українська академія». Високу 

активність виявили педагоги Московського, Київського, Ленінського, Комінтернівського 

районів. 

Проведено майстер-класи у ХСШ №3 за темою «Позакласна робота з російської 

літератури як засіб формування творчої особистості учня» (вчитель російської мови та 

літератури Сєрікова І.В.) та ХСШ №29 - «Інтерактивні методи роботи з учнями 6-10 класів на 

уроках російської мови та літератури» (вчитель російської мови та літератури Романєєва І.В).  

Організаційно-методичний супровід проведення майстер-класів здійснювався Науково-

методичним педагогічним центром.  

Учителі ЗНЗ №№179, 51, 29 Дзержинського, №№152, 13, 67 Ленінського, №№170, 1, 9 

Київського, №№3, 97, 167 Московського, №145 Фрунзенського районів взяли участь у 

пленарному засіданні міжрегіональної науково-практичної конференції «Русский язык вне 

России: проблемы использования, преподавания и изучения», 

Системна, скоординована робота з реалізації Програми проводиться у всіх районах міста: 

- складено плани і впроваджуються організаційні, навчально-методичні, культурно-

просвітницькі заходи у межах виконання програми; на сайтах РУО створені сторінки щодо 

висвітлення заходів, присвячених урочистому відзначенню дат, що передбачені в програмі; 

- методисти РМК відстежують виконання плану заходів з реалізації Програми 

загальноосвітніми навчальними закладами, проводять аналіз участі учнів, вчителів у 

шкільних, районних, міських, обласних та Міжнародних заходах з російської мови, а також 

співробітництво навчальних закладів Харкова із закладами освіти міст РФ.  

- проводиться моніторинг участі вчителів російської мови в семінарах, конкурсах, 

тижнях російської мови і культури; 

- за планами РМК, відповідно до річних планів роботи в школах проводяться конкурси 

читців, творів, інтелектуально-лінгвістичні, ділові ігри, брейн-ринги, мовні вікторини, тощо. 

Впроваджуються різні форми позакласної роботи: працюють літературні салони, гуртки, 

видаються альманахи учнівських творів російською мовою, в шкільних бібліотеках 

організовано тематичні виставки, куточки, проводяться консультації. 

Поглибленого аналізу та вивчення стану реалізації Програми потребує організація роботи 

у Фрунзенському районі.  

Ефективному впровадженню Програми сприяє співробітництво Департаменту освіти з 

громадськими організаціями. У 2010 році надано інформаційну підтримку проведенню 

відкритої альтернативної олімпіади з російської мови для учнів 7-11 класів, організаторами якої 

є громадська організація «Русское национально-культурное общество» В олімпіаді взяли участь 

60 школярів ЗНЗ м. Харкова, що майже вдвічі більше ніж у минулому році. Слід відзначити, що 

учні шкіл Червонозаводського, Московського, Дзержинського, Жовтневого районів щорічно 

посідають призові місця у конкурсах, олімпіадах (різних рівнів) з російської мови та літератури. 

Пріоритетними напрямками реалізації Програми у 2011 році залишається: удосконалення 

професійної майстерності вчителів російської мови та зарубіжної літератури; залучення учнів 

та вчителів навчальних закладів  міста до участі у міських, міжнародних заходах; створення 
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умов для встановлення партнерських зв’язків та розвитку співробітництва між закладами освіти 

м. Харкова та міст-побратимів РФ. 

 

У 2010 році реалізація Програми розвитку та функціонування української мови у 

м.Харкові на 2008-2012 роки здійснювалась за напрямками: 

- організація та проведення міських конкурсів, олімпіад для учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста;  

- надання методичної допомоги методистам РМК (ІМЦ) управлінь освіти районних у 

м.Харкові рад і вчителям навчальних закладів  при підготовці до участі у міських 

конкурсах, науково-практичних семінарах і конференціях; 

- організаційно-методичний супровід проведення тематичних заходів, присвячених 

урочистому відзначенню ювілейних дат; 

- методичний супровід педагогічної діяльності вчителів української мови та 

літератури щодо підвищення рівня професійної компетентності. 

У 2010 році науково-методичним педагогічним центром Департаменту освіти проведено 

IV міський конкурс знавців української мови серед учнів 8 -11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів міста. Результати конкурсу наведено у гістограмі. 

 

Кількісний показник переможців конкурсу  

в особистій першості та номінаціях 

 

 
 

Високі результати у цьому році показали учні Дзержинського, Київського, 

Комінтернівського, Московського районів, ХФМЛ № 27. Знизили показники учні Ленінського, 

Жовтневого, Орджонікідзевського районів.  

У березні 2010 року спільно з Харківським гуманітарним університетом «Народна 

українська академія» було проведено VІІ міський конкурс виразного читання для учнів 10-11-х 

класів загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова «Бій ішов святий і правий…» (до 65-ї 

річниці Великої перемоги і 115-річчя з дня народження О. Довженка).  Результати конкурсу 

наведені в гістограмі: 
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Найбільше призових місць вибороли учні Комінтернівського та Ленінського районів. На 

жаль, учні Фрунзенського та Червонозаводського районів не брали участі у конкурсі. 

Протягом року здійснювався організаційно-методичний супровід конкурсів «Ордени та 

медалі моєї родини», «Моя мала Батьківщина», організаційний супровід конкурсів 

«Посміхнімось щиро Вишні», ІХ обласного конкурсу ораторського мистецтва. Учні навчальних 

закладів міста брали участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. Петра 

Яцика. Учениця 3 класу Харківської гімназії № 6 посіла ІІІ місце на Всеукраїнському етапі 

конкурсу. 

Для реалізації Програми розвитку та функціонування української мови у м.Харкові на 

2008-2012 роки у загальноосвітніх навчальних закладах міста проводяться конкурси виразного 

читання, мовно-літературні вікторини, брейн-ринги тощо. До Дня української писемності та 

мови в усіх районах міста проведені урочисті заходи, спрямовані на підтримку рідної мови, 

привернення уваги до проблем  вивчення та розвитку української мови, її пропаганди та 

популяризації. 

Для педагогічних працівників забезпечено функціонування постійно діючого семінару 

«Удосконалення майстерності володіння українською мовою» для вчителів 5-11 класів, 

проведення спецкурсів, практикумів, педагогічних та творчих майстерень з української мови.  

Протягом 2010 року для методистів РМК (ІМЦ) та керівників районних методичних 

об’єднань учителів української мови та літератури проведено 2 науково- практичних семінари з 

охопленням 90 осіб.  

На допомогу вчителям Науково-методичним педагогічним центром Департаменту освіти 

укладено та розміщено на сайті Департаменту освіти методичні  рекомендації щодо двомовного 

викладання математики та російсько-український словник математичних термінів «На 

допомогу вчителю математики», розпочато роботу щодо створення банку передового 

педагогічного досвіду з різних аспектів та напрямів україністики. 

У 2010 році створено банк кращих кабінетів української мови та літератури, музеїв 

народознавства.  

У всіх навчальних закладах міста проводиться моніторинг рівня навчальних досягнень 

учнів 9, 11 класів з української мови за результатами ДПА, учнів 11 класів – за результатами 

ЗНО.  

Анкетування вчителів, вивчення стану викладання української мови, історії України, 

географії, Харківщинознавства, фізичної культури, «Захисту Вітчизни» в російськомовних 

школах виявило, що проблемним для вчителів  залишається процес упровадження сучасних 

технологій навчання, самоаналіз уроку, комплексне оцінювання навчальної діяльності учнів, 

недостатній рівень володіння українською мовою вчителів-предметників в російськомовних 

школах. Тому пріоритетними напрямками реалізації  Програми  у 2011 році є: удосконалення 

професійної майстерності вчителів української мови та літератури щодо впровадження в 

навчально-виховний процес сучасних технологій навчання;  вдосконалення комунікативної 
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компетентності вчителів-предметників у російськомовних школах; залучення учнів та вчителів 

міста до участі у міських, всеукраїнських, міжнародних заходах. 

 

Програма «Розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів  м.Харкова 

на 2007-2010 роки» реалізується четвертий рік поспіль. Це перша міська програма, що 

спрямована на розвиток та поповнення матеріально-технічної бази навчальних закладів .  

У 2010 році на виконання заходів Програми з міського бюджету виділено 17055,7 

тис. грн., а саме:  

• на проведення капітальних ремонтів – 16 255,7 тис. грн.; 

• на придбання меблів для навчальних закладів  – 800,0 тис. грн. 

Візитівкою Харкова можна назвати створення сучасних базових навчальних закладів . 

Так, третій рік поспіль у навчальних навчальних закладах  м. Харкова виконуються капітальні 

ремонти щодо створення сучасних базових навчальних закладів . Таких закладів у місті вже 29. 

У поточному році здійснені капітальні ремонти в 11 закладах на суму 11 млн. грн., а саме:  

- ЗНЗ № 45 та №109 Дзержинського району; 

- ЗНЗ № 28 Жовтневого району; 

- ЗНЗ № 17 Київського району; 

- ЗНЗ № 94 Комінтернівського району; 

- ЗНЗ № 126 Ленінського району; 

- ЗНЗ № 97 та № 124 Московського району; 

- ЗНЗ № 70 Орджонікідзевського району; 

- ЗНЗ № 49 Фрунзенського району; 

- ЗНЗ № 53 Червонозаводського району. 

Крім того, за зверненнями депутатів міської ради, керівників закладів, Департаментом 

освіти складений пріоритетний перелік закладів, які потребують першочергових ремонтних 

робіт і, на сьогодні, вже проведені ремонтні роботи у 37 навчальних закладах  міста на суму – 

5,3 млн. грн. Здійснені ремонти аварійних покрівель, систем опалення, водовідведення та 

водопостачання, заміна вікон, ремонти у приміщеннях закладів тощо. Усього у 2010 році 

проведені ремонтні роботи у 48 навчальних закладах  міста. 

З міського та районних бюджетів, а також за рахунок залучених коштів, заплановано 

виконати ремонтні роботи у 102 (25% від загальної кількості закладів) навчальних закладах на 

суму близько 20,0 млн. грн. (19 907,8 тис. грн.), а саме: 

       - міський бюджет – 48 закладів на суму 16 255,7 тис. грн.; 

- районні бюджети – 61 закладів на суму 3 652,1 тис. грн. 

За рахунок коштів міського бюджету придбано меблі для 48 навчальних закладів  міста, 

а саме: 

- 23 дитячих садків – 297,0 тис. грн. 

- 22 школи – 278,6 тис. грн. 

- 3 заклади міської мережі – 224,4 тис. грн. 

Крім того, завдяки зусиллям міської влади у поточному році створено 2 сучасних 

шкільних стадіони. 

Перспективи розвитку матеріально-технічної бази навчальних закладів  м.Харкова на 

2011 рік 

 

На сьогодні Департаментом освіти Харківської міської ради розроблена та підготовлена 

до затвердження «Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2011-2015 роки».  

Ця програма забезпечуватиме розвиток освіти за напрямами, які реалізувались в межах 

діючих міських освітніх програм, а саме:  

- «Обдарована молодь» на 2007-2010 роки»; 

- «Розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів  м. Харкова на 2007-2010 

роки»; 

- «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки»; 

- програма «Розвиток дошкільної освіти міста Харкова на 2007-2010 роки».  
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Питання щодо затвердження «Комплексної програми розвитку освіти  м.Харкова на 

2011-2015 роки» заплановано ініціювати до розгляду на сесії Харківської міської ради 6 

скликання у грудні поточного року. 

 

На виконання Програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті 

м. Харкова на 2009-2011 роки» у 2010 році виділено міського бюджету 865 600 грн. 

 
Фінансування процесу інформатизації 

освіти з міського бюджету 

1

1,5

3,6

0,9
0,865

0

1

2

3

4

млн. грн.

2006 рік 2007 рік 2008 рік

2009 рік 2010 рік 4

 
У районах міста всього залучено та витрачено коштів на інформатизацію освіти –         

1 148 919,80 грн. 

 

Район Кількість коштів, витрачених та 

залучених районом на інформатизацію 

(грн.) 

  

Дзержинський район 166263,20 

Жовтневий район 75403,60 

Київський район 256502,00 

Комінтернівський район 99590,00 

Ленінський район 104174,00 

Московський район 128852,00 

Орджонікідзевський район 155723,00 

Фрунзенський район 129488,00 

Червонозаводський район 32924,00 

Забезпеченість загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності м. Харкова 

складає 23,39 (за аналогічний період 2009 року -  25,6, 2008 рік - 24,2). 

 

Станом на 

20.12.2010 

Контингент 

учнів 1-11 

класів 

 

Всього 

комп’ютерів 

 

Кількість 

учнів на 

1 ПК 

 

Придбано 

комп’ютерів 

 

У тому числі з різних джерел 

фінансування 

Кошти 

місцевого 

бюджету  

(шт.) 

Споонсорські 

кошти (шт.) 

Дзержинський район 14089 672 20,97 20 
 

20 

Жовтневий район 6722 295 22,79 14 
 

14 

Київський район 13880 602 25,20 39 
 

39 

Комінтернівський 

район 
10561 627 16,84 9 

 
9 
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Станом на 

20.12.2010 

Контингент 

учнів 1-11 

класів 

 

Всього 

комп’ютерів 

 

Кількість 

учнів на 

1 ПК 

 

Придбано 

комп’ютерів 

 

У тому числі з різних джерел 

фінансування 

Кошти 

місцевого 

бюджету  

(шт.) 

Споонсорські 

кошти (шт.) 

Ленінський район 6795 281 24,18 3 
 

3 

Московський район 19115 586 32,62 
   

Орджонікідзевський 

район 
10436 410 25,45 25 

 
25 

Фрунзенський район 9460 425 22,26 1 1 
 

Червонозаводський 

район 
5314 187 28,42 2 

 
2 

ФМЛ № 27 519 49 10,59 
   

Школа-інтернат № 

14 
168 15 11,20 

   

ВСЬОГО 97059 4149 23,39 113 1 112 

 

Станом на 20.12.2010 63 % загальноосвітніх навчальних закладів забезпечені 

мультимедійною технікою, з них 53 мають інтерактивні дошки.  

 

Забезпеченість мультимедійною технікою загальноосвітніх навчальних закладів  

м. Харкова (всіх типів і форм власності) – 63 % 

 

 
 

Усього функціонує 235 навчальних комп’ютерних комплексів  
(у т.ч. у ЗНЗ – 223, у ПНЗ – 8, у В(З)Ш – 4). 
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100% ЗНЗ міста мають веб-сайти. 

Усі загальноосвітні, позашкільні та дошкільні навчальні заклади забезпечені безлімітним 

доступом до мережі Інтернет.  

Як і торік у зв’язку з обмеженим фінансуванням Програми реалізувались такі її 

напрямки, що забезпечують розвиток єдиного інформаційного освітнього середовища та  не 

потребують значних бюджетних вкладень. 

 

29.01.2010 вперше у м. Харкові пройшла І Міська педагогічна конференція 

«Інформатизація освіти – пріоритетний напрямок розвитку системи освіти м. Харкова». Метою 

проведення конференції було висвітлення досягнень системи освіти м. Харкова з 

інформатизації та визначення пріоритетних завдань на  2010 рік. 

Під час конференції відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу-захисту 

на кращу модель інформатизації закладу освіти «Шкільний інформаційний світ», який 

проходив за кількома номінаціями. 

Заклади освіти, які посіли 1 місце, отримали комплект із 17 програмних засобів 

навчального призначення для поповнення шкільної медіатеки. Усі переможці забезпечені 

підключенням до мережі Інтернет за найвищою серед навчальних закладів  швидкістю до 2 

мегабіт на секунду. Також закладам-переможцям гарантовано першочергове виконання 

замовлень на придбання комп’ютерної та мультимедійної техніки в межах програми 

«Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова на 2009-2011 роки» після 

затвердження кошторису програми на 2010 рік. 

Департамент освіти продовжує роботу над реалізацією концепції розвиту єдиного 

освітнього інформаційного середовища.  

З цією метою укладено договір про творче співробітництво Департаменту освіти 

Харківської міської ради та Товариства з обмеженою відповідальністю «Магкомлайн». 

Предметом цього Договору є спільна діяльність Сторін з апробації програмного продукту 

«МІС» для здійснення комунікацій та інформаційного обміну в мережі Інтернет, що є 

розробкою та власністю Підприємства.  За власним бажанням учасниками апробації 

програмного продукту «МІС» стали 15 загальноосвітніх начальних закладів м. Харкова (ЗНЗ 

№№ 1, 9, 16, 27, 36, 37, 43, 51, 52, 65, 100, 120, 151, 152, 155). Дія даного договору завершена 

01.03.2010, триває процес обговорення шляхів подальшого співробітництва зацікавлених 

навчальних закладів  із розробниками продукту. 

На виконання наказу від 23.02.2010 №33 «Про проведення для учнів 5-11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів спільно з Харківським учбовим центром комп’ютерних 

технологій «Кит» Кубку з пошуку в мережі Інтернет» у березні-квітні  2010 року був поведений 

Кубок  з пошуку в мережі Інтернет для учнів 5-11-х класів.  

Всього на участь у Кубку було заявлено 650 учасників. Це свідчить про інтерес дітей до 

ІТ-технологій. Кубок вперше проводився Департаментом освіти спільно з Харківським учбовим 

центром комп’ютерних технологій «Кит» позашкільного навчального закладу «Калібрі». 
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Особливістю стало те, що І (заочний) тур проходив у режимі он-лайн на платформі Easy Test 

редакційної ситеми ЕDUkit, безкоштовно наданою для використання ТОВ «Стелла Сістемз». 

Відповідно до затверджених Умов проведення Кубку з пошуку в мережі Інтернет для 

учнів 5-11-х класів за графіком 15-18 березня 2010 року відбувся заочний (теоретичний) тур у 

формі індивідуального розв’язування учасниками Кубку тестових завдань з галузі мережевих 

технологій і Інтернет. Всього на участь у заочному турі Кубку було заявлено 650 учасників, з 

них взяли участь - 394. 

За кращими результатами тестування було відібрано 108 учасників для участі у 

практичному турі.  

20 березня 2010 року на базі Харківського учбового центру комп’ютерних технологій 

«Кит» відбувся практичний тур, у якому взяло участь 90 осіб 

За результатами двох турів Кубку з пошуку в мережі Інтернет визнано переможцями 

Кубку в командному заліку і нагороджені: 

- дипломом І ступеня команда учнів Харківського технічного ліцею №173 Харківської 

міської ради Харківської області. 

- дипломом ІІ ступеня команда учнів Харківської гімназії №82 Харківської міської 

ради Харківської області 

- дипломом ІІІ ступеня команда учнів Харківської гімназії №47 Харківської міської 

ради Харківської області 

Визнано переможцями Кубку в особистому заліку і нагороджено: 

- дипломом І ступеня учня Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №29 

Харківської міської ради Харківської області - Олександра Іотова, 

- дипломом ІІ ступеня учня Харківського технічного ліцею №173 Харківської міської 

ради Харківської області – Дмитра Литвиненка, 

- дипломом ІІІ ступеня учня Харківського технічного ліцею №173 Харківської міської 

ради Харківської області – Олександра Березовського. 

На виконання Програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті на 2009-2011 

роки» в частині створення та розвитку у м. Харкові системи дистанційної освіти укладено 

договір з Харківським національним економічним університетом про надання навчальних 

послуг з проведення в березні-травні 2010 року  навчально-методичного семінару для 

завідувачів лабораторій комп`ютерних технологій в освіті управлінь освіти районних у м. 

Харкові рад, вчителів всіх навчальних предметів від загальноосвітніх навчальних закладів 

м. Харкова із питань запровадження програмного продукту «Навчально-методичне 

забезпечення дисциплін шкільної програми», побудованого у системі управління навчанням 

«Moodle». Заняття у рамках семінару проведено на базі кафедри «Інформатики та комп’ютерної 

техніки» ХНЕУ. Навчання пройшло 150 педагогів, за результатами якого всі отримали 

сертифікати, з 01.11.2010 ще майже 90 педагогів проходять навчання на базі ХНЕУ. 

На підставі договору про творче співробітництво від 15.10.2010, укладеним між 

Департаментом освіти Харківської міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю 

«Фанки Лайн» здійснюється апробація інформаційного програмно-технічного комплексу – 

порталу, призначеного для здійснення електронного документообігу. Участь в апробації цього 

програмного продукту взяли навчальні заклади Жовтневого, Орджонікідзевського та 

Червонозаводського районів м. Харкова та працівники управлінь освіти Жовтневої, 

Орджонікідзевської та Червонозаводської районних у м. Харкові рад. 

Понад 50 навчальних навчальних закладів  міста долучилися до проекту Всеукраїнський 

шкільний портал «Класна оцінка», що реалізується Національним аерокосмічним університетом 

ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». 

З метою створення міської системи дистанційного навчання розроблено технічне 

завдання на розробку Системи дистанційного навчання «Доступна освіта». Створено портал 

СДН «ДО». Розпочато роботу щодо інформаційного наповнення контенту порталу, до якого 

залучено 20 кращих педагогічних працівників навчальних закладів міста. 

Паралельно проводиться робота щодо навчання педагогів користуванню можливостями 

порталу для здійснення додаткової освіти. 
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Харківська міська рада підтримала ініціативу міжнародної компанії «ЕКТАКО», 

виробника електронних словників і пристроїв для читання електронних книг (рідерів), щодо 

проведення спільного проекту із  забезпечення школярів електронними підручниками. 

Актуальність цього проекту очевидна з причини відсутності в повному обсязі друкарських 

підручників для 10-х класів, що спричиняє за собою певні труднощі. Вирішення заміни 

класичних підручників електронним є актуальним і прогресивним. Це ноу-хау сприятиме 

підвищенню якості вчення і зробить процес навчання для дітей цікавішим.  

Місто Харків як флагман освіти України завжди підтримує інновації, що 

впроваджуються Міністерством утворення і науки України. Освіта міста – першопроходець в 

багатьох нових державних проектах. Слід відзначити, що і в цій справі, новій як для України, 

так і для Європи, Харків удостоєний честі стати першим. 

120 десятикласників Харківського фізико-математичного ліцею № 27 та Харківської 

гімназії № 6. 

Упродовж 2010 року Департаментом освіти спільно з спеціалізованими організаціями та 

підприємствами на підставі укладених договорів організовано та проведено навчально-

методичні семінари для педагогічних працівників ЗНЗ міста та працівників лабораторій 

комп’ютерних технологій в освіті управлінь освіти районних у м. Харкові рад: 

- «Культура оформлення комп’ютерних презентацій» для вчителів-предметників 

навчальних закладів м. Харкова; 

- «Автоматизовані робочі місця в управлінській діяльності: використання програмного 

комплексу «Міська освітня мережа» в управлінській діяльності закладу освіти»  для 

відповідальних за роботу з програмним комплексом «Міська освітня мережа» 

(22.09.2010-24.09.2010, ТОВ «Світсофт»); 

- «Сайт закладу освіти – Інтернет-представництво та джерело корисної інформації»  

(27.09.2010-28.09.2010, ТОВ «Світсофт»); 

- «Вільно поширювана операційна система Linux: можливості та переваги» для вчителів 

інформатики  загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова та працівників 

лабораторій комп`ютерних технологій в освіті управлінь освіти районних у м. Харкові 

рад (за окремим графіком упродовж вересня 2010 року; Національний аерокосмічний 

університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»). 

Спільно з ТОВ «Стелла Сістемз» проведено презентацію нових функціональних модулів 

редакційної системи EDUkit. Упродовж листопада 2010 року на базі Східноукраїнської філії 

Міжнародного Соломонового унівеситету проводиться навчально-методичний семінар з питань 

запровадження модуля тестування для 80 педагогів навчальних закладів міста. 

На виконання Програми «Інформаційні та комунікаційні технології в освіті м. Харкова 

на 2009-2011 роки», затвердженої рішенням 29 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 

24.12.2008 №374/08, зі змінами, внесеними рішенням 39 сесії Харківської міської ради 5 

скликання від 23.12.2009 № 344/09, відповідно до наказу Департаменту освіти Харківської 

міської ради від 22.02.2010 № 32 «Про проведення   конкурсу-захисту на кращу модель 

інформатизації закладу освіти «Шкільний інформаційний світ» у 2010 році», згідно з 

Положенням про конкурс-захист на кращу модель інформатизації закладу освіти «Шкільний 

інформаційний світ» вдруге у 2010 році організовано проведення конкурсу-захисту на кращу 

модель інформатизації закладу освіти «Шкільний інформаційний світ» (далі – Конкурсу-

захисту).  

У березні-серпні 2010 року проведено І (районний) етап Конкурсу-захисту. За його 

підсумками до ІІ (міського) етапу представлено 42 учасника (2009 рік – 38) із 41 навчального 

закладу міста (2009 рік – 36) у 7-и номінаціях (2009 рік – у 5-и): у т.ч. приватних – 3, 

комунальних –  38;  

– ДНЗ – 5 (ДНЗ №№ 18, 78, 289, 290, 374),  

– ПНЗ – 2 (ЦДЮТ№ 5, Школа мистецтв),  

– ЗНЗ – 34 , у т.ч.  

– гімназій – 5 ( ХГ №№ 1, 14, 34, 39, 47),  

– ліцеїв – 3 (ХЛ №№ 107, 141, ХФМЛ № 27),  
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– спеціалізованих шкіл – 8 ( ХСШ №№ 62, 66,  80, 87, 119, 132, 162, приватна 

СЕПШ «НУА»),  

– загальноосвітніх шкіл – 16 (ХЗОШ №№ 36, 41, 44, 52,  67, 76, 78, 84, 103, 104, 

118, 122, 125, 135, 165, 168),  

– НВК – 2 (приватний НВК «Харківський колегіум», приватний НВК «Вересень»).  

 Згідно з календарним планом проведення ІІ (міського) етапу Конкурсу-захисту з 

30.09.2010 по 07.10.2010 проведено І (заочний) тур, за підсумками якого визначено учасників ІІ 

(очного) туру. 

25-26.10.2010 проведено ІІ (очний) тур ІІ (міського) етапу Конкурсу-захисту, під час 

якого лідери І (заочного) туру презентували та захищали запропоновані моделі інформатизації 

закладу. 

На підставі рішення експертної комісії у 2010 році визнано переможців Конкурсу-

захисту на кращу модель інформатизації закладу освіти «Шкільний інформаційний світ» у 

номінаціях: 

«Інформаційні технології в дошкільній освіті» 

– І місце – Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) № 18 комбінованого типу 

Харківської міської ради (Жовтневий район); 

– ІІ місце – Дошкільний навчальний заклад (ясла садок) № 78 комбінованого типу 

Харківської міської ради (Ленінський район); 

– ІІІ місце – Комунальний заклад освіти дошкільний навчальний заклад ясла садок № 290 

Дзержинського району м. Харкова (Дзержинський район). 

«Школа дистанційного навчання» 

– І місце – Харківську гімназію № 1 Харківської міської ради Харківської області. 

«Школа сучасних інформаційно-комунікаційних технологій»: 

– І місце - Харківську гімназію № 14 Харківської міської ради Харківської області 

(Фрунзенський район); 

– ІІ місце – Харківську гімназію № 47 Харківської міської ради Харківської області 

(Дзержинський район); 

– ІІІ місце – приватний НВК «Вересень» Харківської області (Фрунзенський район). 

«Кращий шкільний портал»: 

– І місце – Харківську загальноосвітню  школу І-ІІІ ступенів №41 Харківської міської 

ради Харківської області (Червонозаводський район); 

– ІІ місце – Центр дитячої та юнацької творчості № 5 (Ленінський район); 

– ІІІ місце – Харківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 84 Харківської міської 

ради Харківської області (Московський район). 

«Школа сприяння формуванню інформаційної культури»: 

– І місце – Харківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 122 Харківської міської 

ради Харківської області (Московський район); 

– ІІ місце – Харківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 76 Харківської міської 

ради Харківської області (Жовтневий район); 

– ІІІ місце – Харківську гімназію № 34 Харківської міської ради Харківської області 

(Червонозаводський район). 

«Школа - центр інформаційного освітнього простору дитини»: 

– І місце – Харківську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів № 66 Харківської міської ради 

Харківської області (Червонозаводський район); 

– ІІ місце – Харківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 52 Харківської міської 

ради Харківської області (Київський район); 

– ІІІ місце – Харківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 168 Харківської міської 

ради Харківської області (Орджонікідзевський район). 

«Школа - центр моніторингових досліджень»: 

– І місце – Харківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 36 Харківської міської 

ради Харківської області (Київський район); 

– ІІ місце – Харківський ліцей № 141 (Московський район). 
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Переможці конкурсу-захисту 2010 року нагороджені дипломами та цінними 

подарунками під час ІІ міської педагогічної конференції «Інформатизація освіти – пріоритетний 

напрямок розвитку освіти м. Харкова», яка відбулася 15.12.2010 на базі Національного 

аерокосмічного університету ім.. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».  

 

Робота з кадрами 

У 2010-2011 навчальному році у навчальних закладах   міста всіх типів і форм 

власності працюють 23098  працівників, що на 83 чол. більше, ніж у попередньому році. 

  

Район ЗОШ ДНЗ ПНЗ Всього
всі пед. всі пед. всі пед. всі пед.

Дз 2091 1352 1138 514 233 165 3462 2031
Жовт 839 569 459 216 118 74 1416 859
Київ 2175 1625 1055 459 222 147 3452 2231
Ком 1572 1071 706 332 154 117 2432 1520
Лен 825 535 584 248 101 74 1510 857
Мос 2380 1572 1714 751 171 113 4265 2436
Ордж 1331 810 967 415 120 76 2418 1301
Фрунз 1264 836 899 367 101 81 2264 1284
Черв 633 432 628 265 154 106 1415 803
ХФМЛ 27 78 50 - - - - 78 50

Шк-інт  14 73 34 - - - - 73 34
ГДДК - - - - 229 88 229 88
Родина - - 84 27 - - 84 27
Всього 13261 8886 8234 3594 1603 1041 23098 13521

 
 

У   загальноосвітніх навчальних закладах працюють  – 7768  (-164) учителів, 200 

бібліотекарів, 191 педагогів-організаторів, 249 вихователів ГПД, 188 практичних психологів, 

25 учителів-логопедів, 129 соціальних педагогів.    

  96,1 % учителів загальноосвітніх навчальних закладів  мають вищу педагогічну освіту 

на рівні спеціаліста, магістра. Така кількість значно вища, ніж в цілому по Україні 

(88,6%).Підвищують освітній рівень, навчаються заочно 178 педагогів (50% вчителів, які не 

мають вищої освіти). Кваліфікацію на відповідних курсах підвищили   1799  учителів.      У 

навчальних закладах   працюють 42 кандидатів наук.   

Загальна кількість працівників в 
навчальних закладах міста (2010 рік)

57,40%

35,70%

6,90% ЗНЗ
ДНЗ
ПНЗ
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Фрунз

Київ

Комінт

Ордж

Жовтн

Червон

Ленін

Дзерж

Моск

ХФМЛ 27

53,80%

60,70%

61,40%

63,70%

64,90%

65,00%

66,30%

68,60%

70,20%

78,00%

 

Більше половини (64,4%) вчителів шкіл  мають вищу та першу кваліфікаційні 

категорії. Найбільше таких учителів  працюють у   Московському (70,2%), Дзержинському 

(68,6%) та Ленінському (66,3%) районах, найменше - у Фрунзенському (53,8%), Київському 

районі (60,7%), Комінтернівському (61,4%) районах.  У приватних школах-57,8%.  

  

ХФМ…

Черв…

Ордж

Дзерж

Ленін

Комінт

Жовт

Моск

Фрунз

Київ

70,00%49,10%

42,80%

40,20%

38,10%

37,10%

34,80%

34,40%

34,20%

31,80%

 
 

Збільшилась на 5% чисельність педагогів, які мають звання «Заслужений вчитель»,  

«Учитель – методист», «Старший вчитель» , знак «Відмінник освіти”, їх кількість складає 

3137 чол. Найбільше у Червонозаводському районі – 49,1%, Орджонікідзевському -42,8% та 

Дзержинському – 40,2% ,  тоді як у Київському – 31,8%, Фрунзенському – 34,2%.   

 704 педагогічних працівників нагороджені Почесною грамотою Міністерства освіти і 

науки України. 

Другий рік поспіль у Харкові спостерігається тенденція зменшення питомої ваги 

педагогічних працівників пенсійного віку. Протягом останніх 10 років спостерігалось 

зростання кількості працівників цієї вікової категорії, що привело до збільшення пенсіонерів 

більш ніж утричі. У 2010 році  маємо зниження на 0,8 % вчителів цієї вікової категорії. 

Всього у навчальних закладах працюють 18% пенсіонерів. 
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Кількість педагогічних працівників 

пенсійного віку

6%

19,20%

18,80%

18,00%

1998 рік

2001 рік

2002 рік

2003 рік

2004 рік

2005 рік

2006 рік

2007 рік

2008 рік

2009 рік

2010 рік

 

Найстарші (найдосвідченіші) вчителі у цьому році працюють у Фрунзенському (23,5%) 

та Ленінському (20,1%) районах,  в     попередньому році це були  Дзержинський (21,0%) та 

Московський  (21,1%), райони, наймолодші - у  Комінтернівському  та Київському районах. У 

приватних навчальних закладах  працюють 12,5% вчителів пенсійного віку.   

  На сьогодні практично відсутні вакансії вчителів (76 вакансій налічувалось у 2004 

році, 32 – у 2006 році). Вакансії, які виникають, оперативно заповнюються.     

Розширюється мережа дошкільних навчальних закладів, і тому є потреба у кваліфікованих 

кадрах для ДНЗ, більшість працюючих вихователів мають тижневе навантаження більше 30 

годин.   

Плинність кадрів  у середньому по місту складає 10,7%, що на 1,9% вище 

попереднього року, але залишається на рівні 2008 року. 

 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

10,70%

8,80%

10,70%

11,90%

12,70%

14,40%
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Район Кільк педпрац 

(без приватних)

Вибуло %

Жовтневий 859 54 6,2
Московський 2436 230 9,4
Київський 2231 254 11,3
Червонозавод 803 92 11,4
Комінтернів 1520 129 8,4
Фрунзенський 1284 139 10,8
Дзержинський 2031 263 12,9
Орджонікідзев 1301 162 12,4
Ленінський 857 119 13,8
ХФМЛ№27 50 4 8,0
Шк.-інт №14 34 5 14,4
Всього 13406 1451 10,7%  

Значно збільшилась плинність кадрів у Ленінському районі (з 5% до 13,8%), 

Дзержинському, Орджонікідзевському, Фрунзенському, Червонозаводському, Київському 

районах, в інших районах дещо зменшилась. Найбільша плинність кадрів спостерігається у 

Ленінському, Дзержинському  та Орджонікідзевському районах, найменша – у Жовтневому 

(6,2%) та Комінтернівському (8,4%) районах. 

На пенсію за віком пішли 63 педагоги, що на 30% більше, ніж у 2009 році.           96 

учителів скористалися соціальною пільгою, їм призначено пенсію за вислугою років. Це у 2,3 

рази більше, ніж у попередньому році.  

  

 У 2010  направлено до навчальних закладів  та приступили до роботи  255  (у 2009 - 

272)  молодих спеціалістів.    

52

43
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31
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16
4 10

Моск

Київ

Комінт

Дзерж

Ордж

Фрунз

Ленін

Жовтн

Червон

252

 
Керівники навчальних закладів   м. Харкова  очолюють 406 комунальних закладів   

різних типів. Всі мають вищу педагогічну освіту, з ними укладені контракти на займаній 

посаді. 

У 2010 році переукладено контракти та продовжено термін дії контрактів зі 136 

керівниками навчальних закладів міста, призначено на посади у цьому році 29 керівників 

навчальних закладів. Всі призначені керівники перебували у кадровому резерві. 

6 керівників є кандидатами наук,   93 - закінчили Інститут післядипломної освіти 

ХНПУ ім.Г.С.Сковороди.   
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З 2006 року на 18% зросла кількість керівників  пенсійного та передпенсійного віку: у 

2010 їх налічується 28,2% (з них: 86 керівників або 21,2 % - пенсійного віку).  Це наслідок 

припинення практики безумовного  звільнення всіх керівників-пенсіонерів по закінченню 

контракту, основним критерієм при продовженні контрактів з керівниками є професіоналізм і 

результативність  роботи.    

Фінансове забезпечення 

Згідно з  Бюджетним Кодексом  України формування бюджету на 2010 рік, розрахунок 

видатків на утримання  навчальних навчальних закладів  проводилось згідно методики 

Міністерства фінансів України на одну дитину дошкільного віку, на одного учня в 

загальноосвітній школі та одного вихованця в позашкільному закладі. 

 Обсяг бюджету по галузі «Освіта» доведений Міністерством фінансів України на 2010 

рік і затверджений  рішенням 43 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 29.04.2010 

№53/10 «Про міський бюджет міста Харкова на 2010 рік» у відповідності із законодавством 

України. На утримання навчальних закладів  міста затверджені видатки у сумі 820,8 тис. грн. 

 У порівнянні  з минулим роком обсяг видатків по галузі збільшився на 153,1 млн. грн. 

(22,9%). 

 

Обсяг бюджету по 

галузі «Освіта» 

2007 рік 2008 рік 2009 рік 2010 рік 

млн. 

грн. 

у % від 

загаль-

ного 

фонду 

млн. 

грн. 

у % від 

загаль-

ного 

фонду 

млн. 

грн. 

у % від 

загаль-

ного 

фонду 

млн. 

грн. 

у % від 

загаль-

ного 

фонду 

ВСЬОГО 399,2  583,2  667,7  820,8  

Фонд заробітної 

плати 

290,0 72,6 % 449,1 77,2 % 497,1 75,0 % 601,7 73,3% 

Харчування 26,7 6,7 % 34,2 5,9 % 38,6 5,8 % 43,7 5,3% 

Комунальні 

послуги 

63,7 16,0 % 70,2 12,3 % 104,4 15,6 % 151,9 18,5% 

Міські освітні 

програми, 

капітальні 

видатки 

12,5 3,1 % 19,5 3,3 % 14,3 2,1 % 18,9 2,3% 

 

Заборгованість по виплаті заробітної плати працівникам навчальних закладів  міста 

відсутня. Виплата заробітної плати, відпускних, матеріальної допомоги на оздоровлення, 
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винагороди за сумлінну працю (ст. 57 Закону України «Про освіту») здійснюється згідно з 

законодавством України.  

Впродовж 2010 року вчасно підвищені розміри мінімальної  заробітної  плати  з 01 

січня - 869 грн., з 01 квітня – 884 грн., з 01 липня - 888 грн., з 01 жовтня - 907 грн. та з 01 

грудня – 922 грн. 2010 року з урахуванням III етапу оплати праці на основі Єдиної тарифної 

сітки.   

Середня заробітна плата по галузі «Освіта» становить 1 626,20 грн., у тому числі 

учителя – 2 227,60 грн., вихователя – 1 738,10 грн.,  

 

Департаментом освіти упродовж 2010 року проведено 51 тематичну перевірку, вивчено 

роботу 214 (49%) установ освіти і навчальних закладів міста (торік 44%). Аналіз стану 

управлінської діяльності адміністрацій перевірених закладів, дотримання нормативності при 

веденні обов’язкової шкільної документації та організації навчально-виховного процесу 

свідчить, що ця робота ведеться в основному на достатньому рівні, але разом з тим  під час 

виходів виявлені порушення у виконанні законів України, інструкцій та інших законодавчих 

актів у галузі освіти. За підсумками перевірок підготовлені узагальнюючі довідки та відповідні 

накази. 

Департаментом освіти у 2010 році притягнуто до дисциплінарної відповідальності за 

неналежне виконання посадових обов'язків  16   керівників навчальних закладів  (у 2009 році 

15). Догани винесені за: 

- неналежне виконання посадових обов'язків по здійсненню контролю за навчально-

виховним процесом ,  

- неналежне виконання посадових обов'язків по дотриманню фінансової дисципліни , 

- неналежне виконання посадових обов'язків  по забезпеченню безпечних   умов  

роботи, навчання й виховання учнів.    

Третій рік поспіль з метою стимулювання управлінь освіти районів міста та навчальних 

закладів  всіх типів і форм власності до підвищення ефективності їх роботи за визначеними 

пріоритетними напрямками функціонування та розвитку системи освіти міста, здійснення 

об’єктивного оцінювання і порівняння діяльності учасників навчально-виховного процесу 

установ та навчальних закладів  міста проводиться рейтингування результатів діяльності 

управлінь освіти районів міста. За підсумками роботи у 2009 році другий рік поспіль лідером 

рейтингу став Дзержинський район, останнє рейтингове місце посів Червонозаводський район. 

Позитивна динаміка спостерігається в розвитку управлінь освіти Орджонікідзевського району 

(перемістились з 7 на 6 місце) та Фрунзенського району (перемістились з 8 на 7 місце).  

        

Залишаються проблемними такі питання: 

 Навчально-методичне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення профільного 

навчання, досягнення його практичної спрямованості та результативності. 

 Конструювання та аналіз уроку за інноваційними технологіями навчання. 

 Підвищення якості уроку. 

 Задоволення потреби жителів міста у достатній кількості місць в дошкільних навчальних 

закладах. 

 Збереження здоров’я дітей: удосконалення роботи спеціальних медичних груп при 

заняттях дітей фізичною культурою, поступова ліквідація занять у ІІ зміну. 

 Підтримка функціонування єдиного освітнього інформаційного середовища, 

забезпечення та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-

виховний процес та подальше забезпечення інформатизації управлінських процесів через 

програмний комплекс «Міська освітня мережа», що об’єднує всі навчальні заклади 

міста. 

 Забезпечення навчальних закладів  меблями, технологічним та спортивним обладнанням, 

навчально-методичними посібниками. 

 Супровід єдиної системи організації харчування у загальноосвітніх навчальних закладах 

міста. 
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 Виконання натуральних та фізіологічних норм харчування дітей, постачання навчальних 

закладів  водою гарантованої якості. 

 Підвищення рівня науково-методичного забезпечення навчально-виховного і 

управлінського процесів. 

 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. 

 Задоволення потреби у кваліфікованих кадрах для дошкільних навчальних закладів у 

зв’язку із розширенням їх мережі. 

 

Головною метою діяльності Департаменту освіти у 2011 році є забезпечення жителів 

м. Харкова доступною та якісною освітою, демократизація освіти, соціальний захист учасників 

навчально-виховного процесу, культивація суспільної моралі та духовності в освітній процес, 

інноваційний розвиток освіти. 

 

Основні завдання та заходи освітньої політики на 2011 рік:  

 

1. Вдосконалення мережі навчальних закладів  відповідно до реальних умов і 

актуальних потреб харків'ян: 
- оптимізація мережі навчальних закладів  міста відповідно до запитів на освітні послуги 

батьківської громадськості; 

- розширення мережі дошкільних навчальних закладів  з метою забезпечення попиту 

населення міста на дошкільні освітні послуги; 

- створення умов для охоплення суспільною дошкільною освітою не менше 97% дітей 

п'ятирічного віку. 

2. Створення умов для навчання і виховання дітей: 

- створення здоров’язбережного середовища – оптимальних умов для навчання і 

виховання дітей, збереження і зміцнення їх здоров'я; 

- формування в учнів та вихованців навичок здорового способу життя, свідомої потреби в 

руховій активності та свідомого ставлення до збереження свого здоров’я та здоров’я 

оточуючих; 

- продовження роботи дошкільних навчальних закладів з упровадження базової програми 

розвитку дитини «Я у Світі»; 

- створення умов для вільного вивчення державної, рідної та іноземних мов; 

- розвиток системи профільного навчання через:  

- підготовку дітей до свідомого обрання профілю подальшого навчання; 

- забезпечення диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної 

освіти;  

- сприяння діяльності університетських кафедр на базі шкіл міста; 

- створення освітніх округів; 

- впровадження різних форм організації профільного навчання в старшій школі; 

- виокремлення як одного з найголовніших напрямів виховної роботи патріотичного 

виховання, яке є стратегічним за своїм значенням завданням; 

- повсякденне виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних 

символів; 

- продовження реалізації загальноміського проекту «Ми харків’яни»; 

- вивчення можливостей щодо створення умов для інклюзивного та інтегрованого 

навчання дітей з особливими потребами; 

- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-

виховного процесу; 

- розвиток комплексної системи моніторингу якості освіти (на основі квадрант-аналізу). 
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- розвиток системи рейтингів управлінь освіти районів міста за результатами їх 

діяльності. 

3. Розвиток матеріально-технічної бази системи освіти міста: 

– зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів  за напрямками: 

- капітальні ремонти будівель і комунікацій; 

- оновлення шкільних меблів; 

- модернізація обладнання дошкільних навчальних закладів; 

- придбання засобів навчання; 

- придбання спортивного інвентарю і обладнання. 

4. Муніципально-суспільне управління та комунікації в освіті: 

– розвиток державно-суспільної моделі управління системою освіти міста шляхом сприяння 

діяльності Ради керівників навчальних закладів , «Клубу директорів шкіл», міської організації 

Асоціації керівників шкіл України, міської організації учнівського самоврядування. 

5. Інформатизація освіти:  
– Розвиток єдиного освітнього інформаційного середовища: 

- 100% забезпечення доступу до мережі Інтернет;  

- проведення моніторингу стану інформатизації установ і навчальних закладів  

міста;  

- функціонування офіційних освітніх сайтів (установ та навчальних закладів );  

- продовження реалізації проекту «Шкільна Інтернет-бібліотека»;  

- забезпечення ефективного функціонування програмного комплексу «Міська 

освітня мережа» (3 гілки: «Дошкілля», «Школи», «Позашкілля»); 

- розвиток міського порталу «Система дистанційного навчання «Доступна освіта»;  

- сприяння побудові високошвидкісної міської освітньої мережі; 

- проведення системи навчально-методичних заходів щодо питань впровадження в 

навчально-виховний процес, управлінську діяльність і методичну роботу 

інформаційно-комунікаційних технологій;  

- проведення конкурсу-захисту на кращу модель інформатизації навчальних 

закладів. 

6. Забезпечення матеріальних і соціальних  гарантій  професійної самореалізації 

педагогів:  

- соціальний захист педагогів; 

- створення умов для професійного зростання педагогічних працівників дошкільних 

навчальних закладів ; 

- створення комплексу умов, що сприяють адаптації учителя до роботи в режимі 

інноваційного пошуку; 

- організація мікродосліджень, моніторинг і аналіз окремих сегментів методичної і 

навчально-виховної роботи педагогічних колективів.   

7. Стратегічне управління системою освіти міста на основі програмно-цільового 

планування 
Забезпечення реалізації міських освітніх програм: 

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

- Міської програми «Шкільне харчування» на 2009-2011 роки; 

- Програми розвитку і функціонування російської мови і культури в м. Харкові на 2008-

2012 роки; 

- Програми розвитку і функціонування української мови в м. Харкові на 2008-2012 роки. 


