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РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ У 2020 

РОЦІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2021 РІК. 
 

1. Виконання Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 роки. 

1.1. Дошкільна освіта 

1.1.1. Оптимізація мережі закладів дошкільної освіти. 

Забезпечення змісту дошкільної освіти здійснюється відповідно до Базового 

компонента дошкільної освіти та реалізується згідно з освітніми програмами розвитку 

дітей та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку 

Міністерством освіти і науки України.  

Заклади дошкільної освіти здійснювали свою діяльність з урахуванням вимог 

санітарного законодавства та необхідності забезпечення належних протиепідемічних 

заходів, спрямованих на запобігання епідемічної ситуацівї внаслідок поширення 

короновірусеної хвороби (COVID-19). 

Організація освітньої роботи в закладах дошкільної освіти району здійснюється 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового 

компонента дошкільної освіти, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді, інших нормативно-правових актів.  

У 2020 році  відбулися зміни у мережі закладів дошкільної освіти району. 

Припинили свою діляність: структурний підрозділ підприємства Ясла-садок № 99 ДП 

«Гипрококс», відокремлений  структурний підрозділ Дитячий ясла-садок загального 

розвитку Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський 

авіаційний інститут», Хварківський приватний дошкільний навчальний заклад (центр 

розвитку дитини)  «Дивосвівт» Харківської області (анульоввано ліцензію). Прийнято до 

мережі закладів дошкільної освіти району Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Приватний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Монтессорі».  

Варто зазначити, що в районі склалася чітка система дошкільної освіти, до якої 

входять різні за типами заклади, які забезпечують громадянам рівний доступ до якісної 

освіти. 34 закладів освіти різних типів та форм власності, що дозволяє забезпечити 

державні гарантії з урахуванням потреб і можливостей соціально-економічної та 

демографічної ситуації, їз них: 26 ЗДО загального розвитку; 5 ЗДО комбінованого типу  

(КЗ ДНЗ № 74. 410 – для дітей, які часто і тривало хворіють, ЗДО №№123, 374, 464 - для 

дітей з порушенням мови), 3 приватні дошкільні навчальні заклади (дошкільний 

навчальний заклад навчальний заклад Олени Чернявської, Дитяча школа раннього 

розвитку ПВНЗ ХГУ „НУА” з групами короткотривалого перебування дітей), Товариство 

з обмеженною відповідальністю "Харквський приватний заклад дошкільної освіти (ясла-

садок) Монтессорі Харківської області" та 1 приватний НВК («Старт-школа»- дошкільний 

підрозділ).  
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У 34 закладах дошкільної освіти різних типів та форм власності освітнім процесом 

охоплено 4966 вихованець (80,5% від загальної кількості дітей від народження до шести 

років): 

- комунальної форми власності – 4727 (29 ЗДО); 

- державної форми власності –  72 (1 ЗДО); 

- приватної форми власності – 167 (3 ЗДО та 1 НВК). 

Мовою освітнього процесу у закладах дошкільної освіти  є державна мова. Освітній 

процес у закладах дошкільної освіти побудований за Базовим компонентом дошкільної 

освіти та освітніми програмами:  «Дитина», освітня програма для дітей від 2 до 7 років; 

«Впевнений старт», освітня програма для дітей старшого дошкільного віку. 

Продовжується створення додаткових місць щляхом відкриття за кошти бюджету 

м. Харкова для задоволення потреб територіальної громади в послугах дошкільної освіти.  

Для задоволення потреб батьків щодо надання дітям дошкільної освіти з 01.09.2020 

відновлено роботу 1 додаткової групи у функціонуючому закладі дошкільної освіти № 108 

для дітей дошкільного віку. 

Загальна кількість груп ЗДО в 2020/2021 навчальному році складає 262, з них:  

54 – для дітей раннього віку, 208– для дітей дошкільного віку. 

 

Динаміка розвитку мережі закладів дошкільної освіти 

за кількістю груп 

 
 

1.1.2. Забезпечення дітей дошкільною освітою. 

Ключовими завданнями роботи закладів дошкільної освіти у 2020 році являлись 

питання максимального охоплення дітей дошкільною освітою, створення безпечних умов 

для дітей, змістовне наповнення освітнього процесу. Забезпечення додержання 

конституційних гарантій з охорони дитинства, реалізація прав дітей на безпечне для життя 

і здоров’я середовище, збереження та зміцнення здоров’я – головне завдання кожного 

закладу дошкільної освіти. Здоров’ям дошкільнят опікувалися 61 медичних працівника, 18 

інструкторів з фізкультури. Відповідно до законодавчих та розпорядчих документів 

проведено облік  дитячого населення  від народження до 6 (7) років. Загальна кількість 

дитячого населення щорічно зменшується за рахунок міграції населення. Згідно з 

проведеним обліком у районі мешкає 6169 дітей віком від 0 до 6 років. Охоплення дітей 

від 1до 6 (7) років дошкільною освітою залишилося на рівні 2019 року - 88 %.   

Відсоток охоплення дошкільною освітою дітей від трьох до шести (семи) років усіма 

формами дошкільної освіти залишається стабільно високим і становить 99,9%, діти 

п’ятирічного віку стовідсотково забезпечені дошкільною освітою. 
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Кількість дітей охоплених дошкільною освітою 

 
 

У закладах дошкільної освіти району комунальної форми власності з метою 

урахування психофізіологічних відмінностей дітей та задоволення запитів батьків у 

групах діє гнучкий режим роботи. Згідно з цим у районі   функціонують: 12 груп із 

короткотривалим перебуванням, 152 групи – з 9-годинним, 49 груп – з 10,5 годинним, 49 

груп – з 12-годинним режимом роботи. 

 
 

До складу груп закладів дошкільної освіти комбінованого типу входять 2 

інклюзивни групи (ЗДО № 74, 464), 22 спеціальні та санаторні груп для 323 вихованців з 

особливими освітніми потребами за різними нозологіями (порушення мови, опорно-

рухового апарату, з розумовою відсталістю, із затримкою психічного розвитку, з 

хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання), що на 9 вихованців 

більше ніж у минулому році. За потребою батьків збільшено кількість інклюзивних 

дошкільних груп. Так, з вересня 2020 року функціонувало 2 інклюзивні групи.  У тому 

числі:  
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Згідно з даними обліку системи «Електронна реєстрація дітей у дошкільні 

навчальні заклади» Управлінням освіти району за 2020 рік видано більше 1821 

направлення для зарахування до обраних батьками закладів дошкільної освіти дітей. 

Комплектування груп у закладвах дошкільної освіти відбувається за віковими 

ознаками, а показники наповнюваності груп наближаються до нормативів. У групах 

раннього віку середній показник становить 16 вихованців (перевантаження 8,7 %), у 

дошкільних групах – 21 вихованець (перевантаження- 10 %). 

Значне перевантаження груп раннього віку у цьому році  ще залишається у 

центральній частині району (ЗДО № 101, 222)  

Під контролем Управління освіти знаходиться пиитання щодо стану руху 

вихованців.  

 

1.1.3. Створення комфортних умов для перебування вихованців ЗДО.  

З метою формування у дошкільнят основ здорового способу життя у закладах 

дошкільної освіти здійснюються заходи на поліпшення комфорту вихованців. У районі 

функціонує 10 басейнів та 7 окремих спортивних залів.  У  2020 році відновлено роботу  

ще одного басейну басейну у ЗДО № 123. 

 
 

Шостий рік поспіль проводиться цілеспрямована робота із встановлення на 

території закладів дошкільної освіти сертифікованих ігрових майданчиків. Протягом 2020 

року встановлено сучасні ігрові комплекси у ЗДО № 2, № 87, № 108, № 180, № 242,         

№ 373. 

  
 

З метою формування всебічно розвиненої творчої особистості дитини старшого 

дошкільного віку, розвитку у неї навичок освітньої діяльності педагоги спрямовували 

зусилля на створення умов для розгортання і збагачення різних видів дитячої діяльності 

(ігрової, рухової, художньої, предметно-практичної, пізнавальної, комунікативно-

мовленнєвої). Для цього використовувались сучасні педагогічні технології, різноманітні 

форми організації діяльності дошкільників та методи освітнього впливу на вихованців. 

На сьогоднішній день показником ефективності реалізації завдань Базового 

компонента дошкільної освіти є його наступність зі стандартами початкової школи. 

Освітній процес здійснюється на засадах особистісно-орієнтованого, інтегрованого, 

компетентнісного підходів, у взаємодії  закладу  освіти і родин, співпраці зі школою 

(розроблені спільні плани заходів, які затверджені керівниками ЗДО та ЗЗСО), що 

відповідає концептуальним засадам реформування освіти.  
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У закладах створені сучасні розвивальні осередки, що сприяють особистісному 

розвитку кожної дитини відносно її потенційних можливостей, творчих здібностей, 

інтересів, набуття неї практичного досвіду тощо. З метою  дотримання соціальної 

дистанції в групових приміщеннях здійснено організацію простору ігрових кімнат у 

вигляді осередків діяльності, які відображають освітні потреби й інтереси дітей 

дошкільного віку. Організовані осередки діяльності дають можливість забезпечити 

основні види діяльності дітей дошкільного віку через роботу у парах, малих групах, а 

також індивідуально, уникаючи скупчення. 

 

  

  
 

1.1.4. Науково-методичний супровід осітнього процесу заладів дошкільної 

освіти 

Окрему увагу у 2020 році було приділено підвищенню якості методичного 

супроводу  освітнього процесу,  впровадженню дистанційної освіти в закладах дошкільної 

освіти.  Упродовж навчального року для вихователів та вихователів-методистів закладів 

дошкільної освіти проведено низку консультацій,  семінарів з питань впровадження нових 

педагогічних технологій. Під час проведення районних методичних заходів педагоги 

демонстрували власну професійну компетентність, індивідуальні, інноваційні та сучасні 

підходи до навчання та виховання дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового 

компонента дошкільної освіти.   

 Форми роботи з педагогами проходили здебільшого в онлайн форматі. 

Конференція за темою «Організація дистанційного навчання у закладах дошкільної 

освіти» для керівників та вихователів-методистів закладів дошкільної освіти району, 

Семінар для вихователів «Дистанційна робота педагогів в умовах карантину у запитаннях 

та відповідях», майстер-класи «Проведення онлайн-занять», «Як розмовляти з дітьми про 

COVID-19» тощо. 

З метою підвищення управлінської культури керівників закладів дошкільної освіти 

проведено семінар «Модернізація середовища як провідний засіб реалізації завдань 

сучасного реформування дошкільної освіти». Керівники закладів дошкільної освіти взяли 

участь у семінарі «Програмно-цільовий підхід до управління розвитком закладу та якістю 

освіти» на базі ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. 
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Під час проведення методичних заходів педагоги  обмінювались поглядами щодо 

проблем впровадження дистанційного навчання в освітній процес закладів дошкільної 

освіти, приділено увагу підвищенню професійної майстерності педагогів.  

Заслуговує на увагу впровадження дистанційних форм спілкування з керівниками, 

педагогами, батьками вихованців на онлайн-платформах Google Classroom, ZOOM 

(спілкування, обговорення матеріалів, представлення практичних матеріалів).  

План проходження курсової перепідготовки виконано на 100 %. Курси підвищення 

кваліфікації при КВНЗ «ХАНО» у 2020 році пройшли 35 педагогічних працівників 

закладів дошкільної освіти, на базі  ХНПУ  ім. Г.С. Сковороди – 56 педагогів. 

Цілісність освітнього процесу в закладах дошкільної освіти району забезпечено 

реалізацією освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» та програми для дітей 

старшого дошкільного віку «Впевнений старт». З метою реалізації варіативної частини 

Базового компоненту дошкільної освіти у закладах реалізовуються парціальні програми. 

Право вибору програм зберігається за педагогічними колективами закладів дошкільної 

освіти, з урахуванням специфіки їх діяльності (типу закладу) та затверджуються на 

засіданні педагогічної ради закладу. 

З метою формування у дошкільнят основ здорового способу життя у заклалах 

дошкільної освіти району функціонують 10 стаціонарних басейнів. Капітально 

відремонтований басейн у закладах дошкільної освіти № 123. 

Шостий рік поспіль проводиться цілеспрямована робота із встановлення на 

території закладів дошкільної освіти сертифікованих ігрових майданчиків, у 2020 році 

встановлено сучасні ігрові комплекси у ЗДО № 2, № 87, № 108, № 180, № 242, № 373. 

З метою гармонійного розвитку дітей упродовж навчального року проведено 

традиційні районні конкурси: «Перші кроки», «Листівка захиснику України», «Зимова 

казка». Усі конкурси проведені з дотриманням профілактичних та протиепідемічних 

заходів. 

 У лютому в усіх закладах дошкільної освіти четвертий  рік поспіль пройшов 

Тиждень науки, під час якого  було організовано екскурсії вихованців до шкіл, музеїв, 

проведено різноманітні експерименти та вікторини. 

 У 2020  році колективи ЗДО № 136, № 373 за підтримки фонду LEGO Foundation 

продовжували роботу щодо впровадження програми розвитку конструктивних здібностей 

у дітей дошкільного віку «Лего-конструювання». Колективи закладів провели ряд 

навчальних тренінгів з впровадження LEGO-технологій в освітній процес закладу 

дошкільної освіти. 

Одним з пріоритетних напрямків роботи закладів дошкільної освіти у 2020 році був 

пошук сучасних шляхів професійного самовдосконалення. Переможцями та призерами 

районного етапу обласного  конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» стали: 

У номінації «Вихователь-методист ЗДО» : 

І місце – Зіненко О.М. (ЗДО № 136); 

ІІ місце – Федоренко О.Ю. (ЗДО № 69); 

ІІІ місце – Савенко В.А. (ЗДО № 413). 

У номінації «Вихователь груп раннього віку»: 

І місце – Костромітіна І.О. (ЗДО № 180); 

ІІ місце – Пляка Н.М. (ЗДО № 373); 

ІІІ місце – Мельник Н.С. (ЗДО № 66). 

Упродовж року методистами методичного центру надано індивідуальні 

консультації різним категоріям педагогічних працівників закладів дошкільної освіти з 

питань методики та організації освітнього процесу, атестації, планування роботи 

районних методичних об’єднань, моніторингу досягнень вихованців, програмного 

забезпечення варіативної частини Базового компоненту дошкільної освіти. 

Аналіз  діяльності  системи  дошкільної освіти  району  дає  змогу визнати, що  в  

районі створено усі необхідні умови  для  забезпечення  якісної дошкільної освіти.  
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Проте в закладах дошкільної освіти району залишається проблемою проведення 

експериментальної роботи та впровадження інноваційних технологій, узагальнення 

позитивного досвіду та напрацювань інноваційних освітніх проектів, їх аналіз і 

відтворення в освітньому процесі.  

Пріоритетні завдання дошкільної ланки на 2021 рік: 

- створення безпечних умов для навчання, виховання, фізичного розвитку дітей, 

збереження та зміцнення їх здоров’я;  

- забезпечення наступності у впровадженні особистісно орієнтованої моделі освіти 

на дошкільній та початковій ланках освіти; 

- створення фундаменту успішності дитини в умовах нової української школи;  

- створення сучасної та зручної системи методичного сервісу для педагогів та 

батьків; 

- удосконалення роботи щодо формування комунікативно-мовленнєвої та 

математичної компетенцій дітей дошкільного віку шляхом упровадження    інноваційних 

методик і технологій; (математична компетенція – враховуючи, що 2020/2021 навчальний 

рік оголошено роком математики) 

- удосконалення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти. 

Таким чином, існує  необхідність  в  удосконаленні  методичної роботи, пошуку 

шляхів вирішення виявлених проблемних питань. 

Проблемними питаннями у дошкіллі залишаються:  

- стан забезпечення педагогічними кадрами, що характеризується нестачею 

вихователів із фаховою освітою; 

- вміння педагогічних працівників забезпечувати плідну співпрацю з батьками на 

засадах взаємної довіри й поваги;  

- матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення закладів. 

 

1.2. Загальна середня та позашкільна освіта. 

1.2.1. Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти та охоплення 

навчанням дітей шкільного віку. 

Пріоритетним завданням Управління освіти Київського району м. Харкова було і є 

надання якісних освітніх послуг територіальній громаді, стабільне функціонування 

освітньої галузі району, створення в закладах загальної середньої освіти району, які є 

комунальною власністю територіальної громади міста Харкова, інклюзивного освітнього 

середовища з урахуванням принципів універсального дизайну та розумного 

пристосування. 

Загальну середню освіту забезпечують 29 закладів: 23 комунальної форми 

власності, 6 – приватної. Із них: три гімназії, чотири  ліцеї, три навчально-виховних 

комплекси. 

Право громадян на доступність здобуття повної загальної середньої освіти 

забезпечено не тільки створеною в районі системою закладів різних типів, а й створенням 

умов для отримання освіти за різними формами, відповідно до освітніх запитів та 

індивідуальних здібностей школярів. 

 У закладах загальної середньої освіти Київського району, відповідно до статті 9 

Закону України «Про освіту», запроваджено інституційну (очну денну, дистанційну) та 

індивідуальну (екстернатну, сімейну (домашню), педагогічнимй патронаж) форми 

здобуття освіти. 

Порівняно з 2019 роком кількість  учнів, які здобувають освіту за екстернатною 

формою зменшилась.  
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Динаміка  кількості учнів-екстернів протягом 2016-2020 років 

 

 
 

У 2020 році  в закладах загальної середньої освіти було 91 учнів-екстернів. 

Отримали повну загальну середню освіту 8 учнів-екстернів, базову загальну 

середню освіту - 5 учнів, здобули освіту в перевідних класах 28 учнів. 

Перейшли на навчання за екстернатною формою для здобуття ї освіти  у школі ІІІ 

ступеня – 8 учнів,  11  навчаються у школі другого ступеня, 30 – у початковій школі. 

Однією з причин зменшення може бути запровадження з 1 вересня 2019 року 

сімейної (домашньої) форми здобуття повної загальної середньої освіти. Кількість учнів, 

які перейшли на сімейної (домашньої) форму навчання у 2020  році, порівняно з минулим 

роком значно збільшилась.  

У 2019 році сімейну (домашню) освіту отримували  у двох ЗЗСО  2 учні, а у 2020 

році  в 15 ЗЗСО – 106 учнів. 

Динаміка охоплення учнів сімейною (домашньою) формою здобуття освіти у 2019-

2020 роках 

 

 
 

Збільшилась кількість учнів, які здобувають освіту дистанційно на базі приватного 

НВК «Гімназія Очаг» - їх 696 (у 2018 році їх було 676). 
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Для дітей, які за станом здоров’я не можуть відвідувати заклад освіти, у 20-ти 

ЗЗСО району  організовано педагогічний патронаж   для  104 учнів, 40 із них мають статус 

дитини-інваліда. 

Динаміка охоплення учнів індивідуальною формою навчання 

(педагогічним патронажем) 

 
 

Спостерігається  тенденція зменшення учнів, охоплених індивідуальною формою 

навчання (педагогічним патронажем) у ХПЛ № 4, ХСШ № 17, ХЗОШ № 36,  ХЗОШ        

№ 110.  

Порівняно з минулим  роком є приріст кількості учнів, для яких організовано 

педагогічний патронаж, у семи закладах  загальної  середньої освіти:  ХГ № 1 (+2), ХЗОШ 

№ 37 (+2), ХСШ № 62 (+2),  ХЗОШ № 96 (+1), ХЗОШ № 158 (+5),  ХЗОШ № 165 (+1),  ХГ 

№ 172 (+1). 

Динаміка охоплення учнів індивідуальною формою 

(педагогічним патронажем) за роками навчання  

 
 

У 20120 році кількість учнів, які  навчаються за індивідуальною формою 

(педагогічний патронаж),   у 1-4 класах та 10-11  класах – збільшилась, а у 5-9 класах  

зменшилась. 

Управлінням освіти забезпечено виконання постанови Кабінету Міністрів України 

від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження Порядку  ведення обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України 

від 19.09.2018 №  806),   рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 

25.04.2018 № 271 «Про організацію обліку дітей шкільного віку» та наказу Департаменту 

освіти Харківської міської ради від 19.03.2020 № 59 «Про організацію обліку дітей 

шкільного віку та учнів». З цією метою проводиться робота щодо створення та 

своєчасного оновлення реєстру дітей і підлітків шкільного віку, які проживають чи 

перебувають на території Київського району. 
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У 2209 році статистичний звіт форми № 77–РВК складено на підставі даних 

реєстру ІСУО (інформаційної системи управління освітою).  

За даними  реєстру кількість дітей і підлітків 6-18 років, які проживають чи 

перебувають на території Київського району, станом на 01.09.2019 становить  24638, що 

на 4494 більше, ніж у минулому році. 

Для здобуття повної загальної середньої освіти навчається 24300 дітей і підлітків: 

- у ЗЗСО різних типів і форм власності – 21155; 

- у ЗВО І-ІІ рівня акредитації (технікумах, коледжах) - 3145. 

Динаміка охоплення навчанням дітей шкільного віку 

у закладах освіти різного типу 

 
 

У 2020 році збільшилась кількість дітей і підлітків, які навчаються у закладах 

загальної середньої освіти усіх типів і форм власності та у закладах вищої освіти І-ІІ 

рівнів акредитації. 

Навчаються у спеціальних закладах загальної середньої освіти (не здобувають 

повну загальну середню освіту за станом здоров’я) – 338. 

Сім років поспіль у районі немає дітей і підлітків, які покинули навчання, або не 

приступили до навчання з 1 вересня. 

У 2020 році погіршилась ситуація щодо охоплення навчанням дітей 6-річного віку: 

у 2019 році не пішли до школи  63 шестирічок, а у 2020 – 77.  

Питання щодо залучення до навчання дітей шестирічного віку залишається 

актуальним у 2021 році. 

На контролі Управління освіти питання відвідування учнями навчальних занять. 

Складна епідемічна ситуація, зумовлена пандемією COVID-19, змусила перглянути 

підходи та порядок здійснення контролю за охопленням учнів навчанням та з’ясуванням 

причин іх відсутності на уроках.  

На початку вересня 2020 року Управлінням освіти проведено нараду  керівників   

закладів освіти Київського району, на якій було розглянуто питання «Про організаційні 

заходи щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої кронавірусом SARS-COV-2, у закладах освіти району». У нараді взяла участь 

Зубкова І.А., начальник Управління державного нагляду за дотриманням  санітарного 

законодавства в м. Харкові Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській 

області. 

Присутні обговорили питання дотримання вимог санітарного законодавства 

відповідно до вимог Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 

22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів». 
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Управлінням освіти здійснюється щоденний контроль за охопленням учнів 

навчанням на підставі інформації  закладів загальної середньої освіти, які повідомляють 

про кількість учнів закладу (у розрізі класів), кількість тих, хто навчається (очно чи 

дистанційно), кількість відсутніх, у тому числі й через захворювання на COVID, кількість 

таких, хто перебуває на сомоізоляції через контакт з хворими на COVID. 

Комулятивна кількість учнів закладів загальної середньої освіти району, які були 

відсутніми через хворобу на ковідну інфекцію становить 68 (0,35% від загальної кількості 

учнів ЗЗСО району), що свідчить про  відповідальне ставлення керівників й педагогічних 

колективів до створення безпечних умов організації освітнього процесу. 

Визначаючи цілі організації освітнього процесу на 2021 рік в умовах пандемії 

можна визначити такі пріоритети:  забезпечення безпеки життя та здоров’я здобувачів 

освіти; створення умов, що сприяють задоволенню освітніх потреб осіб та забезпечують 

кожній особі можливість здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до 

державних стандартів. 

Одним із чинників забезпечення гарантованого права громадян на здобуття повної 

загальної середньої освіти є формування мережі закладів загальної середньої освіти 

району. 

 Відповідно до затвердженої мережі учнів закладів загальної середньої освіти 

району станом на 4 вересня 2020 року, загальна кількість учнів складає 18955, у тому 

числі в закладах комунальної форми власності 16419, в приватних – 2536. 

Порівняно із 5 вересня 2019 року загальна шкільна мережа збільшилась на 315 

учнів. Мережа закладів комунальної форми власності зросла на 266  учнів, а у приватних – 

на 49. 

Зберігається тенденція щодо збільшення загальної кількості учнівського 

контингенту закладів загальної середньої освіти району.  

 

Динаміка приросту учнівського контингенту в ЗЗСО Київського району 

 

Порівняно з 2015 роком кількість учнів району збільшилась на 2243 (або на 11,3%). 

Порівняно із минулим навчальним роком найбільший кількісний приріст шкільної 

мережі у закладах комунальної форми власності мають ХГ № 172 (55 учнів), ХЗОШ № 

164 (35 учнів), ХСШ № 62, ХПЛ № 4 (25 учнів), ХТЛ № 9 (22 учні), у приватних - 

«Харківський ліцей «Освітній простір Гравітація» (63 учні), «Ліцей Професіонал» (62 

учні). 

Зменшення шкільної мережі відбулося у п’яти ЗЗСО комунальної власності (№ 36, 

№ 37, №96, № 107, № 133) та чотирьох приватних («гімназія Очаг», СЕПШ «НУА», 

«Старт-школа», ХАХЛ). 

Значне зменшення шкільної мережі порівняно з минулим навчальним роком мають 

ХЗОШ № 37 (-34 учні), ХПНВК «Гімназія Очаг» (-33 учні), ХАХЛ (-33 учні), ХЛ № 107   

(- 16 учнів). 
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Зміни мережі закладів комунальної форми власності порівняно 

з минулим роком за типами ЗЗСО 

 

Гімназії Ліцеї 

ХГ №1 17 3,8% ХПЛ № 4 25 5,1% 

ХГ № 55 7 0,8% ХТЛ № 9 22 4,6% 

ХГ № 172 35 4,6% ХЛ № 107 -16 -1,6% 

Спеціалізовані школи 

ХСШ № 16 15 2,2% ХСШ № 134 9 1,4% 

ХСШ № 17 9 0,7% ХСШ № 166 10 1,1% 

ХСШ № 62 34 3,1% ХСШ № 170 16 5,7% 

ХСШ № 133 -1 -0,1%  

Загальноосвітні школи 

ХЗОШ № 5 2 0,3% ХЗОШ № 100 18 3,5% 

ХЗОШ № 36 -4 -0,8% ХЗОШ №110  7 2,3% 

ХЗОШ № 37 -34 -5,1% ХЗОШ № 158 14 5,5% 

ХЗОШ № 52 19 4,2% ХЗОШ № 164 35 3,0% 

ХЗОШ № 96 -6 -2,1% ХЗОШ № 165 13 2,3% 

 

У гімназіях найбільший кількісний і відсотковий приріст учнівського контингенту 

в ХГ № 172, а найменший у ХГ № 55.  

Має місце приріст мережі в ХПЛ № 4 на 5,1%,  в ХТЛ № 9 – на 4,6%. У ХЛ № 107 

мережа зменшується третій рік поспіль (2018 рік: - 31, 2019 рік: - 10, 2020 рік: - 16).  

Серед спеціалізованих шкіл найбільший кількісний показник приросту мережі  в 

ХСШ № 62, а відсотковий – у ХСШ № 170. 

У загальноосвітніх школах найбільший кількісний  показник приросту мережі у 

порівнянні з початком минулого навчального року має ХЗОШ № 164, а відсотковий – у  

ХЗОШ № 158. Найбільші втрати шкільного контингенту в ХЗОШ № 37 (-34 учні, -5,4%). 

Одним із чинників збереження шкільної мережі є збереження перехідного 

контингенту. У 2020 році від’ємну різницю між прибуттям і вибуттям учнів перевідних 

класів мають 19 закладів комунальної форми власності  (у минулому році також 19). 

Найбільша від’ємна різниця руху учнів перевідних класів в літній період 2020 року 

серед закладів  комунальної  форми власності у  ХЗОШ № 37 (-61), № 164 (-42), ХСШ № 

62 (-39),  ХСШ № 16 (-33),  ХЛ № 107 (-31),  ХСШ № 134 (-30),  ХЗОШ № 158  (-30).  

Облік руху учнів загальноосвітніх навчальних закладів вказує на те, що у  2020  

році зберігається тенденція до збільшення учнівського контингенту, порівняно з 

минулими навчальними роками. Проте ця тенденція не є характерною для усіх навчальних 

закладів, що вказує на необхідність  подальшої діяльності керівників навчальних закладів 

й Управління  освіти за даним напрямком у наступному році. 

 

1.2.2. Моніторингові дослідження якості освіти. 

З метою відстеження стану якості освіти в районі та забезпечення своєчасної  

корекції освітнього процесу методичним центром (центром  освітніх технологій) та 

закладами освіти району у 2020 році було продовжено моніторингові дослідження якості 

освіти. Основну увагу було приділено ефективності підготовки учнів до участі в 

учнівських олімпіадах, інтелектуальних та творчих конкурсах, аналізу підсумків 

зовнішнього незалежного  оцінювання учнів.  

Результати досліджень було розглянуто під час нарад керівників та заступників 

керівників закладів освіти, засідань районних методичних об'єднань. 

Аналіз підсумків участі учнів району у ЗНО-2020 з української мови, математики 

та історії України показав, що найкращі результати з української мови продемонстрували 

випускники ЗЗСО №№ 1, 4, 16, НВК «ліцей Професіонал»; з математики -  випускники 
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ЗЗСО №№ 16, НВК  «Гімназія ОЧАГ»; з історії – учні ЗЗСО № 16, СЕПШ «НУА», які 

склали ЗНО переважно на достатньому та високому рівнях.  

ХСШ № 16  посіла 69 місце серед шкіл України  у рейтингу закладів загальної 

середньої освіти  за результатами випускників ЗНО 2020 року з окремих предметів, 

складеного інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua». 

 

До ТОП-200 шкіл за результатами ЗНО-2020 з окремих предметів увійшли такі 

заклади загальної середньої освіти району : 

з української мови та літератури, математики, історії України та англійської мови -  

ХСШ № 16; 

з біології – ХСШ № 62 (2 роки поспіль) та ХЛ № 107; 

з хімії – ХЛ № 107 (2 роки поспіль) та ХСШ № 17; 

з географії – ліцей «Професіонал»; 

з фізики –ХГ № 55, ХГ № 172 та  НВК «Гімназія ОЧАГ». 

У порівнянні з минулим роком кількість шкіл, які увійшли до топ-рейтингу за 

окремими предметами,  збільшилася. В цьому році таких шкіл – 10, а в минулому році  

було 6 (ЗЗСО № 9, 17, 55, 62, 107, 172).  

Згідно з рейтингом шкіл Харкова за результатами ЗНО-2020, ХСШ № 16 посіла 5 

місце.   

Назва закладу освіти 
Місце у 
рейтингу 
міста 

Місце у 
рейтингу 
України 

Рейтинговий  
бал 

Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%) 

ХСШ № 16 5 69 150.6 174.4 32/104 100 

ХСШ № 17  25 356 139.4 155.6 108/350 98 

ХГ № 55  27 393 138.5 157.9 60/208 100 

ХГ № 1  28 408 138.1 159.6 33/115 99 

ХСШ  № 62  29 443 137.3 157.8 48/153 99 

ХПНВК «Ліцей Професіонал»  35 533 135.8 157.3 30/103 98 

ХПНВК «Гімназія ОЧАГ» 38 603 134.8 154.4 66/180 98 

СЕПШ «НУА" 45 769 132.2 153.3 25/94 99 

ХПЛ  № 4  53 942 130.4 151.1 29/101 98 

ХЛ № 107  54 952 130.4 148.9 56/193 98 

ХЗОШ № 5  55 964 130.2 148.1 63/225 96 

ХТЛ № 9  63 1155 128.2 149 24/83 100 

ХСШ № 134  66 1281 127.1 147.3 30/96 97 

ХГ  № 172  68 1344 126.6 144.6 60/193 96 

ХСШ № 133 "Ліцей мистецтв"  70 1370 126.3 144.6 56/182 98 

ХЗОШ № 164  91 1861 122.6 140 58/196 95 

ХПАХЛ 92 1862 122.5 141.5 43/121 98 

ХЗОШ № 36 93 1910 122.2 140.8 44/135 96 

ХСШ № 166 "Вертикаль"  100 2095 120.9 137.7 61/216 93 

ХЗОШ № 158  110 2432 118.9 137.7 31/103 94 

ХЗОШ № 100  
ім. А.С.Макаренка. 

120 2810 116.7 135.4 26/89 94 

ХЗОШ. № 37. 124 2844 116.5 134.8 33/107 94 

ХЗОШ № 165  139 3232 114.6 132.9 28/93 87 

ХЗОШ. № 52  182 5285 104 120.2 31/113 90 

ХСШ. № 170  206 6757 95.2 111.5 9/31 81 

ХЗОШ № 96  211 7204 91.8 107.2 17/49 82 

ХЗОШ № 110  219 7953 84.2 98.3 18/56 77 
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У той же час, за 

результатами аналізу виявлено, 

що 2,85 % учнів закладів району 

не склали ЗНО з української  

мови, близько  4 %  учнів не 

склали ЗНО з математики (така 

ж кількість учнів була в 

минулому році), збільшився 

відсоток учнів, які  не склали 

ЗНО  з історії України: їх 

близько 6,7%. 

Враховуючи сказане, з 

метою підвищення 

результативності ЗНО у наступному навчальному році, адміністраціям закладів освіти 

рекомендовано детально 

проаналізувати результати ЗНО 

2020 року та взяти під контроль 

виконання заходів для  їх  

покращення. 

Крім того, на виконання 

листів Комунального вищого 

навчального закладу «Харківська 

академія неперервної освіти», 

Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної 

адміністрації було проведено 

моніторингові дослідження, 

спрямовані  на  визначення  якості  

освіти в закладах загальної середньої освіти та закладах дошкільної освіти району: ЗДО  

№№ 74, 242, 382 та ЗЗСО №№ 62. За підсумками досліджень визначено, що в усіх 

закладах забезпечено достатній рівень якості освіти.  

Вважаючи одним із критеріїв  оцінки  рівня  організації  методичної роботи  

досягнення учнів, було проаналізовано  якість їх навчання та виховання, підготовки  до  

різноманітних  інтелектуальних та виховних  заходів. 

Аналіз  динаміки  участі  та результативності участі учнів  в інтелектуальних та 

творчих конкурсах свідчить про стабільність результатів  та ефективність  створеної  в 

районі системи роботи  з підтримки та 

розвитку здібностей учнів.   

1.2.3. Організація дистанційного 

навчання. 

Організація якісного 

дистанційного навчання стала одним з 

першочергових завдань, що постали 

перед  Управлінням освіти  та 

закладами освіти  у 2020 році. З  цією  

метою, починаючи з березня, в районі  

проведено низку заходів, спрямованих 

на впорядкування дистанційної освіти, 

опанування  педагогами  технологій 

дистанційного навчання.   

У квітні було проведено  
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анкетування   вчителів  району щодо організації дистанційного навчання, у якому взяли  

участь 600 педагогів. За підсумками опитування було визначено проблемні моменти та 

шляхи  удосконалення  дистанційного навчання.  

З метою забезпечення методичного супроводу дистанційної освіти упродовж року  

центром освітніх технологій та 

методичними службами закладів освіти 

району забезпечено консалтингову 

допомогу педагогам щодо  опанування  

новими цифровими технологіями та 

онлайн-інструментами. У режимі онлайн  

проведено засідання районних 

методичних об'єднань вчителів різних 

предметів, під час яких організовано 

обмін досвідом та  презентацію  нових  

цифрових сервісів. Кращі дистанційні 

уроки були оприлюднені на сайті Управління освіти у розділі «Дистанційна освіта». 

Питання щодо підвищення рівня організації дистанційної освіти розглянуто на нарадах 

керівників, заступників керівників закладів освіти району.   

Згідно з Концепцією  дистанційної 

освіти щодо вирішення задач, пов’язаних з  

розвитком комунікативних вмінь та 

навичок, вмінь  працювати в команді, 

протягом року було організовано низку 

районних онлайн-конкурсів,  акцій, у яких 

взяли участь  більше  1500 учнів та 

вихованців закладів освіти району.  

Аналіз роботи закладів  щодо 

організації  дистанційного навчання  в  

закладах загальної середньої  освіти виявив, що  в усіх закладах  видано накази щодо 

організації дистанційного навчання, визначено: особу, відповідальну за організацію 

дистанційного навчання; платформи,  онлайн-сервіси  та інструменти, якими 

користуються учні та вчителі закладу під час навчання, спосіб  контролю  за  організацією 

дистанційного навчання. З’ясовано, що 

упродовж березня – г рудня  у   школах вже 

напрацьовано певний досвід, визначено 

алгоритм роботи у разі переходу на 

дистанційний формат роботи, та  колективно  

обрано   навчальні  платформи  для  зручної  

комунікації з учнями. У  більшості  закладів  

організовано роботу  на платформі  Google  

Classroom, у ХПЛ №4 – на платформі Canvac.  

Практично в усіх закладах  у своїй роботі 

вчителі активно  використовують Google 

сервіси, для проведення уроків -  Zoom  та  

Google Meet. У трьох  школах: №№ 17, 62, 164  ведеться апробація додатку «О-школа».  

З метою  підвищення  якості дистанційного навчання  закладам освіти 

рекомендовано  оптимізувати   розклад  занять, із зазначенням  режиму взаємодії  з 

учнями (синхронний чи асинхронний); продовжити  налагодження комунікації між усіма 

учасниками освітнього процесу та проведення  методичних  заходів  з метою опанування  

вчителями нових  інструментів  дистанційного навчання  та методів взаємодії з учнями під 

час дистанційного навчання. 
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1.2.4. Інноваційний простір для розвитку талантів і здібностей кожної дитини. 

Особлива увага в районі приділялась роботі з обдарованою молоддю. За 

підсумками результативності участі учнів у творчих, інтелектуальних та спортивних 

змаганнях до районного банку «Обдарованість» внесено дані 899 учнів  шкіл району. З 

них до міського банку - дані  595-и  учнів.  

Питання  щодо  всебічного  розвитку  учнів  та  вихованців  упродовж  року  

систематично  розглядались  на  засіданнях  районних  методичних  об’єднань педагогів, 

нарадах  керівників  та заступників  керівників закладів освіти; регулярно проводились  

засідання  Координаційної  ради  з  питань організації роботи з обдарованими  учнями;  

педагогам  та  адміністраціям  закладів  надавалась  методична  допомога   щодо  

організації  і  проведення   заходів, що сприяють  розвитку здібностей учнів та вихованців.  

Для реалізації  творчих 

здібностей учнів  у січні-лютому 

2020 року  було організовано та 

проведено  традиційний 

районний конкурс «Юні 

дарування» у двох номінаціях: 

«Вокальні колективи» та 

«Інструменталісти». У творчих 

змаганнях взяли участь 130 

учнів у складі вокальних 

колективів та 42 

інструменталісти із 23 закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності та 

Харківського приватного навчально-виховного комплексу «Ліцей Професіонал». 

У січні – лютому  2020 року учнями 

району завойовано 94 перемоги  у  III 

(обласному) етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів, 

найбільшу кількість з них  (23) отримали  

учні  Харківської гімназії № 55.  

Переможцями ІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України України став 41 учень закладів освіти району, посівши 10 перших 

місць, 12 других місць і 19  третіх  

місць. 

8 учнів  закладів освіти 

Київського району у листопаді  

взяли участь у ІV 

(Всеукраїнському) етапі 

Всеукраїнського  конкурсу-

захисту науково-дослідницьких 

робіт, 6 учнів з них посіли 

призові місця.  

 

 

 

Упродовж року було організовано підготовку та участь учнів району і в інших  

міських, обласних та всеукраїнських конкурсах: міському конкурсі «Учень року-2020» (2 

учні стали переможцями в номінаціях). 
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За підсумками навчальної та творчої діяльності у 2019/2020 н.р. 36 учнів та 

вихованців закладів загальної середньої та позашкільної освіти нагороджені  стипендіями 

Харківської міської ради «Кращий учень навчального закладу», 6 учнів - стипендіями 

Харківського міського голови «Обдарованість». 

У вересні – жовтні  2020 року 9 учнівських  команд  Київського району  взяли 

участь у 8 міських турнірах: юних математиків, економістів, правознавців, біологів, 

географів, інформатиків, хіміків, раціоналізаторів та винахідників. 6 команд посіли 

призові місця. Крім того, 8 учнів нагороджено дипломами Департаменту освіти за 

перемогу в особистій першості (3 перших місця, 2 других та 3 третіх).  

 

У той же час другий рік поспіль  команди району  не вибороли призових місць у 

турнірах юних математиків, хіміків, правознавців, що свідчить про необхідність 

посилення уваги  вчителів зазначених предметів  до підготовки учнів до турнірних 

змагань. 

№ 

з/п 
Назва турніру 

Перемог в командній першості Перемог в особистій першості 

І 

місць 

ІІ 

місць 
ІІІ місць 

   І 

місць 
ІІ місць ІІІ місць 

1. 
Юних 

математиків 
- - - - - - 

2. Юних хіміків - - -  -  

3. Юних географів 1 

(№№ 5,36, 

158, 170) 

- - 1 

Потій К. 

(ХЗОШ №5) 

- 1 

Тараба-

новська В. 

(ХСШ 

№170) 

4. Юних біологів 1 

(ХЛ№107) 

- 1 

(№№ 55, 

62, 158) 

1 

Д’яков М. 

(ХЛ №107) 

1 

Іващенко Є. 

(ХЛ №107) 

1 

Голуб Я. 

(ХГ №55) 

5. Юних 

винахідників і 

раціоналізаторів 

- - 

1  

(№№ 55, 

166,172) 

1 

Голуб Я. 

(ХГ № 55) 

- - 

6. Юних 
правознавців 

- - - - - 

1 
Цвяшко В. 

(ХСШ 

№166) 

7. Юних 

економістів - - 
1  

(№№5,55) 
- 

1 

Потій К. 

(ХЗОШ № 5) 

 

8. Юних 

інформатиків 
- - 

1 

(9, ліцей 

Професіо

нал) 

- - - 

Загалом 2  4 3 2 3 
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З урахуванням  карантинних  

вимог, з метою забезпечення 

безперервності освітнього процесу, 

упродовж 2020 року  центром освітніх 

технологій було  організовано  

проведення  районних інтелектуальних 

та творчих конкурсів для учнів закладів 

загальної середньої освіти у режимі 

онлайн: математично-природничого 

конкурсу «Ерудит», науково-

практичної конференції «Перші кроки в 

науку» для учнів 5-8-х класів, сімейного конкурсу «Карантин - час для сімейних 

захоплень».  

Учнів закладів освіти Київського району було залучено до участі у  міських онлайн 

конкурсах «Присвята рідному місту», «Філолог-ерудит», обласних етапах  Міжнародних 

мовно-літературних  конкурсах  імені Т. Шевченка  та імені П. Яцика, обласному 

фестивалі ораторського мистецтва, 

обласній олімпіаді з програмування, 

Кубку ХАІ по ай-ті технологіям (Khai-IT 

Cup) та ін. 

Упродовж листопада-грудня у 

дистанційному форматі  проведено 

районні етапи Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із 7 навчальних предметів, у яких  

взяли участь 588 учнів із 27 закладів 

загальної середньої освіти району; 

районний етап Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів  МАН, в якому взяли участь  близько 

100 учнів. 

З метою створення умов для підготовки 

старшокласників відповідно до їхнього 

професійного самовизначення, з урахуванням 

інтересів, здібностей та особистісних якостей, на 

базі 10-11-х класів  усіх  закладів загальної 

середньої освіти  району функціонують профільні  

класи. У 88 спеціалізованих і профільних класах 

навчаються 2212 учнів. Крім того, 1322 учні  8-9-х 

класів поглиблено вивчають математику, 

українську та іноземну мови, біологію, хімію, 

інформатику, предмети художньо-естетичного 

циклу. 

Окрему увагу  було  приділено  

продовженню співпраці з закладами вищої освіти, як одному з засобів задоволення й 

розвитку пізнавальних інтересів, нахилів і здібностей учнів.  У 2020  році учні закладів 

освіти району взяли участь у 20 офлайн та онлайн заходах (конференціях, конкурсах, 

Днях відкритих дверей) на базі  закладів вищої освіти: Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна, Харківського національного  педагогічного  університету 

імені Г.С.Сковороди, Харківського торгівельно-економічного інституту Київського 

національного торгівельно-економічного університету, Харківського національного 

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

університету харчування і торгівлі, Харківського національного аерокосмічного 

університету імені М.Є. Жуковського та ін.. 
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Отже, аналіз заходів, проведених в районі з  метою виявлення  та  розвитку  

обдарованих учнів,  свідчить про змістовну різнопланову  роботу зі  створення  умов  для  

інтелектуального  розвитку  учнів. 

Разом  з  тим, потребують удосконалення організація  роботи з підготовки учнів до 

інтелектуальних змагань  та  діяльність з  мотивації  педагогів до роботи з виявлення 

обдарованих учнів. 

 

1.2.5. Створення безпечного освітнього середовища, умов для охорони життя, 

збереження та зміцнення здоровיя дітей.  

Створення безпечних умов для учасників освітнього процесу під час перебування у 

закладі освіти забезпечується системою заходів. Серед них – організація фізичної охорони 

та функціонування тривожних кнопок. В усіх закладах Київського району встановлені та 

функціонують тривожні кнопки. 

За кошти бюджету продовжується робота щодо встановлення систем 

відеоспостереження у закладах освіти. Станом на кінець 2020 року системи відео 

спостереження встановлені у 75 % закладах загальної середньої освіти та у 35 % закладах 

дошкільної освіти. 

Зазначені вище заходи дають змогу забезпечити організований пропускний режим, 

встановлений керівництвом закладів освіти, здійснювати санкціонований пропуск 

фізичних осіб до будівель закладів, обмеження доступу осіб, які не беруть безпосередньої 

участі в освітньому процесі на територію закладів освіти. 

Цивільний захист та пожежна безпека. 

Питання пожежної та техногенної безпеки і цивільного захисту у закладах освіти 

знаходиться під контролем в Управлінні освіти. Двічі на рік у закладах освіти проводяться 

об’єктові тренування з відпрацювання дій працівників щодо інструкції з питань евакуації. 

Під час підготовки до нового навчального року традиційно здійснюються такі 

заходи: 

- перевірка пожежних кранів на водовіддачу та вентиляційних каналів; 

- заміри опору ізоляції електрообладнання;  

- ремонти електромереж тощо. 

Забезпечення закладів освіти міста первинними засобами пожежогасіння складає 

98 %.  Роботи з обробки вогнетривким розчином горищних приміщень проводяться 

систематично.  

Продовжується робота щодо встановлення автоматично-пожежних  систем та 

здійснення інших заходів щодо забезпечення протипожежного стану.  

Протягом 2020 року у закладах освіти району надзвичайних ситуацій, пов’язаних із 

виникненням пожеж, не зафіксовано. 

Робота, спрямована на запобігання всім видам дитячого травматизму, 

протидію боулінгу в освітньому середовищі та попередженню наркотичної та інших 

видів залежності серед учнів. 

 Запобігання дитячому травматизму, дотримання прав і норм фізичної, 

психологічної, інформаційної та соціальної безпеки суб’єктів освітнього процесу є 

невідיємними складниками безпечного освітнього середовища. 

Робота з безпеки життєдіяльності та запобігання усім видам дитячого травматизму 

у 2020 році проводилася згідно з планами роботи Управління освіти та закладів освіти 

району, відповідно до спільних планів дій з Управлінням патрульної поліції у місті 

Харкові Департаменту патрульної поліції, Київським РВ у м. Харкові ГУ ДСНС України в 

Харківській області. 

У закладах загальної середньої освіти району усіх типів і форм власності 

обладнано тематичні куточки з безпечної поведінки дітей у різних ситуаціях, створено та 

оновлюються кабінети з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності; проведено «Дні 

цивільного захисту», а у закладах дошкільної освіти – «Тижні безпеки дитини»; підібрано 
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відеоматеріали щодо запобігання різним видам дитячого травматизму. Відповідну 

інформацію для дітей та батьків розміщено на сайтах закладів освіти. 

З учнями та їх батьками проведено роз'яснювальну роботу щодо дотримання  

правил безпечної поведінки на водних об’єктах у різні пори року, з легкозаймистими та 

токсичними речовинами, вибухонебезпечними предметами і речовинами, дотримання 

правил пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху; про правила поведінки у 

громадських місцях та у транспорті. 

 У закладах освіти  району проведено години спілкування з учнями на теми: «Будь 

уважним на дорозі», «Небезпека на водоймищах», «Бережи своє здоров'я», «Правила 

поводження з вибухонебезпечними предметами», «Що треба знати про безпеку руху на 

велосипеді та мопеді», «Правила пожежної безпеки», «Петарди, салюти – страшні 

наслідки гри», «Перша допомога в екстремальних умовах. Послідовність ». 

 У 2020 році у закладах освіти продовжувалась реалізація моделі співпраці закладів 

освіти і поліції «Шкільний офіцер поліції», проводилися уроки щодо правил безпечної 

поведінки у надзвичайних ситуаціях за участю працівників Головного управління ДСНС  

України у Харківській області, медичних установ, правоохоронних органів тощо. 

За інформацією, яка надана до Управління освіти керівниками закладів освіти, 

своєчасно були проведені вступні, первинні, позапланові, цільові інструктажі та зроблено 

записи до відповідних журналів.  

Разом з тим, упродовж 2020 року у закладах освіти Київського району 

зареєстровано 23 нещасних випадки під час освітнього процесу, це на 9 більше, ніж у 2019 

році. 

Випадки травмування під час освітнього процесу 

Роки 2018 2019 2020 

На уроках фізичної 

культури  

3 1 5 

На уроках 1 0 1 

На перервах 6 7 10 

Інші  4 0 1 

ГПД 1 1 2 

Ігрові майданчики 0 1 3 

Ігрова кімната 0 1 1 

Спортивні змагання 0 3 0 

Всього 15 14 23 

Кількість випадків травмування, які сталися у ЗЗСО району 

№ закладу Навчальні 

заняття 

Уроки 

 із... 

вихов. 

ГПД (екскурсії 

походи) табір 

відпочинку, 

спортивні 

змагання 

Інші 

види 

Перерви Всього 

№ 1 1    1 1 

№ 16  1 1  2 4 

№ 36     1 1 

№ 37  1 1 1 2 5 

№ 55  1   2 3 

№ 107     1 1 

№ 133     1 1 
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№ 134  2    2 

№ 172     1 1 

ДНЗ № 74    1  1 

ДНЗ № 109    1  1 

ДНЗ № 382    1  1 

ДНЗ № 248    1  1 

Загальний 

підсумок 

1 5 2 5 10 23 

 

Аналіз місць травмувань дітей свідчить, що найбільш травмонебезпечними 

місцями є сходи, спортивні майданчики, коридори. Таким чином, адміністраціям закладів 

освіти необхідно посилити контроль за перебуванням дітей у зазначених місцях.  

Безпечне освітнє середовище передбачає наявність безпечних умов навчання та 

праці, комфортну міжособистісну взаємодію, сприяючи емоційному благополуччю учнів, 

педагогів та батьків, відсутність будь-яких проявів насильства та наявність достатніх 

ресурсів для їх запобігання, дотримання прав і норм фізичної, психологічної, 

інформаційної та соціальної безпеки кожного учасника освітнього процесу. 

У 2021 році необхідно продовжувати роботу щодо посилення контролю за 

проведенням роботи із запобігання дитячому травматизму; організації на належному рівні 

чергування педагогічних працівників у травмонебезпечних місцях; забезпечення якісного 

проведення інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності з учасниками 

освітнього процесу, здійснення систематичного контролю за станом навчального 

обладнання, приладів та у разі необхідності своєчасної їх заміни. 

 

Охорона здоров’я. 

Протягом 2020 року працівниками Управління освіти проводився моніторинг щодо 

організації медичного обслуговування школярів.  

Медичне обслуговування учнів здійснюється медичними працівниками, які входять 

до штатних розписів закладів освіти. У всіх 29 закладах загальної середньої освіти 

працювали сестри медичні. Крім того, у ХСШ № 17, ХСШ № 62, ХЛ № 107, ХЗОШ         

№ 164, ХГ № 172, у яких навчається більше 1000 дітей, медичне обслуговування учнів 

здійснювалось лікарями-педіатрами. Медичні працівники шкіл проводили медичні огляди 

учнів на початку навчального року, після повернення дітей з канікул та у разі необхідності 

(виявлення випадків педикульозу, інфекційних захворювань тощо), надавали першу 

медичну та долікарську допомогу, здійснювали профілактичні оздоровчі заходи під час 

освітнього процесу, організовували госпіталізацію учнів за наявності показань та 

інформували про це батьків або законних представників дітей, проводили відбір готової 

продукції на харчоблоці. 

До початку навчального року та у перші місяці Управлінням освіти було проведено 

ряд заходів для організації освітнього процесу в умовах адаптивного карантину.  Їх етапи 

стосуються забезпечення закладів освіти миючими та дезінфікуючими засобами. 

За кошти міського бюджету у серпні 2020 року для закладів освіти комунальної 

форми власності придбано безконтактні термометри, засоби для дезінфекції та миття, 

антисептики, засоби індивідуального захисту. Стартував пілотний проєкт щодо оснащення 

закладів загальної середньої освіти системою безконтактного контролю доступу до 

приміщень із скринінгом температури тіла, у нашому районі у цьому проекті бере участь 

ХСШ № 17. 

За дорученням Харківського міського голови проводиться дезінфекція приміщень 

закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, яка здійснюється 

генератором гарячого туману розчином дезінфікуючого засобу «Бланідаз-актив». 

10.09.2020 була проведена нарада керівників закладів освіти спільно з начальником 

Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства в м. Харкові 
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Головного управління Держпродсподивслужби в Харківській області Зубковою І.А., на 

якій було обговорено питання дотримання вимог санітарного законодавства у закладах 

освіти відповідно до вимог Постанови Головного державного санітарного лікаря України 

від 22.08.2020 № 50. 

Працівниками Управління освіти здійснюється щоденний збір та узагальнення 

інформації про виявлених хворих учнів, учителів та працівників закладів загальної 

середньої освіти на гостру респіраторну хворобу СОVID-19 . 

У рамках ініціативи «Громада дружня до дітей та молоді» ЮНІСЕФ та партнери 

передали до закладів комунальної форми власності універсальний дезінфікуючий засіб 

для поверхонь та підлоги «Доместос».  

Питання неухильного дотримання нормативно-правових актів під час організації 

освітнього процесу в умовах карантину залишається актуальним. 

У 2021 році необхідно продовжувати роботу щодо створення умов для безпечного 

освітнього середовища, для охорони життя, збереження та зміцнення здоров’я дітей.  

  

1.2.6. Організація харчування учнів шкіл і вихованців дитячих садків. 

 

У полі зору Управління освіти постійно перебувало питання організації здорового, 

раціонального та безпечного харчування дітей. Постачання продуктів харчування 

здійснювалося як за результатами тендерних торгів, так і на підставі прямих угод з 

постачальниками. Претензій до постачальників не було. Продукти завозилися в кожний 

заклад своєчасно, з відповідними супроводжувальними документами. Ціни, за якими вони 

закуповувалися, не перевищували середніх статистичних цін на продукти харчування по 

місту Харкову. Одним із критеріїв оцінки ефективності та створеної системи 

раціонального харчування в закладах дошкільної освіти є виконання норм харчування. 

Управлінням освіти щомісячно проводився детальній аналіз виконання натуральних та 

грошових норм. Організація харчування дітей в навчальних закладах – це чітко 

регламентований процес, що регулюється чинними законодавчими нормами. Основні із 

цих норм викладено  в Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах, затвердженої наказом МОН та МОЗ України  від 17.04.2013 №298/227 (зі 

змінами), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого 

наказом Міністерства охорони здоров'я України від 24.03.2016 № 234, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 14 квітня 2016 р.  за № 563/28693.  

Відповідно до Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 

роки, затвердженої рішенням 16 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 08.11.2017 

№ 826/17 «Про затвердження Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-

2022 роки» (зі змінами, прийнятими рішенням 17 сесії Харківської міської ради 7 

скликання від 20.12.2017 № 905/17) були внесені зміни щодо безкоштовного харчування 

дітей учасників АТО. 

Організація харчування відбувалася з урахуванням протиепідемічних заходів, що 

дозволило мінізувати кількість дітей, які харчуються одночасно. Працівники харчоблоку 

забезпечували підтримку постійно діючих процедур, які базуються на основних 

принципах системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР); дотримання 

вимог організації оптимального питного режиму в закладі освіти. 

При прийомі продуктів харчування та продовольчої сировини до закладу освіти 

мінімізували контакти з постачальниками.   

З метою мінімалізації скупчення скупчень працівників дотримувалися графіку 

видачі їжі з харчоблоку та мінімалізацію. 

Повноцінне харчування дітей – необхідна умова збереження їх здоров’я, а отже – 

стійкості до дії інфекцій та інших несприятливих чинників. З метою забезпечення 

виконання норм харчування на підставі отриманих даних від закладів дошкільної освіти 

щомісяця проводиться аналіз виконання норм  харчування на 1 дитину. У разі 
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необхідності з метою подальшої корекції проводиться розрахунок основних інгредієнтів 

(білків, жирів, вуглеводів) у раціонах харчування дітей. Управління освіти тримає під 

контролем виконання у закладах освіти фізіологічних норм відповідно до вимог 

Постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2014 № 1591. 

 

 
 

 

 
 

На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 №1/9-394 

"Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах", Результати контролю було заслухано на нарадах з керівниками закладів 

дошкільної освіти (протоколи від 25.05.2019 № 5, 26.09.2019 № 6, 24.10.2019 № 7, 

28.11.2019 № 8).  

Харчоблоки закладів дошкільної освіти, в цілому, обладнано відповідно до 

нормативних вимог.  

Управління освіти тримає під контролем організацію оптимального питного 

режиму вихованців дитячих садків. Заклади дошкільної освіти забезпечено 

централізованим водопостачанням крім ЗДО №4, який забезпечено технічною водою із 

свердловини та питною водою  «Арніка» ТОВ «АРНІКО ТРЕЙД». 

Спеціалісти Управління освіти при укладанні договорів з постачальниками 

харчових продуктів та підприємствами, що надають послуги з харчування дітей, 

дотримуються обов’язкових вимог щодо наявності експлуатаційного дозволу або 

державної реєстрації потужності з виробництва та / або обігу харчових продуктів.  

Продукти харчування та продовольчої сировини приймаються до закладів освіти 

лише за наявності супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність 

та якість. Медичними працівниками закладів освіти щоденно контролюється безпека і 

якість страв, дотримання технології їх приготування, створення належних умов для 

виробничих процесів, щоб запобігти забрудненню продуктів харчування, дотримання 

умов зберігання (режим температури зберігання), унеможливлення перехресного 

забруднення харчових продуктів хімічними, фізичними чи  біологічними факторами через 
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повітря, воду, людей, інші харчові продукти, допоміжні матеріали для переробки, 

предмети та матеріали, які контактують з харчовими продуктами. Медичними 

працівниками ЗДО здійснюється щоденний контроль за дотриманням працівниками 

харчоблоку особистої гігієни, наявність у них гнійничкових захворювань і гострих 

респіраторних інфекцій. Результати огляду фіксуються у Журналі здоров`я працівників 

харчоблоку. При підозрі на захворювання працівники харчоблоку відстороняються від 

роботи. Працівники, які не пройшли обов`язковий медичний огляд та санітарний мінімум, 

до роботи не допускаються. 

Кадрове забезпечення харчоблоків в усіх закладах дошкільної освіти здійснюється 

відповідно до нормативних вимог. Загальна кількість кухарів у ЗДО району становить 51 

усі мають відповідну фахову освіту та своєчасно проходять курси підвищення 

кваліфікації. Вакантни посади кухарів  у ЗДО №№  119, 123, 242, 248, 370. 

У 29 дошкільних навчальних закладах комунальної форми власності безкоштовним 

харчуванням з розрахунку 100% від вартості харчування на день забезпечено 661 діитину 

пільгових категорій. 

Вартість харчування однієї дитини щомісяця змінюється в залежності від вартості 

продуктового набору. Середній показник фактичної вартості денного раціону однієї 

дитини на день за 2020 рік становить  для груп раннього віку: 25,00 грн., дошкільні 

групи – 30,00 грн., з яких 60% – батьківські кошти,  40% – бюджетні. 

У закладах встановлено доцільний режим харчування. 

Усі заклади дошкільної освіти в повному обсязі забезпечено миючими та 

дезінфікуючими засобами. 

Керівниками закладів дошкільної освіти з метою попередження та розповсюдження 

інфекційних захворювань серед дітей проведено профілактичні та протиепідемічні заходи 

із наступним лабораторним контролем.  

Харчування у школах комунальної власності здійснюється комунальним 

підприємством «Комбінат дитячого харчування» на основі єдиного для всіх шкіл 

перспективного меню. Вартість харчування одного учня на день склала у 1-4 класах – 12 

грн., для пільгового контингенту у групах ГПД та 5-11 класів – 15 грн.  

Розширено асортимент страв; за рахунок обсягів закупівель зменшена ціна на 

продукти харчування; збільшено виконання натуральних норм і становить в середньому 

по району 90,8% (в 2019 - 90,4%). 

Охоплення гарячим харчуванням в школах в порівнянні з 2019 роком збільшився 

на 0,7% і становить 97,6%. Для дітей, які потребують соціальної допомоги, дітей-сиріт та 

позбавлених батьківського піклування організовано безкоштовне харчування, витрачено 

коштів у сумі: 955,0 тис. грн. (В 2019 році – 954,4 тис. грн.).  

Організовано безкоштовне харчування учнів 1-4-х класів, на що витрачено коштів 

у сумі 7644,5тис. грн. (В 2019 – 10789,4 тис. грн.), відбулось зменшення у зв’язку з 

карантином.   

На харчування молоком учнів 1-х класів використано 1158,546 тис. грн. (В 2019 -

1558,874 тис. грн.).  

Вартість харчування однієї дитини в дошкільному закладі в день становила 

ясельного віку - 25,00 грн., Садового - 30,00 грн., у санаторних і 24-х годинних відповідно 

- 26,00 та 31,00 грн. За рахунок коштів бюджету фінансувалося 40% від вартості 

харчування. Всього з бюджету на харчування дітей у 2020 році виділено – 7080,451тис. 

грн. (В 2019 році – 8265,0 тис. грн.(відбулось зменшення у звязку з карантином). 

Відповідно до чинного законодавства залучено батьківських коштів на організацію 

харчування – 8447,565 тис. грн. (В 2019 році – 9423,3тис. грн.). 

 

1.2.7. Охоплення відпочинком та оздоровленням дітей. 

Враховуючи епідеміологічну ситуацію, постанову Кабінету Міністрів України ваід 

20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 
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території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом  

SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» (зі змінами), протокольні 

рішення засідань регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Харківської області та міської комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, заклади відпочинку з денним 

перебуванням на базі закладів освіти району в літній період 2020 року не функціонували. 

При підготовці до оздоровчої  кампанії 2021 року необхідно враховувати питання 

комфортних умов перебування дітей у закладах відпочинку; забезпечення якісного 

харчування вихованців з урахуванням вимог протиепідемічних заходів. Особливу увагу 

слід звернути на оновлення змісту та форм організації виховної роботи у закладах 

відпочинку. 

 

1.2.8. Соціальний захист вихованців та учнів закладів освіти. 

Питання створення сприятливих умов для гармонійного розвитку дітей пільгових 

категорій, забезпечення їх правового та соціального захисту, поліпшення соціальних умов 

є одним з пріоритетних у діяльності Управління освіти та адміністрацій закладів освіти. 

З метою виконання чинного законодавства Управлінням освіти було видано накази 

з питань організації роботи соціальних педагогів та громадських інспекторів з охорони 

прав дитинства щодо забезпечення соціального захисту дітей в закладах освіти району в 

2019/2020 навчальному році та 2020/2021 навчальних роках. 

На їх виконання методистами центру освітніх технологій Управління освіти та 

адміністраціями закладів освіти району проводилась робота щодо виявлення дітей 

пільгового контингенту та забезпечення їх соціального захисту. Упродовж 2020 року в 

закладах освіти району на учнів пільгових категорій сформовано особові справи, складено 

індивідуальні плани роботи, відповідно до яких практичними психологами, соціальними 

педагогами та громадськими інспекторами з охорони прав дитинства проводилася 

профілактична, просвітницька та корекційна робота.  

Через карантинні обмеження  вивчення стану виховної роботи, зокрема, питань 

щодо соціального захисту учнів, профілактики правопорушень та правової освіти учнів, 

перенесено на 2021 рік. 

Управлінням освіти систематично проводився аналіз інформації щодо здійснення 

соціального захисту дітей у освітніх закладах, організації роботи щодо забезпечення 

пільгами дітей пільгових категорій відповідно до чинного законодавства 

Станом на грудень 2020 року на обліку в закладах освіти району перебуває 

2819 дітей пільгових категорій. Зміни у кількості дітей пільгових категорій у порівнянні з 

минулим роком представлено у таблиці. 

Пільгові категорії 
Кількість на 

грудень 2018 

Кількість на 

грудень 2019 

Кількість на 

грудень 

2020 

Діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування 
133 129 118 

Діти-напівсироти 235 205 238 

Діти, у яких батьки загинули під час 

виконання службових обов’язків 
3 7 8 

Діти з малозабезпечених сімей 321 274 155 

Діти, які постраждали внаслідок аварії 

на Чорнобильській АЕС 
77 67 64 

Діти з інвалідністю 214 213 190 

Діти з багатодітних сімей 1211 1097 1101 

Діти, реєстрацію яких проведено згідно 

зі ст.135 СКУ (зі слів матері) 
483 481 492 
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Пільгові категорії 
Кількість на 

грудень 2018 

Кількість на 

грудень 2019 

Кількість на 

грудень 

2020 

Діти віськовослужбовців, учасників 

бойових дій та збройних конфліктів 
345 420 417 

Діти, які постраждали внаслідок 

воєнних дій та збройних конфліктів 
1 4 36 

Всього 3023 2890 2819 

  

У 

порівнянні з 

минулим роком  

зменшилась 

кількість дітей з 

інвалідністю та 

дітей з 

малозабезпечених 

сімей, поряд з 

тим, суттєво 

збільшилась 

кількість дітей, 

які постраждали 

внаслідок 

воєнних дій та 

збройних 

конфліктів. 

Даний факт потребує посилення уваги закладів освіти до планування та проведення  

роботи  щодо  психологічної адаптації дітей даної категорії. 

З метою здійснення контролю за своєчасним забезпеченням дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, усіма видами пільг, передбаченими чинним 

законодавством Управлінням освіти організовано роботу щодо забезпечення дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування Єдиними квитками, безкоштовним 

харчуванням, матеріальною допомогою, зимовим та спортивним взуттям та шкільною 

формою.  

 

1.2.9. Реалізація інклюзивної освіти у закладах освіти Київського району.  

Запровадження інклюзивного навчання для дітей з особливими освітніми 

потребами  в закладах загальної середньої освіти  розпочато з 2017/2018 навчального 

року: у ХЗОШ № 100 було відкрито перший клас, до якого були зараховані  двоє дітей з 

особливими освітніми  потребами. 

Сьогодні у ХЗОШ № 100 функціонує три класи з інклюзивним навчанням: один 

другий,  один четвертий і один сьомий, в яких навчається шестеро учнів, які відповідно до 

висновків інклюзивно-ресурсного центру мають особливі освітні потреби. У школі 

створено всі умови для здійснення інклюзивного навчання: функціонує ресурсна кімната, 

наявне кадрове і навчально-методичне забезпечення для здійснення корекційно-

розвиткових занять з цими учнями та їх соціалізації. 

У минулому навчальному році з ІІ семестру організовано інклюзивне навчання для 

учениці першого класу ХЗОШ № 164, а з 1 вересня 2020 року - ще два перших класи з 

інклюзивною формою навчання у ХЗОШ № 36 і ХЛ № 107. З 26 листопада у ХЗОШ № 

164 створено ще один інклюзивний клас на базі 3-А класу. 
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Навчальні роки ЗЗСО Кількість класів Кількість учнів 

2017/2018 ХЗОШ № 100 1 (1-й) 2 

2018/2019 ХЗОШ № 100 1 (2-й) 3 

2019/2020 ХЗОШ № 100 2 (1-й, 3-й) 5 

ХЗОШ № 164 1 (1-й) 1 

2020/2021 ХЗОШ № 36 1 (1-й) 2 

ХЗОШ № 100 3 (2-й, 4-й, 7-й) 6 

ХЛ № 107 1 (1-й) 1 

ХЗОШ № 164 2 (2-й, 3-й) 2 

 
Динаміка запровадження інклюзивного навчання  

в закладах загальної середньої освіти Київського району 

 
 

Таким чином, Управлінням освіти та підпорядкованими закладами вживаються усі 

необхідні заходи щодо забезпечення різних форм навчання для  здобуття повної загальної 

середньої освіти.  

 

1.2.10. Запобігання та профілактика правопорушень. 

На виконання наказів Управління освіти адміністрації Київського району від  

01.09.2020 № 146 «Про затвердження районного плану заходів щодо попередження 

проявів булінгу в учнівському середовищі у 2020/2021 навчальному році», № 147 «Про 

затвердження плану заходів щодо запобігання вживанню наркотичних та психотропних 

речовин, формування здорового способу життя школярів у 2020/2021 навчальному році», 

№ 148 «Про затвердження плану заходів щодо організації роботи щодо профілактики 

правопорушень та злочинності серед неповнолітніх у 2020/2021 навчальному році», № 149 

«Про затвердження районного плану заходів щодо запобігання торгівлі людьми на 

2020/2021 навчальний рік» упродовж 2020 року в закладах освіти району було 

організовано роботу  щодо профілактики та запобігання правопорушень. 

Упродовж року для соціальних педагогів та практичних психологів закладів 

загальної середньої освіти району методистами центру освітніх технологій  Управління 

освіти адміністрації Київського району проведено наради, на яких учасників було 

ознайомлено з новими нормативними документами щодо створення безпечного 

освітнього середовища, формування в учнів ціннісних життєвих навичок, профілактики 

булінгу.  Проводилася робота щодо профілактики правопорушень та злочинності і з 

батьківською громадськістю: в дистанційному режимі  представників батьківських 

комітетів закладів освіти було ознайомлено з чинним законодавством та відповідальністю 

за вчинення насильства, юридичною відповідальністю за невиконання батьківських 
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обов’язків, надано рекомендації щодо налагодження взаємоповажних та відвертих 

відносин з дітьми. 

Упродовж 2020 року у закладах освіти району продовжували роботу Університети 

правових знань, Ради з профілактики правопорушень, на засіданнях яких розглядалися 

питання щодо профілактики негативних явищ в учнівському середовищі, проведеної 

роботи з дітьми, які перебувають на внутрішньошкільному обліку, та їх батьками. 

Практичні психологи, соціальні педагоги виступали на педагогічних радах, засіданнях 

методичних об’єднань вчителів, де висвітлювали питання профілактики злочинності та 

правопорушень серед учнів закладу. 

У закладах загальної середньої освіти району з метою проведення планомірної та 

систематичної роботи щодо ознайомлення здобувачів освіти зі своїми правами, уникнення 

ситуацій їх порушення, можливості захисту, відновлення порушених прав, поваги прав 

інших людей  в дистанційному форматі проводились лекції, години спілкування, диспути 

за темами: «Спілкування без конфліктів», «Соціальне середовище і здоров’я. Захист від 

кримінальних небезпек», «Три принципи відповідальності», «Як уникнути конфліктів. 

Неформальні угрупування: як до цього ставитись?», «Зупини насилля – захисти себе», 

тощо.  

З метою  створення безпечного та комфортного для кожної дитини  середовища  у 

районі проводилась системна  робота з  протидії булінгу, у межах Всеукраїнського тижня 

з протидії булінгу в усіх закладах освіти району проведено уроки «Стоп булінг!», якими  

було  охоплено 8411 учнів 1-11-х класів. Також проведено години спілкування, тренінгові 

заняття,організовано створення буклетів, перегляд відеороликів, тощо.  

На офіційних сайтах закладів загальної середньої освіти розміщено інформацію за 

темами: «Моя поведінка на вулиці та вдома»; «Що я знаю про насильство?», «Що веде до 

правопорушень», «Що робити в складних життєвих ситуаціях та до кого звертатися за 

допомогою». 

На виконання Комплексної програми з протидії поширенню наркоманії та 

зменшення шкоди від вживання психоактивних речовин у м. Харкові «Чисте місто» на 

2020/2021 н. р. проведено лекції, години спілкування за темами: «Профілактика 

ризикованої поведінки і вживання наркотичних та психотропних речовин», «Мотивація до 

здорового способу життя», «Соціальне середовище і здоров’я. Захист від кримінальних 

небезпек».  

Упродовж 2020 року педагогічними працівниками закладів загальної середньої 

освіти Київського району проведено ряд просвітницьких заходів, спрямованих на 

подолання гендерних стереотипів, запобігання проявам дискримінації за ознакою статті. 

З метою поглиблення знань учнів про формування культури взаємовідносин між 

людьми, забезпечення рівних прав для жінок та чоловіків з учнями 1-4-х класів було 

проведено бесіди, виховні години, години спілкування за темами: «Азбука рівності прав», 

«Чи вміють дівчата і хлопці дружити між собою?», «Чи залежить дружба від того – 

«хлопчача» вона чи «дівчача?», тощо; з учнями 5-11-х класів - виховні години, години 

спілкування, лекції та бесіди за темами: «Запобігання торгівлі людьми», «Пустощі і 

кримінальна відповідальність», «Особливості статі і культура відносин між дівчата та 

хлопцями», «Жінка та чоловік як політичні лідери», «Стосунки жінки та чоловіка в 

сучасній українській родині. Якими вони мають бути?», «Відповідальність за порушення 

законодавства України про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», 

тощо.  

Заходами було охоплено близько 11 тис. осіб, із них близько 10 тис. учнів, 410 

педагогів та  майже 500 батьків. 

Закладами освіти району здійснюється постійний контроль за відвідуванням 

учнями навчальних занять, що фіксується в класних журналах, журналах оперативного 

контролю.  Станом на грудень 2020 року фактів безпідставного пропуску учнями 

навчальних занять у закладах загальної середньої освіти Київського району не виявлено.  
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  Методистами центру освітніх технологій Управління освіти проведено звірку з 

Сектором ювенальної пробації м. Харкова філії Державної установи «Центр пробації» в 

Харківській області, Сектором ювенальної превенції Київського відділу поліції ГУ 

Національної поліції в Харківській області Станом на грудень 2020 року, учнів закладів 

загальної середньої освіти, які перебувають на обліку в  Секторі ювенальної пробації, 

немає, а на обліку СП ПП Київського ВП ГУ НП перебувають 2 учні закладів загальної 

середньої освіти. 

Станом на 04.12.2020 року на внутришньошкільному обліку в закладах освіти 

району перебуває 35 дітей, з них – 4 учні, які перебувають у складних життєвих 

обставинах. Ці дані свідчать про необхідність продовження та подальшого вдосконалення 

роботи щодо профілактики злочинності та правопорушень серед дітей,  посилення 

просвітницької та роз’яснювальної роботи з дітьми. 

 

1.2.11. Національно-патріотичне та громадянське виховання. 

Одним  із  найважливіших    напрямів  роботи  методичної служби  району є 

організація  методичного  супроводу  виховної роботи. Особливу увагу  у 2020 році  було 

приділено організації національно-патріотичного виховання  учнів.  

З нагоди відзначення 75-ї річниці визволення України від нацистських загарбників 

та 75-ї річниці з Дня Перемоги над нацистськими загарбниками, було забезпечено 

організаційно-методичний супровід проведення районної Естафети пам’яті «Ми - 

нащадки переможців! Пам’ятаємо! Пишаємося!». Упродовж  січня-березня  естафета 

пройшла  у  14 ЗЗСО: №№ 1, 4, 5, 9, 16, 17, 37, 52, 55, 62, 96, 100, 107, 110. 23 вересня 2020 

року в онлайн-режимі на платформі ZOOM  відбувся  підсумковий етап районної 

Естафети пам’яті, у якому взяли участь 9 закладів загальної середньої освіти району №№ 

36, 110, 133, 134, 158, 164, 165, 166, 170 та 172.  Підсумком проведення Естафети стало 

створення районного фотоальбому «Ми - нащадки переможців! Пам’ятаємо! 

Пишаємося!». У всіх заходах, які проходили в рамках Естафети, брали участь голова 

ветеранської організації Київського району та представники районної і міської організації 

ветеранів України.  

 

 
Також,  з  метою вшанування пам’яті подвигу солдатів у Другій світовій війні та з 

нагоди відзначення 75-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні,     проведено районний 

онлайн-фестиваль творчих робіт 

«Подвигу немає забуття». У рамках 

фестивалю проведено конкурс-
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виставку малюнків для учнів       закладів загальної середньої освіти району «Ми – 

нащадки переможців. Пам’ятаємо! Пишаємося!», дистанційний конкурс учнівських творів 

для учнів 9-10-х класів «Лист ветерану», створено онлайн-фотоальбом «Герої оживають 

на світлинах» (фотографії часів війни), «Посмішка ветеранів» (сучасне фото). Близько 600 

вчителів, вихователів та учнів району долучилися до  участі у фестивалі.  

 З нагоди Дня партизанської слави учні та вчителі закладів загальної 

середньої освіти району №№ 5 та 36 взяли участь у щорічному покладанні квітів до 

пам'ятника Підпільникам і партизанам та пам'ятника Галині Нікітіній. 

До Дня захисника України та Дня Збройних сил України  було організовано 

щорічну благодійну акцію «Діти Київського району – військовослужбовцям», у якій  

взяли участь  учнівські та батьківські колективи ЗЗСО №№ 9, 36, 37,  55, 100, 134, 164, 

165, 172 і вихованці закладів дошкільної освіти району. Крім цього, з нагоди Дня 

захисника України, за допомогою онлайн сервісу Padlet, було організовано «Привітання з 

Днем захисника України учнями Київського району». На онлайн-дошці 76 учнів 

розмістили свої привітання, малюнки, фотографії для військовослужбовців. 

З метою виховання в учнів любові до рідного краю, бережливого ставлення до 

історії, духовної спадщини українського народу, розвитку музейної справи в закладах 

загальної середньої та позашкільної освіти, було організовано проведення районного 

етапу Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів шкільних музеїв закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти «Край, в якому я живу»  та  забезпечено  організаційно-

методичний супровід участі переможців в обласному етапі конкурсу. За підсумками 

обласного етапу екскурсоводи музеїв №№ 16, 170 та Школи мистецтв посіли ІІ-і місця, а 

екскурсовод музею Природи ХЛ № 107 посіла І місце. 

 З  метою виховання в учнів активної життєвої позиції, підготовки їх до дієвої 

участі в демократичному управлінні суспільством, у районі продовжено  діяльність 

органів учнівського самоврядування. Забезпечення ефективної діяльності органів 

учнівського самоврядування  досягалось шляхом  проведення нарад, співбесід  з 

кураторами учнівського самоврядування з питань  розвитку в учнів вміння  формулювати, 

висловлювати та відстоювати власну думку, звички активно діяти у розв'язанні 

найважливіших питань життя свого колективу.  Було забезпечено роботу районної Школи 

лідера  на базі ЦДЮТ № 3, організовано  дискусії, ділові ігри з проблеми створення умов 

для ефективного функціонування учнівського самоврядування.  
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Представники  організацій учнівського самоврядування усіх закладів загальної 

середньої освіти району приєдналися до  участі у районній естафеті пам'яті «Ми - нащадки 

переможців. Пам'ятаємо! Пишаємося!» та  підготували тематичні спецвипуски шкільних 

газет, взяли участь в  ZOOM конференції  за темою «Підведення підсумків роботи Шкіл 

розвитку у 2019-2020 навчальному році». 

Представників шкільних організацій  учнівського самоврядування  було залучено і 

до участі  в  інших міських та обласних заходах:  

- учні закладів загальної середньої освіти району №№ 1, 5, 36  презентували свої 

ініціативи та ідеї щодо боротьби з наркоманією, саморозвитку, розвитку неформальної 

освіти в рамках  участі у  заходах  з реалізації ініціативи Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 

«Громада, дружня до дітей та молоді»; 

- команда у складі Семенкової Дар’ї, учениці 10 класу ХЗОШ № 164, та Джима 

Максима, учня 9 класу ХЗОШ № 165, представила організацію учнівського 

самоврядування району у  дебатному турнірі «Шкільної дебатної ліги»; 

- лідери учнівського самоврядування ХЗОШ №№ 5, 96, 100, 165, ХСШ №№ 16, 

134, 166  взяли участь в обласному конкурсі «Місцеве самоврядування – це ми!»; 

- учні  ХЗОШ №№ 4, 36, 164, 165 - в міському конкурсі учнівських громадських 

ініціатив «Марафон унікальних справ ХМОУС»;  

- юні миротворці ХГ № 55, ХСШ № 17 взяли участь в  онлайн зустрічі на 

платформі Zoom, присвяченій Міжнародному Дню Миротворців ООН з  викладачами 

Національної академії національної гвардії України, учасниками миротворчої місії ООН, 

куратором Міжнародних програм «Школа Миру» та проекту «Юні миротворці»; 

- учні ХГ № 55 – у зльоті юних миротворців та волонтерів до відзначення 

Міжнародного дня прав дитини у форматі ZOOM-конференції; 

- учні ХЗОШ № № 36, 5, ХСШ № 17  стали  призерами міського конкурсу на кращу  

віртуальну краєзнавчу експедицію за темою «Мій Харків – моя Батьківщина», учні  ХГ № 

55, ХЗОШ № 158, ХСШ № 166 отримали  сертифікати учасників. 

Крім цього, учнів району було залучено до  участі у заходах міської організації 

учнівського самоврядування: засіданнях координаційної ради ХМОУС (ХЗОШ №№ 36, 

165); у відкритому засіданні Клубу юних миротворців Харківської міської організації 

учнівського самоврядування «Діти Харкова – за МИР!» (ХГ № 55), Асоціації шкільних 

євроклубів Харківської міської організації учнівського самоврядування (ХСШ №№ 16, 

134, 166); Школах розвитку лідерів  на базі закладів вищої освіти.  
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За виховання активної громадянської позиції  та участь у Всеукраїнському проекті 

«Мережа шкіл миру»  8 закладів загальної середньої освіти району  отримали Сертифікати 

«Школи миру» (ХГ № 1, 55, ХТЛ № 9,  ХСШ №№ 16, 17,166, ХЗОШ №№ 52,158 ). 

Аналізуючи результативність роботи  органів учнівського самоврядування закладів 

освіти району,  можна відмітити  значне підвищення  їх активності,  проте спостерігається 

недостатня результативність участі у міських конкурсах, що пояснюється  недостатніми 

знаннями  учнів щодо  створення  та  захисту власних  соціальних проектів, відсутністю 

системної підтримки цих учнів зі сторони кураторів учнівського самоврядування. 

З метою популяризації спорту та здорового способу життя, оздоровлення та 

пропаганди фізичної культури було організовано спортивні свята та районні змагання: з 

баскетболу 3х3 та баскетболу 5х5 за віковими категоріями серед хлопців та дівчат, з 

бадмінтону, з черліденгу. Серед переможців районних змагань у 2020 році  - команди ХГ 

№ 1, ХСШ № 17, ХЗОШ № 37, ХЗОШ № 164. Шкільні спортивні ліги, у зв’язку з 

карантинними обмеженнями, не проводились.  

У вересні було проведено спортивне свято з нагоди відкриття стадіону у 

комунальному закладі «Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  158». 

 

                    
У період карантину, в режимі онлайн, з вчителями  фізичної культури проводились 

засідання РМО, на яких обговорювались питання організації дистанційної освіти, серед 

учнів та викладачів проводились спортивні відео-челенджі. За допомогою Zoom 

конференцій для учнів проводились  спортивні руханки та онлайн естафети «Роби, як Я!», 

акції «Найкраща руханка», «Хто серед нас сильніший», «Золота бутса», онлайн-вікторина 

«Історія Олімпійського руху». Організовано показ відеороликів  з модулів «Футбол», 

«Легка атлетика», комплексів загально-розвиваючих вправ; мультфільмів  з  правил 

поведінки учнів на уроках з фізичної культури. 
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Окрема увага приділялась  вихованню  в 

учнів відповідального  ставлення до особистої 

безпеки та безпеки оточуючих.  З метою 

підвищення інтересу учнів до питань безпеки, 

сприяння оволодінню життєвими навичками 

безпечної для життя і здоров'я поведінки у 

повсякденному житті та при виникненні 

надзвичайних ситуацій упродовж лютого 2020 року 

було організовано підготовку та участь районної 

команди  у міському науково-практичному конкурсі 

для учнів 10-11-х класів «Основи безпеки 

життєдіяльності» (команда району у складі учнів 

ХГ  №172 посіла ІІ місце). З метою проведення 

профілактичної роботи щодо попередження та 

запобігання дорожньо-

транспортного травматизму, 

вироблення навичок дотримання 

правил поведінки у надзвичайних 

ситуаціях, підвищення рівня 

інформаційно-просвітницької 

роботи з питань забезпечення 

безпеки життєдіяльності  упродовж 

року, спільно з сектором превенції 

патрульної поліції Київського ВП 

ГУ НП в Харківській області, було 

організовано  спілкування учнів зі  

шкільними офіцерами поліції та 

співробітниками Київського РВ ГУ 

ДСНС, в офлайн та онлайн форматах. 

 

З метою  вивчення правил пожежної та техногенної безпеки в учнів, формування у 

них навичок обережного поводження з вогнем, виховання почуття відповідальності та 

збереження від вогню та інших надзвичайних ситуацій навколишнього середовища у 2020 

році учні шкіл №№ 5, 9, 17, 100, 107, 110, 134, 158, 164, 172 взяли участь у 

Всеукраїнському літературному конкурсі  «Щоб не трапилось біди - обережним будь 

завжди». За підсумками конкурсу Ластоверова Іланіт, учениця Харківської 

загальноосвітньої школи № 158,  посіла І місце, а Трубнікова Ніка, учениця Харківської 

гімназії № 172, стала лауреатом конкурсу.  

У період адаптивного карантину учнів району  було залучено до участі в онлайн 

конкурсі на кращі знання правил дорожнього руху, який було організовано Управлінням 

патрульної поліції в Харківській області Департаменту патрульної поліції з нагоди 

святкування Міжнародного дня дітей. Дві учениці Київського району – Монагарова Юна, 

учениця 5-В класу Харківської загальноосвітньої школи  № 5, та Мірко Каміла, учениця 6-

А класу Харківської спеціалізованої школи № 166, стали переможцями конкурсу.  

 Аналізуючи роботу, проведену у 2020 році, можна зазначити, що створена в районі 

система виховної роботи сприяє  становленню активної  громадянської та суспільної 

позиції особистості, забезпечує єдність освітнього і виховного процесу. Разом з тим, у 
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наступному році  необхідно  продовжити роботу щодо удосконалення проєктної 

діяльності школярів, осучаснення роботи шкільних музеїв.      

 

1.2.12. Розвиток міжнародного співробітництва. 

Упродовж 2020  року в районі  продовжено  роботу  з міжнародного 

співробітництва: у закладах загальної середньої освіти   реалізуються міжнародні проекти 

та програми:  

- «Учитель нового покоління» (3 учителі ХГ № 1); 

- «Молодь дебатує» (ХСШ № 134); 

- «GoGlobal schools», «Абетка харчування» (ХТЛ № 9); 

- «Навчання за кордоном», «Освіта у Польщі» (учні 10-11-х класів ХСШ № 17); 

- «Комплексна психосоціальна допомога дітям, підліткам та родинам, що 

постраждали внаслідок військового конфлікту в Україні» (ХЗОШ № 37); 

- «Вивчай та розрізняй: інфомедійна грамотність» (3 учителі ХСШ № 16); 

- Програма обміну майбутніх лідерів  «Flex» (6 учнів із ЗЗСО №№ 16, 17,  107, 164, 

166, 170 – стали учасниками ІІІ туру); 

- Міжнародна освітня програма для старшокласників Міністерства освіти Ізраїлю 

«Маса шел лэ Ісраїль» (Мій шлях в Ізраїль»); 

- Дистанційна програма SMRT Канадського коледжу англійської мови (ХСШ № 17, 

ХПЛ «Професіонал»); 

- Програма «Хефциба» (ХСШ № 170); 

- Міжнародний проект «Christmas cards around the world» на міжнародній 

платформі E-twinning (45 учнів 4-6-х класів СЕПШ «НУА». 

1 учениця ХСШ № 134 пройшла кваліфікацію для участі у півфінальних змаганнях 

у Києві німецько-мовного конкурсу дебатів для школярів з Центральної, Східної та 

Південно-Східної Європи. 

Школа № 52 продовжила свою роботу з реалізації проєкту «Профілактика 

стресостійкості в шкільному середовищі», які проводяться за підтримки Європейського 

союзу і Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) та україно-австрійському проєкті 

«Самоорганізований освітній простір» (складова ініціативи ЄС та ЮНІСЕФ «Діти 

миру»).  

 Учні усіх закладів загальної середньої освіти району, за бажанням, брали участь у 

Міжнародному мовно–літературному конкурсі   учнівської та сту-дентської молоді імені 

Т.Г.Шевченка. 

Важливим напрямком міжнародної співпраці була участь педагогів ЗЗСО району у  

Міжнародних програмах, конференціях, семінарах. 

Упродовж 2020 року учителі з 18   закладів  загальної середньої освіти 

комунальної  та приватної форм  власності взяли участь у  міжнародних науково-

методичних заходах для педагогів.  

 Заклади освіти №№ 55, 166  продовжили співпрацю з Французьким культурним 

центром, №№ 134, 166 – німецьким культурним центром «Гете-інститут», ХСШ № 17 – 

Канадським коледжем,  ХСШ №16 - французькою школою Brandon у місті Лезерб’єр,  ХЛ 

№ 107 – Українсько-британським центром, ХСШ № 133 – Школою мистецтв 

Саарбрюккен «ELFE e.V.» в Німеччині,  ХЗОШ № 158 – зі школою міста Ланкастер  

(США), ХСШ №166 - Західним Фінським коледжем. Крім цього, ХСШ № 134 продовжила 

співпрацю з культурно-просвітницьким центром «Будинок Нюрнберга», Посольством 

федеративної Республіки Німеччина в м. Києві, Центральним управлінням шкільної освіти 

за кордоном м. Кельн; ХСШ № 170 з  Ізраїльським культурним центром «Натів», 

єврейськими школами Польщі, Білорусії, Ізраїлю, музеями Голокосту в Ізраїлі, Польщі;  

ХПНВК «Професіонал» - із Канадським коледжем англійської мови у Ванкувері, 

Cambridge university press у Великобританії та Університетом Шучжень у Китаї. 
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Важливим напрямком роботи з міжнародного співробітництва залишається  робота 

шкільних Євроклубів.  У шкільних євроклубах ЗЗСО №№ 5, 16, 17, 36, 134, 158, 166, 172 

та СЕПШ «НУА» у 2020 році було продовжено співробітництво із закладами освіти  та 

освітніми установами інших країн: проводились скайп-конференції, учні обмінювались 

досвідом шляхом  інтернет-спілкування, велась електронна переписка. У ЗЗСО №№ 9, 16, 

17, 134, 170, ХПНВК «Ліцей Професіонал», СЕПШ «НУА» проведено зустрічі з 

іноземними фахівцями, волонтерами, студентами. 

Таким чином, у закладах освіти району створені  сприятливі умови для  організації 

міжнародного співробітництва, і ця діяльність  носить системний характер.  
 

1.2.13. Забезпечення взаємодії з батьківською громадськістю. 

У 2020 році робота Районної батьківської ради  традиційно здійснювалась за 

напрямами: організація діяльності батьківського клубу «Скарбничка мудрості», участь у 

проведенні районних заходів, співпраця з міською батьківською радою, оздоровча і 

волонтерська діяльність.  

У рамках роботи Районного батьківського клубу «Скарбничка мудрості» було 

проведено низку занять для батьків. Кожне заняття  охоплювало важливу для батьків тему 

і допомагало розібратися в ній. На заняття «Здоров'я дитини. Фізичний розвиток і 

формування характеру дитини. Скандінавська ходьба для всієї родини» було запрошено 

спеціаліста з фізичної культури та спорту, біотерапевта, інструктора ЛФК, керівника 

навчального центру Скандинавської ходьби. У рамках цього заняття перед батьківською 

громадськістю виступив головний інспектор Київського РВ м. Харкова ДСНС України в 

Харківській області Пономаренко Олег Валентинович. Наступне заняття районного 

батьківського клубу відбулось у режимі онлайн на платформі ZOOM і було присвячене 

нагальним темам - організації дистанційного навчання у школах району,  поведінці під час 

пандемії, правилам безпеки для дітей під час карантину, відповідальності  батьків перед 

законом за правопорушення їх дітей.  Перед батьками виступили інспектор відділу зв'язків 

з Департаменту патрульної поліції, завідувач центру освітніх технологій Управління 

освіти, лікар-реабілітолог обласного центру медико-соціальної експертизи. 

Крім цього, у травні, в режимі онлайн, відбулося 

засідання Районної батьківської ради, на якому було 

підведено підсумки роботи батьківської ради у 2019/2020 

навчальному році, розкриті питання щодо порядку 

організованого закінчення 2019/2020 навчального року у 

закладах освіти та проведення державної підсумкової 

атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання 

для випускників 11-х класів. Батькам було надано 

рекомендації щодо психоло- гічної підтримки дітей під час 

дистанційного навчання та розкрито питання щодо 

проведення районних інтелектуальних та творчих 

конкурсів у період карантину в режимі онлайн.   

З метою підвищення ефективності спільної 

діяльності Районної батьківської ради та Управління 

освіти протягом 2020 року відбулися 

робочі зустрічі батьківського активу 

району з начальником Управління освіти 

адміністрації Київського району Куценко 

Тетяною Володимирівною, на яких було 

обговорено питання щодо напрямів 

спільної роботи Управління освіти та 

Районної батьківської ради, планування 
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спільних заходів Управління освіти та Районної батьківської ради.  

У жовтні відбулась зустріч першого заступника Харківського міського голови Ігоря 

Олександровича Терехова з представниками батьківської громадськості закладів освіти 

Київського району. Батьки учнів та вихованців закладів освіти району отримали   вичерпні 

відповіді на різноманітні питання.   

Одним із основних напрямків діяльності батьківської громадськості Київського 

району залишається волонтерська діяльність. Упродовж вересня-жовтня 2020 року, за 

традицією, батьківською радою проведено районну благодійну акцію «Діти Київського 

району - військовослужбовцям» до Дня Захисника України. В акції взяли участь учні 1-11-

х класів закладів загальної середньої освіти та вихованці закладів дошкільної освіти. У  

жовтні лідери учнівського самоврядування району разом з представниками Районної 

батьківської ради передали  Харківському військовому шпиталю вітальні листівки, 

обереги та солодощі, чай, засоби особистої гігієни, медичні матеріали. 

Підсумовуючи результати спільної діяльності батьківської громади та педагогів, 

можна зробити висновок, що систематична  взаємодія  педагогів та батьків сприяє 

ефективному вирішенню  задач, пов’язаних зі створенням  комфортного освітнього 

середовища  для   навчання та виховання  дітей. 
 

1.2.14. Розвиток системи позашкільної освіти. 

Важливу роль   в  організації сучасного творчого  освітнього середовища  відіграє  

позашкільна освіта.  У 2020 році  позашкільні заклади району, як завжди,  працювали в 

тісному контакті із закладами загальної середньої освіти.  У  закладах  позашкільної 

освіти  району працювали 275 груп, які відвідували 4097 дітей. Вихованці закладів 

позашкільної освіти району були активними учасниками  всеукраїнських,  міжнародних  

конкурсів,  чемпіонатів,  змагань,  фестивалів  тощо.  

Протягом 2020 року: 

вихованці ЦДЮТ №3 вибороли 68 призових місць у Всеукраїнських конкурсах, 64  

перемоги  в Міжнародних конкурсах; 

13 вихованців ЦПО «Вектор» отримали  дипломи за перемогу  в обласних заходах; 

4 вихованці Школи мистецтв посіли призові  місця  у Всеукраїнському конкурсі - 

захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, а 9 вихованців стали 

переможцями і призерами ІІ (обласного) етапі конкурсу; 

По 27 вихованців ДЮСШ №1 та ДЮСШ № 2 отримали звання «Кандидат в 

майстри спорту», 7 (3 вихованців  ДЮСШ  №1 та  4 вихованці ДЮСШ № 2) - звання 

«Майстер спорту». 
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Робота позашкільних закладів освіти продовжувалася і в умовах карантину. 

Педагоги проводили онлайн заняття для гуртківців. Тренери ДЮСШ підготували 

комплекси спортивних вправ, які розміщували на сайтах закладів. 

У Школі мистецтв у березні 2020 року проведено онлайн-гру «Велика грецька 

колонізація» для учнів міста Харкова та області, у квітні 2020 року – онлайн-конкурс для 

учнів шкіл району «З історії світової архітектури». У жовтні 2020 року проведено  онлайн-

конкурс рефератів для учнів шкіл району «Загадкова країна» (до Дня незалежності 

Болгарії), спільно з кафедрою туристичного бізнесу Харківської Державної Академії 

Культури. 

У березні гуртку «Бісероплетіння» 

ЦДЮТ № 3, керівник Кононова Ольга Петрівна, 

присвоєно звання «Зразковий художній 

колектив», у вересні підтверджено звання 

«Зразковий художній колектив» ансамблю 

народного танцю «Сяйво», керівник колективу 

Машинець Ліна Юріївна.  

У серпні 2020 року методист ЦДЮТ № 3 

Льгова Л.Б. стала призером обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної 

літератури. Матеріали направлені на 

всеукраїнський етап конкурсу.  

Аналіз результативності роботи  закладів  позашкільної освіти району свідчить про  

наявність  системної роботи  щодо  виявлення та розвитку здібностей учнів. 

 

1.3. Створення умов для розвитку системи освіти. 

1.3.1. Кадрова політика. 

Педагогічний ресурс району. 

Кількісний склад працівників у закладах освіти району 

У 2020/2021  навчальному році у закладах освіти району всіх типів і форм 

власності працює 3362 працівники, з них 2141 – педагогічних працівників: 

1510 – у закладах загальної середньої освіти; 

488 – у закладах дошкільної освіти; 

135 – у закладах позашкільної освіти. 

 

Кількість працівників у закладах освіти району всіх типів і форм власності 

 

Навчальний 

рік 

ЗЗСО ЗДО ЗПО Всього 

всі пед. всі пед. всі пед. всі пед. 

2019/2020 2018 1508 1163 491 205 155 3386 2154 

2020/2021 2024 1510 1140 488 198 143 3362 2141 
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Порівняно з попереднім роком у 2020/2021 навчальному році спостерігається 

зменшення чисельності педпрацівників у закладах освіти району (на 13 чол.):  

- чисельність педпрацівників ЗЗСО збільшилась на 2 чол.; 

- чисельність педпрацівників ЗДО зменшилась на 3 чол.; 

- чисельність педпрацівників ЗПО зменшилась на 12 чол. 

Слід зазначити, що порівняно з минулим навчальним роком змінилась мережа 

закладів дошкільної освіти приватної та державної форм власності, а саме: 

припинили свою діяльність: 

- дитячий ясла-садок загального розвитку Національного аерокосмічного 

університету ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; 

- Дошкільний навчальний заклад «ясла-садок) № 99» ДП «ГИПРОКОКС»; 

- Харківський приватний дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини) 

«ДИВОСВІТ» Харківської області; 

включено до мережі закладів освіти району Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Харківський приватний заклад дошкільної освіти (ясла садок) 

Монтессорі Харківської області». 

104 педагогічні працівники закладів освіти району всіх типів і форм власності 

працюють за сумісництвом (ЗЗСО – 56, ЗДО – 11, ЗПО – 37). 

21 педагогічний працівник закладів освіти району має науковий ступінь «кандидат 

наук» (ЗЗСО – 17, ЗДО – 1, ЗПО – 3). 

144 педпрацівники закладів освіти району мають післядипломну управлінську 

освіту, із них 48 керівників закладів освіти. 

37 педпрацівників навчаються у закладах вищої освіти та отримують 

післядипломну управлінську освіту, з них 4 керівники (ЗДО №№ 87, 248, 373 та ТОВ ПЗ 

ХЛ «Гравітація»). 

47 педагогічних працівників закладів освіти району всіх типів і форм власності 

підвищують рівень освіти – навчаються заочно (ЗЗСО – 21, ЗДО – 26). 

338 педагогічні працівники закладів освіти підвищили кваліфікацію на відповідних 

курсах у 2020 році (ЗЗСО – 259, ЗДО – 62, ЗПО – 17). 

 

Якісний склад педагогічних працівників закладів освіти району 
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Якісний склад педагогічних працівників ЗЗСО 

Із 1454 основних педагогічних 

працівників ЗЗСО району: 

 

1342 –  мають вищу освіту за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста або 

магістра, що складає  92,3 % від 

загальної кількості; 

 

112 –  мають вищу освіту за освітньо-

кваліфікаційними рівнями бакалавра, 

молодшого спеціаліста (7,7 %); 

 

0  –  загальну середню. 

7,7%

92,3%

спціалісти/магістри
бакалаври та молодші спеціалісти
загальна середня
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Кваліфікаційний рівень педпрацівників ЗЗСО 

 

з/п 
ЗЗСО 

кількість 

педпрац. 

вища 

категорія 

І 

категорія 

ІІ 

категорія 
спеціаліст 

Вища 
та 

І категорії 

% 

всього 

ЗЗСО комунальної форми власності 

1 ХГ № 1 37 14 12 1 5 26 70% 

2 ХПЛ № 4 39 15 6 8 5 21 54% 

3 ХЗОШ № 5 57 21 6 8 13 27 47% 

4 ХТЛ № 9 35 11 8 6 7 19 54% 

5 ХСШ № 16 51 19 8 7 14 27 53% 

6 ХСШ № 17 90 56 15 8 10 71 79% 

7 ХЗОШ № 36 40 18 5 3 7 23 58% 

8 ХЗОШ № 37 46 18 6 10 9 24 52% 

9 ХЗОШ № 52 32 9 7 7 8 16 50% 

10 ХГ № 55 69 35 20 5 4 55 80% 

11 ХСШ № 62 94 54 16 11 13 70 74% 

12 ХЗОШ № 96 28 4 9 5 8 13 46% 

13 ХЗОШ № 100 40 16 10 4 8 26 65% 

14 ХЛ № 107 70 31 19 6 10 50 71% 

15 ХЗОШ № 110 23 7 9 3 3 16 70% 

16 ХСШ № 133 99 44 27 4 8 71 72% 

17 ХСШ № 134 50 22 6 8 9 28 56% 

18 ХЗОШ № 158 56 11 16 13 12 27 48% 

19 ХЗОШ № 164 64 21 20 7 10 41 64% 

20 ХЗОШ № 165 36 9 14 2 8 23 64% 

21 ХСШ № 166 69 41 12 7 8 53 77% 

22 ХСШ № 170 29 12 3 5 6 15 52% 

23 ХГ № 172 76 45 13 3 8 58 76% 

Всього 1230 533 267 141 193 800 65% 

ЗЗСО приватної форми власності 

1 
ТОВ ПЗ ХЛ 

«Гравітація» 
16 0 3 0 9 3 19% 

2 
ХП НВК 

«Старт-школа» 
21 4 4 2 3 8 38% 

3 
СЕПШ 

ХГУ «НУА» 
41 22 6 3 9 28 68% 

4 

ХП НВК 

«Гімназія 

ОЧАГ» 

77 26 18 4 28 44 57% 

5 
ХП НВК 
«Ліцей 

Професіонал» 

63 28 8 10 16 36 57% 

6 
ХП 
академічний 

художній ліцей 

6 4 0 1 0 4 67% 

Всього 224 84 39 20 65 123 55% 

Разом по ЗЗСО 1454 617 306 161 258 923 63% 
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Відсоток основних педпрацівників ЗЗСО комунальної форми власності, 

які мають вищу та І кваліфікаційні категорії 

 

Аналіз кадрового складу за кваліфікаційним рівнем педагогічних працівників ЗЗСО 

комунальної форми власності показав, що найбільше вчителів, які мають вищу та І 

кваліфікаційні категорії працюють у ХГ № 55 (80 %), ХСШ № 17 (79 %), ХСШ № 166 (77 

%) та у ХГ № 172 (76 %); найменше – у ХЗОШ № 96 (46 %), ХЗОШ № 5 (47 %) та у 

ХЗОШ № 158 (48 %). 

 
Відсоток основних педпрацівників ЗЗСО приватної форми власності, 

які мають вищу та І кваліфікаційні категорії. 
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Аналіз кадрового складу за кваліфікаційним рівнем педагогічних працівників ЗЗСО 

приватної форми власності показав, що найбільше вчителів, які мають вищу та І 

кваліфікаційні категорії працюють у СЕПШ ХГУ «НУА» (68 %) та у ХПАХЛ (67 %),  

найменше – у ТОВ ПЗ ХЛ «Освітній простір «Гравітація» (19 %). 

Загалом по району із 1454 основних педагогічних працівників ЗЗСО усіх типів 

і форм власності: 

258 (18 %)   педпрацівників 

мають кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст»;   

161 (11 %) - «Спеціаліст ІІ 

категорії»; 

306 (21 %) - «Спеціаліст І 

категорії»; 

617 (42 %) - «Спеціаліст вищої 

категорії»; 

112 (8 %)  - без категорії 

(мають освітньо-кваліфікаційний 

рівень бакалавра, молодшого 

спеціаліста). 

8%

11%
21%

42%

18%

Вища І категорія
ІІ категорія Спеціаліст
Без категорії

 

 

Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників ЗЗСО району 

усіх типів і форм власності 

 

Рік 

Кількість 

педпрацівників 

ЗЗСО 

Кваліфікаційна категорія 

спеціаліст ІІ категорія І категорія вища 

кількість % кількість % кількість % кількість % 

2019 1508 271 18 183 12 319 21 632 42 

2020 1454 258 18 161 11 306 21 617 42 

 

Порівняно з 2019 роком дещо зменшилась кількість педагогічних працівників 

ЗЗСО, які мають ІІ кваліфікаційну категорію, а саме на 1 %. Відсоток педагогічних 

працівників ЗЗСО, які мають кваліфікаційні категорії «Спеціаліст», «Спеціаліст І 

категорії» та «Спеціаліст вищої категорії» не змінився. 

Якісний склад педагогічних працівників ЗДО 

Із 477 основних педагогічних 

працівників ЗДО району: 

 

318 –  мають вищу освіту 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліста або магістра, що складає  67 % 

від загальної кількості; 

 

157 –  мають вищу освіту 

за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

бакалавра, молодшого спеціаліста (33 %); 

 

2  –  загальну середню (0,4 %) – 

ЗДО  № 242, 413. 

0,4%33%

67%

магістри/спеціалісти

бакалаври та молодші спеціалісти

загальна середня
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Кваліфікаційний рівень педпрацівників ЗДО 

 

№ 

з/

п 

ЗДО 
кількість 
педпрац. 

вища 
категорія 

І 
категорія 

ІІ 
категорія 

спеціаліст 

Вища 

та І категорії 

всього % 

ЗДО комунальної форми власності 

1 2 13 2 3 0 2 5 38% 

2 4 11 0 3 1 3 3 27% 

3 22 13 0 1 2 4 1 8% 

4 25 13 1 2 1 7 3 23% 

5 36 8 2 4 1 1 6 75% 

6 66 8 0 1 2 1 1 13% 

7 74 21 4 3 2 3 7 33% 

8 87 8 1 1 1 2 2 25% 

9 101 9 1 2 0 4 3 33% 

10 108 14 1 2 3 4 3 21% 

11 109 21 1 1 2 7 2 10% 

12 119 27 6 3 5 4 9 33% 

13 123 26 3 4 5 7 7 27% 

14 136 20 6 1 3 4 7 35% 

15 180 19 4 4 1 4 8 42% 

16 222 6 1 0 1 1 1 17% 

17 242 12 3 0 3 3 3 25% 

18 248 17 1 1 1 6 2 12% 

19 264 13 1 6 2 1 7 54% 

20 370 18 4 4 4 3 8 44% 

21 373 18 4 7 0 4 11 61% 

22 374 26 6 4 4 3 10 38% 

23 382 18 1 2 0 8 3 17% 

24 395 9 1 4 1 1 5 56% 

25 396 9 1 1 2 2 2 22% 

26 397 4 0 1 0 1 1 25% 

27 410 24 2 3 2 3 5 21% 

28 413 21 1 4 4 5 5 24% 

29 464 25 0 5 5 8 5 20% 

Всього 451 58 77 58 106 135 30% 

ЗДО державної форми власності 

1 
ДУ«ДНЗ № 69 

НПУ» 
13 2 4 3 1 6 46% 

Всього 13 2 4 3 1 6 46% 

ЗДО приватної форми власності 

1 
ДНЗ ДШРР 
ХГУ «НУА» 

1 0 1 0 0 1 100% 

2 
ПЗДО «ДС 

О. Чернявської» 
8 0 1 0 5 1 13% 

3 
ТОВ ХП ЗДО 
«Монтессорі» 

4 0 0 0 3 0 0% 

Всього 13 0 2 0 8 2 15% 

Разом по ЗДО 477 60 83 61 115 143 30% 
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Відсоток основних педпрацівників ЗДО державної та приватної форм власності, які 

мають вищу та І кваліфікаційні категорії 
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Відсоток основних педпрацівників ЗДО комунальної форми власності, 

які мають вищу та І кваліфікаційні категорії 

 
Аналіз кадрового складу за кваліфікаційним рівнем педагогічних працівників ЗДО 

усіх типів і форм власності показав, що найбільше педпрацівників, які мають вищу та І 

кваліфікаційні категорії працюють у ЗДО №  36 (75 %), 373 (61 %), 395 (56 %), 264 (54 %), 

найменше - у ЗДО № 22 (8 %), 66 (8 %), 109 (10 %). У ДНЗ ДШРР ХГУ «НУА» 100%, 

оскільки у закладі працює 1 основний працівник, який і має І кваліфікаційну категорію. 

У ТОВ ХП ЗДО «Монтессорі» педпрацівників, які мають вищу та І кваліфікаційні 

категорії, немає. 

Загалом по району із 477 основних педагогічних працівників ЗДО усіх типів і форм 

власності: 

 

115 (24 %)   педпрацівників мають 

кваліфікаційну категорію 

«Спеціаліст»;  

 

61 (13 %) - «Спеціаліст ІІ категорії»; 

 

83 (17 %) - «Спеціаліст І категорії»; 

 

60 (13 %) - «Спеціаліст вищої категорії»; 

 

158 (33 %)  - без категорії 

(мають освітньо-

кваліфікаційний рівень 

бакалавра, молодшого 

спеціаліста). 

 

33%

24%

13%17%

13%

Вища І категорія

ІІ категорія Спеціаліст

Без категорії
 

 

Рік 

Кількість 

педпрацівників 

ЗДО 

Кваліфікаційна категорія 

спеціаліст ІІ категорія І категорія вища 

кількість % кількість % кількість % кількість % 

2019 491 129 26 58 12 86 18 64 13 

2020 477 115 24 61 13 83 17 60 13 

 
Порівняно з 2019 роком, на 2 % зменшилась кількість педагогічних працівників 

ЗДО, які мають кваліфікаційну категорію «Спеціаліст», та на 1 % - «Спеціаліст І 

категорії». Разом з тим збільшилась на 1 % кількість педагогічних працівників ЗДО, які 

мають ІІ кваліфікаційну категорію. Відсоток педпрацівників, які мають кваліфікаційну 

категорію «Спеціаліст вищої категорії» не змінився. 
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Кадровий склад педпрацівників закладів освіти району за віком 

 

Аналіз кадрового складу педпрацівників  

ЗЗСО усіх типів і форм власності за віком 
 

№ 

з/п 
ЗЗСО 

Загальна 

кількість 

педпрацівників 

Кількість педпрацівників 

пенсійного віку 

всього % 

ЗЗСО комунальної форми власності 

1.  ХГ № 1 37 6 16% 

2.  ХПЛ № 4 39 3 8% 

3.  ХЗОШ № 5 57 5 9% 

4.  ХТЛ № 9 35 6 17% 

5.  ХСШ № 16 51 8 16% 

6.  ХСШ № 17 90 26 29% 

7.  ХЗОШ № 36 40 3 8% 

8.  ХЗОШ № 37 46 7 15% 

9.  ХЗОШ № 52 32 5 16% 

10.  ХГ № 55 69 10 14% 

11.  ХСШ № 62 94 21 22% 

12.  ХЗОШ № 96 28 9 32% 

13.  ХЗОШ № 100 40 10 25% 

14.  ХЛ № 107 70 14 20% 

15.  ХЗОШ № 110 23 7 30% 

16.  ХСШ № 133 99 29 29% 

17.  ХСШ № 134 50 9 18% 

18.  ХЗОШ № 158 56 9 16% 

19.  ХЗОШ № 164 64 8 13% 

20.  ХЗОШ № 165 36 3 8% 

21.  ХСШ № 166 69 19 28% 

22.  ХСШ № 170 29 2 7% 

23.  ХГ № 172 76 16 21% 

Всього 1230 235 19 % 

ЗЗСО приватної форми власності 

1.  ТОВ ПЗ ХЛ «Гравітація» 16 0 0% 

2.  ХП НВК «Старт-школа» 21 4 19% 

3.  СЕПШ ХГУ «НУА» 41 9 22% 

4.  ХП НВК «Гімназія ОЧАГ» 77 10 13% 

5.  ХП НВК «Ліцей Професіонал» 63 10 16% 

6.  
ХП академічний художній 

ліцей 
6 1 17% 

Всього 224 34 15 % 

Разом по ЗЗСО 1454 269 19 % 
 



 

 

50 

 
 

 

Відсоток основних педпрацівників ЗЗСО комунальної форми власності 

пенсійного віку 

Аналіз кадрового складу за віком педпрацівників ЗЗСО комунальної форми 

власності показав, що найбільше педагогічних працівників пенсійного віку працює у 

ЗЗСО № 96 (32 %). 
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Відсоток основних педпрацівників ЗЗСО приватної форми власності пенсійного віку 

 

Аналіз кадрового складу за віком педпрацівників ЗЗСО приватної форми власності 

показав, що найбільше педагогічних працівників пенсійного віку працює у СЕПШ 

ХГУ «НУА» (22 %). 

Усього у закладах освіти Київського району усіх типів і форм власності працює 357 

педагогічних працівників пенсійного віку, що складає 17,5 % від загальної кількості 

педпрацівників. 
 

ЗО 

2019 рік 

кількість 

педагогічних 

працівників 

з них 

пенсійного 

віку 

кількість % 

ЗДО 491 80 16,3 

ЗЗСО 1508 275 18,2 

ЗПО 155 16 10,3 

Всього 2154 371 17,2 
 

 

ЗО 

2020 рік 

кількість 

педагогічних 

працівників 

з них 

пенсійного 

віку 

кількість % 

ЗДО 477 75 15,7 

ЗЗСО 1454 269 18,5 

ЗПО 106 13 12,3 

Всього 2037 357 17,5 

 

 

Порівняно з 2019 роком кількість педпрацівників пенсійного віку, які працюють: 

- у ЗДО зменшилась на 0,6 %; 

- у ЗЗСО збільшилась на 0,3 %; 

- у ЗПО зменшилась на 2 %. 

Загалом по району кількість педпрацівників пенсійного віку збільшилась на 0,3 %. 

 
Нагороди, відзнаки, звання педагогічних працівників ЗО району 

 

Із 2141 педагогічних працівників закладів освіти району 146 нагороджені відомчими 

заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України, з них 5 були 

нагороджені у 2020 році. 

 
 

Вид нагороди Всього у тому числі у 2019 р. 

І ступінь: 

Подяка Міністерства освіти і науки України 15 3 

Грамота Міністерства освіти і науки України 2 2 

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України 59  

ІІ ступінь: 

нагрудний знак «Відмінник освіти України» 60 
 

16,3%
18,2%

10,3%

ЗДО ЗЗСО ЗПО

15,7%
18,5%

12,3%

ЗДО ЗЗСО ЗПО
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Вид нагороди Всього у тому числі у 2019 р. 

ІІІ ступінь:   

нагрудний знак «Василь Сухомлинський» 6  

нагрудний знак «Софія Русова» 3 наказ МОНУ 
від 13.07.2007 № 605, 

яким були передбачені 
зазначені відзнаки, 
втратив чинність 

06.09.2013 

нагрудний знак «О.А. Захаренко» 1 

нагрудний знак «І.Г. Ткаченко»  

нагрудний знак «А.С. Макаренко»  

нагрудний знак «Петро Могила»  

нагрудний знак «За наукові досягнення»   

Разом 146 5 

 

16 педагогічних працівників закладів освіти району нагороджені державними 

нагородами, з них: 

 1 має звання «Заслужений працівник освіти України»; 

 2 – звання «Заслужений вчитель України»; 

 1 – Орден «За заслуги» ІІІ ступеня; 

 1 – Почесну грамоту Верховної Ради України; 

 5 – Грамоту Верховної Ради України; 

 6 – Подяку Прем’єр-міністра України. 

Педагогічні звання мають 439  педагогічні працівники, з них: 

 186 – «Учитель-методист»; 

 210 – «Старший учитель»; 

 38 – «Вихователь-методист»; 

 4 – «Старший вихователь»; 

 1 – «Керівник гуртка-методист». 

У закладах освіти Київського району працюють 5 педпрацівників, які мають 

спортивне звання «Заслужений тренер України», 1 – звання «Заслужений майстер спорту 

України» та 43 – звання «Майстер спорту». 

 
Працевлаштування випускників ЗВО 

 

На початок 2020/2021 навчального року у закладах освіти району працюють 22  

випускників 2020 року закладів вищої освіти, з них 2 отримали вищу освіту за освітньо-

кваліфікаційним рівнем магістра та 20 – за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (у 

2019/2020 н. р. – 8 випускників 2019 року ЗВО).  
  

 

Назва закладу вищої освіти 
Кількість випускників, 

які працюють  
у ЗО району 

Харківський національний педагогічний університет 
ім. Г.С. Сковороди 

10 

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна 
академія» Харківської обласної ради 

4 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 4 

Харківська державна академія фізичної культури 3 

Інші ЗВО 1 

РАЗОМ 22 
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2019 рік 2020 рік

ХНПУ ім.Г.С.Сковороди ХГПА

ХНУ ім.Каразіна ХДАФК

Інші

 

Керівники закладів освіти Київського району 

Керівники закладів освіти району очолюють 68 закладів: 
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1

керівники ЗДО

 
 

У 2020 році: 

- продовжено термін дії контрактів з 5 керівниками закладів дошкільної освіти 

Київського району (ЗДО № 370, 373, 396, 397, 413); 

- звільнились з посади 2 керівників закладів дошкільної освіти (ЗДО № 248 та 464), 

з них: 1 за власним бажанням та 1 за угодою сторін; 

- роботу 1 керівника закладу дошкільної освіти припинено у зв’язку зі смертю 

(ЗДО № 136); 

- призначено 2 керівників закладів дошкільної освіти (ЗДО № 248 та 464). 

Протягом 2020 року, через незнання нормативно-правової бази, некомпетентність, 

безвідповідальність, неналежне виконання своїх посадових обов’язків було застосовано 

дисциплінарні стягнення у вигляді доган до 2 керівників закладів дошкільної освіти 

району. 

Аналіз стану роботи щодо кадрового забезпечення закладів освіти Київського 

району у 2020/2021 навчальному році показав, що порівняно з минулим навчальним роком 

зменшилась чисельність педпрацівників у закладах освіти району; зменшився відсоток 

педагогічних працівників, які мають кваліфікаційні категорії «Спеціаліст» та «Спеціаліст І 

категорії»; дещо збільшилась кількість педпрацівників пенсійного віку; збільшився 

відсоток поповнення закладів освіти району випускниками закладів вищої освіти. 

 

1.3.2. Науково-методичний супровід освітнього процесу. 

Реалізація компетентнісної освіти  неможлива без висококваліфікованих педагогів, 

тому підвищення рівня професійної  майстерності, їх  творчого потенціалу є  

пріоритетним напрямом  оновлення системи освіти.  

У  2020 році було продовжено роботу районної методичної ради, районних 

методичних об’єднань, Координаційної ради з питань організації роботи з обдарованою 

молоддю, продовжено співпрацю з закладами вищої освіти, забезпечено систематичне  

консультування усіх категорій педагогічних працівників, проведено різноманітні 

методичні заходи: семінари-практикуми,  тренінги, засідання школи кадрового резерву, 

засідання супервізійних груп, інструктивно-методичні  наради, тощо. Забезпечено 

організаційно-методичний супровід  підготовки та проведення заходів  з  підвищення 

кваліфікації  педагогів, психологів, бібліотекарів з питань  реалізації  Концепції «Нова 

українська школа», роботи з обдарованою молоддю, громадянської освіти та виховання 

школярів, організації інклюзивної освіти, протидії  булінгу  та  профілактики шкідливих 

звичок,  тощо.   

Окрема увага  впродовж  року приділялась роботі вчителів за новим Державним 

стандартом початкової освіти. Творчі знахідки та  проблеми, що виникали у вчителів 1-3-х 

класів, розглядались на засіданнях районних  методичних об’єднань, під час семінарів та 

нарад. Особливу увагу приділяли питанням оцінювання досягнень учнів 3-х класів та 

вивченню Методичних рекомендацій щодо ведення класних журналів у НУШ. Стан  

реалізації концепції «Нова українська школа»  та  використання  технічних засобів 

навчання  в освітньому процесі вивчався під час виходу до закладів освіти. Окремо 

вивчалось питання щодо ефективності використання наочності та технічних засобів 

навчання, отриманих за рахунок державної субвенції для 1-х класів у 2020 році. 
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Протягом  року  у  рамках  атестації  педагогічних  працівників, вивчення  

ефективного  педагогічного  досвіду,  стану  викладання  навчальних  предметів, 

проведення  конкурсів  «Учитель  року», «Кращий вихователь Харківщини» методистами  

методичного  центру (центру освітніх технологій)  було  відвідано  офлайн та онлайн 

близько 80 уроків, майстер-класів, засідань педмайстерень  та  виховних заходів.    

Упродовж року продовжено популяризацію та поширення досвіду кращих 

педагогів району. З цією метою підготовлено  та  проведено тренінги, майстер-класи, 

засідання  педагогічних майстерень, методичних студій тощо.  На рівні району було 

вивчено та  узагальнено досвід учителів: Васютенко В.В., учителя початкових класів  

ХЗОШ № 165,  Локойди Т.М., учителя зарубіжної літератури  ХЗОШ № 158, Кузьміної 

С.А., учителя історії ХЗОШ № 5,  учителя образотворчого мистецтва ХЗОШ № 5, Іщенко 

С.В., учителя хімії ХЛ № 107. Костромітіної  І.О., вихователя ЗДО № 180; Зіненко О.М., 

вихователя-методиста ЗДО № 136.  

Підвищенню професійної компетентності педагогів сприяло  їх залучення до  

участі у  професійних конкурсах. У 2020 році учитель початкових класів Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №165 Васютенко Вікторія Вячеславівна стала 

переможцем міського конкурсу «Учитель року-2020» та ІІІ (обласного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2020» в номінації «Початкова освіта». 

Переможці районного етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-

2020» Кузьміна Світлана Анатоліївна, 

учитель історії Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5, 

Локойда Тетяна Миколаївна – учитель 

зарубіжної літератури Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 

158,  Просяник Наталія Володимирівна, 

учитель образотворчого мистецтва 

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 5 стали лауреатами міського 

конкурсу. 

У жовтні-листопаді  стартував  

Всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2021», у районному етапі  конкурсу «Учитель 

року-2021»  у номінаціях: «Керівник закладу освіти», «Математика», «Трудове навчання», 

«Українська мова»  взяли участь 7 керівників закладів загальної середньої освіти та  22 

учителі з 17  закладів загальної середньої освіти.  Переможцями стали: директор 

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Ткачова К.І., учитель математики 

Харківської гімназії № 55 Почуєва О.А., учитель української мови та літератури 

Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 134 Даниленко О.М. та учитель 

трудового навчання Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 36 Земська І.Г.  

10 педагогів району отримали дипломи І-ІІІ ступенів за участь в обласному 

фестивалі «Добрих практик» освітян Харківщини «Майстри  педагогічної справи 

презентують», 5 учителів  стали  переможцями  міського конкурсу на кращий 

дистанційний курс у 2020 році. Дипломом І ступеня за перемогу в номінації «Англійська 

мова» нагороджено творчий  колектив  учителів  Харківського педагогічного ліцею №4 у 

складі Бабенко Олени Леонідівни, Моісєєвої Яни Вікторівни, Свіргун Ірини Ігорівни,  

дипломом ІІ ступеня – Ярмака  Вячеслава Олександровича, учителя  Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 110 у номінації  «Математика», дипломом ІІІ 

ступеня - Жарикову Надію Олександрівну, учителя Харківського педагогічного ліцею №4,  

у номінації «Хімія».  

У 2020 році атестація педагогічних працівників закладів освіти всіх типів та форм 

власності комісією ІІ рівня відбулась  у режимі онлайн, відповідно до затвердженого 
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Типового положення про атестацію педагогічних працівників, з урахуванням  

протиепідемічних обмежень.  

Районною атестаційною комісією було атестовано 163 педагогічних працівники:  

 
 

Протягом року 508 педагогів пройшли курси  підвищення кваліфікації. 

За результатами  атестації 2020 року можна зробити висновок, що організа-ційно-

методичний супровід атестації здійснювався відповідно до  нормативно-правової бази, за 

планом, у визначені графіком терміни. 

Окрему увагу в районі було приділено обліку та методичному супроводу 

організації інноваційної та дослідно-експериментальної роботи у закладах освіти району. 

Оновлено  банк даних закладів, у яких здійснюється дослідно-експериментальна та 

інноваційна діяльність. Ведуться інформаційні картки закладів освіти, що мають статус 

експериментального закладу, забезпечено відстеження ходу реалізації експериментальних 

проєктів та технологій.  

Статус дослідно-експериментального закладу освіти, у якому проводиться 

експеримент з перевірки результативності та можливостей застосування освітніх 

інновацій, мають заклади загальної середньої освіти і заклади дошкільної освіти: ХЗОШ 

№5, ХСШ № 16, ХСШ № 17, ХЗОШ № 36, ХЗОШ № 158, ХГ № 55, ХЛ № 107, ХСШ № 

133 «Ліцей мистецтв», ХЗОШ № 164, ХГ № 172, «Гімназія ОЧАГ», ДНЗ №№ 22, 123, 136, 

373, 382, 410, 413, які працюють за наступними експериментальними програмами – 

«Медіаосвіта у вітчизняній педагогічній практиці», «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна 

грамотність», «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у 

навчально-виховний процес навчальних закладів», «Створення психолого-педагогічних 

умов для впровадження дослідницького методу навчання з використанням IT та STEM-

технологій», «Художньо-естетичне виховання учнів у школі повного дня», науково-

педагогічними проєктами «Філологічний олімп», «Сприяння освіті», «Я – дослідник»,  

«Навчання через дію», «Безмежний світ гри з LEGO», «Інтелект України», «Культура 

добросусідства», «Ерудаїка». 

Разом з тим, робота закладів освіти щодо використання інноваційних технологій в 

освітньому процесі потребує активізації та удосконалення. Лише у половині закладів 

загальної середньої освіти та у кількох закладах дошкільної освіти налагоджено систему 

роботи щодо проведення дослідно-експериментальної діяльності.      
 

1.3.3. Розвиток матеріально-технічної бази закладів освіти. 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Указу Президента України від 30.09.2010р. 
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№926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» в 

частині створення умов для забезпечення населення м. Харкова доступною та якісною 

освітою, розвитку матеріально-технічної бази навчальних закладів міста, на підставі ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись ст. 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

У Київському районі функціонують 69 закладів освіти:  

- комунальної власності 58, з них: ЗДО - 29, ЗЗСО - 23, ЗПО – 6;  

- приватної форми власності 10, з них: ЗДО - 4, ЗЗСО – 6; 

- державної форми власності 1, з них: ЗДО – 1; 

З бюджету м.Харкова виконано ремонтні роботи в 16 закладах освіти на суму 9 

млн. грн.  

- капітальний ремонт покрівель - 5 установ (ЗЗСО №4, 62, 110, 164, 172).  

- капітальний ремонт підлоги - 1 установа (ХЗШ №37); 

- заміна вікон - 5 установ (ХЗШ №1, ХЛ №107, ХЗШ №110, ХЗШ №158, ХЗШ 

№164); 

- капітальний ремонт санвузлів - 3 установи (ХГ №55, ХЗШ №158, ХГ №172); 

- асфальтування - 1 установа (ХСШ №16); 

- капітальний ремонт спортивного залу - 4 установи (ХЗШ №5, ХСШ_№16, ХЗШ 

№36, ХСШ №134); 

- ремонт ганку запасних виходів - 1 установа (ХЗШ №158); 

- ремонт господарських споруд - 1 установа (ХЗШ №158); 

- капітальний ремонт огорожі - 1 установа (ХЗШ №37); 

- ремонт арки і ганку на задньому дворі - 1 установа (ХГ №1); 

- заміна водостічних труб - 1 установа (ХГ №1); 

- заміна парапетів - 1 установа (ХСШ №16); 

- капітальний ремонт навчального кабінету - 1 установа (ХЗШ №96) -; 

- ремонт харчоблоку - 1 установа (ХСШ №133). 

Також за рахунок коштів міського бюджету виконано ремонт ресурсної кімнати  у  

ЗДО №108 на суму 250 тис.грн. 

Також за рахунок коштів міського бюджету відкрито 1 новуї групу в ЗДО №108 з 

побудуванням павільйону та встановленням дитячого ігрового майданчика. 

За рахунок міського бюджету встановлені дитячі ігрові майданчики в 4 установах 

(ЗДО №№ 2, 87, 242, 373) і  установлено павільйон в ЗДО №180.  

Виконано  асфальтування доріжок навкруги  ЗДО № 119. 

Відремонтовано покрівлі в 4 установах (ЗДО №36, 109, 396, 413), відремонтовано 

кімнату для миття посуду в ЗДО №66, проведено ремонт туалету в ЗДО№36.  Виконано 

капітальний ремонт санвузлів у 3 установах (ЗДО №№464, 410, ЦПО "Вектор").  

Також виконано ремонт сходів вхідної групи в ЗДО №180. 

Проведено ремонт огорожі в ХЗШ №158.       

Проведено заміну вікон у філії ХЗШ №100. 

Викононо реконструкцію 3 стадіонів в ХГ №1, ХЗОШ №158, ДЮСШ №2.   

Була проведена заміна приладів обліку теплової енергії в 5 установах (ЗДО 

№№123, 373, 382, 413, 464), а також приладу обліку гарячої води в ЗДО №123. 

Придбано технологічного обладнання: 

- електроплита 2 шт (ЗДО №№2, 4); 

- електром'ясорубка 3 шт (ЗДО №№ 25, 101, 242); 

- холодильну шафу 3 шт (ЗДО №№ 36, 109, 180); 

- пральна машина 4 шт (ЗДО  №№ 74, 119, 410, 413). 

Укладено договір на розробку  проектів  на встановлення автоматичної пожежної 

сигналізації у ЗДО №4, ХГ №1, ХЗШ №5 на суму 192 тис. грн- проекти розроблені. 

Встановлено АПС у ХГ №1 та ХСШ №166 на суму 425 тис.грн., ЗДО № 4 на суму 198 тис. 

грн. 
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Проведено обробку горищних конструкцій протипожежною сумішшю в ЗДО 

№№66,  395,  396 на суму 100 тис.грн, ХГ_№1 та ХЗШ №5 на суму 49 тис. грн. 

Проведено розробку проектної документації на відновлення роботи 

водовідведення, теплопостачання, електропостачання та проекту архітектурно-

планувальних рішень для відновлення приміщень будівлі в філії ХЗОШ №100 на суму 411 

тис.грн. Також виконано  капітальний ремонт цієї будівлі на суму 850 тис. грн. 

Придбано 16 шт. вогнегасників і 19 комплектів ящиків пожежних кранів для 

закладів освіти за рахунок міського бюджету на суму 58 тис. грн. 

Виконано спил дерев в 4 узакладах (ХГ №1, ХЗОШ №158, ДНЗ №413, 464) на суму 

41 тис. грн 

 

1.3.4. Інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти. 

Інформатизація освіти є пріоритетним напрямом роботи Управління освіти, 

розвиток якого забезпечується шляхом реалізації заходів розділу «Інформаційні та 

комунікаційні технології в освіті міста Харкова» Комплексної програми розвитку освіти 

міста Харкова на 2018-2022 роки. 

Фінансування процесу інформатизації освіти 

 
Кількість залучених коштів на інформатизацію освіти щороку зростає. У 2020 році 

на інформатизацію освіти закладів району було залучено 4 555,265 тис. грн. Закладам 

освіти району було придбано комп’ютерну, мультимедійну та оргтехніку, підключено WI-

FI, модернізовано та відремонтовано існуючу комп’ютерну та оргтехніку, облаштовано та 

відремонтовано кабінети інформатики.  

Комп’ютеризація освітнього процесу, управлінської діяльності  

та методичної роботи закладів освіти району 

Всього у 2020 році закладам загальної середньої освіти придбано 17 персональних 

комп’ютерів, 157 ноутбуків, 67 проекторів, інтерактивна дошка (ХЗОШ № 5),  маркерна 

дошка для мультимедійного проектора з інтерактивними функціями (ХСШ № 62) та 

інтерактивна панель (ХСШ № 166).  

Всі заклади загальної середньої освіти комунальної форми власності отримали 

комп'ютерне обладнання для кабінетів початкових класів – 52 автоматизованих робочих 

місця для вчителів початкових класів у складі: ноутбук, МФУ, проектор. П’ять шкіл 

району (ХЗОШ № 5, ХСШ № 16, ХЗОШ № 37, ХСШ № 133, ХЗОШ № 158) отримали нові 

комп’ютерні класи (по 10 ноутбуків у кожну школу) за кошти на реалізацію програми 

«Спроможна школа для кращих результатів».  
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Також за кошти субвенції на Нову українську школу ще п’ять шкіл району (ХГ 

№ 55, ХСШ № 62, ХЗОШ № 164, ХСШ № 166, ХГ № 172) забезпечено новими 

комп’ютерними класами для учнів початкової школи (по 10 ноутбуків у кожну школу).  

   

За кошти державного та місцевого бюджетів 5 шкіл отримали сучасні навчальні 

кабінети: 

кабінети хімії – ХСШ № 17 та ХЛ № 107, 

кабінет фізики – ХСШ № 62 та ХГ № 172, 

кабінет біології – ХСШ № 62, 

кабінет географії – ХЗОШ № 164. 
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Комп'ютерною технікою забезпечені заклади освіти всіх типів і форм власності 

району, крім ТОВ «Приватний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Монтессорі 

Харківської області». Середній показник кількості учнів на 1 персональний комп'ютер у 

закладах загальної середньої освіти району щороку зменшується. У 2020 році цей 

показник складає 15,59 учнів (у 2019 році – 16,4 учнів). 

Забезпеченість закладів освіти району комп’ютерною технікою має позитивну 

динаміку. Усього в закладах загальної середньої освіти району налічується 

1216 персональних комп’ютерів, в закладах дошкільної освіти – 100, в закладах 

позашкільної освіти – 24. В управлінській та методичній діяльності шкіл, у предметних 

кабінетах використовується 619 персональних комп’ютерів. 

У 27 школах району функціонує 49 навчально-комп’ютерних комплексів, в яких 

налічується 515 персональних комп’ютерів. 

Забезпеченість закладів освіти мультимедійною технікою 

100 % закладів загальної середньої освіти району всіх типів та форм власності 

оснащені мультимедійною технікою. У школах налічується 221 проектор. 20 закладів 

загальної середньої освіти району всіх типів та форм власності забезпечено 

інтерактивними дошками, що складає близько 69 % від загальної кількості закладів 

загальної середньої освіти. Всього в закладах 36 інтерактивних дошок, у ХЗОШ № 100 є 

інтерактивний блок (ресурсна кімната), у ХСШ № 17 (кабінет хімії), ХСШ № 62 (кабінет 

біології), ХСШ № 107 (кабінет хімії), ХЗОШ № 164 (кабінет географії), ХСШ № 166 

(кабінет української мови), ХГ № 172 (кабінет фізики) є інтерактивні панелі (по 1 у 

кожному закладі), у ЗДО № 108 – інтерактивна підлога. 

Розвиток єдиного освітнього інформаційного середовища 

На виконання Комплексної програми розвитку освіти міста Харкова на 2018-2022 

роки 100 % закладів освіти комунальної форми власності району забезпечені безлімітним 

доступом до мережі Інтернет за сучасною високошвидкісною технологією волоконно-

оптичної лінії зв’язку (провайдер КП «Міський інформаційний центр»). У 2020 році 

придбання послуг з доступу до мережі Інтернет здійснювалося Управлінням освіти та 

закладами, які самостійно вели господарську діяльність, як головні розпорядники коштів 

державної субвенції. 

Таким чином забезпечено стовідсотковий доступ учнів і вчителів закладів освіти 

району до високоякісних локальних і мережних освітніх інформаційних ресурсів.  

Забезпечення комп’ютерними програмами закладів та установ освіти 

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 27.08.2020 № 1087 

«Про збір даних до інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна 

система освіти» у 2020/2021 н.р.», від 31.08.2016 № 1054 «Про введення в дослідну 

експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи державної наукової установи 

«Інститут освітньої аналітики» «Державна інформаційна система освіти»,  від 07.09.2016 

№ 1082 «Про забезпечення роботи інформаційно-телекомунікаційної системи «ДІСО»,  

Департаменту освіти Харківської міської ради від 28.08.2020 № 139 «Про збір даних до 

інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» у 

2020/2021 навчальному році», Управління освіти від 28.08.2020 № 141 «Про збір даних до 

інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти» у 

2020/2021 навчальному році» заклади освіти району працюють в ІТС «ДІСО». 

Всі заклади загальної середньої освіти використовують в управлінській діяльності 

програму «КУРС: Школа», в закладах дошкільної освіти використовується 

«КУРС: Дошкілля», які взаємодіють з ІТС «ДІСО». 

Завдяки можливостям програми «КУРС: Школа» у закладах загальної середньої 

освіти та Управлінні освіти згенеровано обов’язкові статистичні звіти ЗНЗ-1, 83-РВК, 77-
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РВК, 76-РВК, 1-ЗСО, 76-РВК, додатки Д-4-9 та передано їх електронні версії відповідно 

до підпорядкування. 

Заклади дошкільної освіти за програмою «КУРС: Дошкілля» ведуть власні бази 

даних закладів, облік дітей дошкільного віку, формують статистичні звіти за формою 85-к. 

Восьмий рік успішно функціонує Електронна реєстрація до закладів дошкільної освіти. 

Підвищення рівня інформаційної культури учасників освітнього процесу 

За результатами аналізу рівня володіння ІКТ педагогами закладів загальної 

середньої освіти району відсоток педпрацівників  району, що володіють ІКТ на  рівні 

початківця  становить  1 %, а, отже, існує необхідність у розробці та проведенні 

додаткових спеціалізованих курсів та семінарів з підготовки та перепідготовки вчителів з 

основ комп’ютерної грамотності та роботі в мережі Інтернеті. Таким  чином, можна 

зробити висновок  про  необхідність подальшого удосконалення діяльності педагогічних 

колективів  закладів освіти району у напрямі підвищення інформаційної компетентності 

педагогів.   

 
У травні 2020 року 24 вчителя району отримали сертифікати, які засвідчують 

проходження навчання (72 академічні години) спрямованого на підвищення 

інформаційно-цифрової компетентності, що особливо актуально в умовах реалізації 

Концепції Нової української школи. 

У грудні 2020 року ще 53 вчителя виявили бажання взяти участь у навчальних 

семінарах з впровадження і використання системи дистанційного навчання Moodle та 

хмарних технологій у навчально-виховному процесі на базі Харківського національного 

економічного університету імені Семена Кузнеця. 

93 % педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти району мають 

сертифікати щодо підвищення рівня ІКТ (Microsoft, Intel, Moodle, EdEra, Міністерства 

цифрової трансформації освіти, освітнього проекту «На урок», ТОВ «Всеосвіта», 

Prometheus, дистанційної академії «Основа», Академії цифрового розвитку та ін.). 

У 2020 році пройшов міський конкурс на кращий дистанційний курс серед вчителів 

закладів загальної середньої освіти міста Харкова за предметними номінаціями: 

«Англійська мова», «Математика» та «Хімія». У районному етапі конкурсу взяли участь 

11 вчителів ЗЗСО, 3 з них були направлені на міський етап конкурсу. 

За результатами міського етапу конкурсу у 2020 році учителі району посіли призові 

місця: 

І місце в номінації «Англійська сова» - колектив педагогів ХПЛ № 4: Бабенко 

Олена Леонідівна, Моісєєва Яна Вікторівна, Свіргун Ірина Ігорівна, 

ІІ місце в номінації «Математика» - Ярмак В.О., учитель ХЗОШ № 110, 

ІІІ місце в номінації «Хімія» - Жарикова Н.О., учитель ХПЛ № 4. 

Щорічно учні району беруть активну участь в обласному фестивалі комп'ютерної 

графіки та анімації серед учнів закладів загальної середньої освіти Харківської області. В 

2020 році вони показали високі результати, посівши 13 призових місць:  

у номінації «Колаж»: 

І місце – 2 учня ХГ № 55; 



 

 

62 

ІІ місце – учениця ХГ № 55 та 2 учні ХЛ № 107; 

ІІІ місце – 2 учні ХГ № 55 та учень ХТЛ № 9; 

у номінації «Web-дизайн»: 

ІІ місце – учень ХГ № 55; 

у номінації «Scratch-проекти»: 

І місце – 3 учні ХП НВК «Старт-школа» 

у номінації «Анімація»: 

ІІІ місце – учень ХГ № 55. 

98,5 % закладів освіти району мають власні офіційні Інтернет-представництва (крім 

ЗДО № 69). На офіційних сайтах закладів району висвітлюється інформація щодо надання 

платних послуг, нормативні документи щодо функціонування закладів, інформація про 

адміністрації та педагогічний склад закладів, методичну та виховну роботу у закладах 

освіти, інформація щодо надходження благодійної допомоги, фотозвіти проведених 

заходів, інформація про наявність вакансій у закладах освіти, оголошення, новини та ін. 

На виконання Комплексної програми розвитку освіти міста Харкова на 2018-2022 роки на 

сайтах Управління освіти та закладів загальної середньої освіти району функціонують 

електронні бібліотеки, які забезпечують інформаційну та науково-методичну підтримку 

освітнього процесу. 

Щотижнево відслідковується актуальність та інформаційне наповнення офіційних 

сайтів закладів освіти району. Сайти закладів є інформативними та структурованими, 

інформація, яка розміщена на них є актуальною та корисною для відвідувачів. Сайти 

відображають життя закладів, дозвілля учнів та вихованців, є інструментом дистанційної 

освіти для дітей з обмеженими можливостями та дітей, які перебувають на 

довготривалому лікуванні. 

Інформаційним центром освітнього простору Київського району міста Харкова є 

офіційний сайт Управління освіти, на якому висвітлюються всі напрями роботи.  

 

1.3.5. Фінансове забезпечення. 

На утримання установ освіти району в 2020 році за рахунок асигнувань загального 

фонду спрямовані кошти  у загальній сумі 429921,3 тис. грн., в тому числі: за рахунок 

коштів місцевого бюджету – 227261,6 тис. грн., за рахунок коштів освітньої субвенції – 

199073,3 тис. грн., за рахунок коштів субвенції на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами – 84,1 тис. грн.,  субвенції з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету -  3473,3 тис. грн. і 

субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок 

бюджетного періоду 29,0 тис. грн. 

Найбільшу питому вагу в структурі видатків по галузі «Освіта» 84,2 %, складає 

виплата заробітної плати з нарахуваннями у сумі 361817,9 тис. грн. Середня заробітна 

плата по галузі склала 8 090,20 грн.  

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв було спрямовано 9,3 % від 

загального обсягу видатків на утримання установ освіти або 39820,7 тис. грн.  

На харчування дітей у закладах дошкільної освіти витрачено 7080,5 тис. грн.  

На харчування учнів в закладах загальної середньої освіти витрачено 8725,5 тис. 

грн.   

На виконання статті 53 Закону України «Про освіту» в рамках створеного фонду 

загальнообов’язкового навчання за рахунок коштів загального фонду бюджету Київського 

району були проведені видатки у загальній сумі 322,4 тис. грн., в т.ч.: 

- виплачена матеріальна допомога 368-ми учням загальноосвітніх шкіл у розмірі 

600 грн. на загальну суму 220,8 тис. грн.; 

- придбане  взуття для 107 дітей-сиріт на суму 85,6 тис. грн.; 

- придбано 11 випускних костюмів на суму 16,0 тис. грн. 
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Також, установами освіти витрачені кошти спеціального фонду у загальній сумі 

50359,8 тис. грн., в тому числі: 

- за рахунок власних надходжень бюджетних установ – 35169,0 тис. грн.; 

- за рахунок дотації з міського бюджету – 3439,7 тис. грн.; 

- за рахунок коштів субвенцій – 11751,1 тис. грн., з них: субвенція на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у сумі 

1500,2 тис. грн.,  субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився 

на початок бюджетного періоду, - 9669,9 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на 

реалізацію програми «Спроможна школа для кращих результатів» - 532,0 тис. грн. та 

субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 

49,0 тис. грн. 

 

1.3.6. Аналіз стану управлінської діяльності. Проблемні питання та завдання 

на 2021 рік. 

Робота зі зверненнями громадян. 

У роботі зі зверненнями громадян та службовими листами працівники Управління 

освіти дотримуються вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента 

України від 02.02.2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування». 

До Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради  

протягом  12 місяців 2020 року надійшло 21 звернення громадян (за цей же період у 2019  

- 32).  

 Із них стосуються:  ЗДО – 5 (24  %), ЗЗСО – 15 (71 %), УО – 1 (5 %).  

3  (15 %) звернення, які надійшли до Управління освіти, відповідно до ст. 8 Закону 

України «Про звернення громадян» не підлягали розгляду як анонімні, зазначені 

звернення не містили обов’язкових реквізитів і з нього не можливо було встановити 

авторство. 

Звернень, що не відносяться до компетенції Управління освіти – 1 (5 %). 

За формою надходження:  поштою – 2,  електронною поштою – 10, на особистому 

прийомі – 9, через уповноважену особу, органи влади, засоби масової інформації,  від 

інших органів, установ, організацій звернень не було. 

 З ознакою надходження:  первинне – 21, повторних, дублетних,  неодноразових,  

масових  не було. 

За видами: пропозиція – 0, заява – 19, скарга – 2. 

За статтю авторів звернень: чоловіча – 4,  жіноча – 17. 

За суб’єктом:  індивідуальне – 14, колективне – 7. 

За типом: телеграма – 0, лист – 21, усне – 0. 

За категоріями авторів звернень: інші – 21, від учасників війни, дітей війни, 

інвалідів Великої Вітчизняної війни, інвалідів війни, учасників бойових дій, ветеранів 

праці, інвалідів  І групи, інвалідів  ІІ групи, інвалідів ІІІ групи, дітей-інвалідів, одиноких 

матерів,  матерів-героїнь, багатодітних  сімей, осіб, що потерпіли від Чорнобильської 

катастрофи, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Героїв України, 

Героїв  Радянського Союзу, Героїв  Соціалістичної Праці - 0.  

За соціальним станом авторів звернень: від робітників – 2, працівників бюджетної 

сфери – 0, інших – 19, від пенсіонерів, робітників, селян,   державних службовців, 

військовослужбовців, підприємців, безробітних, учнів, студентів, служителів релігійної 

організації, осіб, що позбавлена волі, осіб, воля яких обмежена,  - 0. 

За результатами розгляду: вирішено позитивно - 4, відмовлено у задоволенні - 4, 

дано роз’яснення  - 13, звернення, що повернуто авторові відповідно до статей 5 і 7 Закону 

України «Про звернення громадян» (393/96-ВР) - 0.  

Колективних звернень було – 7. З пільгових категорій громадян звернень не було. 
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Терміни розгляду звернень не порушено. 

За тематикою звернення розподіляються наступним чином: 

- щодо оцінювання учениці 10 класу ХЗОШ № 100 – 1; 

- щодо забезпечення належного захисту прав дітей 3-Б класу ХПЛ № 4  - 1; 

- щодо організації освітнього процесу та звітування з питання благодійних внесків 

у ДНЗ № 248  -1; 

- щодо порушень на думку заявника законодавства з боку завідувача   ДНЗ № 397 - 

1; 

- щодо підвищення рівня захворюваності учнів 2-А класу ХЗОШ № 52 – 1; 

- про можливі факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень (анонімні) – 3; 

- щодо агресивної поведінки вихованця групи № 2 ДНЗ № 4 – 1; 

- щодо зарахування дитини до ДНЗ № 396 на пільговій основі як внутрішньо 

переміщених осіб – 1; 

- щодо відзначення вчителя початкових класів ХЗОШ № 37 -1; 

- щодо порушення прав у спілкуванні з дитиною на території ДНЗ № 136 -1; 

- щодо допомоги в отриманні дубліката випускниці ХЗОШ № 110 -1; 

- щодо зарахування дитини до 1-го класу ХЛ № 107 – 1; 

- щодо перешкоджання в отриманні освіти у закладі освіти району – 1 (відповідно 

до ст. 7 Закону України «Про звернення громадян» звернення було надіслано для розгляду 

до Служби у справах дітей по Київському району Департаменту служб у справах дітей 

Харківської міської ради);  

- про надання роз’яснень стосовно призупинення навчання у 8- В класі  ХГ № 172 – 

1; 

- щодо придбання навчального обладнання для Нової Української школи ХГ № 172 

– 1; 

- щодо порушення роботи ДНЗ № 410 у період адаптивного карантину – 1; 

- щодо ситуації з учнем 1-Б класу ХГ № 172 – 1. 

- про надання довідки про трудовий стаж, заробітну платню, про переіменування з 

вказанням (рішення, наказу, номеру та дати ХЗОШ  № 110 – 1; 

- щодо роботи вчителя початкових класів ХЗОШ № 164 -1. 

Працівниками Управління освіти проводяться особисті прийоми, на яких ґрунтовно 

розглядаються питання та надається допомога у межах компетенції. 

Аналiз пiдсумкiв управлiння методичною роботою з педагогiчними кадрами 

показав, що Управління освіти в процесi своєї дiяльностi реалiзувало задачі, поставлені на 

початку навчального року. Освітнє середовище, створене  в районі,  сприяє підвищенню  

професійної майстерності педагогів, всебічному  розвитку  учнів  та  вихованців  закладів 

освіти району.  

Разом із тим,  виявлено  ряд  проблем: 

- залишається низькою  активність  участі  учителів  району  у  міському конкурсі  

«Кращий дистанційний курс»;   

- недостатнім є рівень підготовки учнів до участі у конкурсі «Учень року» у 

номінації «Лідер року»; 

- якість підготовки учнів  до участі в міських турнірах юних математиків, 

правознавців, хіміків потребує  підвищення; 

- організація  роботи  з  підготовки  учнів  до  Всеукраїнських учнівських олімпіад, 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН  потребує 

удосконалення - у  ряді   закладів  загальної середньої освіти району нового типу - відсутні 

переможці обласного етапу конкурсу  МАН  у  ЗЗСО №№ 4, 9, 133, 166, 170, ХПАХЛ, 

ХПНВК «Ліцей Професіонал»; переможці обласного  етапу  учнівських олімпіад у 

ХПАХЛ, ХПНВК «Ліцей Професіонал»;  
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- використання інноваційних технологій в освітньому процесі потребує активізації 

та удосконалення; 

- недостатній рівень  цифрової компетентності педагогів; 

- потребує  удосконалення проєктна діяльність школярів;  

- необхідним є осучаснення роботи шкільних музеїв.     

Таким чином, існує  необхідність  в  удосконаленні  методичної роботи, пошуку 

шляхів вирішення виявлених проблемних питань. 

Головна мета діяльності Управління освіти у 2021 році – створення умов для 

подальшого розвитку освітньої галузі Київського району відповідно до потреб та запитів 

громадян згідно із сучасними вимогами суспільства та реаліями часу.  

Основні завдання на 2021 рік:  

  - підвищення якості освіти, реалізація компетентнісного підходу в освітньому  

процесі, педагогіки  партнерства; 

-створення  умов  для  збереження, зміцнення та розвитку   духовного, 

емоційного, інтелектуального, особистісного та  фізичного   здоров’я  всіх  учасників 

освітнього  процесу; запобігання усім видам травматизму; забезпечення якісного 

харчування та медичного обслуговування учнів та вихованців закладів освіти району; 

- продовження роботи щодо забезпечення громадян якісною дошкільною освітою 

відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти; 

-оновлення освітніх ресурсів, поповнення технологічної бази закладів освіти; -

пошук і впровадження сучасних  та  ефективних  методів  навчання; 

-розвиток  цифрової компетентності  педагогів;  

-підвищення мотивації учнів  як  найважливішого чинника  для  навчання; 

-підвищення якості природничо-математичної освіти  шляхом  використання  в 

освітньому  процесі  методів  інтегрованого навчання,  дослідницьких методів навчання,  

віртуальних лабораторій, спеціальних web-сайтів тощо. 

-дотримання  наступності  між  дошкільною  та  усіма ланками  загальної 

середньої освіти; 

-створення сучасного освітнього середовища  Нової української школи; 

- активізація роботи щодо реалізації принципу наступності дошкільної та 

початкової ланок освіти відповідно до вимог Нової української школи; 

-удосконалення системи контролю та оцінювання якості дошкільної освіти, 

переорієнтація на гуманітарну експертизу діяльності  закладу дошкільної освіти; 

 -забезпечення впровадження в освітній процес закладів дошкільної освіти 

сучасних освітніх технологій;  

-створення умов для розвитку  творчого потенціалу  учнів та вихованців,  

навичок дослідницької та винахідницької діяльності; 

-урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді; 

-урізноманітнення засобів інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 

батьківської громадськості  з різних  питань  освітнього процесу. 
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РОЗДІЛ 2. РОБОТА З КАДРАМИ. 

2.1. Структура Управління освіти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління освіти - 1 

Заступник начальника 

Управління освіти - 1 

Централізована 

бухгалтерія 

Заступник головного 

бухгалтера–2 

Керівник групи – 4  

Бухгалтер – 31 

Центр освітніх 

технологій 

Завідувач – 1  

Методист – 14,5 

Секретар – 1 

Прибиральниця 

службових приміщень –  

0,5 

Головний бухгалтер - 1 

ЛКТО 

Завідувач – 1 

Методист – 1 

Інженер-програміст – 2 

Лаборант – 2 

 

Апарат Управління 

Головний спеціаліст - 6 

Господарча група 

Начальник – 1 

Економіст – 1 

Інженер – 3 

Інженер з охорони праці - 

1 

Завідувач господарства – 1 

Секретар – 1 

Водій – 1,5 

Прибиральниця службових 

приміщень – 1 



2.2. Графік роботи та прийому відвідувачів. 

 

Режим роботи – початок роботи о 8.00 

Перерва на обід – 12.00 – 12.45 

Кінець роботи – 17.00 (п’ятниця – 15.45) 

 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

Посада Години прийому 

відвідувачів 

Куценко  

Тетяна 

Володимирівна 

начальник Управління освіти 

адміністрації Київського района 

Харківської міської ради 

середа 14.00 – 17.00 

(прийом за попереднім 

записом) 

Ліпейко 

Володимир 

Іванович 

заступник начальника Управління 

освіти адміністрації Київського 

района Харківської міської ради 

середа 14.00 – 17.00 

 

Грінчук  

Світлана  

Ігорівна 

головний спеціаліст Управління 

освіти адміністрації Київського 

района Харківської міської ради 

п’ятниця 13.00 – 15.45 

 

Губарєва  

Інна  

Дмитрівна 

головний спеціаліст Управління 

освіти адміністрації Київського 

района Харківської міської ради 

четвер 14.00 – 17.00 

 

Лустенко  

Світлана 

 Іванівна 

головний спеціаліст Управління 

освіти адміністрації Київського 

района Харківської міської ради 

вівторок 14.00 – 17.00 

 

Петришена 

 Оксана 

Миколаївна 

головний спеціаліст Управління 

освіти адміністрації Київського 

района Харківської міської ради 

понеділок  14.00 – 17.00 

 

Черняк  

Вікторія 

Анатоліївна 

головний спеціаліст Управління 

освіти адміністрації Київського 

района Харківської міської ради 

середа 14.00 – 17.00 

 

Оробінський  

Ігор  

Сергійович 

головний спеціаліст Управління 

освіти адміністрації Київського 

района Харківської міської ради 

середа 14.00 – 17.00 

 

Марадудіна  

Алла  

Анатоліївна 

головний бухгалтер головний 

спеціаліст Управління освіти 

адміністрації Київського района 

Харківської міської ради 

 

середа 14.00 – 17.00 

 

Настенко  

Ірина  

Василівна 

Завідувач центру освітніх технологій 

Управління освіти адміністрації 

Київського района Харківської 

міської ради 

 

середа 14.00 – 17.00 

 

Лихольот 

 Ігор 

Володимирович 

Начальник господарчої групи  

Управління освіти адміністрації 

Київського района Харківської 

міської ради 

середа 14.00 – 17.00 
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2.3. Закріплення працівників Управління освіти – кураторів закладів 

 

Куратор ЗЗСО №№ ЗДО №№ ЗПО №№ 

Ліпейко В.І. № 133   

Настенко І.В. № 55 № 119  

Грінчук С.І. № 165,  № 166 № 222, № 395  

Губарєва І.Д. № 17,   № 62 № 2, № 22, № 25  

Лустенко С.І. № 158,  № 164 № 101, № 123  

Петришена О.М.  № 5, № 134 № 66, № 397   

Москалець Л.Г. № 16, № 107, 

«ОЧАГ» 

№ 382  

Сторожук Н.В. № 37, № 96, 

Старт-школа 

№ 4, № 242,  

Власенко Ю.О. № 1 № 87,   

Снурникова І.О. № 4  № 69 ЦДЮТ № 3 

Сиромятнікова Л.М. № 9, СЕПШ НУА № 248  

Єльникова М.П. № 36, ХАХЛ № 264  

Міцай О.В.  № 52   

Коваленко Т.М. № 100, № 110 № 374  

Нестеренко І.О. № 170 № 74, ТОВ 

«Монтессорі» 

 

Уляк Д.К. № 172, 

«Гравітація», 

«Професіонал» 

№ 108, № 396 КДЮСШ № 1,  

ЦПО «Вектор» 

Свідєрська Н.П.  № 413 КДЮСШ № 2, 

УВАГ, Школа 

мистецтв 

Черняк В.А.  № 109, № 180,  

№ 410, 464, 

дошкільний заклад 

«Олени 

Чернявської» 

 

Давидова І.О.  № 36, № 136, 

 № 370, № 373,  
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2.4. Розподіл посадових обов’язків працівників Управління освіти. 

 

Куценко Тетяна Володимирівна – начальник Управління освіти (725-24 - 94) 

 

Здійснює керівництво діяльністю Управління, розподіляє обов’язки між 

працівниками, очолює та координує їх роботу. 

Планує і координує діяльність Управління. 

Організовує роботу Управління щодо його ефективної взаємодії з іншими 

виконавчими органами міської ради, відповідними органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, закладами освіти щодо виконання завдань, покладених на 

Управління. 

Забезпечує виконання поставлених перед Управління завдань щодо реалізації 

державної політики у сфері освіти. 

Забезпечує дотримання трудової та виконавської дисципліни в Управлінні.  

Діє від імені Управління, представляє його інтереси у відносинах з органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, 

підприємствами, установами, організаціями, громадянами без доручення. 

Відкриває та закриває рахунки в органах Державної казначейської служби України 

та установах банків відповідно до законодавства України, має право першого підпису на 

банківських документах. 

Видає накази в межах своєї компетенції, організовує та контролює їх виконання. 

Організовує підготовку проєктів нормативних актів із питань, що належать до 

повноважень Управління. 

Затверджує посадові (робочі) інструкції працівників Управління, керівників 

підпорядкованих закладів освіти. 

Затверджує положення про підрозділи Управління. 

Вносить пропозицї щодо кошторису, граничної чисельності, фонду оплати праці 

працівників підвідомчих закладів освіти та внесення змін до підрозділів Управління. 

Планує потребу в коштах на відповідний бюджетний рік, вносить пропозиції щодо 

обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок 

коштів бюджету Харківської міської територіальної громади, аналізує їх використання. 

Розпоряджається коштами Управління в межах затвердженого кошторису. 

Укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Управління, видає 

довіреності. 

Готує та надає голові адміністрації Київського району Харківської міської ради 

необхідні матеріали для інформування мешканців району щодо виконання рішень 

Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та 

інших питань, які стосуються діяльності Управління. 

Призначає на посади та звільняє з посад працівників підрозділів Управління 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Надає керівництву міської ради в межах своїх повноважень пропозиції щодо 

призначення на посади, звільнення з посад та переміщення посадових осіб місцевого 

самоврядування Управління, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та застосування 

заходів дисциплінарних стягнень. 

Порушує перед Департаментом освіти Харківської міської ради клопотання про 

заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників закладів 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти району, що знаходяться в 

комунальній власності територіальної громади міста Харкова, та закладів професійно-

технічної освіти, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету Харківської 

міської територіальної громади. 

Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Управління 

відповідно до вимог законодавства України. 
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Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог, 

розглядає в установленому порядку звернення громадян. 

Інформує мешканців району про виконання рішень Харківської міської ради та її 

виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність у 

засобах масової інформації в межах своєї компетенції. 

Застосовує заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 

передбачених Законом України «Про запобігання корупції», у разі виникнення обставин, 

які свідчать про наявність у підлеглих осіб реального чи потенційного конфлікту 

інтересів. 

Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного 

законодавства України, а також виконує завдання, визначені рішеннями Харківської 

міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови. 

На час відсутності начальника Управління виконання його обов’язків покладається 

наказом голови адміністрації Київського району Харківської міської ради на одного з 

працівників Управління.   

                                          

Ліпейко Володимир Іванович –  заступник начальника Управління освіти 

(725-24-84) 

Здійснює: 

Керівництво діяльністю Управління освіти у межах, делегованих начальником 

Управління освіти. 

Забезпечення діяльності закладів освіти району щодо виконання вимог законів 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», 

«Про позашкільну освіту» та інших нормативно-правових актів у галузі освіти у межах 

компетенції Управління освіти. 

Зняття з контролю наказів, розпоряджень по Управлінню освіти. 

Підготовку до погодження статутів закладів освіти району. 

Організовує роботу Управління освіти щодо: 

Інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти. 

Атестації робочих місць. 

Укладання договорів оренди. 

Створення умов для підключення закладів освіти району до мережі Інтернет. 

Очолює та організовує роботу тендерного комітету Управління освіти. 

Вносить пропозиції щодо впорядкування мережі закладів освіти району; формує 

мережу закладів освіти району, готує відповідні рішення, розпорядження, накази; 

організовує роботу щодо сприяння фінансовому забезпеченню наявної мережі закладів 

освіти відповідно до законодавства України. 

Координує роботу щодо замовлення підручників для закладів освіти району; 

забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти підручниками та дидактичними 

матеріалами. 

Організовує та координує роботу щодо: 

Підготовки закладів освіти району до нового навчального року, складання актів 

готовності закладів освіти; зокрема до роботи в осінньо-зимовий період; проведення 

поточного та капітального ремонтів будівель та приміщень закладів освіти району. 

Харчування дітей у закладах освіти району. 

Виконання у закладах освіти району Закону України «Про звернення громадян», 

Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про запобігання 

корупції». 

Діяльності закладів освіти району з питань організації допризовної підготовки 

юнаків та викладання предмету «Захист України». 

Здійснює контроль за: 
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Дотриманням правил з протипожежної безпеки та виконанням заходів з техніки 

безпеки й охорони праці. 

Заходами з енергозбереження. 

Підготовкою звітів про виконання капітального ремонту вищестоящим 

організаціям. 

Листуванням з організаціями і підприємствами з питань діяльності  господарчої 

групи Управління освіти. 

Укладанням договорів оренди та їх виконанням. 

Виконанням державних, регіональних, міських, районних програм. 

Виконанням програми економічного і соціального розвитку Київського району 

щодо закладів освіти району. 

Виконанням наказів, розпоряджень, рішень колегії Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації,  Департаменту освіти Харківської міської 

ради та Адміністрації Київського району Харківської міської ради, які надходять  до 

Управління освіти. 

Виконанням плану роботи Управління освіти на місяць, рік. 

Роботою централізованої бухгалтерії, господарчої групи, лабораторії комп’ютерних 

технологій в освіті Управління освіти. 

Підготовкою  проєктів наказів щодо фінансово-господарської діяльності у межах 

своєї компетенції. 

Правильним використанням матеріальних коштів на потреби установи, своєчасним 

проведенням повної інвентаризації. 

Дотриманням затвердженого штатного розпису, посадових окладів, фонду 

заробітної плати, кошторису доходів та видатків, матеріальної та фінансової дисципліни. 

Організацією роботи щодо видачі документів іноземним громадянам про володіння 

державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкування, для порушення 

клопотання про прийняття до громадянства України. 

Фінансово-господарською діяльністю та дотриманням установчих документів 

закладів освіти. 

Роботою щодо матеріально-технічного забезпечення закладів дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти; введенням в дію їх нових приміщень, комплектуванням 

меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками 

тощо. 

Діяльністю Управління освіти щодо виконання Закону України «Про звернення 

громадян», Закону України «Про доступ до публічної інформації», Закону України «Про 

запобігання корупції». 

Недопущенням привілеїв чи обмежень (дискриммінації) за ознаками раси, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та 

соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними 

або іншими ознаками.  

Є уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Управлінні 

освіти. 

Є відповідальним з питань мобілізаційної роботи, відповідає за організацію 

розробки мобілізаційного плану. 

Відповідає за зберігання документів та інших матеріальних носіїв інформації, 

що містять службову інформацію. 

Бере участь у: 

Розробці проєктів розпоряджень міського голови, рішень місцевої ради з питань, 

що належать до компетенції Управління освіти. 

Підготовці районних програм, заходів щодо розвитку освіти у районі. 

Складанні плану соціально-економічного розвитку. 
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Розробляє заходи щодо подальшої інформатизації та комп’ютеризації освіти, 

забезпечення роботи районної комп’ютерної мережі. 

Забезпечує збереження та доповнення інформації в комп’ютерній мережі. 

Готує до підписання договори з підприємствами, установами, організаціями. 

Веде особистий прийом громадян з питань у межах компетенції. 

Готує і підписує документи в межах компетенції. 

Контролює та забезпечує оприлюднення: 

 Інформації щодо використання публічних коштів відповідно до Закону України 

«Про відкритість використання публічних коштів» на єдиному веб-порталі. 

Офіційної звітності та публічної інформації відповідно до вимог законодавства 

України. 

Аналізує у межах визначених повноважень: 

 Стан дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти у Київському району 

м. Харкова, хід виконання проєктів і міських програм щодо розвитку освіти, контроль за 

виконанням яких віднесено до компетенції Управління освіти, організовує і здійснює 

моніторинг виконання зазначених проєктів і програм у закладах освіти, вживає заходів 

щодо усунення негативних і розвитку позитивних тенденцій. 

Використання в закладах загальної середньої освіти фонду загального 

обов’язкового навчання, який формується за рахунок коштів бюджету Харківської міської 

територіальної громади, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з 

інших джерел для надання соціальної та матеріальної допомоги здобувачам освіти. 

Розглядає в межах повноважень та організовує своєчасний і якісний розгляд 

працівниками Управління освіти запитів на публічну інформацію, звернень від органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, 

установ, організацій, громадян з питань, що належать до компетенції Управління освіти, у 

разі потреби вживає заходи щодо усунення причин, які зумовили їх появу. Забезпечує 

підготовку за результатами їх розгляду проєктів відповідей. 

Організовує у межах визначених повноважень листування з відповідними органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями з питань, що належать до повноважень Управління освіти. 

Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти у 

межах наданих повноважень, аналізує їх використання. 

Забезпечує дотримання трудової та виконавської дисципліни в Управлінні освіти у 

межах повноважень. 

Заміщує начальника Управління освіти на час його відсутності, виконує обов’язки 

начальника Управління освіти у разі його відсутності. 

Представляє і захищає інтереси Управління освіти за дорученням начальника 

Управління освіти та наявності відповідної довіреності, оформленої відповідно до 

чинного законодавства для здійснення представництва та захисту інтересів Управління 

освіти у судах загальної юрисдикції: адміністративних та господарських судах у першій, 

апеляційній та касаційній інстанціях, та забезпечує виконання: 

Повноважень щодо ведення справи в судах, а саме: має право вчиняти в судах, від 

імені Управління освіти, всі процесуальні дії, надані законом (окрім обмежень, зазначених 

у п. 2.24.2) позивачу, відповідачу, третій особі; підписувати та подавати від імені 

Управління освіти позови, заяви, подання, клопотання, заперечення, відзиви, скарги на 

рішення судів; завіряти копії документів;  право отримувати рішення суду та різного роду 

довідки та документи, а також виконувати всі інші необхідні дії, пов’язані з виконанням 

довіреності. 

Обмежень, а саме не має права: на визнання позову (повністю або частково); 

укладання мирової угоди; повної або часткової відмови від позовних вимог та скарг на 

рішення суду; представництво Управління освіти у процедурі врегулювання спору за 
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участю судді. Дані повноваження можуть бути надані окремою довіреністю начальника 

Управління освіти. 

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які йому було 

довірено або які стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків. 

Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Виконує: 

Вимоги з охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, 

передбачені відповідними правилами та інструкціями. 

Обов’язки посадової особи місцевого самоврядування, що передбачені ст. 8 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

Інші доручення та розпорядження начальника Управління освіти. 

 

Грінчук Світлана Ігорівна –  головний спеціаліст Управління освіти (725-23-22) 

Здійснює забезпечення діяльності закладів освіти району щодо виконання вимог 

законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну 

освіту» та інших нормативно-правових актів у галузі освіти у межах компетенції. 

Є відповідальним за ведення Реєстру даних дітей шкільного віку та учнів, 

які проживають чи перебувають у межах Київського району міста Харкова (далі - Реєстр). 

Забезпечує: 

Виконання Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684. 

Внесення інформації до Реєстру та підтримує його в актуальному стані. 

Здійснення обробки та захисту персональних даних дітей шкільного віку та учнів 

під час їх обліку відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

Організовує та здійснює координацію роботи щодо обліку дітей шкільного віку, які 

проживають або перебувають на території Київського району, контролює ведення обліку 

учнів. 

Вивчає здійснення управлінської діяльності у закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти; аналізує та узагальнює матеріали. 

Проводить вивчення окремих напрямків роботи закладів загальної середньої освіти 

та готує проєкти наказів Управління освіти за напрямками своєї роботи.  

Готує та надає статистичний звіт про кількість дітей шкільного віку за формою та у 

порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки України. 

Організовує, координує та здійснює моніторинг роботи закладів загальної 

середньої освіти району щодо: 

Обліку руху учнів у закладах освіти. 

Виконання Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684. 

Проводить консультації, надає методичну, практичну допомогу керівникам і 

педагогічним працівникам закладів освіти з питань, які належать до компетенції 

головного спеціаліста згідно з даною посадовою інструкцією. 

Відповідає за підготовку та своєчасне надання листів щодо виконання доручень за 

підсумками проведення нарад з керівниками місцевих органів управління у сфері освіти. 

Готує проєкти наказів голови адміністрації Київського району Харківської міської 

ради про закріплення за закладами загальної середньої освіти території обслуговування, 

відповідно до якої ведеться облік дітей шкільного віку й учнів, крім встановлених 

законодавством України випадків. 

Готує та в установленому порядку надає статистичну звітність про стан і розвиток 

освіти у районі у межах компетенції. 

Забезпечує функціонування необхідних інформаційних баз даних щодо 

удосконалення роботи адміністрацій закладів освіти з питань управління освітнім 

процесом. 
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Збирає та узагальнює інформаційні матеріали про стан роботи закладів освіти з 

питань, які належать до компетенції головного спеціаліста згідно з даною посадовою 

інструкцією.  

Звітує перед посадовими особами та органами вищого рівня відповідно до запитів, 

форм, інструкцій і встановленої періодичної звітності. 

Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів роботи за 

напрямом роботи, визначеним даною посадовою інструкцією. 

Бере участь за дорученням начальника Управління освіти в організації та 

проведенні нарад з питань, що належать до його повноважень. 

Розглядає запити на публічну інформацію, листи та звернення юридичних та 

фізичних осіб, відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

з питань, що належать до його повноважень. 

Бере участь у розробці організаційно-методичних документів, проводить аналіз 

документів, що стосуються напряму роботи, визначеного даною посадовою інструкцією.  

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які йому було 

довірено або які стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків. 

Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Заміщує на період тимчасової відсутності іншого головного спеціаліста Управління 

освіти за дорученням керівництва Управління освіти. 

Виконує: 

Вимоги з охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, 

передбачені відповідними правилами та інструкціями. 

Обов'язки посадової особи місцевого самоврядування, що передбачені ст. 8 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

Інші доручення та розпорядження начальника Управління освіти. 

 

Губарєва Інна Дмитрівна –  головний спеціаліст Управління освіти (725-24-86) 

Здійснює: 

Забезпечення діяльності закладів освіти району щодо виконання вимог законів 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» 

та інших нормативно-правових актів у галузі освіти у межах компетенції. 

Загальний контроль за виконанням працівниками Управління освіти планів роботи 

на місяць, рік. 

Забезпечує реалізацію наказів, рішень, розпоряджень, контроль за виконанням яких 

на неї покладено. 

Організовує та здійснює моніторинг роботи адміністрацій закладів загальної 

середньої освіти щодо: 

Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед випускників та їх батьків 

щодо зовнішнього незалежного оцінювання. 

Попередження дитячого травматизму під час освітнього процесу та у позаурочний 

час. 

Порядку розслідування нещасних випадків, що сталися з учнями та вихованцями 

під час освітнього процесу. 

Медичного обслуговування. 

Літнього відпочинку та оздоровлення дітей. 

Цивільного захисту. 

Організовує та координує: 

Роботу керівників закладів освіти, педагогічних працівників – старших 

інструкторів, інструкторів, чергових на пунктах тестування, закріплених за Управлінням 

освіти. 

Роботу закладів загальної середньої освіти району щодо дотримання санітарного 

законодавства України з організації харчування з Управлінням державного нагляду за 
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дотриманням санітарного законодавства в м. Харкові Головного управління 

Держпродспоживслужби в Харківській області. 

Вивчає здійснення управлінської діяльності закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти з питань: 

Організації медичного обслуговування. 

Оздоровлення та відпочинку дітей. 

Цивільного захисту. 

Здійснює моніторинг щодо: 

Організації та якості медичного обслуговування, оснащення медичних кабінетів у 

закладах загальної середньої та позашкільної освіти. 

Нормативності ведення ділової документації у закладах освіти. 

Організації оздоровлення і відпочинку дітей у закладах освіти. 

Організації цивільного захисту. 

Оформлення свідоцтв про здобуття повної загальної середньої освіти та свідоцтв 

про здобуття базової середньої освіти. 

Складає списки педагогічних працівників, які залучені до проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

Координує діяльність адміністрацій закладів загальної середньої освіти щодо 

оформлення замовлень на виготовлення документів про освіту; організовує замовлення, 

видачу та облік документів про освіту закладам загальної середньої освіти комунальної 

форми власності; сприяє забезпеченню закладів загальної середньої освіти документами 

про освіту, дублікатами документів про освіту. 

Забезпечує ведення відповідної документації щодо реєстрації пропозицій, заяв і 

скарг громадян, відповідей на звернення громадян; реєстрації запитів на публічну 

інформацію. 

Здійснює координацію роботи закладів освіти з питань організації та проведення 

екскурсій, подорожей, туристських походів; забезпечує моніторинг за роботою 

адміністрацій закладів освіти району з питань організації екскурсій, подорожей за межі 

міста, області, держави та дотриманням ними нормативних вимог при оформленні 

відповідних документів. 

Узагальнює пропозиції та формує річний план роботи Управління освіти на рік, 

місяць. 

Організовує та контролює виконання доручень Департаменту освіти Харківської 

міської ради, рішень колегії Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації та надає відповідні звіти. 

Відповідає за прийом заяв від учасників освітнього процесу щодо проявів булінгу у 

закладах освіти або заяв про відмову у реагуванні на випадки булінгу. 

Здійснює моніторинг роботи адміністрацій закладів освіти району 

щодо правильного та своєчасного розслідування і обліку нещасних випадків, що сталися 

із здобувачами освіти, а також щодо проведення заходів з питань попередження нещасних 

випадків у закладах освіти району. 

Забезпечує своєчасне інформування адміністрацій закладів освіти з питань 

управління освітнім процесом. 

Здійснює моніторинг: 

Створення безпечних умов для навчання і праці учасників освітнього процесу у 

закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. 

Роботи щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності, санітарного режиму у 

закладах освіти. 

Вносить пропозиції щодо організації медичного обслуговування здобувачів освіти 

у закладах загальної середньої та позашкільної освіти, здійснення відпочинкових та 

оздоровчих заходів. 
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Відповідає за розробку документів мобілізаційного плану щодо переведення 

управління на режим роботи в умовах особливого періоду, оповіщення закладів загальної 

середньої освіти району. 

Готує та в установленому порядку надає статистичну звітність про стан і розвиток 

освіти у районі у межах компетенції. 

Забезпечує функціонування необхідних інформаційних баз даних щодо 

удосконалення роботи адміністрацій закладів освіти з питань управління освітнім 

процесом. 

Збирає та узагальнює інформаційні матеріали про стан роботи закладів освіти з 

питань, які належать до компетенції головного спеціаліста згідно з даною посадовою 

інструкцією.  

Звітує перед посадовими особами та органами вищого рівня відповідно до запитів, 

форм, інструкцій і встановленої періодичної звітності. 

Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів роботи за 

напрямом роботи, визначеним даною посадовою інструкцією. 

Бере участь за дорученням начальника Управління освіти в організації та 

проведенні конференцій, семінарів, нарад з питань, що належать до компетенції 

Управління освіти. 

Розглядає запити на публічну інформацію, листи та звернення юридичних та 

фізичних осіб, відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

з питань, що належать до його повноважень. 

Бере участь у розробці організаційно-методичних документів, проводить аналіз 

документів, що стосуються напряму роботи, визначеного даною посадовою інструкцією.  

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які йому було 

довірено або які стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків. 

Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Заміщує на період тимчасової відсутності іншого головного спеціаліста Управління 

освіти за дорученням керівництва Управління освіти. 

Виконує: 

Вимоги з охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, 

передбачені відповідними правилами та інструкціями. 

Обов'язки посадової особи місцевого самоврядування, що передбачені ст. 8 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

Інші доручення та розпорядження начальника Управління освіти. 

 

Лустенко Світлана Іванівна –  головний спеціаліст Управління освіти    

(725-24-86) 

Здійснює забезпечення діяльності закладів освіти району щодо виконання вимог 

законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну 

освіту» та інших нормативно-правових актів у галузі освіти у межах компетенції. 

Організовує роботу адміністрацій закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти щодо: 

Початку та закінчення навчального року. 

Проведення державної підсумкової атестації. 

Звільнення учнів 9-х, 11-х класів від державної підсумкової атестації. 

Виконання доручень Департаменту освіти Харківської міської ради, Департаменту 

науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. 

Здійснює моніторинг роботи адміністрацій закладів загальної середньої освіти 

щодо: 

Індивідуального навчання (екстернат, сімейна (домашня) форма, педагогічний 

патронаж). 

Інклюзивного навчання. 
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Конкурсного приймання учнів до закладів освіти. 

Веде облік наказів начальника Управління освіти з основної діяльності та наказів 

начальника Управління освіти з адміністративно-господарчої діяльності. 

Вивчає здійснення управлінської діяльності у закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти; аналізує та узагальнює матеріали. 

Проводить вивчення окремих напрямків роботи закладів загальної середньої освіти 

та готує проєкти наказів Управління освіти щодо: 

Організації початку та закінчення навчального року. 

Дотримання нормативних вимог до складання розкладу державної підсумкової 

атестації, складу комісій для її проведення. 

Ведення обов’язкової шкільної документації. 

Готує: 

Статистичні звіти за формами № ЗНЗ-1, № 76-РВК з додатками. 

Звіти про проведення державної підсумкової атестації. 

Інформацію про звільнення від державної підсумкової атестації. 

Організовує, координує та здійснює моніторинг роботи закладів загальної 

середньої освіти району щодо оформлення та отримання єдиного електронного квитка для 

пільгового проїзду учнів у метро, трамваї, тролейбусі в м. Харкові. 

Веде протоколи апаратних нарад з працівниками апарату та керівниками 

структурних підрозділів Управління освіти і відповідний журнал реєстрації.  

Організовує роботу щодо видачі документів іноземним громадянам про володіння 

державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для порушення клопотання про 

прийняття до громадянства України; у складі комісії визначає рівень володіння 

державною мовою іноземними громадянами, які мають намір порушити клопотання 

про прийняття громадянства України, та веде відповідну документацію. 

Бере участь у формуванні мережі закладів освіти, підготовці проєктів відповідних 

рішень. 

Здійснює моніторинг дотримання у закладах освіти законодавчих вимог у сфері  

запобігання та протидії проявам булінгу; розглядає скарги про відмову в реагуванні 

на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти закладів загальної середньої 

та позашкільної освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та готує і надає 

пропозиції за результатами розгляду таких скарг. 

Здійснює супровід проведення ліцензування освітньої діяльності, інституційного 

аудиту закладів освіти, веденню обліку і складанню звітів із цих питань у межах 

компетенції. 

Організовує у межах компетенції роботу щодо підготовки стратегій розвитку 

закладів загальної середньої освіти, аналізує їх та подає на затвердження. 

Організовує у межах компетенції роботу щодо підготовки стратегій розвитку 

закладів загальної середньої освіти, аналізує їх та подає на затвердження. 

Готує та в установленому порядку надає статистичну звітність про стан і розвиток 

освіти у районі у межах компетенції. 

Забезпечує функціонування необхідних інформаційних баз даних щодо 

удосконалення роботи адміністрацій закладів освіти з питань управління освітнім 

процесом. 

Збирає та узагальнює інформаційні матеріали про стан роботи закладів освіти з 

питань, які належать до компетенції головного спеціаліста згідно з даною посадовою 

інструкцією.  

Звітує перед посадовими особами та органами вищого рівня відповідно до запитів, 

форм, інструкцій і встановленої періодичної звітності. 

Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів роботи за 

напрямом роботи, визначеним даною посадовою інструкцією. 



 

 

78 

Бере участь за дорученням начальника Управління освіти в організації та 

проведенні нарад з питань, що належать до його повноважень. 

Розглядає запити на публічну інформацію, листи та звернення юридичних та 

фізичних осіб, відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

з питань, що належать до його повноважень. 

Бере участь у розробці організаційно-методичних документів, проводить аналіз 

документів, що стосуються напряму роботи, визначеного даною посадовою інструкцією.  

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які йому було 

довірено або які стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків. 

Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Заміщує на період тимчасової відсутності іншого головного спеціаліста Управління 

освіти за дорученням керівництва Управління освіти. 

Виконує: 

Вимоги з охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, 

передбачені відповідними правилами та інструкціями. 

Обов'язки посадової особи місцевого самоврядування, що передбачені ст. 8 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

Інші доручення та розпорядження начальника Управління освіти. 

 

Оробінський Ігор Сергійович –  головний спеціаліст Управління освіти 

(725-24-88) 

Здійснює забезпечення діяльності закладів освіти району щодо виконання вимог 

законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про позашкільну 

освіту» та інших нормативно-правових актів у галузі освіти у межах компетенції. 

Забезпечує: 

Контроль за виконанням законів України та інших нормативних документів з 

питань публічних закупівель. 

Складання та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, 

визначених Законом України «Про публічні закупівлі». 

Рівні умови для всіх учасників процедури закупівель. 

Організацію та проведення спрощених закупівель відповідно до Положення про 

уповноважену особу (осіб) Управління освіти. 

Аналізує виконання договорів, укладених відповідно до Закону України «Про 

публічні закупівлі». 

Здійснює: 

Оприлюднення інформації та звітування щодо публічних закупівель. 

Організацію та проведення публічних закупівель щодо матеріально-технічного 

забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти; придбання 

меблів, відповідного обладнання, навчально-методичних посібників, підручників, 

дидактичних матеріалів тощо. 

Відповідає за оприлюднення публічної інформації у формі відкритих даних 

на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на Веб-порталі відкритих даних 

Харкова; інформації про проведення публічних закупівель на сайті Управління освіти. 

Виконує завдання та обов’язки як член тендерного комітету Управління освіти, 

передбачені Положенням про тендерний комітет Управління освіти. 

Здійснює ведення та оформлення протоколів засідань тендерного комітету 

Управління освіти; розробку та оформлення тендерної документації; розміщення 

інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через 

авторизовані електронні майданчики. 

Проводить вивчення окремих напрямків роботи закладів освіти та готує проєкти 

наказів Управління освіти за напрямками своєї роботи.  
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Проводить консультації, надає методичну, практичну допомогу керівникам і 

педагогічним працівникам закладів освіти з питань, які належать до компетенції 

головного спеціаліста згідно з даною посадовою інструкцією. 

Готує та в установленому порядку надає статистичну звітність про стан і розвиток 

освіти у районі у межах компетенції. 

Забезпечує функціонування необхідних інформаційних баз даних щодо 

удосконалення роботи адміністрацій закладів освіти з питань управління освітнім 

процесом. 

Збирає та узагальнює інформаційні матеріали про стан роботи закладів освіти з 

питань, які належать до компетенції головного спеціаліста згідно з даною посадовою 

інструкцією.  

Звітує перед посадовими особами та органами вищого рівня відповідно до запитів, 

форм, інструкцій і встановленої періодичної звітності. 

Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів роботи за 

напрямом роботи, визначеним даною посадовою інструкцією. 

Бере участь за дорученням начальника Управління освіти в організації та 

проведенні нарад з питань, що належать до його повноважень. 

Розглядає запити на публічну інформацію, листи та звернення юридичних та 

фізичних осіб, відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

з питань, що належать до його повноважень. 

Бере участь у розробці організаційно-методичних документів, проводить аналіз 

документів, що стосуються напряму роботи, визначеного даною посадовою інструкцією.  

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які йому було 

довірено або які стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків. 

Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Заміщує на період тимчасової відсутності іншого головного спеціаліста Управління 

освіти за дорученням керівництва Управління освіти. 

Виконує: 

Вимоги з охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, 

передбачені відповідними правилами та інструкціями. 

Обов'язки посадової особи місцевого самоврядування, що передбачені ст. 8 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

Інші доручення та розпорядження начальника Управління освіти. 

 

Петришена Оксана Миколаївна –  головний спеціаліст Управління освіти 

(725-24-88) 

Здійснює забезпечення діяльності закладів освіти району щодо виконання вимог 

трудового законодавства, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та інших нормативно-

правових актів у галузі освіти у межах компетенції. 

Готує проєкти наказів, оформлює відповідні документи щодо: 

Укладання трудового договору, переведення та звільнення працівників Управління 

освіти. 

Виходу на роботу працівників Управління освіти та керівників закладів освіти у 

вихідні, святкові та неробочі дні та надання днів відпочинку за роботу у зазначені дні. 

Внесення змін до наказів з кадрових питань та трудових книжок працівників 

Управління освіти.  

Преміювання посадових осіб місцевого самоврядування Управління освіти. 

Дозволу на проведення педагогічної роботи працівникам структурних підрозділів 

та посадовим особам місцевого самоврядування Управління освіти. 

Організовує роботу щодо проведення: 

Атестації посадових осіб місцевого самоврядування Управління освіти. 



 

 

80 

Щорічної оцінки виконання посадовими особами місцевого самоврядування 

Управління освіти покладених на них посадових обов’язків і завдань. 

Здійснює: 

Заходи щодо складання банку даних на резерв посадових осіб місцевого 

самоврядування Управління освіти. 

Оформлення, ведення, облік та зберігання трудових книжок посадових осіб 

місцевого самоврядування, працівників структурних підрозділів Управління освіти та 

керівників закладів освіти району. 

Формування, ведення, облік та зберігання особових справ посадових осіб місцевого 

самоврядування, працівників централізованої бухгалтерії Управління освіти, керівників 

закладів освіти району. 

Оформлення особових карток посадових осіб місцевого самоврядування 

Управління освіти. 

Оформлення посадових інструкцій посадових осіб місцевого самоврядування та 

працівників Управління освіти. 

Аналізує стан кадрового забезпечення закладів освіти району. 

Організовує роботу щодо подання суб’єктами декларування Управління освіти 

декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. 

Здійснює організаційну роботу щодо: 

Укладання, переукладання та продовження терміну дії контрактів з керівниками 

закладів дошкільної та позашкільної освіти району. 

Призначення керівників закладів загальної середньої освіти району за результатами 

конкурсів. 

Здійснює моніторинг управлінської діяльності у закладах освіти району з питань 

організації роботи з кадрами та дотримання ними положень нормативних документів. 

Є відповідальною за ведення військового обліку та бронювання в Управлінні 

освіти. 

Координує роботу адміністрацій закладів освіти у межах своєї компетенції.  

Проводить консультації, надає методичну, практичну допомогу керівникам і 

педагогічним працівникам закладів освіти з питань, які належать до компетенції 

головного спеціаліста згідно з даною посадовою інструкцією. 

Відповідає за використання, обробку та забезпечення захисту бази персональних 

даних з кадрового обліку. 

Збирає та узагальнює інформаційні матеріали про стан роботи закладів освіти з 

питань, які належать до компетенції головного спеціаліста згідно з даною посадовою 

інструкцією. 

Готує та своєчасно подає статистичні звіти (форма 83-РВК, якісний склад 

Управління освіти). 

Відповідає за: 

Ведення книг наказів начальника Управління освіти з особового складу тривалого 

та тимчасового строків зберігання. 

Організацію розробки документів з праці та кадрів мобілізаційного плану. 

Готує і підписує документи у межах своєї компетенції. 

Оформлює та надає до Департаменту освіти Харківської міської ради клопотання 

про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників закладів 

освіти району, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста 

Харкова. 

Прогнозує потребу закладів освіти району в педагогічних працівниках 

і спеціалістах; формує заявки на додаткову потребу в педагогічних кадрах для закладів 

освіти району. 
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Готує та в установленому порядку надає статистичну звітність про стан і розвиток 

освіти у районі у межах компетенції. 

Забезпечує функціонування необхідних інформаційних баз даних щодо 

удосконалення роботи адміністрацій закладів освіти з питань управління освітнім 

процесом. 

Збирає та узагальнює інформаційні матеріали про стан роботи закладів освіти з 

питань, які належать до компетенції головного спеціаліста згідно з даною посадовою 

інструкцією.  

Звітує перед посадовими особами та органами вищого рівня відповідно до запитів, 

форм, інструкцій і встановленої періодичної звітності. 

Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів роботи за 

напрямом роботи, визначеним даною посадовою інструкцією. 

Бере участь за дорученням начальника Управління освіти в організації та 

проведенні нарад з питань, що належать до його повноважень. 

Розглядає запити на публічну інформацію, листи та звернення юридичних та 

фізичних осіб, відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

з питань, що належать до його повноважень. 

Бере участь у розробці організаційно-методичних документів, проводить аналіз 

документів, що стосуються напряму роботи, визначеного даною посадовою інструкцією.  

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які йому було 

довірено або які стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків. 

Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Заміщує на період тимчасової відсутності іншого головного спеціаліста Управління 

освіти за дорученням керівництва Управління освіти. 

Виконує: 

Вимоги з охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, 

передбачені відповідними правилами та інструкціями. 

Обов'язки посадової особи місцевого самоврядування, що передбачені ст. 8 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

Інші доручення та розпорядження начальника Управління освіти. 

 

Черняк Вікторія Анатоліївна –  головний спеціаліст Управління освіти 

(725-24-84) 

Здійснює: 

Забезпечення діяльності закладів освіти району щодо виконання вимог законів 

України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових актів 

у галузі освіти у межах компетенції. 

Організацію у межах компетенції виконання державних, обласних програм, розділу 

«Дошкільна освіта» та підрозділу «Організація харчування учнів і вихованців» 

Комплексної програми розвитку освіти міста Харкова на 2018-2022 роки, підготовку звітів 

щодо їх виконання у закладах дошкільної освіти району. 

Забезпечення діяльності закладів дошкільної освіти району з питань організації 

роботи щодо забезпечення належних умов для дітей, їх медичного обслуговування та 

харчування у закладах дошкільної освіти району. 

Організує та координує роботу закладів дошкільної освіти району щодо: 

Проведення обліку дітей дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної 

освіти.  

Переходу закладів дошкільної освіти на літній режим функціонування. 

Проведення самоекспертизи управління освітнім процесом у закладах дошкільної 

освіти. 

Вивчає: 



 

 

82 

Здійснення управлінської діяльності у закладах дошкільної освіти району; аналізує 

та узагальнює матеріали. 

Роботу керівників закладів дошкільної освіти району та надає їм допомогу з питань 

управління. 

Здійснює моніторинг роботи закладів дошкільної освіти району щодо: 

Виконання вимог Закону України «Про дошкільну освіту». 

Організації освітнього процесу у закладах дошкільної освіти. 

Стану відвідування дітьми закладів дошкільної освіти. 

Стану захворюваності дітей у закладах дошкільної освіти. 

Організації харчування у закладах дошкільної освіти. 

Складання річних планів роботи закладів дошкільної освіти. 

Обліку дітей дошкільного віку в районі. 

Організації та якості медичного обслуговування, оснащення медичних кабінетів у 

закладах дошкільної освіти. 

Забезпечує реалізацію програм щодо розвитку дошкільної освіти в районі. 

Координує роботу адміністрацій та педагогічних працівників закладів освіти 

району щодо виконання вимог Базового компоненту дошкільної освіти. 

Здійснює отримання і узагальнення інформації про організацію освітнього процесу 

у закладах дошкільної освіти, зміни у мережі закладів дошкільної освіти, кількість дітей, 

охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою, влаштування дітей у санаторні 

дошкільні заклади. 

Готує статистичні звіти щодо функціонування закладів дошкільної освіти району; 

організації дошкільної освіти у районі. 

Здійснює організаційну та технічну роботу з підготовки колегій Управління освіти 

за участю керівників закладів дошкільної освіти. 

Організовує проведення семінарів, нарад для керівників та вихователів-методистів 

закладів дошкільної освіти; педагогічних майстерень працівників закладів дошкільної 

освіти з розвитку мовлення. 

Здійснює: 

Підготовку проєктів наказів Управління освіти з питань, визначених даною 

інструкцією. 

Прийом громадян з питань, визначених даною інструкцією. 

Зідйснює моніторинг нормативності складання номенклатур справ закладів 

дошкільної освіти району та вживає організаційні заходи щодо подання їх на розгляд 

експертної комісії Управління освіти для погодження. 

Організовує та забезпечує роботу районної школи кадрового резерву на заміщення 

посад керівників закладів дошкільної освіти. 

Здійснює забезпечення діяльності закладів освіти району щодо актуальності 

та достовірності відомостей у базах даних програмного комплексу «КУРС: Дошкілля». 

Є адміністратором Єдиного Реєстру системи Електронна реєстрація в дошкільні 

навчальні заклади та відповідає за реєстрацію дітей у заклади дошкільної освіти району. 

Аналізує стан дошкільної освіти у Київському районі. 

Готує проєкти наказів голови адміністрації Київського району Харківської міської 

ради про закріплення за закладами дошкільної освіти території обслуговування, 

відповідно до якої ведеться облік дітей дошкільного віку, крім встановлених 

законодавством України випадків. 

Сприяє проведенню ліцензування освітньої діяльності, інституційного аудиту 

закладів освіти, веденню обліку і складанню звітів із цих питань у межах компетенції.  

Здійснює моніторинг за дотримання у закладах дошкільної освіти законодавчих 

вимог у сфері  запобігання та протидії проявам булінгу; розглядає скарги про відмову в 

реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти закладів 
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дошкільної освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та готує і надає 

пропозиції за результатами розгляду таких скарг. 

Відповідає за роботу з обліку дітей від народження до шести (семи) років; 

організовує та здійснює координацію роботи щодо обліку дітей дошкільного віку, які 

проживають або перебувають на території Київського району; контролює ведення обліку 

вихованців. 

Вносить пропозиції щодо організації медичного обслуговування здобувачів освіти 

у закладах дошкільної освіти, здійснення відпочинкових та оздоровчих заходів. 

Вносить пропозиції щодо організації медичного обслуговування здобувачів освіти 

у закладах дошкільної освіти, здійснення відпочинкових та оздоровчих заходів. 

Організовує у межах компетенції роботу щодо підготовки стратегій розвитку 

закладів дошкільної освіти, аналізує їх. 

Організує та координує роботу вчителів-логопедів закладів освіти району. 

Проводить консультації, надає методичну, практичну допомогу керівникам і 

педагогічним працівникам закладів освіти з питань, які належать до компетенції 

головного спеціаліста згідно з даною посадовою інструкцією.  

Відповідає за розробку документів мобілізаційного плану щодо переведення 

управління на режим роботи в умовах особливого періоду, оповіщення закладів 

дошкільної освіти району. 

Готує та в установленому порядку надає статистичну звітність про стан і розвиток 

освіти у районі у межах компетенції. 

Збирає та узагальнює інформаційні матеріали про стан роботи закладів освіти з 

питань, які належать до компетенції головного спеціаліста згідно з даною посадовою 

інструкцією.  

Звітує перед посадовими особами та органами вищого рівня відповідно до запитів, 

форм, інструкцій і встановленої періодичної звітності. 

Розробляє поточні та бере участь у підготовці перспективних планів роботи за 

напрямом роботи, визначеним даною посадовою інструкцією. 

Бере участь за дорученням начальника Управління освіти в організації та 

проведенні нарад з питань, що належать до його повноважень. 

Розглядає запити на публічну інформацію, листи та звернення юридичних та 

фізичних осіб, відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування 

з питань, що належать до його повноважень. 

Бере участь у розробці організаційно-методичних документів, проводить аналіз 

документів, що стосуються напряму роботи, визначеного даною посадовою інструкцією. 

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які йому було 

довірено або які стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків. 

Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Заміщує на період тимчасової відсутності іншого головного спеціаліста Управління 

освіти за дорученням керівництва Управління освіти. 

Виконує: 

Вимоги з охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, 

передбачені відповідними правилами та інструкціями. 

Обов'язки посадової особи місцевого самоврядування, що передбачені ст. 8 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування». 

Інші доручення та розпорядження начальника Управління освіти. 

 

Настенко Ірина Василівна –  завідувач центру освітніх технологій Управління 

освіти (725-08-70) 

Здійснює: 

Забезпечення діяльності закладів освіти району щодо виконання вимог законів 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», 
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«Про позашкільну освіту» та інших нормативно-правових актів у галузі освіти в межах 

компетенції центру освітніх технологій Управління освіти. 

Загальне керівництво діяльністю центру освітніх технологій Управління освіти, 

очолює, координує роботу працівників центру освітніх технологій та контролює 

виконання ними посадових обов’язків і правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Забезпечує ефективну роботу центру освітніх технологій за всіма напрямками 

діяльності, визначеними у Положенні про центр освітніх технологій Управління освіти.  

Координує, відповідно до функціональних завдань, покладених на центр освітніх 

технологій, розробку комплексних заходів, проєктів, програм, аналітичних матеріалів, 

тощо. 

Організує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками 

центру освітніх технологій звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, 

установ, організацій, тощо з напрямків діяльності центру освітніх технологій. 

Подає рекомендації і пропозиції начальнику Управління освіти щодо підбору 

і розстановки кадрів центру освітніх технологій. 

Здійснює розподіл обов’язків між працівниками центру освітніх технологій 

Управління освіти, розробляє посадові та робочі інструкції. 

Координує: 

Роботу щодо підвищення професійного рівня, своєчасної перепідготовки на курсах 

підвищення кваліфікації, проведення атестації працівників центру освітніх технологій. 

Роботу районних методичних об’єднань учителів фізики, інформатики. 

Планує роботу центру освітніх технологій. 

Узагальнює і вносить пропозиції щодо поліпшення форм і змісту проведення 

конференцій, семінарів для працівників освіти району, у тому числі керівників закладів 

освіти та їх заступників. 

Здійснює і забезпечує зв'язок з комунальним вищим навчальним закладом 

«Харківська академія неперервної освіти», комунальним закладом «Харківський центр 

професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради», з іншими 

педагогічними організаціями, центрами, фондами, тощо. 

Забезпечує роботу щодо організації діяльності методичних об'єднань, вносить 

рекомендації щодо поліпшення методичної роботи з педагогічними кадрами. 

Надає методичну та консультативну допомогу керівникам і педагогічним 

працівникам закладів освіти району: 

З питань розробки навчальних планів. 

Модернізації змісту, методів та форм викладання фізики, інформатики. 

Консультує методистів, керівників районних методичних об'єднань з питань 

розробки і впровадження авторських навчальних програм з окремих навчальних 

предметів. 

Сприяє забезпеченню центру освітніх технологій необхідними засобами 

(методиками, літературою, технічними засобами, тощо). 

Здійснює організаційну та методичну роботу щодо: 

Підготовки та проведення засідань колегії Управління освіти. 

Участі центру освітніх технологій та закладів освіти у міжнародних, регіональних, 

міських, районних науково-практичних конференціях, семінарах, нарадах, виставках, 

тощо. 

Здійснює інформаційний пошук нових освітніх проєктів, програм з фізики, 

інформатики. Вивчає рівень викладання фізики та інформатики, якість знань, умінь 

та навичок учнів; готує проєкти наказів із цих питань. 

Подає начальнику Управління освіти пропозиції щодо заохочення працівників 

центру освітніх технологій та щодо застосування дисциплінарних стягнень до працівників 

центру освітніх технологій. 

Організовує роботу щодо: 



 

 

85 

Забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти підручниками. 

Залучення до реалізації освітніх програм творчих спілок, національно-культурних 

товариств, громадських об’єднань (зокрема дитячих та молодіжних), благодійних 

організацій, зареєстрованих у порядку, визначеному законодавством України. 

Сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, 

товариств. 

Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності в освітньому 

процесі у закладах освіти району. 

Організовує та координує проведення роботи, спрямованої на виявлення, 

підтримку і розвиток обдарованих дітей, забезпечує проведення серед учнів таких заходів, 

як олімпіади, турніри, змагання, конкурси, фестивалі тощо. 

Забезпечує підготовку до публікації матеріалів з актуальних проблем сучасної 

педагогічної та психолого-педагогічної науки. 

Здійснює керівництво та організовує роботу методичної ради центру освітніх 

технологій. 

Готує проєкти наказів Управління освіти відповідно до своїх повноважень. 

Координує та контролює роботу щодо впровадження Нової української школи. 

Звітує перед: 

Начальником Управління освіти про результати діяльності центру освітніх 

технологій. 

Посадовими особами та органами вищого рівня відповідно до запитів, форм, 

інструкцій і встановленої періодичної звітності. 

Постійно підвищує свій професійний рівень, загальну культуру; впроваджує нові 

методи і форми організації своєї роботи. 

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які йому було 

довірено або які стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків. 

Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Виконує: 

Вимоги з охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, 

передбачені відповідними правилами та інструкціями. 

Інші доручення та розпорядження начальника Управління освіти. 

 

Лихольот Ігор Володимирович –  начальник господарчої групи Управління освіти 

(725-24-87) 

Здійснює загальне керівництво діяльністю господарчої групи Управління освіти, 

очолює, координує роботу працівників господарчої групи та контролює виконання ними 

посадових обов’язків і правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Забезпечує: 

Ефективну роботу господарчої групи за всіма напрямками діяльності, визначеними 

у Положенні про господарчу групу Управління освіти. 

Господарське обслуговування і належний стан згідно з правилами та нормами 

виробничої санітарії і пожежної безпеки будівель та приміщень, Управління освіти, а 

також контроль за справністю обладнання (освітлення, систем опалення, вентиляції тощо). 

Своєчасну підготовку закладів освіти району до нового навчального року, 

складання актів готовності закладів освіти; зокрема до роботи в осінньо-зимовий період. 

Доступність будівель, споруд і приміщень закладів освіти згідно з державними 

будівельними нормами і стандартами у межах повноважень. 

Організує, регулює та контролює: 

Своєчасний та якісний розгляд працівниками господарчої групи від органів 

виконавчої влади, громадських об’єднань, установ, організацій, тощо з напрямків 

діяльності господарчої групи. 
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Підготовку встановленої звітності за затвердженими формами та у визначені 

терміни. 

Листування з організаціями та підприємствами з питань діяльності господарчої 

групи. 

Проведення щорічних замірів опору ізоляції електроустановок та електропроводки, 

пристроїв заземлення, періодичне випробування. 

Подає начальнику Управління освіти пропозиції щодо: 

Підбору і розстановки кадрів господарчої групи. 

Заохочення працівників господарчої групи та застосування дисциплінарних 

стягнень до працівників господарчої групи. 

Здійснює розподіл обов’язків між працівниками господарчої групи Управління 

освіти, розробляє посадові та робочі інструкції. 

Планує роботу господарчої групи Управління освіти. 

Проводить роботу щодо зміцнення матеріально-технічної бази Управління освіти, 

закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти району; введення в дію 

їх нових приміщень, комплектування меблями, відповідним обладнанням тощо. 

Розробляє перспективні та річні плани поточних та капітальних ремонтів основних 

фондів (будівель, систем водопостачання, повітропроводів тощо) Управління освіти та 

закладів освіти району; бере участь у складанні кошторисів господарських витрат. 

Стежить за станом приміщень Управління освіти та вживає заходів щодо 

своєчасного їх ремонту; організовує проведення ремонту приміщень Управління освіти 

та закладів освіти району, здійснює контроль за якістю виконання ремонтних робіт, 

перевіряє об’єми виконаних ремонтних робіт. 

Здійснює: 

Нагляд щодо експлуатації будівель, теплових вузлів вводу закладів освіти району.  

Контроль за заходами енергозбереження. 

Моніторинг за дотриманням температурного режиму в Управлінні освіти та у 

закладах освіти району. 

Контроль обліку витрат поточних та капітальних ремонтів. 

Моніторинг роботи щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності та охорони 

праці, протипожежної безпеки у закладах освіти. 

Контроль за раціональним витрачанням матеріалів та коштів, що виділяються на 

господарські цілі. 

Відвідує об’єкти з метою обстеження їх технічного стану. 

Бере участь у: 

Укладанні договорів з організаціями щодо проведення всіх видів ремонтних робіт. 

Нарадах Адміністрації Київського району Харківської міської ради, Департаменту 

освіти Харківської міської ради, з керівниками закладів освіти. 

Оперативних штабах щодо підготовки закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий 

період. 

Організації та проведенні нарад за дорученням начальника Управління освіти з 

питань, що належать до його повноважень. 

Готує звіти про виконання капітальних ремонтів керівним організаціям. 

Організовує: 

 Розробку інструкцій з охорони праці не менш як один раз на 5 років. 

Оформлення необхідних документів для укладання договорів на надання послуг, 

одержання та зберігання   канцелярського   приладдя,  необхідних  господарських 

матеріалів,  устаткування та інвентарю, забезпечує ними підрозділи Управління освіти,  а  

також  ведення  обліку  їх  витрат  і  складання встановленої звітності. 

Вивчає розпорядження та накази керівних організацій та застосовує їх на практиці. 

Відповідає за протипожежну безпеку в Управлінні освіти, забезпечує виконання 

протипожежних заходів і утримання у справному стані  пожежного  інвентарю. 
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Готує проєкти наказів Управління освіти відповідно до своїх повноважень. 

Звітує перед: 

Начальником Управління освіти про результати діяльності господарчої групи. 

Посадовими особами та органами вищого рівня відповідно до запитів, форм, 

інструкцій і встановленої періодичної звітності. 

Постійно підвищує свій професійний рівень, загальну культуру; впроваджує нові 

методи і форми організації своєї роботи. 

Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які йому було 

довірено або які стали йому відомі у зв’язку з виконанням посадових обов’язків. 

Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Виконує: 

Вимоги з охорони праці, правила техніки безпеки та пожежної безпеки, 

передбачені відповідними правилами та інструкціями. 

Інші доручення та розпорядження начальника Управління освіти. 
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РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДОРАДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

3.1. Апаратні наради 

 

Дата 

проведен-

ня 

Питання, що розглядаються Доповідач Відмітка 

про вико-

нання 

 

 

 

25.01.2021 

1. Про виконання доручень наради керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та 

форм власності від 22.12.2020. 

Власенко Ю.О.  

2. Про дотримання антикорупційного 

законодавства. 

Ліпейко В.І. 

3. Про підсумки участі педагогічних працівників 

закладів освіти Київського району у конкурсу 

«Учитель року 2021». 

Уляк Д.К. 

4. Про результати проведення ІІ (районного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 2019/2020 навчальному році 

Єльникова М.П. 

5. Про результати аналізу функціонування сайтів 

закладів загальної середньої освіти усіх типів та 

форм власності та закладів позашкільної освіти 

Київського району. 

Дерев’янко Ю.В. 

6. Про заходи щодо подання декларації особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування за 2020 рік 

Петришена О.М. 

15.02.2021 1. Про підсумки аналізу роботи закладів загальної 

середньої освіти усіх типів і форм власності в 

«Державній інформаційній системі освіти» 

Грінчук С.І.  

2. Про актуальні пільгові категорії та соціальний 

захист вихованців закладів дошкільної освіти 

Київського району. 

Власенко Ю.О.  

3. Про актуальні пільгові категорії та соціальний 

захист учнів закладів закладів загальної середньої 

освіти Київського району. 

Власенко Ю.О.  

4. Про результати проведення І (районного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. 

Єльнікова М.П.  

22.02.2021 1. Про результати аналізу функціонування сайтів 
закладів загальної середньої освіти усіх типів та форм 

власності та закладів позашкільної освіти Київського 

району. 

Дерев’янко Ю.В.  

 

 

2. Про виконання доручень наради керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та 

форм власності. 

Давидова І.О. 

3.  Про результати проведення Тижня науки у 

закладах дошкільної освіти. 

Давидова І.О. 

4. Про виконання доручень наради керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та 

форм власності. 

Власенко Ю.О. 

01.03.2021 1. Про організацію роботи щодо виконання 

антикорупційного законодавства в Управлінні 

Ліпейко В.І.  
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Дата 

проведен-

ня 

Питання, що розглядаються Доповідач Відмітка 

про вико-

нання 

освіти адміністрації Київського району Харківської 

міської ради. 

2. Про підсумки проведення конкурсу на кращий 

дистанційний курс серед учителів закладів загальної 

середньої освіти Київського району м. Харкова. 

Дерев’янко Ю.В.  

15.03.2021 1. Про підсумки реєстрації випускників 11-х класів 

закладів загальної середньої освіти для участі у 

зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року. 

Губарєва І.Д.  

2. Про оприлюднення публічної інформації у 

вигляді наборів даних на Єдиному державному 

вебпорталі відкритих даних та вебпорталі відкритих 

даних Харкова. 

Оробінський І.С.  

22.03.2021 1. Про підсумки проведення районних олімпіад 

серед учнів серед учнів – випускників школи І 

ступеня. 

Уляк Д.К.  

2. Про підсумки участі педагогічних працівників 

закладів дошкільної освіти Київського району у 

районному етапі конкурсу «Кращий вихователь 

Харківщини» у 2021 році. 

Давидова І.О.  

3. Про результати здійснення оперативного 

моніторингу стану організації харчування у 

закладах дошкільної освіти усіх типів та форм 

власності. 

Черняк В.А.  

4 Про організацію та проведення санітарно-

екологічного очищення та благоустрою територій 

закладів освіти Київського району. 

Лихольот І.В.  

5.  Про підсумки районного конкурсу «Учень року – 

2021» 

Єльникова М.П.  

6 Про виконання доручень наради керівників 

загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та 

форм власності. 

Власенко Ю.О.  

29.03.2021 1. Про організацію протидії та попередження 

булінгу (цькуванню) в закладах освіти 

Лустенко С.І. 

Міцай О.В. 

 

05.04.2021 1. Про стан роботи Управління освіти зі 

зверненнями громадян та службовою 

кореспонденцією у 1 кварталі 2021 року. 

Губарєва І.Д. 

Сторожук Н.В. 

 

2. Про організацію протидії та попередження 

булінгу (цькуванню) у закладах освіти району. 

Лустенко С.І.  

12.04.2021 1.  Про підсумки районного конкурсу «Учень року -   
2021» та результати участі у міському конкурсі. 

Уляк Д.К. 

 

 

2. Про завершення опалювального сезону у закладах 

освіти району. 

Лихольот І.В.  

3. Про результати перевірки фактів своєчасності 

подання суб’єктами декларування Управління 

освіти декларацій особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за 2020 рік 

Петришена О.М.  

19.04.2021 1. Аналіз стану міжнародного співробітництва в 

закладах освіти м. Харкова. 

Снурникова І.О.  
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Дата 

проведен-

ня 

Питання, що розглядаються Доповідач Відмітка 

про вико-

нання 

2. Про стан обліку в закладах освіти дітей пільгових 

категорій, дітей, схильних до правопорушень, 

асоціальної поведінки, та із сімей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах. 

Коваленко Т.М.  

3. Про результати здійснення оперативного 

контролю за станом організації харчування в 

закладах освіти міста 

Черняк В.А.  

4. Про порядок організованого закінчення 2020/2021 

навчального року. 

Лустенко С.І.  

5. Про завершення опалювального сезону у закладах 

освіти Київського району. 

Лихольот І.В.  

26.04.2021 1. Про результати Олімпіади для випускників шкіл І 

ступеня «Путівка в науку-2019». 
Уляк Д.К.  

2. Про підсумки проведення міського огляду-конкурсу 

на визначення кращого закладу загальної середньої 
освіти з організації роботи з допризовною молоддю і 

військово-патріотичного виховання підростаючого 

покоління. 

Ліпейко В.І.  

3. Про формування перспективної мережі закладів 

освіти міста на 2021/2022 навчальний рік. 

Ліпейко В.І.  

4. Про результати здійснення оперативного контролю за 
станом організації харчування у закладах загальної 

середньої освіти району комунальної форми власності. 

Ліпейко В.І.  

5. Про результати аналізу функціонування сайтів 
закладів загальної середньої освіти усіх типів та форм 

власності та закладів позашкільної освіти Київського 

району. 

Дерев’янко Ю.В.  

17.05.2021 1. Аналіз результативності участі учнів закладів освіти у 
міських інтелектуальних змаганнях  

Єльникова М.П.  

2. Про організацію роботи щодо розвитку мережі 

закладів дошкільної освіти району у 2021 році. 

Черняк В.А.  

3. Про проведення державної підсумкової атестації у 
формі зовнішнього незалежного оцінювання для 

випускників 11-х класів закладів загальної середньої 

освіти. 

Губарєва І.Д.  

4. Про підсумки аналізу роботи закладів загальної 
середньої освіти усіх типів і форм власності в 

«Державній інформаційній системі освіти» 

Грінчук С.І.  

5. Про результати міського конкурсу «Учень року-2021». Уляк Д.К.  

24.05.2021 1. Про виконання доручень наради керівників закладів 
загальної середньої освіти усіх типів і форм власності та 

закладів позашкільної освіти від 27.04.2021. 

Власенко Ю.О.  

2. Про стан дотримання санітарного законодавства та 
медичного обслуговування у закладах загальної 

середньої освіти . 

Губарєва І.Д.  

3. Про заходи щодо проведення у закладах освіти 

Київського району капітального і поточного ремонтів 
улітку 2021 року. 

Лихольот І.В.  

4. Про результати участі учнів району у міських 

інтелектуальних змаганнях та фінальних етапах 

Всеукраїнських турнірів 2020/2021 навчального року. 

Єльникова М.П.  

5. Про результати аналізу функціонування сайтів Дерев’янко Ю.В.  
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Дата 

проведен-

ня 

Питання, що розглядаються Доповідач Відмітка 

про вико-

нання 

закладів загальної середньої освіти усіх типів та форм 
власності та закладів позашкільної освіти Київського 

району. 

07.06.2021 1. Аналіз результативності участі учнів закладів освіти у 

міських виховних заходах національно-патріотичного та 
громадянського спрямування у 2020/2021 навчальному 

році. 

Снурникова І.О. 

 

 

2. Аналіз результативності участі учнів закладів освіти 
міста в інтелектуальних змаганнях Всеукраїнського та 

Міжнародного рівнів у 2020/2021 навчальному році. 

Єльникова М.П.  

3. Про заходи щодо проведення у закладах освіти 

Київського району  капітального і поточного ремонтів 
улітку 2021 року. 

Лихольот І.В.  

4. Про результати здійснення оперативного контролю за 

станом організації харчування в закладах освіти району. 

Черняк В.А.  

14.06.2021 1. Аналіз стану злочинності та правопорушень у 
закладах загальної середньої освіти району за 2021/2022 

навчальний рік 

Міцай О.В.  

2. Про роботу Управління освіти адміністрації 
Київського району Харківської міської ради щодо 

виконання законів України «Про звернення громадян» та 

«Про доступ до публічної інформації». 

Губарєва І.Д.  

3. Про хід роботи Управління освіти за програмою 
«Електронна реєстрація». 

Черняк В.А.  

21.06.2021 1. Про підсумки атестації педагогічних працівників у 

2021 році. 

Свідєрська Н.П.  

2. Про стан організації відпочинково-оздоровчої 
кампанії влітку 2021 року в системі освіти району. 

Губарєва І.Д.  

16.08.2021 1. Про стан забезпечення учнів 4-х та 6-х класів закладів 

загальної середньої освіти міста основними 

підручниками. 

  

2. Про стан організації відпочинково-оздоровчої 

кампанії влітку 2021 року в системі освіти. 

Губарєва І.Д.  

23.08.2021 1. Про готовність закладів освіти Київського району до 

2021/2022 навчального року та підготовку закладів 
освіти до початку опалювального сезону. 

Ліпейко В.І. 

Лихольот І.В. 

 

30.08.2021 1. Про готовність закладів освіти до 2019/2020 

навчального року та підготовку закладів освіти 
до початку опалювального сезону. 

Лихольот І.В.  

06.09.2021 1. Про учнів, які приступили й не приступили до 

навчальних занять 1 вересня 2021 року 

Москалець Л.Г.  

2. Про організацію і проведення медичних оглядів учнів 
та педагогічних працівників  

до початку нового навчального року. 

Губарєва І.Д.  

13.09.2021 1. Про організацію та проведення урочистостей до Дня 

працівників освіти 

Уляк Д.К. 

 

 

2. Про організацію методичної роботи    

20.09.2021 1. Про організацію допрофільної підготовки та 

профільної освіти в закладах загальної середньої освіти 
району 

Настенко І.В.  

2. Про затвердження мережі закладів освіти на 2021/2022 

навчальний рік. 

Ліпейко В.І.  

04.10.2021 1. Про роботу Управління освіти та закладів дошкільної Черняк В.А.  
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Дата 

проведен-

ня 

Питання, що розглядаються Доповідач Відмітка 

про вико-

нання 

освіти міста з програмою «Електронна реєстрація». 

2. Про оснащення закладів загальної середньої освіти 

навчально-компютерними комплексами та кабінетами 

природничо-математичного циклу. 

Дерев’янко Ю.В.  

11.10.2021 1. Про подальше навчання та працевлаштування 
випускників 9-х та 11-х класів. 

Снурникова І.О. 
 

 

2. Про результати участі випускників закладів загальної 

середньої освіти у зовнішньому незалежному оцінюванні 
2019 року. 

Єльникова М.П.  

18.10.2021 1. Про підсумки проведення обліку дітей шкільного віку 

та учнів у 2019 році 

Грінчук С.І.  

25.10.2021 1. Про підходи до формування бюджету галузі «Освіта» 
на 2022 рік. 

Марадудіна А.А.  

2. Про підсумки проведення обліку дітей шкільного віку 

та учнів у 2021 році 

Грінчук С.І.  

01.11.2021 1. Про проведення новорічних, Різдвяних свят та 
зимових шкільних канікул у закладах освіти . 

Снурникова І.О.  

08.11.2021 1. Про проведення публічних закупівель Управлінням  

освіти у 2021 році. 

Оробінський І.С.  

15.11.2021 1. Про результати аналізу руху учнів закладів загальної 
середньої освіти району на кінець 2020/2021 навчального 

року і на початок 2021/2022 навчального року 

Москалець Л.Г.  

22.11.2021 1. Про підсумки аналізу роботи закладів загальної 

середньої освіти усіх типів і форм власності в 
«Державній інформаційній системі освіти» 

Грінчук С.І.  

29.11.2021 1. Про проведення Новорічних та Різдвяних свят та 

зимових канікул. 

Снурникова І.О. 

 

 

06.12.2021 1. Про забезпечення закладів освіти району 
педагогічними кадрами у 2021-2022 навчальному році 

(за звітом № 83-РВК) 

Петришена О.М.  

2. Про підсумки реалізації заходів розділу «Розвиток 

матеріально-технічної бази системи освіти» Комплексної 
програми розвитку освіти на 2018-2022 роки у 2021 році. 

Лихольот І.В.  

13.12.2021  1. Про підсумки профілактичної роботи Управління 

освіти та  закладів освіти щодо запобігання дитячому 
травматизму та збереження здоров’я дітей упродовж 

2021 року. 

Губарєва І.Д.  

2. Про хід роботи Управління освіти з програмою 

«Електронна реєстрація» 

Черняк В.А.  

20.12.2021 1. Про підсумки реалізації заходів розділу «Розвиток 

матеріально-технічної бази закладів освіти». 

Лихольот І.В.  

2. Аналіз виконання законодавства з питань соціального 

захисту дітей пільгових категорій у закладах загальної 
середньої освіти району 

Власенко Ю.О.  

1. Про виконання Плану заходів щодо запобігання 

та виявлення корупції в Управлінні освіти адміністрації 
Київського району Харківської міської ради на 2021 рік 

та про План заходів щодо запобігання та виявлення 

корупції на 2022 рік 

Ліпейко В.І.  

2. Про підсумки аналізу стану виконання Плану роботи 
Управління освіти упродовж  2021 року.  

Губарєва І.Д.  

27.12.2021 1. Про результати здійснення оперативного контролю за 

станом організації харчування в закладах освіти  

Ліпейко В.І.  
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3.2. Наради керівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти. 
 

Дата 

проведення 

Питання, що розглядаються Доповідач Відмітка 

про вико-

нання 

26.01.2021 1. Про виконання доручень наради керівників 

закладів загальної середньої освіти усіх типів і 

форм власності та закладів позашкільної 

освіти від 22.11.2020 

Власенко Ю.О.  

2. Про дотримання антикорупційного 

законодавства. 

Ліпейко В.І.  

3. Про стан роботи зі зверненнями громадян за 

підсумками 2020 року та завдання на 2021 рік. 

Ліпейко В.І.  

4. Про підсумки участі педагогічних 

працівників закладів освіти Київського району 

у конкурсі «Учитель року 2021». 

Уляк Д.К.  

5. Про результати проведення ІІ (районного) 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2020/2021 році. 

Єльникова М.П.  

6. Про результати аналізу функціонування 

сайтів закладів загальної середньої освіти усіх 

типів та форм власності та закладів 

позашкільної освіти Київського району. 

Дерев’янко Ю.В.  

23.02.2021 1. Про виконання доручень наради керівників 

закладів загальної середньої освіти усіх типів і 

форм власності та закладів позашкільної 

освіти від 26.01.2021 

Власенко Ю.О.  

2. Про підсумки аналізу роботи закладів 

загальної середньої освіти усіх типів і форм 

власності в «Державній інформаційній системі 

освіти» 

Грінчук С.І.  

3. Про актуальні пільгові категорії та 

соціальний захист учнів закладів загальної 

середньої освіти Київського району. 

Власенко Ю.О.  

4. Про результати проведення І (районного) 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково- дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України. 

Єльнікова М.А. 

 

 

 

 

5. Про результати аналізу функціонування 

сайтів закладів загальної середньої освіти усіх 

типів та форм власності та закладів 

позашкільної освіти Київського району. 

Дерев’янко Ю.В.  

 

23.03.2021 

1. Про виконання доручень наради керівників 

закладів загальної середньої освіти усіх типів і 

форм власності та закладів позашкільної 

освіти від 23.02.2021. 

Власенко Ю.О.  

2. Про підсумки реєстрації випускників 11 

(12)-х класів закладів загальної середньої 

освіти району для участі у зовнішньому 

незалежному оцінюванні 2021 року. 

Губарєва І.Д.  

3. Про організацію роботи щодо виконання Ліпейко В.І.  
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Дата 

проведення 

Питання, що розглядаються Доповідач Відмітка 

про вико-

нання 

антикорупційного законодавства в Управлінні 

освіти адміністрації Київського району 

Харківської міської ради. 

4. Про організацію та проведення санітарно-

екологічного очищення та благоустрою 

територій закладів освіти Київського району. 

Лихольот І.В.  

5. Про підсумки проведення районних 

олімпіад серед учнів – випускників школи І 

ступеня 

 

Уляк Д.К. 

 

 

 

6. Про підсумки районного конкурсу «Учень 

року - 2021». 

Єльникова М.П.  

7. Про результати аналізу функціонування 

сайтів закладів загальної середньої освіти усіх 

типів та форм власності та закладів 

позашкільної освіти Київського району. 

Дерев’янко Ю.В.  

 

27.04.2021 

1. Про виконання доручень наради керівників 

закладів загальної середньої освіти усіх типів і 

форм власності та закладів позашкільної 

освіти від 23.03.2021 

Власенко Ю.О.  

2. Про порядок організованого закінчення 

2020/2021 навчального року. 

Лустенко С.І.  

3. Про організацію протидії та попередження 

боулінгу (цькуванню) у закладах освіти 

району. 

Лустенко С.І.  

4. Про завершення опалювального сезону у 

закладах освіти Київського району. 

Лихольот І.В.  

5. Про результати здійснення оперативного 

контролю за станом організації зарчування у 

закладах загальної середньої освіти 

комунальної форми власності. 

Ліпейко В.І.  

6. Про результати аналізу функціонування 

сайтів закладів загальної середньої освіти усіх 

типів та форм власності та закладів 

позашкільної освіти Київського району. 

Дерев’янко Ю.В.  

 

25.05.2021 

1. Про виконання доручень наради керівників 

закладів загальної середньої освіти усіх типів і 

форм власності та закладів позашкільної 

освіти від 27.04.2021. 

Власенко Ю.О.  

2. Про проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання для випускників 11 (12)-х класів 

закладів загальної середньої освіти. 

Губарєва І.Д.  

3. Про формування перспективної мережі 

закладів освіти району на 2021/2022 

навчальний рік. 

Ліпейко В.І.  

4. Про стан дотримання санітарного 

законодавства та медичного обслуговування у 

закладах загальної середньої освіти району. 

Губарєва І.Д.  

5. Про заходи щодо проведення у закладах Лихольот І.В.  
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Дата 

проведення 

Питання, що розглядаються Доповідач Відмітка 

про вико-

нання 

освіти Київського району  капітального і 

поточного ремонтів улітку 2021 року. 

6. Про результати участі учнів району у 

міських  інтелектуальних змаганнях та 

фінальних етапах Всеукраїнських турнірів у 

2020/2021 навчального року. 

Єльникова М.П.  

7. Про результати аналізу функціонування 

сайтів закладів загальної середньої освіти усіх 

типів та форм власності та закладів 

позашкільної освіти Київського району. 

Дерев’янко Ю.В.  

 

22.06.2021 

1. Про виконання доручень наради керівників 

закладів загальної середньої освіти усіх типів і 

форм власності та закладів позашкільної 

освіти від 25.05.2021. 

Власенко Ю.О.  

2. Про підсумки профілактичної роботи 

закладів загальної середньої освіти району 

щодо запобігання дитячому травматизму та 

збереження здоровя дітей упродовж 2020/2021 

навчального року. 

Губарєва І.Д.  

3. Аналіз стану міжнародного співробітництва 

у закладах освти району 

Єльникова М.П. 

 

 

4. Про підсумки участі учнів закладів освіти 

району у міських виховних заходах 

національно-патріотичного та громадянського 

спрямування у 2020/2021 навчальному році. 

Снурникова І.О.  

5. Аналіз стану злочинності та правопорушень 

у закладах загальної середньої освіти району 

за 2020/2021 навчальний  рік. 

Міцай О.В.  

6. Про хід виконання заходів розділу 

«Розвиток матеріально- технічної бази 

навчальних закладів» Комплексної програми 

розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 

роки. 

Лихольот І.В.  

7.  Про результати аналізу функціонування 

сайтів закладів загальної середньої освіти усіх 

типів та форм власності та закладів 

позашкільної освіти Київського району. 

Дерев’янко Ю.В.  

8. Про підсумки атестації педагогічних 

працівників у 2021 році. 

Свідєрська Н.П.  

17.08.2021 1. Про виконання доручень наради керівників 

закладів загальної середньої освіти усіх типів і 

форм власності та закладів позашкільної 

освіти від 22.06.2021. 

Власенко Ю.О.  

2. Про підсумки аналізу роботи закладів 

освіти м..Харкова в інформаційно-

телекомунікаційній системі державної 

наукової установи «Інститут освітньої 

аналітики» «Державна інформаційна система 

освіти». 

Дерев’янко Ю.В.  



 

 

96 

Дата 

проведення 

Питання, що розглядаються Доповідач Відмітка 

про вико-

нання 

3. Про результати аналізу статистичних даних 

щодо здобуття загальної середньої освіти за 

інституційною (заочною, дистанційною) та 

індивідуальною (педагогічний патронтаж, 

сімейна, екстернат) формами. 

Лустенко С.І.  

4. Про хід виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 04.04.2018 р. № 237 

«Деякі питання надання субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська 

школа». 

Ліпейко В.І.  

5. Про результати аналізу функціонування 

сайтів закладів загальної середньої освіти усіх 

типів та форм власності та закладів 

позашкільної освіти Київського району. 

Дерев’янко Ю.В.  

28.09.2021 1. Про виконання доручень наради керівників 

закладів загальної середньої освіти усіх типів і 

форм власності та закладів позашкільної 

освіти від 17.08.2021. 

Власенко Ю.О.  

2. Про затвердження мережі закладів освіти 

району на 2021/2022 навчальний рік 

Ліпейко В.І.  

3. Про організацію і проведення  медичних 

оглядів учнів та педагогічних працівників до 

початку нового навчального року.  

Губарєва І.Д.  

4. Про підготовку закладів освіти району до 

початку опалювального сезону. 

Лихольот І.В.  

5. Про результати аналізу функціонування 

сайтів закладів загальної середньої освіти усіх 

типів та форм власності та закладів 

позашкільної освіти Київського району. 

Дерев’янко Ю.В.  

6. Про стан забезпечення учнів закладів 

загальної середньої освіти основними 

підручниками. 

Нестеренко І.О.  

7. Про організацію та проведення 

урочистостей до Дня працівників освіти. 

Уляк Д.К.  

26.10.2021 1. Про виконання доручень наради керівників 

закладів загальної середньої освіти усіх типів і 

форм власності та закладів позашкільної 

освіти від 28.09.2021. 

Власенко Ю.О.  

2. Про подальше навчання та працевлаштування 

випускників 9-х та 11-х класів. 
Єльнікова М.П. 

 

 

3. Про результати участі випускників закладів 

загальної середньої освіти у зовнішньому 

незалежному оцінюванні 2021 року. 

Саприкіна М.А.  

4. Про підсумки проведення обліку дітей 

шкільного віку та учнів у 2021 році 

Грінчук С.І.  

5. Про результати аналізу функціонування 

сайтів закладів загальної середньої освіти усіх 

Дерев’янко Ю.В.  
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Дата 

проведення 

Питання, що розглядаються Доповідач Відмітка 

про вико-

нання 

типів та форм власності та закладів 

позашкільної освіти Київського району. 

23.11.2021 1. Про виконання доручень наради керівників 

закладів загальної середньої освіти усіх типів і 

форм власності та закладів позашкільної 

освіти від 26.10.2021. 

Власенко Ю.О.  

2. Про підходи до формування бюджету галузі 

«Освіта» на 2022 рік. 

Марадудіна А.А.  

3. Про результати аналізу руху учнів закладів 

загальної середньої освіти району на кінець 

2020/2021 навчального року і на початок 

2021/2022 навчального року 

Москалець Л.Г.  

4. Про оснащення закладів загальної середньої 

освіти навчально - комп’ютерними 

комплексами та кабінетами природничо-

математичного циклу. 

Дерев’янко Ю.В.  

5. Про проведення новорічних, різдвяних свят 

та зимових шкільних канікул у закладах 

освіти району. 

  

6. Про результати аналізу функціонування 

сайтів закладів загальної середньої освіти усіх 

типів та форм власності та закладів 

позашкільної освіти Київського району. 

Дерев’янко Ю.В.  

28.12.2021 1. Про виконання доручень наради керівників 

закладів загальної середньої освіти усіх типів і 

форм власності та закладів позашкільної 

освіти від 23.11.2021. 

Власенко Ю.О.  

2. Про підсумки профілактичної роботи 

Управління освіти та  закладів освіти щодо 

запобігання дитячому травматизму та 

збереження здоров’я дітей упродовж 2021 

року. 

Губарєва І.Д.  

4. Про підсумки реалізації заходів розділу 

«Розвиток матеріально-технічної бази 

навчальних закладів» Комплексної програми 

розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 

роки у 2021 році. 

Лихольот І.В.  

5. Про результати аналізу функціонування 

сайтів закладів загальної середньої освіти усіх 

типів та форм власності та закладів 

позашкільної освіти Київського району. 

Дерев’янко Ю.В.  

Упродовж 

року 

Про результати здійснення оперативного 

контролю за станом організації харчування у 

закладах освіти району. 

Ліпейко В.І.  
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3.3. Наради керівників закладів дошкільної освіти 

Дата 

проведення 
Питання, що розглядаються Доповідач 

Відмітка про 

виконання, 

№ справи, 

де 

зберігаються 

матеріали 

28.01.2021 1. Про виконання доручень наради 

керівників закладів дошкільної освіти усіх 

типів та форм власності. 

Давидова І.О.  

2. Про дотримання антикорупційного 

законодавства. 

Ліпейко В.І.  

3. Про стан роботи зі зверненнями громадян 

за підсумками 2020 року та завдання на 2021 

рік. 

Ліпейко В.І.  

4. Про організацію роботи у закладі освіти 

щодо запобігання та протидії булінгу та 

реагування на випадки булінгу (цькування). 

Лустенко С.І.  

 

5. Про організацію харчування,  

забезпечення продуктами харчування та 

продовольчою сировиною  закладів 

дошкільної освіти у 2021 році та стан 

організації харчування у закладах дошкільної 

освіти району за результатами оперативного 

моніторингу. 

Ніколенко Р.І.  

6. Про результати вивчення  питання щодо 

проведення атестації педагогічних 

працівників закладів дошкільної освіти 

району. 

Черняк В.А.  

7. Про формування внутрішньої системи 

якості освіти у закладах дошкільної освіти. 

Давидова І.О.  

8. Про результати аналізу функціонування 

сайтів закладів загальної середньої освіти 

усіх типів та форм власності та закладів 

позашкільної освіти Київського орайону. 

Дерев’янко Ю.В.   

25.02.2021 

1. Про виконання доручень наради 

керівників закладів дошкільної освіти усіх 

типів та форм власності. 

Давидова І.О.  

2. Про питання проведення заходу 

державного нагляду (контролю) щодо 

дотримання суб’єктом господарювання 

вимог законодавства у сфері санітарного та 

епідемічного благополуччя населення у 

закладі дошкільної освіти. 

Юрченко М.В.  

3. Про актуальні пільгові категорії та 

соціальний захист вихованців, які 

виховуються у закладах дошкільної освіти 

Київського району. 

Власенко Ю.О.  

4. Про нову редакцію Положення про заклад Черняк В.А.  
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Дата 

проведення 
Питання, що розглядаються Доповідач 

Відмітка про 

виконання, 

№ справи, 

де 

зберігаються 

матеріали 

дошкільної освіти. 

5.  Про результати проведення Тижня науки 

у закладах дошкільної освіти. 

Давидова І.О.  

6. Про результати аналізу функціонування 

сайтів закладів дошкільної освіти Київського 

району. 

Дерев’янко Ю.В.  

25.03.2021 

1. Про виконання доручень наради 

керівників закладів дошкільної освіти усіх 

типів та форм власності. 

Давидова І.О.  

2. Про підсумки участі педагогічних 

працівників закладів дошкільної освіти 

Київського району у І (районному ) етапі 

конкурсу «Кращий вихователь Харківщини» 

у 2021 році. 

Давидова І.О.  

3. Про результати здійснення оперативного 

моніторингу стану організації харчування у 

закладах дошкільної освіти усіх типів та 

форм власності Київського району. 

Черняк В.А.  

4. Про організацію проведення санітарно-

екологічного очищення та благоустрою 

територій закладів дошкільної освіти району. 

Дихольот І.В.  

5. Про результати аналізу функціонування 

сайтів закладів дошкільної освіти Київського 

району. 

Дерев’янко Ю.В.  

29.04.2021 

1. Про виконання доручень наради 

керівників закладів дошкільної освіти усіх 

типів та форм власності. 

Давидова І.О.  

2. Про формування перспективної мережі 

закладів дошкільної освіти на 2022 рік. 

Ліпейко В.І.  

3. Про результати здійснення моніторингу 

стану організації нормативного забезпечення 

у заклах дошкільної освіти усіх типів та 

форм власності району. 

Черняк В.А.  

4. Про організацію роботи з охорони праці, 

безпеки життєдіяльності та пожежної 

безпеки у закладах дошкільної освіти району. 

Скоромна А.А.  

5. Про результати аналізу функціонування 

сайтів закладів дошкільної освіти Київського 

району. 

Дерев’янко Ю.В.  

27.05.2021 

1. Про виконання доручень наради 

керівників закладів дошкільної освіти усіх 

типів та форм власності. 

Давидова І.О.  

2. Про підсумки проведення санітарно-

екологічного очищення та благоустрою 

Лихольот І.В.  
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Дата 

проведення 
Питання, що розглядаються Доповідач 

Відмітка про 

виконання, 

№ справи, 

де 

зберігаються 

матеріали 

територій закладів дошкільної освіти. 

3. Про організацію харчування вихованців у 

літній оздоровчий період 2021 року. 

Ніколенко Р.І.  

4. Про результати здійснення оперативного 

моніторингу стану організації підготовки 

закладів дошкільної освіти  району усіх типів 

та форм власності  до оздоровчого періоду 

Черняк В.А.  

5. Про результати аналізу функціонування сайтів 

закладів загальної середньої освіти усіх типів та 

форм власності та закладів позашкільної освіти 

Київського району. 

Дерев’янко Ю.В.  

24.06.2021 

1 Про виконання доручень наради керівників 

закладів дошкільної освіти усіх типів та 

форм власності. 

Давидова І.О.  

2. Про підсумки профілактичної роботи 

щодо запобігання дитячому травматизму та 

збереження здоров’я дітей упродовж 

2020/2021 навчального року. 

Губарєва І.Д.  

3. Про підсумки проведення «Днів 

цивільного захисту» та «Тижнів безпеки 

дитини» у закладах освіти Київського району 

у 2021 році. 

Губарєва І.Д.  

4. Про результати аналізу функціонування сайтів 

закладів загальної середньої освіти усіх типів та 

форм власності та закладів позашкільної освіти 
Київського району. 

Дерев’янко Ю.В.  

29.07.2021 

1 Про виконання доручень наради керівників 

закладів дошкільної освіти усіх типів та 

форм власності 

Давидова І.О.  

2. Про підготовку та хід роботи закладів 

дошкільної освіти у літньо-оздоровчий 

період . 

Черняк В.А. 

Давидова І.О. 

 

3. Про хід виконання заходів розділу 

«Розвиток матеріально-технічної бази 

навчальних закладів» Комплексної програми 

розвитку освіти м. Харкова на 2018 – 2022 

роки. 

Лихольот І.В.  

4. Про результати аналізу функціонування сайтів 
закладів загальної середньої освіти усіх типів та 

форм власності та закладів позашкільної освіти 

Київського району. 

Дерев’янко. Ю.В.  

26.08.2021 

1 Про виконання доручень наради керівників 

закладів дошкільної освіти усіх типів та 

форм власності. 

Давидова І.О.  

2 Про  результати здійснення оперативного Ніколенко Р.І.  
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Дата 

проведення 
Питання, що розглядаються Доповідач 

Відмітка про 

виконання, 

№ справи, 

де 

зберігаються 

матеріали 

моніторингу стану організації харчування у 

літній оздоровчий період. у закладах 

дошкільної освіти  усіх типів та форм 

власності Київського  району. 

3. Про підготовку навчальних закладів до 

роботи в осінньо-зимовий період. 

Лихольот І.В.  

4. Про результати аналізу функціонування 

сайтів закладів дошкільної освіти усіх типів 

та форм власності Київського району. 

Дерев’янко Ю.В.  

30.09.2021 

1. Про виконання доручень наради 

керівників закладів дошкільної освіти усіх 

типів та форм власності. 

Давидова І.О.  

2. Про затвердження мережі закладів освіти 

району на 2021/2022 навчальний рік. 

Ліпейко В.І.  

3. Про організацію методичної роботи з 

педагогічними працівниками закладів 

дошкільної освіти закладів дошкільної освіти 

у 2021/2022 навчальному році. 

Давидова І.О.  

4. Про організацію роботи громадських 

інспекторів з охорони прав дитинства 

закладів дошкільної освіти району щодо 

соціального захисту дітей пільгових 

категорій та попередження жорстокого 

поводження з дітьми. 

Власенко Ю.О.  

5. Про результати здійснення оперативного 

моніторингу за станом медичного 

обслуговування та дотримання санітарно-

епідеміологічних вимог у закладах 

дошкільної освіти усіх типів та форм 

власності району. 

Черняк В.А.  

6. Про підготовку закладів дошкільної освіти 

району до початку опалювального сезону. 

Лихольот І.В.  

7. Про результати аналізу функціонування 

сайтів закладів дошкільної освіти усіх типів 

та форм власності Київського району. 

Дерев’янко Ю.В.  

28.10.2021 

1. Про виконання доручень наради 

керівників закладів дошкільної освіти усіх 

типів та форм власності. 

Давидова І.О.  

2. Про результати здійснення моніторингу 

стану організації харчування у закладах 

дошкільної освіти усіх типів та форм 

власності району. 

Ніколенко Р.І.  

3. Про підсумки проведення обліку дітей від 

0 до 6 (7) років. 

Черняк В.А.  
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Дата 

проведення 
Питання, що розглядаються Доповідач 

Відмітка про 

виконання, 

№ справи, 

де 

зберігаються 

матеріали 

4. Про результати аналізу функціонування 

сайтів закладів дошкільної освіти усіх типів 

та форм власності Київського району. 

Дерев’янко Ю.В.  

25.11.2021 

1. Про виконань доручень наради керівників 

закладів дошкільної освіти усіх типів та 

форм власності. 

Давидова І.О.  

2. Про підходи до формування бюджету  

галузі «Освіта» на 2022 рік. 

Марадудіна А.А.  

3. Про стан профілактичної роботи щодо 

запобігання всім видам дитячого 

травматизму та обліку нещасних випадків з 

вихованцями за 10 місяців 2021 року. 

Губарєва І.Д.  

4. Про результати здійснення моніторингу 

щодо стану дотримання вимог нормативності 

при прийомі (відрахуванні) дітей до закладів 

дошкільної освіти. 

Черняк В.А.  

5. Про підготовку та проведення новорічних 

та різдвяних свят. 

Давидова І.О.  

6. Про результати аналізу функціонування 

сайтів закладів дошкільної освіти усіх типів 

та форм власності Київського району.. 

Дерев’янко Ю.В.  

23.12.2021 

1. Про виконань доручень наради керівників 

закладів дошкільної освіти усіх типів та 

форм власності. 

Давидова І.О.  

2. Про результати оперативного контролю за 

станом організації харчування у закладах 

дошкільної освіти Київського району. 

Черняк В.А.  

3. Про забезпечення закладів дошкільної 

освіти району педагогічними кадрами у 

2021/2022 навчальному році (за формою      

№ 83-РВК). 

Петришена О.М.  

4. Про підсумки контролю  за ходом 

проведення інвентаризації у закладах 

дошкільної освіти та станом збереження 

матеріальних цінностей. 

Марадудіна А.А.  

5. Про підсумки реалізації заходів «Розвиток 

матеріально-технічної бази навчальних 

закладів. Комплексна програма розвиток 

освіти м. Харкова на 2018 – 2022 роки» у 

2021 році. 

Лихольот І.В.   

6. Про результати аналізу функціонування 

сайтів закладів дошкільної освіти усіх типів 

та форм власності Київського району.. 

Дерев’янко Ю.В.  
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3.4. Наради із заступниками керівників закладів загальної середньої освіти  

 

 Наради із заступниками керівників з освітньої роботи 

 у школі I ступеню 

 

№ 
Термін проведення/Питання, що розглядаються Доповідач Відмітка 

про вик-ня 

12.01.2021 

1. Про підсумки адаптації до навчання у школі.учнів 1-х 

класів. 

Міцай О.В. 

 

 

2. Організація методичної роботи в районі. Обговорення 

плану роботи на рік. 

Уляк Д.К. 

 

 

17.03.2021 

1. Про організаційні заходи щодо  проведення ДПА у  

4-х класах 

Уляк Д.К.  

2. Про підсумки проведення районних учнівських 

олімпіад серед учнів – випускників школи 1 ступеня. 

Про підготовку команди району до участі в міській 

олімпіаді «Путівка в науку» 

Уляк Д.К.  

3. Про підсумки адаптації учнів 1-х класів до навчання у 

школі. 

Міцай О.В. 

 

 

31.05.2021 

1. Про підсумки проведення ДПА у 4-х класах. Уляк Д.К.  

08.09.2021 

1. Про особливості організації освітнього процесу у 

2021/2022 навчальному році у світі нового Державного 

стандарту початкової школи. Особливості навчання в 

4-х класах НУШ. Нові документи НУШ. 

Уляк Д.К.  

2. Про складання планів роботи ШМО. Надання 

методичних рекомендацій. 

Уляк Д.К.  

04.11.2021 

1. Про організацію та проведення днів української мови в 

закладах загальної середньої освіти. Про організацію та 

проведення конкурсу з української мови імені П.Яцика. 

Уляк Д.К. 

 

 

2. Про якість планування роботи шкільних методичних 

об’єднань 

Уляк Д.К.  

                          10.12.2021  

1. Про підготовку до Новорічних свят. Уляк Д.К.  

2. Про підсумки проведення І (районного) етапу 

Міжнародного конкурсу імені П.Яцика 

Уляк Д.К.  

 

 Наради із заступниками керівників з освітньої  роботи 

у школі II-III ступенів 

№ 

з /п 
Термін проведення/Питання, що розглядаються Відповідальний 

Відмітка 

про вик-ня 

15.01.2021 

1. Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських учнівських Єльникова М.П.  
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№ 
Термін проведення/Питання, що розглядаються Доповідач Відмітка 

про вик-ня 

олімпіад з базових дисциплін. 

2. Про проведення районного туру міського конкурсу 

«Учень року-2021» 

Єльникова М.П.  

3. Про підсумки міського конкурсу «Учитель року - 2021» Уляк Д.К.  

19.02.2021 

1. Про підсумки районного етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН 

Єльникова М.П.  

2. Про  моніторинг  професійної діяльності   педагогічних 

працівників, які атестуються  у  поточному навчальному 

році  

Свідєрська Н.П.  

3. Про організацію замовлення підручників для учнів 

закладів освіти для учнів 4-х, 8-х   класів 

Нестеренко І.О.  

4. Про проведення міського конкурсу на кращий 

дистанційний курс 

Дерев'янко Ю.В.  

19.03.2021 

1. Про проведення засідань шкільних та районної  

атестаційних  комісій 

Свідєрська Н.П.  

2. Про  стан  роботи щодо опанування педагогами 

цифрових технологій 

Дерев'янко Ю.В.  

16.04.2021 

1. Про результати міського конкурсу «Учень року-2021»  Єльникова М.П.  

2. Про організоване закінчення навчального року та 

проведення ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів у 2020/2021 

навчальному році 

Лустенко С.І.  

21.05.2021 

1 Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнських  учнівських 

олімпіад з базових дисциплін 

Єльникова М.П.  

     2 Про організацію роботи щодо участі ЗЗСО району   

в експериментальній та інноваційній діяльності  

Нестеренко І.О.  

     3 Про організацію та  проведення свята – вшанування 

обдарованих дітей 

Єльникова М.П.  

4. Про підсумки участі учнів у міських та Всеукраїнських 

інтелектуальних змаганнях 

Єльникова М.П.  

    5. Про підготовку документів претендентів на отримання 

стипендій Харківського міського голови 

«Обдарованість» та Харківської міської ради «Кращий 

учень закладу освіти» 

Єльникова М.П.  

18.06.2021 

1. Про результати моніторингу успішності учнів 

профільних класів 

Нестеренко І.О.  

2. Про стан міжнародного співробітництва у закладах 

загальної середньої освіти району 

Снурникова І.О.  

17.09.2021 

1. Про організацію  освітнього процесу в 2021/2022 н.р.  Настенко І.В.  

 2. Про організацію методичної роботи у 2021/2022 

навчальному році  

Настенко І.В.  

     3. Про організацію роботи щодо підвищення кваліфікації 

педпрацівників  району у вересні-грудні 2021/2022 н.р.  

Свідєрська Н.П.  
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№ 
Термін проведення/Питання, що розглядаються Доповідач Відмітка 

про вик-ня 

     4. Про проведення І етапу  Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів 

Єльникова М.П.  

     5. Про організацію та проведення І (районного) туру 

Всеукраїнського конкурсу  «Учитель року-2022» 

Уляк Д.К.  

     6. Про проведення  моніторингових досліджень 

навчальних досягнень учнів 

Коваленко Т.М.  

15.10.2021 

     1. Про організацію та проведення ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад  із навчальних предметів та І етапу  

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідниць- 

ких робіт учнів-членів МАН України 

Єльникова М.П.  

     2. Про вивчення якості  викладання навчальних предметів  

у  2021/2022 н.р.  

Настенко І.В.  

     3. Про організацію та проведення І (районного) туру 

Всеукраїнського конкурсу  «Учитель року-2022» 

Уляк Д.К.  

     4. Про організацію та проведення у 2022 році зовнішнього 

незалежного оцінювання 

Губарєва І.Д.  

19.11.2021 

1. Про підсумки  районного етапу Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року-2022» 

Уляк Д.К.  

2. Про підсумки моніторингу результативності участі 

учнів району в ЗНО та ДПА  

Коваленко Т.М.  

 

Наради із заступниками керівників з виховної роботи 
 

№ 

з /п 

Термін проведення/Питання, що розглядаються Відповідальний Відмітка 

про вик-ня 

22.01.2021 

1. Про планування роботи у другому семестрі 2020/2021 

навчального року 

Снурникова І.О.  

2. Про організацію та проведення районного фестивалю 

«Юні дарування», районного етапу міського конкурсу 

ДЮП, районного конкурсу «Основи безпеки 

життєдіяльності» 

Снурникова І.О.  

3. Про організацію заходів з профілактики усіх видів 

дитячого травматизму 

Снурникова І.О.  

4. Про організацію роботи щодо профілактики вживання 

психотропних та алкогольних речовин 

Міцай О.В.  

5. Про результати вивчення адаптації учнів 5-х класів до 

школи ІІ ступеня 

Міцай О.В.  

23.04.2021 

1. Про підготовку закладів до святкування 76-ї річниці 

Перемоги у Другій світовій війні 

Снурникова І.О.  

2. Про підсумки проведення районного конкурсу «Юні 

дарування», районного етапу міського конкурсу ДЮП, 

«Основи безпеки життєдіяльності» 

Снурникова І.О.  

3. Про підготовку та проведення Свята останнього 

дзвоника в ЗЗСО району 

Снурникова І.О.  

4. Про результати вивчення стану виховної роботи та Власенко Ю.О.  
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№ 
Термін проведення/Питання, що розглядаються Доповідач Відмітка 

про вик-ня 

заходів щодо соціального захисту і захисту прав та 

інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування  та з профілактики правопорушень (за 

результатами перевірок зі Службою у справах дітей) 

Міцай О.В. 

5. Про подальше працевлаштування випускників 9-х,      

11-х кл. 

Єльникова М.П.  

24.09.2021 

1. Про організацію та планування виховної  роботи у І  

семестрі  2021/2022 навчального року 

Снурникова І.О.  

2. Про організацію та проведення районного етапу 

міського фестивалю шкільних команд гумору, заходів до 

Дня Захисника України 

Снурникова І.О.  

3. Про планування роботи учнівського самоврядування в 

2021/2022 н.р. 

Сиромятникова 

Л.М. 

 

4. Про організацію роботи громадських інспекторів та 

соціальних педагогів ЗЗСО району 

Власенко Ю.О.  

5. Про організацію роботи щодо прийому документації 

подальшого працевлаштування випускників 9-х, 11-х кл. 

Єльникова М.П.  

26.11.2021 

1. Про підсумки проведення  районного фестивалю 

шкільних команд гумору 

Снурникова І.О.  

2. Про організацію та проведення творчих конкурсів  у 

листопаді-грудні 

Снурникова І.О.  

3. Про планування роботи  закладів загальної середньої 

освіти на зимових канікулах 

Снурникова І.О.  

4. Про організацію і проведення у закладах освіти Дня 

Святого Миколая та новорічних свят 

Снурникова І.О.  

5. Про участь у загальноміських новорічних заходах Снурникова І.О.  
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3.5. Наради з вихователями-методистами ЗДО. 

 

№ 

з /п 

Термін проведення/Питання, що розглядаються Відповідальний Відмітка 

про вик-

ня 

12.01.2021 

1. Про формування внутрішньої системи якості освіти 

закладу дошкільної освіти. 

Давидова І.О.  

2. Про затвердження Базового компоненту дошкільної 

освіти (нова редакція). 

  

3. Про підсумки моніторингових досліджень рівня знань 

дітей дошкільного віку за І півріччя 2020/2021 

навчального року 

  

4. Про  організацію роботи щодо підвищення 

кваліфікації педпрацівників  закладів  дошкільної 

освіти у 2021.  

Давидова І.О.  

5. Про хід районного творчого конкурсу «Зимова казка». Давидова І.О.  

6. Різне    

09.02.2021 

1. Про організацію інноваційної діяльності у закладах 

дошкільної освіти. 

Давидова І.О.  

2. Про проведення інтелектуального конкурсу 

«Чомусики» серед дітей старшого дошкільного віку. 

Давидова І.О.  

3. Про проведення районного етапу обласного конкурсу 

«Кращий вихователь Харківщини»  

Давидова І.О.  

4. Про проведення Тижня науки в  закладах дошкільної 

освіти  

Давидова І.О.  

5. Різне   

06.04.2021 

1. Про підсумки  участі в обласному фестивалі-огляді 

освітніх Інтернет-ресурсів  

Давидова І.О.  

2. Про підсумки проведення інтелектуального конкурсу 

«Чомусики» серед дітей старшого дошкільного віку 

Давидова І.О.  

3. Про стан роботи закладів дошкільної освіти в освітніх 

проектах 

Давидова І.О.  

4. Різне   

11.05.2021 

 1. Про організацію роботи у літній оздоровчий період у  

закладах дошкільної освіти 

Давидова І.О.  

 2. Про підсумки роботи районних методичних об’єднань  

педагогічних працівників  закладів дошкільної освіти 

Давидова І.О.  

 3. Про організацію роботи  із складання освітніх програм   

на 2021/2022 навчальний рік 

Давидова І.О.  

 4. Про підсумки моніторингових досліджень рівня знань 

дітей дошкільного віку за ІІ півріччя  навчального 

року 

Давидова І.О.  

 5. Про заходи щодо святкування Дня захисту дітей Давидова І.О.  

 6. Різне. Давидова І.О.  

07.09.2021 

1. Про організацію методичної роботи у 2021/2022 

навчальному році  

Давидова І.О.  
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№ 

з /п 

Термін проведення/Питання, що розглядаються Відповідальний Відмітка 

про вик-

ня 

2. Про нормативно-правове забезпечення освітнього 

процесу в 2021/2022 навчальному році. 

Давидова І.О.  

3. Про використання парціальних програм в освітньому 

процесі. 

Давидова І.О.  

4. Про організацію роботи щодо підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників  закладах дошкільної освіти 

у  2021/2022 н.р.  

Давидова І.О.  

5. Про проведення  педагогічного тижня, присвяченого  

Всеукраїнському  Дню Дошкілля 

Давидова І.О.  

6. Різне. Давидова І.О.  

12.10.2021 

1 Про організацію та проведення районних змагань 

«Перші кроки» серед дітей старшого дошкільного 

віку. 

Давидова І.О.  

2 Про проведення моніторингових досліджень рівня 

знань дітей дошкільного віку у 2021/2022 навчальному 

році 

Давидова І.О.  

3 Про організацію та проведення заходів, присвячених 

Дню писемності та української мови. 

Давидова І.О.  

4 Про інноваційну діяльність у  закладах дошкільної 

освіти. 

Давидова І.О.  

5 Різне. Давидова І.О.  

 14.12.2021 

1 Про підсумки проведення районних змагань «Перші 

кроки» серед дітей старшого дошкільного віку 

Давидова І.О.  

2 Про проведення зимового тижня безпеки у закладах 

дошкільної освіти. 

Давидова І.О.  

3 Про організацію та проведення святкових ранків у  

закладах  дошкільної освіти. 

Давидова І.О.  

4  Різне. Давидова І.О.  
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РОЗДІЛ 4. АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

4.1. Аналітична робота Управління  освіти за напрямками діяльності 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

Забезпечення нормативності   та  якості освіти 

1.  Інформація про функціонування 

МНВК  

 

Інформація про видачу свідоцтв 

про отримання професій 

відповідно до наявних ліцензій 

 

Лустенко С.І. До 01.06.2021  

До 21.09.2021 

Узагальнений звіт  УВАГ До 22.05.2021  

До 10.09.2021 

 

2.  Статистичні звіти на початку 

навчального року. 

Лустенко С.І. Згідно з 

термінами 

МОНУ 

Статистична 

звітність, 

аналітичні 

матеріали (Форми 

ЗНЗ-1, , 76-РВК, 

Д- 7/8, Д-4, Д-5, Д-

6, Д-9) 

ЗЗСО району Згідно з термінами  

3.  Інформація щодо загальної 

кількості випускників 9-х, 11-х 

класів Київського району  

Лустенко С.І. До 23.04.2021 Узагальнена 

інформація 

ЗЗСО району До 15.04.2021  

4.  Попередня інформація про 

випускників 11-х класів ЗЗСО 

Київського району, 

які претендують на 

нагородження золотими та 

срібними медалями 

Лустенко С.І. До 11.01.2021 

 

Узагальнена 

інформація 

ЗЗСО району До 11.01.2021 

 

 

5.  Інформація про випускників 11-

х класів, які є претендентами на 

Лустенко С.І. До 23.04.2021 

Відповідно до 

Узагальнена 

інформація 

ЗЗСО району До 15.04.2021  
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

нагородження медалями 

(уточнення) 

термінів, 

визначених МОН 

6.  Інформація про випускників 11 

(12)-х класів, які нагороджуються 

медалями 

Лустенко С.І. До 24.06.2021 Узагальнена 

інформація 

ЗЗСО району До 25.06.2021  

7.  Інформацію щодо підсумків 

проведення щорічного звітування 

керівників закладів дошкільної та 

загальної середньої освіти району 

про роботу у 2020/2021  

навчальному році із зазначенням 

пропозицій батьківської 

громадськості щодо 

вдосконалення (поліпшення) 

діяльності закладів освіти 

Лустенко С.І. Серпень 2021 Інформація ЗДО та ЗЗСО 

району 

Серпень 2021  

8.  Подання мережі закладів 

загальної середньої та 

позашкільної освіти на 2021/2022 

навчальний рік 

Лустенко С.І. До 15.09.2021 Узагальнена 

інформація 

ЗЗСО та ЗПО 

району 

До 09.09.2021 

 

 

9.  Інформація про мережу закладів 

загальної середньої та 

позашкільної освіти району на 

2021/2022 навчальний рік 

Лустенко С.І. До 15.09.2021 

 

Узагальнена 

інформація 

ЗЗСО та ЗПО 

району 

До 09.09.2021 

 

 

10.  Інформація про заклади загальної 

середньої та позашкільної освіти, 

віднесені до відповідних ступенів 

ризику. Подання до ДНіО. 

Лустенко С.І. Вересень 2021 

 

Узагальнена 

інформація 

ЗЗСО та ЗПО 

району 

Вересень 2021  

11.  Аналіз стану виконання та Лустенко С.І. Відповідно до Лист виконання ЗЗСО та ЗПО Відповідно до  
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

підготовка інформації про 

виконання доручень нарад 

заступників управлінь освіти 

визначених 

термінів 

доручень району визначених термінів 

12.  Аналіз стану виконання наказів 

по Управління освіти та рішень 

апаратних нарад 

Лустенко С.І. Двічі на рік: за 1 

півріччя та рік 

Довідка до 

апаратної наради 

Структурні 

підрозділи 

Управління освіти 

До 27 числа 

останнього місяця 

півріччя 

 

13.  Експертиза документів щодо 

нагородження медалями за 

особливими умовами випускників 

11-х класів  

Лустенко С.І. Червень 2021 Узагальнена 

інформація 

ЗЗСО району Червень 2021  

14.  Підготовка проектів наказів про 

нагородження медалями за 

особливими умовами випускників 

11-х класів 

Лустенко С.І. Червень 2021 Проєкт наказів ЗЗСО району Червень 2021  

15.  Здійснення контролю за 

виконанням плану заходів, 

спрямованих на запобігання та 

протидію булінгу у закладх освіти 

району 

Лустенко С.І. Двічі на рік Узагальнена 

інформація 

ЗЗСО району Двічі на рік  

16.  Розгляд скарг про відмову в 

реагуванні на випадки булінгу  

Лустенко С.І. У разі звернень Проєкт наказу Звернення У разі звернень  

17.  Здійснення експертизи стратегій 

розвитку закладів загальної 

середньої освіти. 

Лустенко С.І. До 25.02.2021 Подання стратегій 

розвитку ЗЗСО на 

затвердження 

начальнику 

Управління освіти 

ЗЗСО району До 01.03.2021  

18.  Аналіз звітіів закладів 

дошкільної освіти (85-К) 

Черняк В.А. До 19.01.2021 Узагальнений звіт  ЗДО району До 20.01.2021  
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

19.  Аналіз виконання натуральний 

норм харчування за 2020 рік 

Черняк В.А. До 19.01.2021 Узагальнений звіт ЗДО району До 20.01.2021  

20.  Інформація про дислокацію 

закладів дошкільної освіти  

Черняк В.А. До 13.09.2021 Узагальнений звіт 

(ЗДО -1) 

ЗДО району До 10.09.2021  

21.  Інформація про 

функціонування закладів 

дошкільної освіти 

Черняк В.А. До 25.08.2021 

До 01.11.2021 

До 01.12.2021 

Узагальнений звіт 

(ЗДО -2) 

ЗДО району До 20.08.2021 

До 25.10.2021 

До 25.11.2021 

 

22.  Інформація про охоплення 

дітей 3 – 6 (7)років дошкільною 

освітою 

Черняк В.А. До 25.08.2021 

До 01.11.2021 

До 01.12.2021 

Узагальнений звіт 

(ЗДО -3) 

ЗДО району До 20.08.2021 

До 25.10.2021 

До 25.11.2021 

 

23.  Інформація про загальну 

кількість дитячого населення 

від народження до шести років. 

Черняк В.А. До 15.09.2021 Узагальнений звіт 

(ЗДО -5) 

ЗДО району До 10.09.2021  

24.  Інформація про кількість дітей, 

яких не влаштовано до закладів 

дошкільної освіти у 2021 році 

через відсутність місць у 

закладі (черга) 

Черняк В.А. До 20.07.2021 

До 20.08.2021 

До 05.12.2021 

Узагальнений звіт 

(ЗДО -7) 

ЗДО району До 15.07.2021 

До 15.08.2021 

До 01.12.2021 

 

25.  Аналіз мережі освіти закладів 

загальної середньої освіти 

району за мовами навчання 

освітнього процесу  

Настенко І.В. До 18.09.2021 Аналітична 

довідка 

ЗЗСО До 10.09.2021  

26.  Інформація про кількість дітей, 

які приступили і не приступили 

до занять 1 вересня 2021/2022 

навчального року в закладах 

освіти району (з контингенту 

учнів школи), та інформації про 

Москалець Л.Г. До 30.08.2021 Узагальнена 

інформація до 

ДО ХМР, до 

Служби у 

справах дітей по 

Київському 

ЗЗСО 01.09.2021  
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

вжиті заходи щодо залучення 

таких дітей до навчання 

району 

Департаменту 

служб у справах 

дітей 

Харківської 

міської ради 

27.  Інформація про учнів закладів 

загальної середньої освіти, які 

вибули до спеціальних закладів 

освіти для дітей з особливими 

потребами 

Москалець Л.Г. До 30.08.2021 Узагальнена 

інформація до 

ДО ХМР 

 

ЗЗСО 03.09.2021  

28.  Інформація про рух учнів у 

літній період 2021 року 

Москалець Л.Г.  Узагальнена 

інформація до 

ДО ХМР 

 

ЗЗСО До 05.09.2021  

29.  Списки учнів закладів загальної 

середньої освіти, які вибули і 

прибули у літній період 2021 

року 

Москалець Л.Г.  Узагальнена 

інформація до 

ДО ХМР 

 

ЗЗСО До 05.09.2021  

30.  Інформація про рух учнів, про 

учнів, які прибули з-за кордону 

Москалець Л.Г.  Узагальнена 

інформація до 

ДО ХМР 

 

ЗЗСО До 1 числа кожного 

місяця 

 

31.  Інформація про рух учнів, про 

учнів, які прибули з-за кордону 

протягом 2020/2021 

навчального року 

Москалець Л.Г.  Узагальнена 

інформація до 

ДО ХМР 

 

ЗЗСО До 

08.06.2021 

 

32.  Звіти про індивідуальне Москалець Л.Г.  Узагальнені звіти ЗЗСО До 17.04.2021  
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

навчання учнів (сімейна 

(домашня) форма, педагогічний 

патронаж) 

до ДО ХМР 15.09.2021 

14.11.2021 

33.  Звіти про організацію 

інклюзивного навчання 

Москалець Л.Г.  Узагальнені звіти 

до ДО ХМР 

ЗЗСО За запитом 

Департаменту освіти 

Харківської міської 

ради 

 

 

34.  Дані про учнів-екстернів, які 

подали заяви на проведення 

під-сумкової та державної під-

сумкової атестації 

Москалець Л.Г. До 30.08.2021 Узагальнені звіти 

до ДО ХМР 

ЗЗСО 

До 1 числа кожного 

місяця 

 

35.  Звіт про результати річного 

оцінювання та проведення ДПА 

учнів-екстернів  

Москалець Л.Г.  Узагальнені звіти 

до ДО ХМР 

ЗЗСО За запитом 

Департаменту освіти 

Харківської міської 

ради 

 

 

36.  Дані про учнів, які перейшли на 

сімейну (домашню) форму 

навчання 

Москалець Л.Г.  Узагальнені 

списки до ДО 

ХМР ХО 

 

ЗЗСО 

До 1 числа кожного 

місяця 

 

37.  Звіт про кількість дітей 

шкільного віку (форма 77-РВК) 

Грінчук С.І.  Узагальнені звіти 

до ДО ХМР ХО 

 

Реєстр дітей 

шкільного віку До 30.09.2021 

 

38.  Статистичний звіт ЗЗСО 

«Фізична культура» 

 

Свідєрська Н.П. До 10.01.2021 Статистична 

звітність 

(Форма 2-ФК) 

Заклади загальної 

середньої освіти До 03.01.2021 

 

39.   Статистичний звіт про Уляк Д.К. До 06.01.2021 Статистична ДЮСШ До 02.01.2021  
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

діяльність      ДЮСШ звітність 

(Форма №5-ФК) 

40.   Статистичний звіт про 

діяльність     закладів 

позшкільної освіти (крім 

ДЮСШ) 

Уляк Д.К. До 07.01.2021 Статистична 

звітність 

(Форма №1-ПЗ) 

Заклади 

позашкільної 

освіти 
До 02.01.2021 

 

41.  Перевірка та аналіз річних 

звітів практичних психологів та 

соціальних педагогів закладів 

освіти 

Коваленко Т.М Травень Інформація на 

нараду практичних 

психологів та 

соціальних 

педагогів 

Заклади освіти 

району 

 

 

42.  Аналіз роботи  закладів освіти з 

питань експериментальної та  

інноваційної діяльності  

Нестеренко І.О. 

Давидова І.О. 

Травень Інформація на 

апаратну нараду 

Заклади загальної 

середньої освіти Травень 

 

43.   Аналіз стану роботи МНВК Настенко І.В. До 22.05.2021 

До 10.09.2021 

Інформація до 

Департаменту 

освіти ХМР 

УВАГ 
До 20.05.2021 

07.09.2021 

 

44.   Аналіз результатів    

проведення ДПА у 4-х класах 

Уляк Д.К. До 26.05.2021 Інформація до 

Департаменту 

освіти ХМР 

Заклади загальної 

середньої освіти До 22.05.2021 

 

45.  Аналіз  результатів проведення 

ДПА у 9 -х класах  

Коваленко Т.М.  До 19.06.2021 Інформація до 

Департаменту 

освіти ХМР 

Заклади загальної 

середньої освіти До 17.06.2021 

 

46.  Аналіз результатів проведення 

ДПА в  11-х класах  

Коваленко Т.М. До 25.06.2021 Інформація до 

Департаменту 

освіти ХМР 

Заклади загальної 

середньої освіти До 22.06.2021 

 

47.  Додатки до звіту форми ЗНЗ – 1  

«Звіт про стан організації НВП 

Уляк Д.К. Згідно з 

термінами ДО 

Звіт до 

Департаменту 

Заклади загальної 

середньої освіти 

Згідно з термінами  
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

у початкових класах», 

«Звіт про стан організації НВП 

у  1-4-х класах», 

«Якісний склад учнів 1-х 

класів», 

«Якісний склад учнів 2-4-х  

класів» 

освіти ХМР 

48.  Аналіз мережі закладів освіти 

району  за  мовами навчання  

Нестеренко І.О. 

Давидова І.О. 

До 10.09.2021 Інформація до 

Департаменту 

освіти ХМР 

Заклади загальної 

середньої та 

дошкільної освіти 

До 

05.09.2021 

 

49.  Інформація про організацію 

допрофільної підготовки та 

профільного навчання  

Нестеренко І.О. До 10.09.2021  Інформація до 

Департаменту 

освіти ХМР 

Довідка на 

апаратну нараду 

Заклади загальної 

середньої освіти 
До 06.09.2021 

 

 

 

 

50.  Інформація про завантаження 

спортивних залів закладів 

загальної середньої освіти 

району 

Свідєрська Н.П. До 20.09.2021 Тека з матеріалами Заклади загальної 

середньої освіти 
До 20.09.2021 

 

51.  Вивчення процесу адаптації 

учнів 1-х класів до навчання в 

школі 

Міцай О.В. Жовтень-

листопад 

Інформація на 

нараду заступни 

ків директорів з 

НВР та на нараду 

практичних 

психологів 

Заклади загальної 

середньої освіти 

району 
Листопад 

 

52.  Інформація щодо наявності та 

стану спортивних споруд 

Свідєрська Н.П. До 01.10.2021 Довідка на 

апаратну нараду 

Заклади загальної 

середньої освіти 
До 25.09.2021 

 

53.  Інформація про розподіл учнів Свідєрська Н.П. До 20.10.2021 Довідка на Заклади загальної До 14.10.2021  
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

на групи для занять фізичною 

культурою у ЗЗСО району 

апаратну нараду середньої освіти 

54.  Інформація про спортивні 

секції, гуртки та факультативи 

фізкультурно-спортивної 

спрямованості у ЗЗСО району 

Свідєрська Н.П. До 01.11.2021 Довідка на 

апаратну нараду 

Заклади загальної 

середньої освіти 
До 23.10.2021 

 

55.  Вивчення процесу адаптації 

учнів 5-х класів 

Міцай О.В. Листопад Інформація на 

нараду практичних 

психологів 

Заклади загальної 

середньої освіти Листопад 

 

Забезпечення охоплення  загальною середньою освітою 

56.  Аналіз та узагальнення звітів 

закладів загальної середньої 

освіти району з обліку 

продовження навчання та 

працевлаштування випускників 

закладів загальної середньої 

освіти. 

Єльникова М.П. До 06.02.2021 

13.05.2021 

(попередні) 

(1-й  четвер 

червень-серпень) 

До 14.09.2021 

16.10.2021 

 

Звіт до  

Департаменту 

освіти ХМР 

Заклади загальної 

середньої освіти 

До 

02.02.2021 

08.05.2021 

(попередні) 

(1-й четвер 

червень-серпень) 

До 11.09.2021 

10.10.2021 

 

57.  Звіт про продовження навчання 

для здобуття повної загальної 

середньої освіти випускниками  

9-х класів  закладів загальної 

середньої освіти  

Єльникова М.П. До 05.12.2021 Звіт до  

Департаменту 

освіти ХМР 

Заклади загальної 

середньої освіти 
До 01.12.2021 

 

 

Забезпечення збереження здоровя учасників освітнього процесу та запобігання дитячому травматизму 

58.  Аналіз стану профілактичної 

роботи щодо запобігання 

дитячому травматизму. 

Губарєва І.Д. До 05.01.2021, 

05.04.2021, 

05.07.2021, 

05.10.2021 

Статистична 

звітність, 

аналітичні 

матеріали 

ЗЗСО  

ЗДО  

ЗПО 

До 30.03.2021, 

25.06.2021, 

30.09.2021, 

29.12.2021 
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

59.  Про стан дотримання санітарного 

законодавства та медичного 

обслуговування у закладах 

загальної середньої освіти 

району. 

Губарєва І.Д. До 31.05.2021 Інформація до 

апаратної наради  

ЗЗСО До 14.05.2021  

60.  Аналіз звітів про попереднє 

планування відпочинку та 

оздоровлення учнів та вихованців 

у літній період 2021 року. 

Губарєва І.Д. До 20.02.2021 Статистична 

звітність 

(щомісячна та 

підсумкова), 

аналітичні 

матеріали 

ЗЗСО До 13.02.2021  

61.  Аналіз стану організації та ходу 

відпочинку та оздоровлення 

учнів влітку 2021 року. 

Губарєва І.Д. Травень – 

серпень, 

остаточно  - до 

01.09.2021 

Статистична 

звітність 

(щомісячна та 

підсумкова), 

аналітичні 

матеріали до ДО 

ХМР, до апаратної 

наради 

ЗЗСО Травень – серпень, 

остаточно  - до 

24.08.2021 

 

62.  Узагальнення звітів про стан 

організації харчування учнів шкіл 

та аналіз виконання норм 

харчування учнів шкіл. 

Ліпейко В.І. До 15 числа 

щомісячно 

упродовж року 

Узагальнені звіти 

до ДО ХМР ХО 

ЗЗСО До 10 чмсла 

щомісячно упродовж 

року 

 

63.  Аналіз стану організації 

харчування учнів у ЗЗСО району. 

Ліпейко В.І. До 15 числа 

щомісячно 

упродовж року 

Узагальнені звіти ЗЗСО До 10 чмсла 

щомісячно упродовж 

року 

 

Виховна робота, забезпечення соціального захисту дітей пільгових категорій 

64.  Аналіз стану роботи з Міцай О.В. До 05 числа Інформація до Заклади загальної Щоквартально за  
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

профілактики злочинності 

(форма-запит ДНіО ХОДА 

№СЗ-2) 

 останнього 

місяця кварталу 

Департаменту 

освіти ХМР 

середньої освіти 

району 

окремим графіком 

65.  Аналіз стану роботи з питань 

соціального захисту дітей 

пільгових категорій (форма-

запит ДНіО ХОДА №СЗ-1) 

Власенко Ю.О. До 05 числа 

останнього 

місяця кварталу 

Інформація до 

Департаменту 

освіти ХМР 

Заклади загальної 

середньої освіти 

району 

Щоквартально за 

окремим графіком 

 

66.  Статистичні дані про 

охоплення позашкільною 

освітою дітей пільгових 

категорій та учнів девіантної 

поведінки 

Власенко Ю.О. 

Міцай О.В.  

До 01.02.2021 

До 01.10.2021 

Інформація до 

Департаменту 

освіти ХМР 

Заклади загальної 

середньої освіти 

району 

До 28.01.2021 

До 24.09.2021 

 

67.  Статистичний звіт «Інформація 

про охоплення дітей з 

особливими освітніми 

потребами, у т.ч. дітей з 

інвалідністю різними формами 

навчання» 

Власенко Ю.О. 

 

До 20.01.2021 

До 10.09.2021 

Інформація до 

Департаменту 

освіти ХМР 

Заклади загальної 

середньої освіти 

Січень 

Вересень 

 

 

68.  Аналіз участі учнів  закладів 

загальної середньої та 

позашкільної освіти у міських 

виховних конкурсах у 

2020/2021 навчальному році 

Снурникова І.О. 

 

До 18.05.2021 Інформація до  

Департаменту 

освіти ХМР 

Заклади загальної 

середньої освіти 

До 08.05.2021  

69.  Аналіз виконання заходів 

проекту «Учнівське 

самоврядування» Комплексної 

програми розвитку освіти міста 

Харкова на 2018-2022 роки 

Сиромятнікова 

Л.М. 

До 21.11.2021 Інформація до  

Департаменту 

освіти ХМР 

Заклади загальної 

середньої освіти 

До 13.11.2021  
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

 

70.  Інформація про заходи 

районного  масштабу, які 

проводитимуться в наступному 

місяці 

Снурникова І.О. До 20 числа 

щомісячно 

Адміністрація 

Київського району 

Заклади загальної 

середньої освіти 

До 15 числа 

щомісячно 

 

Забезпечення методичної роботи, спрямованої на підвищення компетентності педагогічних працівників 

71.  Аналіз участі   результативності 

участі учнів ЗЗСО району  у 

фінальних етапах 

Всеукраїнських турнірів у 

2020/2021 навчальному році 

Єльникова М.П. до 15.05.2021 Інформація до 

Департаменту 

освіти ХМР 

Заклади загальної 

середньої освіти 

До 05.05.2021  

72.  Аналіз участі   результативності 

участі учнів ЗЗСО району  у  

Всеукраїнських  учнівських 

олімпіадах, Всеукраїнському 

конкурсі-захисті науково- 

дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України  у 

2020/2021 навчальному році 

Єльникова М.П. до 15.05.2021 Інформація до 

Департаменту 

освіти ХМР 

Заклади загальної 

середньої освіти 

До 01.05.2021  

73.  Аналіз якості підготовки учнів  

закладів загальної середньої 

освіти до участі в ІІ (районному) 

етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів 

у 2020/2021 навчальному році 

Єльникова М.П. До 21.01.2021 Довідка на  нараду  

керівників  

Заклади загальної 

середньої освіти 

До 15.01.2021  

74.  Аналіз якості підготовки учнів 

закладів загальної середньої 

Єльникова М.П. До 15.02.2021 Довідка 

на апаратну 

Заклади загальної 

середньої та 

До 10.02.2021  
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

освіти  та вихованців  закладів 

позашкільної освіти  до участі в 

І (районному) етапі Всеукраїнсь- 

кого конкурсу-захисту науково- 

дослідницьких робіт учнів- 

членів Харківського 

територіального відділення 

МАН у 2020/2021 навчальному 

році 

нараду позашкільної 

освіти 

75.  Аналітичний звіт про діяльність 

психологічної служби 

Управління освіти адміністрації 

Київського району ХМР                    

у 2020/2021 навчальному році 

НМПЦ, ЦППСР  

та КВНЗ «ХАНО» 

Коваленко Т.М. Аналітичний звіт 

про діяльність 

психологічної 

служби 

Управління 

освіти 

адміністрації 

Київського 

району ХМР у 

2020/2021 

навчальному році 

Заклади загальної 

середньої освіти 

До 21.05.2021  

76.  Аналіз підсумків участі 

випускників 11-х класів  

закладів загальної середньої 

освіти району усіх типів та 

форм власності у зовнішньому 

незалежному оцінюванні 

2020/2021 навчального року 

Настенко І.В. 

Коваленко Т.М. 

До 17.10.2021 Довідка на  нараду  

керівників ЗЗСО 

Заклади загальної 

середньої освіти 

До 02.10.2021  

77.  Аналіз змісту веб-сторінок Коваленко Т.М. Упродовж року Довідка на нараду Заклади освіти Упродовж року  
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

практичних психологів та 

соціальних педагогів на сайтах  

закладів загальної середньої 

освіти району 

Міцай О.В. 

Власенко Ю.В. 

практичних 

психологів та 

соціальних 

педагогів 
78.  Аналіз стану передплати 

періодичних видань 

«Педагогічна преса» 

Нестеренко І.О. До 15.06.2021 

15.12.2021 

Інформація до  

Департаменту 

освіти ХМР 

Заклади загальної 

середньої освіти 

До 14.06.2021 

10.12.2021 

 

79.  Аналіз стану забезпечення 

закладів загальної середньої 

освіти підручниками, 

навчальною, довідковою та 

методичною літературою 

Нестеренко І.О. До 26.06.2021 Інформація до  

Департаменту 

освіти ХМР 

Заклади загальної 

середньої освіти 

До  19.06.2021  

80.  Аналіз стану забезпечення 

учнів 4-х, 8-х  класів новими 

підручниками 

Нестеренко І.О. У міру 

надходження 

нових 

підручників 

Інформація до  

Департаменту 

освіти ХМР 

Заклади загальної 

середньої освіти 

У міру  надходження 

нових підручників 

 

81.  Аналіз стану міжнародного 

співробітництва в  закладах 

загальної середньої освіти  

Снурникова І.О. До 01.04.2021 Інформація до  

Департаменту 

освіти ХМР 

Заклади загальної 

середньої освіти 

До 15.03.2021  

82.  Аналіз роботи університетських 

кафедр на базі  закладів 

загальної середньої освіти 

району  

Нестеренко І.О. Грудень Інформація до  

Департаменту 

освіти ХМР 

Заклади загальної 

середньої освіти 

Листопад   

Фінансове забезпечення 

83.  Звіт з мережі, штатів та 

контингентів по навчальних 

закладах за 2020 рік. 

Гура Н.М. До 21.01.2021 Департамент 

бюджету і 

фінансів 

Заклади освіти До 20.01.2021  

84.  Статистичний звіт праці. Артюшенко Н.Г. До 25.01.2021 Звіт до ДО ХМР Заклади освіти До 20.01.2021  
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

85.  Аналітична робота з 

формування перспективної 

мережі закладів освіти на 

2021/2022 навчальний рік. 

Гура Н.М. До 20.04.2021 Довідка до ДО 

ХМР ХО, на 

апаратну нараду, 

нараду керівників 

Заклади освіти До 15.04.2021  

86.  Звіт з мережі, штатів та 

контингеньтів по закладах 

освіти Київського району до 

бюджету на 2021 рік. 

Гура Н.М. До 26.04.2021 До Департаменту 

бюджету і 

фінансів 

Заклади освіти До 22.04.2021  

87.  Подання зафіксованої мережі 

закладів освіти району на 

2021/2022 навчальний рік. 

Гура Н.М. 10.09.2021 До ДО ХМР ХО   Заклади освіти До 09.09.2021  

88.  Аналіз меркежі закладів освіти 

району на 2021/2022 

навчальний рік 

Гура Н.М. 10.09.2021 До ДО ХМР ХО   Заклади освіти До 09.09.2021  

89.  Формування проєкту бюджету 

по галузях «Освіта» та 

«Фізична культура і спорт» на 

2022 рік. 

Гура Н.М. До 12.10.2021 Бюджетний запит 

на плановий рік 

Заклади освіти До 30.09.2021  

90.  Аналіз стану виплати заробітної 

плати, відпускних та 

матеріальної допомоги на 

оздоровлення згідно з 

законодавством України. 

Артюшенко Н.Г. До 15 та 30 числа 

щомісячно 

травень - 

сепрпень 

Узагальнена 

інформація до 

департаменту 

бюджету та 

фінансів ХМР 

Заклади освіти До 12 та 25 числа 

щомісячно 

травень - сепрпень 

 

91.  Аналіз інформації щодо стану 

розрахунків за спожиті 

комунальні послуги та 

енергоносії по У;правлінню 

освіти та підпорядкованих 

Марченко Н.М. До 02 числа, 

до 13 числа, 

до 18 числа 

до 20 числа 

Звітна інформація 

до Департаменту 

бюджету і 

фінансів ХМР 

Заклади освіти До 01, 12, 17, 19 

числа щомісячно 
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

закладах. 

92.  Аналіз інформації щодо обсягу 

фактично нарахованої 

заробітної плати за відповідний 

місяць по Управлінню освіти та 

підпорядкованих закладах. 

Марченкоо Н.М. До 10 числа Звітна інформація 

до Департаменту 

бюджету і 

фінансів ХМР 

Заклади освіти До 05 числа 

щомісячно 

 

93.  Аналіз даних щодо окремих 

показників по штатах 

(фактично зайнятих штатних 

одтиницях) по Управлінню 

освіти та підпорядкованих 

закладах. 

Гура Н.М. До 01 числа,  

до 03 числа 

щоквартально 

Звітна інформація 

до Департаменту 

бюджету і 

фінансів ХМР 

Заклади освіти До 25 та 01 числа 

щоквартально 

 

94.  Аналіз інформації щодо стану 

розрахунків за спожиті 

комунальні послуги та 

енергоносії по Управлінню 

освіти та підпорядкованих 

закладах. 

Марченко Н.М. До 23 числа 

щоквартально 

Звітна інформація 

до Департаменту 

бюджету і 

фінансів ХМР 

Заклади освіти До 22 числа 

щоквартально 

 

95.  Складання меморіальних 

ордерів бухгалтерського обліку 

№№ 2, 3, 4, 6, 20. 

Якименко Г.П. До 5 числа 

наступного 

місяця 

Меморіальні 

ордери 

Департамент 

освіти ХМР 

До 30 числа 

щомісячно 

 

96.  Обробка первинних документів, 

складання та надання 

юридичних, фінансових 

зобов’язань, платіжних 

доручень до Державної 

казначейської служби. 

Марченко Н.М. До 5 числа 

наступного 

місяця 

Книга 

аналітичного 

обліку асигнувань 

та взятих 

зобов’язань  

Департамент 

освіти ХМР 

Щоденно  

97.  Ведення книги «Журнал- Якименко Г.П. До 5 числа Книга «Журнал- Департамент До 30 числа  
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

Головна» наступного 

місяця 

Головна» освіти ХМР щомісячно 

98.  Складання квартальних 

балансів господарської 

діяльності Управління освіти , 

річного балансу та додатків до 

річного балансу. 

Якименко Г.П.  До 13.01.2021, 

09.04.2021, 

09.07.2021, 

12.10.2021 

Звіти за формою, 

встановленою 

Державною 

казначейською 

службою України 

Департамент 

освіти ХМР 

До 30 числа 

щоквартально 

 

Кадрова робота 

99.  Підготовка інформації про 

вакансії педагогічних (у тому 

числі заступників директора) та 

інших працівників у закладах 

загальної середньої, дошкільної 

та позашкільної освіти Київського 

району 

Овсепян В.В. 
Щомісяця, 

до 01 числа 

Узагальнена 

інформація 

(ДО ХМР) 

УОА Київського 

району ХМР, 

ЗО району 

комунальної 

форми власності 

Щомісяця, 

до 27 числа 

 

100.  Підготовка інформації про 

вакансії працівників у закладах 

загальної середньої, дошкільної 

та позашкільної освіти Київського 

району 

Овсепян В.В., 

Дерев’янко Ю.В. 

Щомісяця, 

станом 

на 01 число 

Узагальнена 

інформація 

(сайт УОА 

Київського району 

ХМР) 

УОА Київського 

району ХМР 

Щомісяця, станом 

на 01 число 

 

101.  Підготовка інформації щодо 

кандидатур для привітання з днем 

народження від імені міського 

голови 

Овсепян В.В. 
Щомісяця, 

до 10 числа 
АКР ХМР 

УОА Київського 

району ХМР 

Щомісяця, 

до 10 числа 

 

102.  Підготовка інформації щодо 

структури УОА Київського 

району ХМР 

Петришена О.М. 
Щомісяця, 

до 20 числа 
АКР ХМР 

УОА Київського 

району ХМР 

Щомісяця, 

до 20 числа 

 

103.  Підготовка інформації про наявні Петришена О.М. Щомісяця, АКР ХМР УОА Київського Щомісяця,  
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

вакансії по УОА Київського 

району ХМР 

до 20 числа району ХМР до 20 числа 

104.  
Підготовка інформації щодо 

кадрового потенціалу закладів 

загальної середньої та дошкільної 

освіти комунальної форми 

власності Київського району 

Овсепян В.В. 
Щомісяця, 

до 25 числа 

Узагальнена 

інформація 

(ДО ХМР) 

УОА Київського 

району ХМР, 

ЗЗСО та ЗДО 

району 

комунальної 

форми власності 

Щомісяця, 

до 22 числа 

 

105.  Організаційна, аналітична робота 

щодо проведення щорічної оцінки 

виконання посадовими особами 

УОА Київського району ХМР 

покладених на них обов’язків 

і завдань за 2020 рік 

Петришена О.М. 
Січень - лютий 

2021 року 

Накази УОА 

Київського району 

ХМР, 

інформація 

(АКР ХМР) 

УОА Київського 

району ХМР 

у терміни відповідно 

до наказу УОА 

Київського району 

ХМР 

 

106.  Складання графіку щорічних 

відпусток працівників УОА 

Київського району ХМР та 

керівників закладів освіти району 

комунальної форми власності 

Петришена О.М. До 05.01.2021 

Наказ УОА 

Київського району 

ХМР 

УОА Київського 

району ХМР,  

ЗО району 

комунальної 

форми власності 

До 05.01.2021 

 

107.  
Підготовка інформації щодо 

кадрового потенціалу закладів 

загальної середньої та дошкільної 

освіти комунальної форми 

власності Київського району 

Овсепян В.В. 
Щомісяця, 

до 25 числа 

Узагальнена 

інформація 

(ДО ХМР) 

УОА Київського 

району ХМР, 

ЗЗСО та ЗДО 

району 

комунальної 

форми власності 

Щомісяця, 

до 22 числа 

 

108.  Підготовка інформації про 

стан роботи в УОА Київського 

району ХМР з бронювання 

Петришена О.М., 

Овсепян В.В. 
До 03.01.2021 

Інформація 

(Київський 

РТЦКСП 

УОА Київського 

району ХМР 
До 03.01.2021 
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

військовозобов’язаних  м. Харкова) 

109.  Підготовка звіту про чисельність 

військовозобовʼязаних, які 

заброньовані згідно з переліками 

посад і професій 

військовозобов’язаних, які 

підлягають бронюванню на 

період мобілізації та на воєнний 

час по УОА Київського району 

ХМР станом на 1 січня 2021 року 

Петришена О.М., 

Овсепян В.В. 
До 03.01.2021 

Звіт 

(Київський 

РТЦКСП 

м. Харкова, 

ДВПО та ЦЗ ХМР) 

УОА Київського 

району ХМР 
До 03.01.2021 

 

110.  Підготовка звіту про чисельність 

військовозобовʼязаних, які 

заброньовані згідно з переліками 

посад і професій 

військовозобов’язаних, які 

підлягають бронюванню на 

період мобілізації та на воєнний 

час по закладам загальної 

середньої і дошкільної освіти 

комунальної форми власності 

станом на 1 січня 2021 року 

Петришена О.М., 

Овсепян В.В. 
До 03.01.2021 

Звіт 

(Київський 

РТЦКСП 

м. Харкова, 

ДВПО та ЦЗ ХМР, 

ДНіО ХОДА) 

УОА Київського 

району ХМР, 

ЗЗСО та ЗДО 

району 

комунальної 

форми власності 

До 03.01.2021 

 

111.  Підготовка інформації про роботу 

з Департаментом по взаємодії з 

правоохоронними органами та 

цивільного захисту Харківської 

міської ради щодо надання звіту 

про чисельність 

військовозобов’язаних, які 

Петришена О.М., 

Овсепян В.В. 
До 03.01.2021 

Інформація 

(АКР ХМР) 

УОА Київського 

району ХМР 
До 03.01.2021 
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

заброньовані згідно з переліками 

посад і професій 

військовозобов’язаних, які 

підлягають бронюванню на 

період мобілізації та на воєнний 

час 

112.  Підготовка інформації про 

зайнятість і працевлаштування 

громадян, що мають додаткові 

гарантії у сприянні 

працевлаштуванню за рік 

Овсепян В.В. До 31.01.2021 
Інформація 

(ХМЦЗ) 

УОА Київського 

району ХМР,  

ЗО району 

комунальної 

форми власності 

До 20.01.2021 

 

113.  Організація роботи щодо надання 

декларацій особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, за 

2020 рік 

Ліпейко В.І., 

Петришена О.М. 
До 31.03.2021 

Наказ УОА 

Київського району 

ХМР, 

 

УОА Київського 

району ХМР 
До 31.03.2021 

 

114.  Підготовка інформації щодо 

подання посадовими особами 

УОА Київського району ХМР 

декларацій особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, за 

2020 рік 

Ліпейко В.І., 

Петришена О.М. 
До 03.04.2021 

Інформація 

(АКР ХМР) 

УОА Київського 

району ХМР 
До 03.04.2021 

 

115.  Підготовка інформації про 

результати перевірки фактів 

своєчасності подання посадовими 

особами УОА Київського району 

ХМР декларацій особи, 

Ліпейко В.І., 

Петришена О.М. 
До 03.04.2021 

Інформація 

(Служба з питань 

запобігання 

корупції ХМР) 

УОА Київського 

району ХМР 
До 03.04.2021 
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого 

самоврядування, за 2020 рік 

116.  

Підготовка документів щодо 

присвоєння чергового рангу 

посадової особи місцевого 

самоврядування 

Петришена О.М. 
Квітень 

2021 року 

Проєкти подання 

та розпорядження 

міського голови 

(Служба 

управління 

персоналом ХМР) 

УОА Київського 

району ХМР 
Квітень 2021 року 

 

117.  Формування статистичних звітів 

про чисельність та склад 

педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти 

комунальної та приватної форми 

власності (окремо)  за формою 

№ 83-РВК  

Петришена О.М. 
Вересень 

2021 року 

Статистичні звіти 

(ДО ХМР) 

УОА Київського 

району ХМР,  

ЗЗСО району усіх 

типів і форм 

власності, 

ДКЗ УВАГ 

Вересень 

2021 року 

 

118.  Підготовка та формування 

додатків до статистичних звітів 

про чисельність та склад 

педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти 

комунальної та приватної форми 

власності за формою № 83-РВК: 

- мережі закладів освіти району; 

- якісного складу педпрацівників 

ЗДО, ЗЗСО, ЗПО району; 

- відомостей про керівників ЗДО, 

ЗЗСО, ЗПО району; 

Петришена О.М., 

Овсепян В.В. 

Вересень - 

жовтень 

2021 року 

Узагальнені 

інформації 

(ДО ХМР) 

УОА Київського 

району ХМР,  

ЗО району усіх 

типів і форм 

власності 

Вересень - жовтень 

2021 року 
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

- списків керівників ЗДО, ЗЗСО, 

ЗПО району; 

- відомостей про відзнаки, 

нагороди та звання 

педпрацівників ЗО району; 

- довідок-об’єктивок на 

начальника Управління освіти, 

заступника начальника та 

спеціаліста по роботі з кадрами; 

- заявки на додаткову потребу в 

педкадрах для ЗО району; 

- відомостей про випускників 

вищих навчальних закладів, які 

прибули до закладів освіти; 

- відомостей про учасників 

бойових дій, які працюють в 

закладах освіти; 

- інформації щодо ювілейних дат 

керівників та ЗО району; 

- списків педагогічних 

працівників ЗО району; 

- бази даних щодо нагородження 

педпрацівників ЗО району. 

119.  Аналітична робота щодо 

забезпечення закладів освіти 

району педагогічними кадрами 

у 2021/2022 навчальному році (за 

звітом № 83-РВК) 

Петришена О.М. 

Листопад-

грудень 

2021 року 

Аналітична 

інформація 

УОА Київського 

району ХМР 

Листопад-грудень 

2021 року 
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

120.  Підготовка інформації про 

заклади освіти Київського району 

та ювілейні і пам’ятні дати, які 

планується відзначати протягом 

2022-2023 років 

Овсепян В.В. 

Листопад-

грудень 

2021 року 

Узагальнена 

інформація 

(АКР ХМР) 

УОА Київського 

району ХМР,  

ЗО району усіх 

типів і форм 

власності 

Листопад-грудень 

2021 року 

 

121.  Підготовка інформації про 

виконання Заходів 

щодо запобігання корупційним 

правопорушенням та 

правопорушенням, пов’язаним із 

корупцією, у виконавчих органах 

Харківської міської ради на 2021 

рік 

Ліпейко В.І., 

Петришена О.М. 
До 01.12.2021 

Інформація 

(Служба з питань 

запобігання 

корупції ХМР) 

УОА Київського 

району ХМР 
До 01.12.2021 

 

122.  Підготовка: 

- інформації про роботу з 

персоналом в УОА Київського 

району ХМР; 

- інформації про якісний склад 

посадових осіб місцевого 

самоврядування УОА 

Київського району ХМР; 

- характеристики освіти 

особового складу УОА 

Київського району ХМР 

Петришена О.М. 
Грудень 

2021 року 

Інформація 

(АКР ХМР) 

УОА Київського 

району ХМР 

Грудень 

2021 року 

 

123.  Підготовка інформації про 

працюючих випускників 

ХарРІ НАДУ, ХНЕУ 

Петришена О.М., 

Овсепян В.В. 

Грудень 

2021 року 

Інформація 

(АКР ХМР) 

УОА Київського 

району ХМР 

Грудень 

2021 року 

 

124.  Формування списків кадрового Петришена О.М. Грудень Інформація УОА Київського Грудень  
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

резерву на посади начальника та  

заступника начальника УОА 

Київського району ХМР 

на 2022 рік 

2021 року (АКР ХМР) району ХМР 2021 року 

125.  Підготовка інформації про 

виконання Плану заходів щодо 

запобігання та виявлення корупції 

в УОА Київського району ХМР за 

2021 рік 

Ліпейко В.І., 

Петришена О.М. 

Грудень 

2021 року 

Інформація 

(АКР ХМР) 

УОА Київського 

району ХМР 

Грудень 

2021 року 

 

126.  Підготовка проєкту наказу про 

затвердження Плану заходів щодо 

запобігання та виявлення корупції 

в Управлінні освіти на 2022 рік 

Ліпейко В.І., 

Петришена О.М. 

Грудень 

2021 року 

Наказ УОА 

Київського району 

ХМР  

УОА Київського 

району ХМР 

Грудень 

2021 року 

 

127.  Складання перспективного плану 

роботи відповідального з 

військового обліку та бронювання 

військовозобов’язаних і 

призовників на 2022 рік 

Петришена О.М., 

Овсепян В.В. 

Грудень 

2021 року 
План 

УОА Київського 

району ХМР 

Грудень 

2021 року 

 

128.  Складання графіку звірки 

особових карток з військово-

обліковими документами 

військовозобов’язаних і 

призовників за структурними 

підрозділами УОА Київського 

району ХМР на 2022 рік 

Петришена О.М., 

Овсепян В.В. 

Грудень 

2021 року 
Графік 

УОА Київського 

району ХМР 

Грудень 

2021 року 

 

129.  Аналіз стану та наявності 

мобілізаційних ресурсів в УОА 

Київського району ХМР за рік 

Петришена О.М., 

Давидова І.О. 

Грудень 

2021 року 
Довідка 

УОА Київського 

району ХМР 

Грудень 

2021 року 
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

130.  Підготовка інформації щодо 

особи, яку призначено 

відповідальною за ведення 

військового обліку призовників 

і військовозобов’язаних в УОА 

Київського району ХМР 

Петришена О.М. 
Грудень 

2021 року 

Інформація 

(АКР ХМР, ДВПО 

та ЦЗ ХМР) 

УОА Київського 

району ХМР 

Грудень 

2021 року 

 

131.  Підготовка інформації щодо осіб, 

яких призначено відповідальними 

за ведення військового обліку 

призовників і 

військовозобов’язаних у закладах 

загальної середньої, дошкільної 

та позашкільної освіти 

комунальної форми власності 

Київського району 

Овсепян В.В. 
Грудень 

2021 року 

Узагальнена 

інформація 

(ДВПО та ЦЗ ХМР) 

УОА Київського 

району ХМР, ЗО 

району комунальної 

форми власності 

Грудень 

2021 року 

 

132.  Підготовка проєктів наказів 

начальника Управління освіти з 

адміністративно-господарської 

роботи щодо організації 

чергування по Управлінню освіти 

у  святкові дні 

Петришена О.М., 

Овсепян В.В. 

Упродовж року, 

напередодні 

святкових днів 

Накази УОА 

Київського району 

ХМР 

УОА Київського 

району ХМР 

Упродовж року, 

напередодні 

святкових днів 

 

133.  Підготовка проєктів наказів 

начальника Управління освіти з 

адміністративно-господарської 

роботи щодо створення комісії 

для прийому приміщень 

Управління освіти 

Петришена О.М., 

Овсепян В.В. 

Упродовж року, 

напередодні 

святкових днів 

Накази УОА 

Київського району 

ХМР 

УОА Київського 

району ХМР 

Упродовж року, 

напередодні 

святкових днів 

 

134.  Підготовка пропозицій щодо Петришена О.М., Упродовж року Інформація УОА Київського Упродовж року  
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

підвищення кваліфікації 

посадових осіб місцевого 

самоврядування у ХарРІ НАДУ 

Овсепян В.В. (АКР ХМР) району ХМР 

135.  Оформлення документів на 

керівників закладів освіти району, 

у яких закінчується терміну дії 

контрактів у 2021 році 

Петришена О.М., 

Овсепян В.В. 
Упродовж року 

Інформації, 

документи 

УОА Київського 

району ХМР 
Упродовж року 

 

136.  Організаційна робота у зв’язку з 

проведенням конкурсних відборів 

кандидатів на заміщення 

вакантних посад директорів 

закладів загальної середньої 

освіти району 

Петришена О.М., 

Овсепян В.В. 
Упродовж року 

Інформації, 

документи 

УОА Київського 

району ХМР 
Упродовж року 

 

137.  Організація роботи щодо 

виконання Законів України «Про 

звернення громадян», «Про 

доступ до публічної інформації», 

«Про запобігання корупції» 

Ліпейко В.І., 

Губарєва І.Д., 

Петришена О.М., 

Овсепян В.В. 

Упродовж року 
Інформації, 

документи 

УОА Київського 

району ХМР 
Упродовж року 

 

138.  Оформлення документів щодо 

призначення, звільнення, 

переведення працівників 

Управління освіти 

Петришена О.М., 

Овсепян В.В. 
Упродовж року Документи 

УОА Київського 

району ХМР 
Упродовж року 

 

139.  Підготовка проєктів наказів та 

облік наказів начальника 

Управління освіти з особового 

складу тривалого строку 

зберігання 

Петришена О.М., 

Овсепян В.В. 

У порядку 

надходження 

Накази УОА 

Київського району 

ХМР 

УОА Київського 

району ХМР 
Упродовж року 

 

140.  Підготовка проєктів наказів та Петришена О.М., У порядку Накази УОА УОА Київського Упродовж року  
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

облік наказів начальника 

Управління освіти з особового 

складу тимчасового строку 

зберігання 

Овсепян В.В. надходження Київського району 

ХМР 

району ХМР 

141.  

Підготовка документів щодо 

нагородження керівників та 

педагогічних працівників закладів 

освіти району 

Петришена О.М., 

Овсепян В.В. 
Упродовж року 

Подання, 

біографічні довідки, 

інформації, 

нагородні листи, 

накази УОА 

Київського району 

ХМР 

(ДО ХМР,  

АКР ХМР) 

УОА Київського 

району ХМР, 

ЗО району 

Упродовж року 

 

142.  Облік, зберігання та заповнення 

трудових книжок особового 

складу УОА Київського району 

ХМР та керівників закладів 

освіти району 

Петришена О.М. Упродовж року 
Трудові книжки, 

книга обліку 

УОА Київського 

району ХМР 
Упродовж року 

 

143.  Облік та ведення особових справ 

працівників УОА Київського 

району ХМР, керівників закладів 

освіти району 

Петришена О.М., 

Овсепян В.В. 
Упродовж року 

Особові справи, 

книга обліку 

УОА Київського 

району ХМР 
Упродовж року 

 

144.  Ведення особових карток за 

формою П-2, П-2ДС працівників 

УОА Київського району ХМР, 

керівників закладів освіти району 

Петришена О.М., 

Овсепян В.В. 
Упродовж року Особові картки 

УОА Київського 

району ХМР 
Упродовж року 

 

145.  Оновлення списків військово-

зобов’язаних та призовників, 

Петришена О.М., 

Овсепян В.В. 

Упродовж року, 

у разі 
Списки 

УОА Київського 

району ХМР 

Упродовж року, 

у разі необхідності 
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

працюючих в УОА Київського 

району ХМР 

необхідності 

146.  Облік змін облікових даних  

військовозобов’язаних і 

призовників, які працюють в 

УОА Київського району ХМР, 

і внесення їх  у п’ятиденний строк 

до їх особових карток  

Петришена О.М., 

Овсепян В.В. 

Упродовж року, 

у разі 

необхідності 

Особові картки 
УОА Київського 

району ХМР 

Упродовж року, 

у разі необхідності 

 

147.  Звірка особових карток 

працівників з їх військово-

обліковими документами  

Петришена О.М., 

Овсепян В.В. 

За окремих 

графіком 
Особові картки 

УОА Київського 

району ХМР 
За окремих графіком 

 

148.  Звірка особових карток 

працівників (форма П-2) з 

обліковими даними районних 

територіальних центрів 

комплектування та соціальної 

підтримки м. Харкова. 

Петришена О.М., 

Овсепян В.В. 

За окремих 

графіком 

Особові картки 

(РТЦКСП) 

УОА Київського 

району ХМР 
За окремих графіком 

 

149.  Бронювання 

військовозобов’язаних 

працівників уперше прийнятих 

або призначених на нові посади 

військовозобов’язаних, а також 

при зміні у них військово-

облікових ознак (склад, військове 

звання, ВОС, ступеню 

придатності до військової 

служби, віку), якщо вони 

підлягають бронюванню згідно з 

Петришена О.М., 

Овсепян В.В. 

Упродовж року, 

у 10-денний термін 

Документи 

(Київський 

РТЦКСП 

м. Харкова) 

УОА Київського 

району ХМР 

Упродовж року, 

у 10-денний термін 
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

переліком  

150.  Повідомлення РТЦКСП про всіх 

військовозобов’язаних 

і призовників заново прийнятих 

на роботу до УОА Київського 

району ХМР чи звільнених з 

роботи 

Петришена О.М., 

Овсепян В.В. 

Упродовж року, 

в 7-денний строк 

Листи 

(РТЦКСП) 

УОА Київського 

району ХМР 

Упродовж року, 

в 7-денний строк 

 

151.  

Підготовка інформації про попит 

на робочу силу (вакансії) за 

формою № 3-ПН 

Петришена О.М., 

Овсепян В.В. 

Упродовж року, 

за наявності 

попиту на робочу 

силу (вакансії) – 

не пізніше ніж 

через            три 

робочі дні з дати 

відкриття 

вакансії 

Інформація 

(ХМЦЗ) 

УОА Київського 

району ХМР 

Упродовж року, 

за наявності попиту 

на робочу силу 

(вакансії) – не 

пізніше ніж через            

три робочі дні з дати 

відкриття вакансії 

 

Забезпечення інформатизації освіти 

152.  Моніторинг стану інформатизації 

закладів освіти м. Харкова. 

Дерев’янко Ю.В. до 22.01.2021 

до 10.03.2021 

до 10.06.2021 

до 10.09.2021 

до 10.12.2021 

Узагальнений звіт 

до ДО ХМР 

 

ЗДО, ЗЗСО та ЗПО 

району 

до 15.01.2021 

до 05.03.2021 

до 05.06.2021 

до 05.09.2021 

до 05.12.2021 

 

153.  Щоквартальний звіт  

про стан забезпеченості закладів 

загальної середньої освіти,  

- комп’ютерами, ноутбуками та 

навчальними комп’ютерними 

комплексами;  

Дерев’янко Ю.В. до 10.03.2021 

до 10.06.2021 

до 10.09.2021 

до 10.12.2021 

Узагальнений звіт 

до ДО ХМР 

 

ЗЗСО району до 05.03.2021 

до 05.06.2021 

до 05.09.2021 

до 05.12.2021 
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

- мультимедійним 

(інтерактивним) обладнанням.  

154.  Узагальнення інформації про 

використання комп’ютерної 

техніки в закладах дошкільної 

освіти. 

Дерев’янко Ю.В. до 09.12.2021 Узагальнений звіт 

до ДО ХМР 

 

ЗДО району до 05.12.2021  

155.  Звіт про виконання розділу 

«Інформаційні та комунікаційні 

технології в системі освіти» 

Комплексної програми розвитку 

освіти м. Харкова на 2018-2022 

роки 

Дерев’янко Ю.В. до 10.12.2021 

 

 

Узагальнена 

інформація до ДО 

ХМР 

ЗДО, ЗЗСО та ЗПО 

району 

до 05.12.2021 

 

 

156.  Інформація для розміщення на 

сайті Департаменту освіти у 

розділі Райони 

Дерев’янко Ю.В. до 15.09.2021     

Матеріально-технічне забезпечення 

157.  Аналіз стану використання 

коштів бюджету на проведення 

ремонтних робіт згідно з 

заходами розділу «розвиток 

матеріально-технічної бази 

закладів освіти м. Харкова» 

Комплексної програми розвитку 

освіти м. Харкова на 2018 – 2022 

роки у 2021 році. 

Лихольот І.В. Лютий – грудень Проєктно-

кошторисна 

документація, 

Договори підряду, 

Акти виконаних 

робіт, КБ-2, КБ-3 

Заклади освіти Упродовж року  

158.  Обробка інформації та підготовка 

плану закупівель технологічного 

обладнання для харчоблоків 

Лихольот І.В. До 01.12.2021 Аналітичні 

матеріали 

Заклади освіти До 25.11.2021  
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

відповідно до Комплексної 

програми розвитку освіти             

м. Харкова на 2018 – 2022 роки у 

2021 році. 

159.  Обробка інформації та підготовка 

плану закупівель дитячих ігрових 

майданчиків відповідно до 

заходів розділу «Розвиток 

матеріально-технічної бази 

навчальних закладів м. Харкова» 

Комплексної програми розвитку 

освіти м. Харкова на 2018 – 2022 

роки у 2021 році 

Лихольот І.В. До 01.12.2021 База даних  Заклади освіти До 25.11.2021  

160.  Аналіз стану організації 

санітарно-екологічного очищення 

та благоустрою територій 

закладів освіти району. 

Лихольот І.В. Щопятниці 

З 15.03.2021 до 

15.05.2021 

Інформація до 

апаратної наради, 

наради керівників 

закладів освіти 

району 

Заклади освіти Щопятниці 

З 15.03.2021 до 

15.05.2021 

 

161.  Аналіз забезпечення приладами 

обліку енергоносіїв закладів 

освіти району. 

Лихольот І.В. До 10.06.2021 

До 07.11.2021 

Узагальнена 

інформація 

Заклади освіти До 30.05.2021 

До 31.10.2021 

 

162.  Аналіз інформації закладів освіти 

до районного штабу з питань 

підготовки закладів освіти до 

роботи в осінньо-зимовий період 

2021 – 2022 років. 

Лихольот І.В. Червень - 

вересень 

Узагальнена 

інформація 

Заклади освіти Згідно з планом 

проведення 

районного штабу 

щодо підготовки 

районного 

господарства до 

роботи в 
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№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Термін 

проведення 

аналізу 

Вихідний 

документ 

Назва установ, 

закладів, що 

подають 

матеріали до 

інформаційної 

бази 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної бази 

Відмітка 

про 

виконання 

опалювальний період 

163.  Аналіз якості підготовки закладів 

освіти до роботи в опалювальний 

період 2021 – 2022 років. 

Лихольот І.В. До 01.07.2021 

До 01.08.2021 

До 01.09.2021 

До 01.10.2021 

Узагальнені звіти, 

відповідно до 

графіків 

підготовки 

Заклади освіти До 30.06.2021 

До 30.07.2021 

До 31.08.2021 

До 30.09.2021 

 

164.  Формування перспективного 

плану капітальних ремонтів 

закладів освіти району на 2022 

рік. 

Лихольот І.В. До 28.11.2021 

(вересень - 

листопад) 

Дефектні акти Заклади освіти До 18.10.2021  

165.  Аналіз стану технологічного 

обладнання з метою його 

оновлення. 

Лихольот І.В. До 10.11.2021 База даних Заклади освіти До 22.11.2021  

Робота зі зверненнями громадян 

166.  Аналіз стану роботи Управління 

освіти зі зверненнями громадян та 

службовою кореспонденцією.  

Губарєва І.Д. Щоквартально Довідка на  

апаратну нараду 

Структурні 

підрозділи 

Управління освіти 

До 03 числа  

 

4.2. Організаційна робота з  закладами  освіти району 
 

№ 

з/

п 

Зміст заходу Відповідальні 

особи 

Термін 

проведення 

Розпорядчі документи УО Відмітка про 

виконання 

Виявлення обдарованої молоді та її соціальна підтримка  

1.  Районний етап міського конкурсу 

дружин юних пожежних серед  

закладів загальної середньої освіти  

Снурникова І.О. Березень Накази про організацію та 

підведення підсумків 

 

2.  Районний конкурс «Основи безпеки 

життєдіяльності» 

Снурникова І.О. Січень-Лютий Накази про організацію та 

підведення підсумків 
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3.  Районний етап Всеукраїнського  

заочного конкурсу звітів про роботу 

роїв гри «Джура» 

Снурникова І.О. Лютий-квітень Накази про організацію та 

підведення підсумків 

 

4.  Районний  етап всеукраїнського 

конкурсу екскурсоводів шкільних 

музеїв «Край, в якому я живу» 

Снурникова І.О. Листопад- 

грудень 

Накази про організацію та 

підведення підсумків 

 

5.  Районний  етап міського конкурсу 

«Учень року – 2021» 

Єльникова М.П. Січень-лютий Накази про організацію та 

підведення підсумків 

 

6.  Районний  етап міської олімпіади для 

випускників шкіл І ступеня «Путівка в 

науку» 

Уляк Д.К. Січень-квітень Накази про організацію та 

підведення підсумків 

 

7.  Районні етапи міських учнівських 

турнірів 

Єльникова М.П. За календарем 

проведення 

районних змагань 

Накази про організацію та 

підведення підсумків 

 

8.  ІІ (районний) етап Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних 

предметів 

Єльникова М.П. За календарем 

проведення 

олімпіад 

Накази про організацію та 

підведення підсумків 

 

9.  І (районний) етап Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослід- 

ницьких робіт учнів-членів МАН 

України 

Єльникова М.П. За календарем 

проведення 

конкурсу 

Накази про організацію та 

підведення підсумків 

 

10.  Прийом головою Адміністрації 

Київського району Харківської міської 

ради переможців Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних 

предметів, Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослід- ницьких робіт 

учнів-членів МАН України, фінальних 

етапів Всеукра- їнських турнірів 

Єльникова М.П. Травень   

Сприяння підвищенню професійної майстерності педагогів 

1. Районний  етап обласного  

професійного конкурсу «Кращий 

вихователь Харківщини – 2021» 

Давидова І.О. Січень-лютий Наказ про проведення  

2. Районний  тур Всеукраїнського  Уляк Д.К. Вересень-жовтень Наказ про проведення  
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конкурсу «Учитель року – 2022» 

3. Районна серпнева конференція 

педагогічних працівників 

Настенко І.В. Серпень Наказ про проведення 

Резолюція конференції 

 

Забезпечення  взаємодії з батьківською громадськістю 

1. Координація взаємодії з Районною  

батьківською радою  

Снурникова І.О. Упродовж року Протоколи засідань ради  
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4.3. Організаційно-інформаційне забезпечення освітнього процесу   

та управлінської діяльності 
 

№ Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Районна педагогічна конференція 

педагогічних працівників навчальних 

закладів району: «Підсумки роботи 

Управління освіти та закладів освіти  

району м.Харкова за 2020/2021 

навчальний рік та завдання на 

2021/2022 навчальний  рік» 

28.08.2021 Куценко Т.В., 

Настенко І.В. 

 

2. Серпневі педагогічні заходи  

(за окремим планом) 

Серпень Настенко І.В., 

керівники  

закладів 

освіти 

 

3. Урочисті заходи з нагоди святкування 

Дня знань. 

01.09.2021 Настенко І.В., 

керівники  

закладів 

освіти 

 

4. Організаційні заходи для оперативної 

доставки підручників, посібників та 

іншої навчальної літератури, 

передбаченої в переліку Міністерства 

освіти і науки України на 2021/2022 

навчальний рік, організованого їх 

розподілу серед  закладів освіти 

Серпень - 

вересень 

Нестеренко І.О., 

керівники  

закладів 

освіти 

 

5. Оновлення банків даних: 

- «Забезпечення підручниками учнів 

закладів загальної середньої освіти 

району» 

 

- «Переможці районного та  фінального 

етапів міського конкурсу «Учень року» 

 

- «Кращі  педагогічні працівники, чиї 

учні стали переможцями Міжнародних 

та Всеукраїнських олімпіад, турнірів, 

конкурсу-захисту МАН» 

 

- «Мережа шкільних музеїв закладів 

загальної середньої і позашкільної 

освіти» 

 

 - Експериментальної та інноваційної 

діяльності в  закладах освіти району 

- «Районний банк «Обдарованість»; 

 

По мірі 

надходження 

нових 

підручників 

 

Квітень 

 

    Серпень 

 

 

 

 

Травень 

 

 

 

Вересень 

 

Вересень 

 

 

Нестеренко І.О. 

 

 

 

Єльникова М.П. 

 

Єльникова М.П. 

 

 

 

 

Снурникова І.О. 

 

 

 

Нестеренко І.О. 

 

Єльникова М.П. 

 

6. Проведення нарад з заступниками 

директорів з освітньої роботи щодо 

організованого початку 2021/2022 

навчального року 

Вересень Настенко І.В. 

Уляк Д.К. 
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№ Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

7. Підготовка та узгодження планів 

спільної роботи Управління освіти та  

закладів освіти з ССД по Київському 

району, сектором превенції Київського 

відділу поліції ГУНП в ХО, КССМС по 

Київському району, центром соціальних 

служб Київського району на виконання 

державних та регіональних програм 

щодо профілактики злочинності, 

запобігання поширенню алкоголізму, 

наркоманії, токсикоманії на 2021/2022 

навчальний рік 

Вересень Міцай О.В.  

8. Проведення нарад з заступниками 

директорів з виховної роботи та 

кураторами учнівського 

самоврядування 

Одна нарада 

протягом 

чверті 

Снурникова І.О. 

Сиромятнікова 

Л.М. 

 

9. Організація роботи Ради кураторів та 

консультантів з питань супроводу 

діяльності органів учнівського 

самоврядування 

Протягом 

року 

Сиромятнікова 

Л.М. 

 

10. Проведення тематичних консультацій з 

педагогічними працівниками з 

управлінських та педагогічних проблем  

Упродовж 

року  

Настенко І.В.  

11. Проведення нарад зі шкільними 

бібліотекарями  

Упродовж 

року  

Нестеренко І.О.  

12. Проведення консультацій для 

шкільних бібліотекарів (індивідуальні 

та групові зі створення проєктів, звітів, 

створення іміджу бібліотеки, 

трансформації шкільних бібліотек у 

медіатеки) 

Упродовж 

року 

Нестеренко І.О.  

13. Проведення засідань районної 

координаційної ради з питань роботи з 

обдарованою молоддю  

До 31.01.2021 

30.04.2021 

30.09.2021 

30.11.2021 

Настенко І.В. 

Єльникова М.П. 

 

14. Проведення інструктивно- методичних 

нарад з заступниками директорів з 

освітньої  роботи  щодо організаціїї та  

методичного супроводу освітнього  

процесу 

Упродовж 

року 
Настенко І.В.  

15. Проведення інструктивно-методичних 

нарад з заступниками директорів з 

навчально-виховної роботи щодо 

формування освітніх програм і 

навчальних планів на 2021/2022 

навчальний рік 

Березень- 

травень 

Настенко І.В.  
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№ Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

16. Організація участі педагогічних 

працівників різних категорій у  

методичних  заходах  на базі  закладів 

освіти району, міста, ХАНО, НМПЦ 

Протягом 

року 

Згідно з планом Методисти 

ЦОТ 

17. Координація роботи районних 

методичних об’єднань вчителів  

предметів інваріантної складової 

навчального плану 

Упродовж 

року 

(4 засідання 

на рік ) 

Центр освітніх 

технологій 

Методисти 

ЦОТ 

18. Методичний супровід організованого 

закінчення 2020/2021 навчального року, 

проведення державної підсумкової 

атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів, 

навчальних екскурсій та навчальної 

практики 

Березень - 

травень 

Настенко І.В., 

керівники  

закладів 

освіти  

 

19. Організаційно-методичний супровід  

проведення урочистих заходів у 

закладах загальної середньої освіти: 

– свята Останнього дзвоника;  

–  випускних вечорів для учнів  

11-х класів 

 

 

 

29.05.2021 

27.06.2021 

 Настенко І.В. 

Снурникова І.О. 

 

20. Узагальнення результатів річного 

оцінювання та державної підсумкової 

атестації учнів закладів загальної 

середньої освіти за 2020/2021 

навчальний рік 

Червень Коваленко Т.М.  

21. Проведення інструктивно- методичних 

нарад з практичними психологами ЗДО 

та ЗЗСО за актуальною тематикою  

Упродовж 

року 

Коваленко Т.М. 

Міцай О.В. 

 

22. Проведення інструктивно- методичних 

нарад з соціальними педагогами ЗЗСО 

за актуальною тематикою  

Упродовж 

року 

Власенко Ю.О.  
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РОЗДІЛ. 5  НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

 

Мета: Підвищення професійної  компетентності  педагогів, активізація  їх творчого 

потенціалу  у системі методичної роботи  з питань реалізації компетентнісного, діяльнісного 

підходів відповідно до основних засад Нової української школи 

 

5.1. Організація навчання різних категорій педагогічних працівників  

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконан- 

ня 

Місце 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 

Засідання районної  колегії  

1. Комунікації в управлінні закладом 

освіти: аспекти організаційної 

культури та ділового спілкування. 

квітень ХЗОШ №36 Губарєва І.Д. 

Настенко І.В. 

  

2. Підсумки участі випускників  

11-х класів у ЗНО-2021 

жовтень ХЗОШ №36 Настенко І.В. 

Коваленко Т.М. 

  

Підвищення управлінської культури керівників  закладів освіти  

Постійно діючі семінари:  

для керівників закладів загальної середньої освіти :  

1. Компетентнісний підхід у роботі з 

педагогічними кадрами 

жовтень онлайн Настенко І.В.  

методисти ЦОТ 

  

 для завідувачів  закладів дошкільної освіти :  

1. Семінар для керівників ЗДО 

«Сучасне безпечне освітнє 

середовище як умова і засіб 

різнобічного розвитку дітей 

дошкільного віку» 

березень Центр освітніх 

технологій 

 Черняк В.А. 

Давидова І.О. 

  

2 Семінар для вихователів-

методистів ЗДО  «Застосування 

інтерактивних методів навчання 

в закладі дошкільної освіти» 

жовтень Центр освітніх 

технологій 

Черняк В.А. 

Давидова І.О. 

  

методичні заходи з педагогами ЗДО  

1 Методична студія для 

вихователів-методистів 

«Сучасний методичний кабінет 

закладу дошкільної освіти» 

вересень Управління 

освіти 

Черняк В.А. 

Давидова І.О. 

  

2 Семінар для вихователів ЗДО 

«Оптимізація  рупп из 

родиною відповідно до загальних 

тенденцій сьогодення». 

Березнь ЗДО № 370 Давидова І.О. 

Скороход О.Л. 

  

3 Робота в складі творчих  рупп 

вихователів методистів закладів 

дошкільної освіти в межах 

підготовки до проведення 

тематичних засідань РМО 

березень-

травень 

Центр освітніх 

технологій 

Давидова І.О.   

4 Семінар-практикум для  

вихователів «Використання медіа-

засобів під час занять у закладах 

дошкільної освіти» 

жовтень ЗДО № 74 Іржавська О.В. 

Давидова І.О. 
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№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконан- 

ня 

Місце 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 

5 Нарада-семінар для вихователів-

методистів «Формуємо внутрішню 

систему якості освіти у закладі 

дошкільної освіти» 

січень Управління 

освіти 

Черняк В.А.  

Давидова І.О. 

  

6 Майстер-клас «Переваги 

впровадження степ-аеробіки в 

умовах закладу дошкільної 

освіти» 

лютий ЗДО № 119 Давидова І.О. 

Вішневська Н.Д. 

  

7 Коуч для педагогів «Патріотичне 

виховання в освітньому процесі 

закладу дошкільної освіти» 

лютий ЗДО № 180 Давидова І.О. 

Корнієнко О.А. 

  

8 Теоретичний семінар для 

педагогів ЗДО «Інклюзивна освіта. 

Навчаємо і виховуємо разом» 

листопад 

 

ЗДО № 464 Черняк В.А. 

Давидова І.О. 

Івахненко Н.К. 

 

 

  

семінари-практикуми для педагогів ЗДО  

1 Семінар-практикум «Організація 

фізкультурно-оздоровчої роботи у 

закладі дошкільної освіти на 

сучасному етапі» 

Листопад ЗДО № 410 Давидова І.О. 

Осіпова Ю.Г. 

  

2 Педагогічна студія для 

вихователів ЗДО «Підвищення 

професійної мотивації вихователя 

дошкільного закладу»  

Жовтень  Центр 

професійного 

розвитку 

Давидова І.О. 

 

  

педмайстерні для педагогів ЗДО  

1 «Планування інтегрованих 

тематичних тижнів у світі 

впровадження нової редакції 

Базового компоненту 

дошкільної освіти. 

Вересень 

грудень 

ЗДО району Черняк В.А. 

Давидова І.О. 

  

2 «Створення відеоматеріалів для 

проведення занять у закладі 

дошкільної освіти» 

Березень 

Жовтень 

 

ЗДО району Черняк В.А. 

Давидова І.О. 

  

для заступників директорів з НВР у початкових класах:  

1 «Система роботи щодо 

профілактики булінгу в 

учнівських колективах» 

жовтень 

 

Центр освітніх 

технологій 

Коваленко Т.М., 

Міцай О.В.  

 Уляк Д.К. 

  

2 «Професійна компетентність 

учителя початкової школи – 

запорука всебічного  розвитку 

дитини, її талантів, здібностей, 

компетентностей та наскрізних 

умінь». 

березень ХЗОШ № 164 Уляк Д.К.   

3 «Система роботи з учнями, які 

мають вади інтелектуального 

розвитку». 

квітень 

 

Центр освітніх 

технологій 

Коваленко Т.М.,  

Уляк Д.К. 

  

4 «Використання освітнього листопад ХГ № 172 Уляк Д.К.   



148 

 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконан- 

ня 

Місце 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 

середовища, як одного із 

важливих компонентів системи 

освітньої діяльності закладу, в 

рамках проекту розвитку закладу: 

«Від фізичного здоров’я до 

ментального» 

5 «Система роботи з учнями, які 

щодо профілактики булінгу в 

учнівських колективах» 

жовтень Центр освітніх 

технологій 

Коваленко Т.М., 

Міцай О.В.,  

Уляк Д.К. 

  

для заступників директорів з навчально-виховної  роботи у школі ІІ-ІІІ ступенів:  

1 Сучасна школа України – місце 

для творчості та  розвитку 

жовтень   Центр 

освітніх 

технологій 

Настенко І.В. 

 

  

Методичні заходи  з педагогами  

Майстер-класи  

Для учителів початкових класів  

1 «Способи м’язової та 

інтелектуальної релаксації на 

уроках онлайн та офлайн. 

Авторські розробки» 

Січень ХСШ № 62 Уляк Д.К. 

Должек Г.М. 

  

2 «Формування читацької 

компетентності молодших 

школярів» 

Січень ХСШ № 62 Уляк Д.К. 

Подзолкова О.І. 

  

3 «Використання ЛЕГО в 

освітньому процесі учнів 

початкових класів» 

Січень ХГ № 1 Уляк Д.К. 

Курдюкова Л.В. 

  

4 «Розвиток дрібної моторики рук у 

першокласників» 

Січень ХЗОШ № 158 Уляк Д.К. 

Сургай В.П. 

  

5 «Використання медіа-ресурсів на 

уроках у початковій школі» 

Січень ХЗОШ № 5 Уляк Д.К. 

Костеляні Л.А. 

  

6 «Я роблю це так. Формування 

предметних компетентностей на 

уроках «Я досліджую світ»» 

Лютий ХЛ № 107 Уляк Д.К.. 

Ліннік Н.С. 

  

7 «Прийоми активізації навчальної 

діяльності учнів початкових 

класів» 

Лютий ХСШ № 107 Уляк Д.К., 

Макарєєва В.В. 

  

8 «Застосування технології 

сторітелінгу у навчанні» 

Лютий ХСШ № 133 Уляк Д.К., 

Шаповал С.О. 

  

9 «Застосування активних методів 

навчання на уроках в початковій 

школі» 

Лютий ХЗОШ № 37 Уляк Д.К. 

Лук’янчикова  

М.М. 

  

10 «Нестандартні форми роботи з 

учнями початкових класів на 

уроках читання» 

Березень ХГ № 172 Уляк Д.К. 

Віннікова С.А. 

  

11 «Використання кейс-методу на 

уроках у початковій школі» 

Березень ХГ № 172 Уляк Д.К. 

Собка В.А. 

  

12 «Використання технології 

розвитку критичного мислення в 

Березень  ХЗОШ № 36 Уляк Д.К. 

Олексенко З.В. 
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освітньому процесі НУШ». 

13 «Шляхи формування 

партнерських стосунків за 

допомогою педагогіки 

добросусідства» 

Березень ХТЛ № 9 Уляк Д.К. 

Полянська С.М. 

 

  

14 Педагогічна майстерня: 

«Нестандартні уроки у початковій 

школі. Особливості групової 

роботи на уроках  у НУШ» 

Березень НВК «Ліцей 

Професіонал» 

Уляк Д.К. 

Мухіна О.І. 

Цепочко Н.Л. 

Кульбицька І.В. 

  

15 «Формування навчальної 

самостійності молодших 

школярів» 

Листопад СЕПШ НУА Шилкунова З.І.   

16 «Створення умов для розвитку 

креативності учнів початкових 

класів» 

Грудень ХСШ № 166 Уляк Д.К. 

Борзяниця Р.І. 

  

Для вчителів української мови та літератури  

1 «Візуалізація на уроках 

української мови та літератури» 

Січень ХСШ № 16 Карук Наталія 

Анатоліївна 

  

2 «Етапи підготовки учнів 9 класу 

до ЗНО» 

Січень ХСШ № 17 Чопікян Анжеліна 

Володимирівна 

  

3 «Впровадження ключових 

компетентностей для життя 

засобами тестових технологій» 

Січень ХЗОШ № 36 Биковський  

Валерій  Іванович 

  

4 «Впровадження медіаосвіти на 

уроках української мови та 

літератури» 

Січень ХЗОШ № 36 Свидло Ольга 

Михайлівна 

  

5 «Підготовка учнів до захисту 

науково-дослідницьких проектів 

МАН» 

Січень ХЗОШ № 37 Акімова Надія  

Анатоліївна 

  

6 «Розвиток творчих здібностей 

учнів на уроках мови та 

літератури» 

Лютий       ХГ № 1 

 

 

Бурма Ніна 

Генріхівна 

  

7 «Використання елементів 

українознавства при вивченні 

дієприслівникового звороту» 

Лютий ХГ № 55 Костенко Тетяна 

Петрівна 

  

8 «Лінгвістичні ігри на уроках 

української мови в 7 класах» 

Лютий ХСШ № 62 Кулікова Алла 

Григорівна 

  

9 «Вивчення простих ускладнених 

речень на уроках української мови 

у 8 класах» 

Лютий ХСШ № 62 Троц Світлана 

Дмитрівна 

  

10 «Вивчення простих односкладних 

речень на уроках української мови 

у 8 класах» 

Лютий ХСШ № 62 Коврига Людмила 

Павлівна 

  

11 «Особливості викладання 

української літератури за 

програмою НПП «Інтелект 

України»» 

Лютий ХСШ № 62 Юрченко Олена 

Михайлівна 

  

12 «Вивчення творчості Лесі Лютий ХЗОШ № 100 Хаустова Світлана   



150 

 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконан- 

ня 

Місце 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 

Українки в сучасній українській 

школі» 

Григорівна 

13 «Цікаві вправи та ігри при 

вивченні словникових слів на 

уроках української мови» 

Лютий ХЛ № 107 Герасименко 

ВалентинаЄгорівна 

  

14 «Дистанційні технології в роботі 

вчителя-філолога» 

Лютий ХЗОШ №110 Бабічева Світлана 

Миколаївна 

  

15 «Використання креалізованих 

текстів на уроках української мови 

та літератури» 

Лютий ХЗОШ № 158 Локойда Тетяна 

Миколаївна 

  

16 «Використання технологій ОЗОНу 

на уроках української мови та 

літератури» 

Лютий ХЗОШ № 158 Русанова Олена 

Іванівна 

  

17 «Складне речення з різними 

видами зв’язку в 9 класі» 

 

Лютий ХСШ № 166 Логвиненко 

Людмила  

Григорівна 

  

18 «Технологія асоціативного 

мислення на уроках української 

мови та літератури» 

Лютий ХГ № 172 Каменська Ірина 

Вікторівна 

  

19 «Використання інноваційних 

методів та прийомів при аналізі 

поетичного твору» 

Лютий ХПЛ № 4 Ісаєва Світлана 

Михайлівна 

  

20 «Розвиток креативної 

компетентності на уроках 

української мови» 

Лютий ХСШ № 134 Олійник Вікторія 

Олександрівна 

  

Для вчителів російської мови та зарубіжної літератури  

1 «Використання розвивальних ігор 

і творчих завдань на уроках 

російської мови та літератури» 

Лютий ХЗОШ № 5 Куртасова Надія 

Дмитрівна 

  

2 «Методи візуалізації на уроках 

російської мови та літератури» 

Лютий ХСШ № 17 Черепаха Наталія 

Юріївна 

  

3 «Використання інноваційних 

технологій у процесі виховання 

загальнолюдських цінностей 

учнів» 

Лютий ХСШ № 17 Бурковець Світлана 

Олексіївна 

  

4 «Народні звичаї та обряди в 

українській літературі (на базі 

етнографічного музею)» 

Лютий ХСШ № 62 Гряник Людмила 

Григорівна 

  

5 «Використання розвивальних ігор 

і творчих завдань на уроках 

російської мови (лютий)» 

Березень ХЛ № 107 Таран Віра 

Федорівна 

  

6 «Пробуємо себе в журналістиці» 

(з досвіду роботи) 

 

Березень НВК 

«Професіонал» 

Чебослаєва В.Ф.   

7 «Поезія землі не вмре ніколи» Березень ХСШ № 134 Дрозд Лідія 

Василівна 

  

8 «Використання різних видів 

мистецтва під час вивчення 

Березень ХГ № 1 Кузьменко  

Валерія 
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прислівника та особових форм 

дієслова (дієприслівник, 

дієприкметник)» 

Миколаївна 

9 «Дослідницький та проблемний 

методи роботи як засіб розвитку 

активності та саморозвитку учнів 

на уроках російської мови» 

Березень ХГ № 1 Молодика Олена 

Валентинівна 

  

Для вчителів математики  

1 «З досвіду роботи вчителів 

Харківської гімназії № 172 щодо 

організації та проведення 

методичного тижня  в рамках Року 

математики» 

Січень ХГ № 172 

 

 

 

 

Свідєрська Н.П.. 

Саніна І.М. 

Пулавська Г.Д. 

 

  

2 «Застосування властивостей 

функції до розв’язування рівнянь» 

Січень ХСШ № 17 Свідєрська Н.П. 

Стадник Л.Г. 

  

3 «Онлайн -тести ЗНО з математики 

як один із засобів підготовки до 

ЗНО» 

Лютий ХСШ № 16 Свідєрська Н.П. 

Похильча Л.Д. 

  

4 «Застосування мнемотехніки в 

СТЕМ освіті» 

Березень ХСШ № 62 Свідєрська Н.П. 

Іванчихіна О.О. 

  

Для учителів трудового навчання  

1 «Технологічний процес 

виготовлення деталей 

світильника» 

Січень ХЛ № 107 Свідєрська Н.П. 

Гринюк В.П. 

  

2 «Вироблення токарного виробу. 

Гвінт» 

Лютий ХГ № 55 Свідєрська Н.П., 

Микитченко Л.І. 

 

  

Для учителів фізичної культури  

1 «Емоційне розвантаження дітей 

під час уроків фізичної культури 

за допомогою рухливих ігор та 

цікавих вправ» 

Січень ХСШ № 134 Свідєрська Н.П., 

Калініна Л.І. 

  

2 «Дріблінг. Як обіграти 

супротивника» 

Лютий ХСШ № 62 Свідєрська Н.П. 

Автушко О.А. 

  

Для учителів хімії  

1 «Деякі аспекти з підготовки до 

ЗНО з хімії» 

Січень ХГ № 1 Уляк Д.К. 

Білоновська Л.Л. 

  

2 «Використання технології 

критичного мислення на уроках 

хімії» 

Березень ХСШ № 133 Уляк Д.К. 

Богданова Л.Є. 

  

3 «Використання сучасних 

цифрових інструментів для 

створення навчальних матеріалів 

та візуалізації даних» 

Березень ХГ № 55 Уляк Д.К. 

Коваленко О.В. 

  

Для вчителів історії  

1 «Оцінювання учнівських знань і 

умінь в кооперативному 

(груповому навчання», « 

Лютий онлайн Єльникова М.П. 

ХГ № 172 

ОЧАГ 
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Формування соціальної 

компетентності учнів на уроках 

історії» 

2 «Розвиток критичного мислення», 

«Деякі аспекти з підготовки до 

ЗНО з історії України», 

«Багатоперспективність 

у викладанні історії» 

Лютий онлайн Єльникова М.П. 

Борікін А.Б. 

Бондарєва В.В. 

Овсянніков О.М. 

 

  

3 «Використання інформаційно- 

комунікаційних технологій на 

уроках історії, як засіб 

формування інформаційної 

компетентності учнів» 

Лютий онлайн Єльникова М.П. 

Бобіна І.А. 

  

4 Педагогічна майстерня 

«Особистість в історії України» 

Лютий онлайн Єльникова М.П. 

Рожнова І.І. 

  

Для учителів музичного мистецтва  

1 Презентаційний месендж  для 

учителів музичного мистецтва 

«Розвиток медіаграмотності учнів 

на уроках музичного мистецтва» 

     Лютий  ХСШ № 17 Снурникова І.О. 

Рижова Т.Б. 

 

 

  

2 «Вплив народної пісенної 

творчості на формування і 

розвиток музичних 

компетентностей учнів» 

Березень ХСШ № 170 Снурникова І.О. 

Григоренко Н.І. 

 

  

Для вчителів іноземних  мов  

1 «Використання онлайн-ігор для 

закріплення вокабуляру, 

граматики та розвитку навичок 

говоріння на уроках англійської 

мови» 

Лютий ХСШ № 170 Снурникова І.О. 

Кесарєва В.О. 

  

2 «Підвищення позитивної 

мотивації навчання в учнів через 

впровадження інтерактивних 

технологій» ( англійська мова) 

Березень ХГ № 172 Снурникова І.О. 

Крамаровська С. 

М. 

 

  

3 для вчителів німецької мови 

«Методи і прийоми навчання 

лексики на уроках німецької мови. 

Інтерактивні методи у викладанні 

країнознавчого аспекту на уроках 

німецької мови» 

Березень ХСШ № 134 Снурникова І.О. 

Старченко Т.І. 

Філатова Г.П. 

  

Для вчителів фізики, географії, біології  

1 «STEM: шлях до успіху через 

проектну діяльність та 

інтеграцію» 

Січень ХГ № 55 Настенко І.В. 

Зайцева С.М. 

  

2 «Розвиток творчих здібностей 

учнів на уроках фізики» 

Січень ХЗОШ №100 Настенко І.В. 

Сологуб Н.І. 

  

3 «Використання PhET для 

проведення лабораторних та 

     Лютий ХЗОШ № 37 Настенко І.В. 

Бондаренко О.В. 
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практичних робіт з фізики» 

4 «Дослідницька робота при 

вивченні нової теми з фізики в 7 

класі» 

 Березень СЕПШ «НУА» Лимаренко В.А.   

5 для вчителів інформатики 

«Організація сумісного доступу та 

обробка електронних Google 

таблиць» 

    Березень ХСШ № 62  Настенко І.В. 

Рева В.В. 

 

  

6 презентаційний месендж  для 

вчителів географії «Використання 

компетентнісного компоненту на 

уроках економіки в 11 класах» 

Березень ХСШ № 62 

 

Єльникова М.П. 

Смирнова К.Д. 

  

7 для вчителів біології 

«Дослідницька діяльність на 

уроках біології» 

Березень ХСШ № 62 Міцай О.В. 

Кириченко Н.В. 

  

Методичні заходи для практичних психологів та соціальних педагогів  

1 Майстер-клас для практичних 

психологів ЗДО 

«Урізноманітнення підходів 

практичного психолога ЗДО до 

розвивальної роботи з дітьми» 

Лютий Центр освітніх 

технологій 

Коваленко Т.М. 

Щербяк І.А. 

Федорова Я.Є 

  

2 Дискусія-практикум для 

практичних психологів ЗЗСО 

«Розвиток гендерної чутливості та 

рівності серед дітей та підлітків». 

Лютий Центр освітніх 

технологій 

Міцай О.В. 

Субботіна Т.В. 

  

3 Диспут для соціальних педагогів 

ЗЗСО «Кібербулінг або агресія в 

інтернеті» 

Лютий Центр освітніх 

технологій 

Власенко Ю.О. 

Кадукова І.С. 

  

4 Тренінгові заняття з батьками в 

межах діяльності батьківського 

клубу «Скарбничка мудрості» 

Протягом 

року 

Центр освітніх 

технологій 

Коваленко Т.М. 

Міцай О.В. 

  

5 Круглий стіл для практичних 

психологів ЗЗСО «Психологічний 

супровід професійного 

становлення молодих вчителів» 

Березень Центр освітніх 

технологій 

Міцай О.В. 

Лінніченко В.М. 

  

6 Круглий стіл для практичних 

психологів ЗДО «Робота 

практичного психолога ЗДО щодо 

профілактики насильства над 

дітьми» 

Грудень Центр освітніх 

технологій 

Коваленко Т.М.   

Методичні заходи для  молодих фахівців  

1 Заняття зі слухачами Школи 

молодого фахівця психологічної 

служби 

для практичних психологів та 

соціальних педагогів 

«Систематизація роботи за 

основними напрямами роботи 

 

 

 

Січень 

 

 

 

Центр освітніх 

технологій 

Коваленко Т.М. 

Міцай О.В. 

Власенко Ю.О. 
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№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконан- 

ня 

Місце 

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

 

фахівця психологічної служби у 

закладі освіти в умовах 

дистанційного навчання»; 

для практичних психологів ЗДО та 

ЗЗСО «Узагальнення даних 

діагностики та надання 

психологічних рекомендацій 

учасникам ОП» 

для практичних психологів ЗДО та 

ЗЗСО «Особливості корекційної та 

розвивальної роботи з дітьми»; 

для практичних психологів та 

соціальних педагогів «Основи 

аналітичної діяльності. Вимоги до 

оформлення аналітичної частини 

річного плану»; 

 

 

 

Вересень 

 

 

 

 

Жовтень 

 

 

 

Квітень 

 

2 Семінар для молодих 

бібліотекарів «Культурно-

просвітницька робота шкільної 

бібліотеки» 

Березень ХСШ № 16 Клименко З.В. 

Нестеренко І.О. 

  

3 Семінар-тренінг для молодих 

вчителів ЗЗСО «Як навчити дітей 

вчитися із задоволенням» 

Листопад Центр освітніх 

технологій 

Міцай О.В.   

4 Проведення індивідуальних 

консультацій для практичних 

психологів та соціальних 

педагогів ЗО, відвідування та 

аналіз відкритих заходів в межах 

системи наставництва для 

фахівців-початківців 

Упродовж 

року за 

запитом 

Центр освітніх 

технологій 

Міцай О.В. 

Коваленко Т.М. 

Власенко Ю.О 

  

Інші форми роботи з педагогічними працівниками  

Семінари  

1 для соціальних педагогів ЗЗСО 

«Повага до людей похилого віку» 

Січень Центр освітніх 

технологій 

Власенко Ю.О.   

2 для бібліотекарів  «Сучасна 

бібліотека — простір для освітніх 

можливостей» 

 

Квітень ХГ № 55 Нестеренко І.О. 

Горбатенко Н.Л. 

  

3 для керівників ШМО початкових 

класів «Система роботи з учнями, 

які мають вади інтелектуального 

розвитку» 

Квітень Центр освітніх 

технологій 

Коваленко Т.М., 

Уляк Д.К. 

  

4 для соціальних педагогів ЗЗСО 

«Мобінг. Причини розвитку               

і шляхи профілактики» 

Квітень Центр освітніх 

технологій 

Власенко Ю.О.   

5 для керівників ШМО початкових 

класів «Система роботи з учнями, 

які мають вади інтелектуального 

Квітень Центр освітніх 

технологій 

Коваленко Т.М., 

Уляк Д.К. 
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виконан- 

ня 
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виконання 

 

розвитку» 

6 для вчителів біології 

«Використання цифрових 

технологій на уроках біології» 

Квітень Центр освітніх 

технологій 

Міцай О.В. 

Михайліченко В.П. 

  

7 для бібліотекарів «Бібліотека – 

острів творчості і талантів» 

Вересень Харківська 

бібліотека для 

юнацтва 

Нестеренко І.О. 

Сосєдко М.М. 

  

8 для вчителів математики: 

«Використання та застосування  в 

освітньому процесі елементів 

змішаного навчання на уроках 

математики» 

Вересень ХСШ № 62 Свідєрська Н.П.   

9 для керівників ШМО у 

початкових класах «Профілактика 

булінгу в учнівських колективах» 

Жовтень Центр освітніх 

послуг 

Коваленко Т.М.  

Уляк Д.К. 

  

10 для вчителів математики: 

«Глибинне навчання математиці 

засобами трансформаційної 

математики». 

Жовтень ХЛ № 107 Свідєрська Н.П.   

11 для заступників НВР початкової 

школи «Система роботи щодо 

профілактики булінгу в 

учнівських колективах» 

Жовтень Центр освітніх 

технологій 

Коваленко Т.М., 

Уляк Д.К, 

Міцай О.В 

  

12 для вчителів української мови та 

літератури: «Реалізація сучасних 

педагогічних технологій в 

контексті положень Нової 

української школи» 

Жовтень Центр освітніх 

технологій 

Сиромятнікова 

Л.М. 

Воскресенська 

Ю.Г. 

  

13 Методичні заходи в рамках 

Всеукраїнського місячника 

шкільних бібліотек 2021 

Жовтень Центр освітніх 

технологій 

Нестеренко І.О.   

14 для вчителів фізичної культури: 

«Способи мотивації навчальної 

діяльності учнів на уроках 

фізичної культури» 

Листопад ХСШ № 166 Свідєрська Н.П.   

15 для практичних психологів ЗЗСО 

«Робота практичного психолога з 

агресивними та гіперактивними 

дітьми у початковій школі» 

Листопад Центр освітніх 

технологій 

Коваленко Т.М. 

Міцай О.В. 

  

16 для фахівців психологічної 

служби ЗО «Організація співпраці 

працівників ІРЦ та закладів освіти 

з питань інклюзивного навчання» 

Листопад Центр освітніх 

технологій 

Коваленко Т.М. 

Міцай О.В. 

  

17 для бібліотекарів «Книга. Читач. 

Бібліотека» 

Листопад ХЗОШ № 165 Нестеренко І.О. 

Барильник Н.М. 

  

18 для вчителів трудового навчання 

«Метод проєктів на уроках 

трудового навчання» 

Грудень ХЗОШ № 100 Свідєрська Н.П.   
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Загальні заходи для учнів та  батьківської громадськості  

1 Круглий стіл з батьками в межах 

діяльності батьківського клубу 

«Скарбничка мудрості» за темою: 

«Онлайн безпека для дітей та 

підлітків  в інтернеті» 

Січень Центр освітніх 

технологій 

Міцай О.В.   

2 Диспут для учнів 8-10 класів 

ЗЗСО району «Бути здоровим 

модно» (профілактика вживання 

алкогольних напоїв та 

тютюнопаління) 

Квітень Центр освітніх 

технологій 

Міцай О.В.   

3 Круглий стіл для учнів 10-11 

класів ЗЗСО району 

«Профілактика наркоманії, та 

вживання психотропних речовин у 

молодіжному середовищі» 

(спільно з представниками 

районних Служб) 

Жовтень Центр освітніх 

технологій 

Міцай О.В.   

4 Тренінгові заняття з батьками в 

межах діяльності батьківського 

клубу «Скарбничка мудрості» 

За запитом  Методисти 

ЦОТ 

  

 

5.2. Аналітична діяльність. Вивчення стану організації методичної роботи, 

спрямованої на підвищення компетентності педагогічних працівників 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1. Аналіз річних звітів спеціалістів 

психологічної служби 

травень Коваленко Т.М. 

 

 

2. Аналіз звітів закладів освіти про  

підсумки методичної роботи в  

2020/2021 н.р.  

травень Настенко І.В.  

3. Аналіз річних планів практичних 

психологів та соціальних педагогів 

закладів освіти на наступний 

навчальний рік 

червень 

серпень 

Коваленко Т.М. 

Міцай О.В. 

Власенко Ю.В. 

 

4. Погодження планів районних 

методичних об’єднань 

вересень Настенко І.В., 

методисти МЦ 

 

5. Погодження  планів роботи ШМО 

вчителів початкових класів 

вересень Уляк Д.К.  

6. Відвідування уроків вчителів, що 

атестуються 

протягом року Настенко І.В., 

методисти ЦОТ 
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7. Узагальнення досвіду роботи 

педагогів:  

учителя математики Харківської 

гімназії № 55 Почуєвої О.А., учителя 

української мови та літератури 

Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 134 Даниленко О.М. та 

учителя трудового навчання 

Харківської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів № 36 Земської І.Г. 

протягом року Уляк Д.К.  

 

5.3. Організаційно-методичне забезпечення виконання заходів Комплексної програми 

розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки 

 

Робота з обдарованою молоддю 

 

 

№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Відмітка 

про 

виконання 

 

1. Науково-методичне та інформаційне забезпечення роботи з обдарованою молоддю  

1.1 Організація діяльності районної Координаційної ради з питань організації роботи з 

обдарованою молоддю : 

 

І.1.Про підсумки роботи закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти з виконання 

у 2020 році заходів комплексного проекту 

освіти «Обдарована молодь». 

2. Аналіз  результативності участі учнів ЗЗСО 

у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із навчальних предметів 

та І (районному) етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук 

України. 

3. Про удосконалення  роботи  шкільних 

наукових товариств. 

4. Про проведення шкільного і районного 

етапів міського конкурсу «Учень року-2021». 

5. Про моніторингове дослідження 

ефективності співробітництва ЗЗСО та ЗПО з  

закладами вищої освіти в роботі з 

обдарованою молоддю. 

6. Про планування роботи з  обдарованою  

молоддю  у 2021 р.  

Січень 

 

Єльникова М.П. 

 

  

ІІ. 1. Про підсумки участі учнів ЗЗСО в 

міських учнівських турнірах, у фінальних 

етапах Всеукраїнських учнівських турнірів та 

підготовку шкільних команд до учнівських 

предметних турнірів 2020/2021 н.р. 

Квітень 

 

Єльникова М.П. 
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№ 
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Відмітка 

про 

виконання 

 

2. Про підготовку документів кандидатів на 

отримання стипендії Харківського міського 

голови «Обдарованість» та Харківської міської 

ради «Кращий учень  закладу освіти» у 

2021/2022 н.р. 

3.Про організацію відпочинку обдарованої 

молоді 

 ІІІ. 1. Про результати участі учнів закладів 

загальної середньої освіти та вихованців  

закладів позашкільної освіти у  ІІІ та ІV етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін, ІІ та ІІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту МАН, фінальних етапах 

Всеукраїнських учнівських турнірів у 

2020/2021 навчальному році. 

2. Про підвищення якості  проведення 

шкільних етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних предметів у 2021/2022 

н.р., підготовки до участі учнів закладів 

загальної середньої освіти та вихованців  

закладів позашкільної освіти  у ІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін. 

3. Про проведення І етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту МАН у 2021/2022 

навчальному році 

Вересень 

 

Єльникова М.П. 

 

 

  

 ІV.1. Про організацію підготовки учнів 

закладів загальної середньої освіти та 

вихованців  закладів позашкільної освіти до 

участі в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін та ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН. 

3. Про досвід роботи з соціально обдарованими 

учнями та досвід роботи організацій 

учнівського самоврядування  

4. Про звітування закладів загальної середньої 

освіти щодо виконання заходів районного 

комплексного плану роботи з обдарованою 

молоддю у 2021 році 

Листопад 

 

Єльникова М.П. 

 

  

1.2 Вивчення стану співробітництва закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти з 

закладами вищої освіти у роботі з 

обдарованою молоддю 

Лютий  Єльникова М.П. 

 

  

1.3 Поповнення банку  педагогічного досвіду 

роботи з обдарованою молоддю вчителів 

Київського району 

До 

30.10.2021 

 

Єльникова М.П. 

 

 

  

1.4 Організація інформаційного супроводу веб-

сторінки «Обдарована молодь» сайту 

Протягом 

року 

Єльникова М.П. 
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Управління освіти адміністрації Київського 

району 

 

1.5 Організація районних науково-практичних 

семінарів для різних категорій педагогічних 

працівників, які супроводжують обдарованих 

учнів: 

- семінар для координаторів роботи з 

обдарованими учнями, педагогів- 

організаторів «Управлінські аспекти 

організації освітнього простору для 

обдарованих школярів»  

- Воркшоп «Форми роботи з обдарованими 

дітьми»  (СЕПШ «НУА», Школа мистецтв»)   

 

 

 

 

Травень 

 

 

 

 

Серпень 

 

 

 

 

Єльникова М.П. 

Коваленко Т.М. 

 

 

 

Єльникова М.П. 

  

1.6 Продовження співробітництва з фізико-

технічним факультетом ХНУ імені В.Н. 

Каразіна щодо додаткового навчання 

обарованих учнів з їх фізико-математичної 

піготовки   

Протягом 

року 

Єльникова М.П. 

 

 

  

1.7 Продовження співпраці з французьким 

культурним центром «Французький альянс». 

Продовження співпраці з німецьким 

культурним центром «Дім Нюрнберга»,                 

з інститутом ім. Гете (Київ-Німеччина),                  

з центром іноземних мов університету міста 

Ерланген, мовним центром м.Кьольн 

Протягом 

року 

 

 

 

Керівники ЗЗСО 

№№ 5, 16, 17, 62, 

134, 166 

 

 

  

2. Виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку 

 

 

1.  Організація участі учнів району в ІІ 

(обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-

захисту  науково-дослідниць- ких робіт учнів-

членів МАН України 2020/2021 н.р. 

Січень- 

лютий 

Єльникова М.П. 

 

  

2.  Проведення І та ІІ районного етапів міської 

олімпіади для випускників школи І ступеня 

«Путівка в науку» 

Січень- 

лютий 

Уляк Д.К. 

 

 

  

3.  Організація участі команди району в міській 

олімпіаді «Путівка в науку» 

квітень Уляк Д.К.   

4.  Організація і проведення шкільного                      

і районного етапів міського конкурсу «Учень 

року-2021» 

Січень – 

лютий 

 

Єльникова М.П. 

 

  

5.  Узагальнення результатів психологічних 

досліджень щодо виявлення обдарованих та 

здібних учнів 

Січень- 

лютий 

Міцай О.В.   

6.  Організація участі учнів району в ІІІ 

(обласному) етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів 2020/2021 н.р. 

Березень-

квітень 

Єльникова М.П.   

7.  Організація і проведення районних конкурсів, 

турнірів, конференцій: 

районний турнір знавців англійської мови; 

 

 

Лютий 

 

 

Снурникова І.О. 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Відмітка 

про 

виконання 

 

районний фестиваль «We love English»; 

районний дебатний турнір англійською 

«Бачення молоді» для учнів 10-11-х класів; 

районний фестиваль «Юні дарування»; 

 

районний конкурс «Київський район очима 

юних»; 

Тиждень науки;  

 

районний природничий турнір «Геліантус» 

для учнів 7-8-х класів; 

Проведення районної науково-практичної 

конференції учнів 6-8-х класів «Перші 

кроки в науку» 

Районний фестиваль французької мови 

«Французька осінь»;  

Районний фестиваль німецької мови 

    Березень 

Січень- 

лютий 

    Лютий- 

квітень 

Квітень 

 

Березень- 

Квітень 

Квітень 

 

    

    Квітень  

     

   Жовтень 

 

   Снурникова І.О. 

  Снурникова І.О. 

 

Снурникова І.О. 

 

Сиромятнікова 

Л.М. 

Єльникова М.П. 

 

  Єльникова М.П. 

 

 

  Єльникова М.П. 

  

   Снурникова І.О. 

8.  Методичний супровід участі учнів району в ІІІ 

етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України 2020/2021 н.р. 

Березень- 

квітень 

Єльникова М.П.   

9.  Методичний супровід участі учнів району в 

ІV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів 2020/2021 н.р. 

Квітень Єльникова М.П.   

10.  Оновлення районного  електронного банку 

даних «Обдарованість» 

Квітень 

Вересень 

Єльникова М.П.   

11.  Методичний супровід проведення І 

(шкільного) етапу  Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів 2021/2022 

н.р. 

Жовтень Єльникова М.П. 

Керівники ЗЗСО 

  

13. Організація проведення тренінгових занять 

для учнів-учасників турнірів, олімпіад (за 

запитом) 

Вересень- 

листопад 

Коваленко Т.М. 

Міцай О.В. 

  

14. Методичний супровід участі учнів у ІІ 

(міському в м. Харкові) етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад із математики, фізики, 

інформатики 

Жовтень - 

грудень 

Єльникова М.П.   

15. Проведення ІІ (районного) етапу  

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів 2021/2022 н.р. 

Листопад- 

грудень 

Єльникова М.П., 

методисти МЦ 

  

16. Методичний супровід проведення в закладах 

загальної   міського конкурсу знавців 

української мови «Філолог-ерудит» для учнів 

5-7-х класів 

Листопад 

 

Сиромятнікова 

Л.М. 

  

17.  Організація та проведення районного етапу 

обласного фестивалю ораторського мистецтва 

Вересенеь Сиромятнікова 

Л.М. 

  

18. Організація та проведення районного 

відбіркового етапу міського конкурсу 

Березень Сиромятнікова 

Л.М. 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Відмітка 

про 

виконання 

 

виразного читання 

19. Організація та проведення районного етапу  

міського конкурсу творчих робіт вільного 

жанру «Присвята рідному місту» 

Жовтень Сиромятнікова 

Л.М. 

  

20. Організація та проведення районного 

відбіркового етапу Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості в номінації «Література» 

Грудень Сиромятнікова 

Л.М. 

  

21. Проведення районних етапів міських 

учнівських командних турнірів: 

- юних фізиків; 

- юних істориків; 

- юних математиків; 

- юних хіміків 

- юних біологів 

- юних винахідників і 

     раціоналізаторів 

- юних журналістів 

- юних правознавців 

- юних географів 

- юних економістів 

- юних інформатиків 

       -   основ інформатики для учнів 5-7-х  

            класів 

Згідно з 

календарем 

міських 

учнівських 

турнірів 

Єльникова М.П., 

методисти ЦОТ 

 

  

22. Організація участі учнів в міських учнівських 

конкурсах та турнірах на базі  закладів вищої 

освіти 

 

Згідно з 

календарем 

міських 

учнівських 

конкурсів 

та турнірів 

Єльникова М.П. 

 

  

23. Проведення моніторингу результативності 

участі учнів ЗЗСО та вихованців ЗПО в 

олімпіадах, турнирах, конкурсі-захисті  Малої 

академії наук України, інших інтелектуальних 

конкурсах 

Протягом 

року 

Єльникова М.П. 

 

  

24. -Організація проведення навчальної практики 

учнів 8-10-х класів закладів освіти для 

обдарованої молоді на базі  закладів вищої 

освіти відповідно до профілю навчання. 

- Організація участі учнів 10-11-х класів в 

дистанційній творчій олімпіаді 

старшокласників з інформаційних технологій 

на базі НАУ «ХАІ», ХАРІНАДУ 

Протягом 

року 

 

 

 

 

Жовтень 

 

Єльникова М.П. 

Нестеренко І.О. 

 

 

 

 

Єльникова М.П. 

 

  

25. Залучення до участі обдарованих дітей та 

молоді у Міжнародних та Всеукраїнських 

конкурсах. 

Організація та проведення районного етапу  

Міжнародного  мовно-літературного  конкурсу 

Протягом 

року 

 

Єльникова М.П. 

Снурникова І.О. 

 

Сиромятнікова 

Л.М. 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Відмітка 

про 

виконання 

 

учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка. 

Організація та проведення районного етапу  

Міжнародного конкурсу знавців української 

мови ім. П.  Яцика 

 

 

 Уляк Д.К. 

 

3. Соціальна підтримка обдарованих учнів та їх педагогів  

1. Організація урочистого вручення 

сертифікатів стипендіатам Харківської міської 

ради «Кращий учень закладу освіти» 

Січень 

 

 

Єльникова М.П. 

 

  

2. Підготовка збірки тез кращих науково-

дослідницьких робіт переможців районного 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України 

Квітень- 

травень 

Єльникова М.П.   

3. Забезпечення участі переможців 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України, 

Всеукраїнських турнірів, випускників - 

медалістів закладів загальної середньої освіти 

в урочистих зустрічах Харківського міського 

голови. 

Організація і проведення урочистих зустрічей 

голови Адміністрації Київського району 

Харківської міської ради з переможцями 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, 

конкурсу-захисту   науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України, фінальних 

етапів Всеукраїнських турнірів та 

педагогічними працівниками, які підготували 

переможців 

Травень  

 

 

 

 

 

 

 

Травень 

 

 

 

 

 

 

 

Єльникова М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

Єльникова М.П. 

 

  

4. Організаційна робота щодо подання 

документів учнів-претендентів на отримання 

персональних стипендій Харківського 

міського голови «Обдарованість» 

Травень- 

червень  

 

 

Єльникова М.П.   

5. Організаційна робота щодо подання 

документів учнів-претендентів на отримання 

персональних стипендій Харківської міської 

ради «Кращий учень закладу освіти»  

Травень- 

червень  

 

Єльникова М.П.   

6. Організація відпочинку переможців олімпіад, 

конкурсів, турнірів, фестивалів, змагань в 

літніх пришкільних таборах 

Червень 

 

Керівники ЗЗСО 

 

  

7. Оновлення банку даних кращих працівників 

району, які підготували переможців ІІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту  науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

України, ІV етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів та фінальних 

Серпень  Єльникова М.П. 
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№ 

з/п 

 

Зміст заходу 
Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Відмітка 

про 

виконання 

 

етапів Всеукраїнських учнівських турнірів 

8. Організація участі стипендіатів Харківського 

міського голови «Обдарованість» в 

урочистому прийомі Харківського міського 

голови 

Жовтень  

 

 

 

Єльникова М.П. 

 

 

 

  

9. Організація і проведення тижня «Ліцейські 

асамблеї» в ліцеях, гімназіях, спеціалізованих 

школах  

Жовтень 

 

 

Керівники ЗЗСО   

10. Організація роботи із залучення учнів до 

участі обдарованої молоді у Міжнародних та 

Всеукраїнських олімпіадах, турнірах, 

конкурсах, фестивалях, змаганнях, обміні 

дитячими і молодіжними делегаціями, 

«інтелектуальному туризмі» 

Протягом 

року 

Єльникова М.П. 

Снурникова І.О. 

Керівники ЗЗСО 

  

  

5.4.  Організаційно-методична робота щодо впровадження 

профільного та допрофільного навчання 
 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідаль 

ний 

Вихід 

інформа

ції 

Відміт

ка про 

викон

ання  

1. Моніторинг рівня успішності 

допрофільних і профільних класів у 

2020/2021 навчальному  році. 

Червень Нестеренко І.О. 

 

Довідка  

2. Моніторинг організації профільного та 

допрофільного навчання в районі у 

2021/2022 навчальному році 

До 10 

вересня 

Нестеренко І.О. Інформа

ція в 

Департа

мент 

освіти 

 

3. Здійснення науково-методичного 

супроводу допрофільного та 

профільного навчання 

Протягом 

року 

 

Настенко І.В. 

 

  

4. Організація роботи щодо  підвищення 

кваліфікації вчителів, які працюють в 

профільних класах (за планом ХАНО) 

Протягом 

навчаль- 

ного року 

Свідєрська Н.П. Наказ   

 

5.5. Моніторингові дослідження якості освіти 
 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Відмітка 

про 

виконаня 

1. Організаційно-методичний супровід проведення моніторингових досліджень 

1.1. Оновлення банку даних з питань 

організації та проведення моніторингу 

якості освіти, банку діагностичного 

інструментарію для проведення 

моніторингових досліджень різних видів 

Постійно Коваленко Т.М.  
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Відмітка 

про 

виконаня 

2. Підвищення рівня професійної компетенції управлінців та педагогічних працівників 

2.1. Проведення консультацій з питань 

моніторингових досліджень якості освіти 

для заступників директорів  

Упродовж року Коваленко Т.М.  

3. Проведення моніторингових досліджень 

3.1 Проведення моніторингу навчальних 

досягнень дітей старшого дошкільного 

віку за результатами І та ІІ півріччя 

2020/2021 навчального року в 

підпорядкованих закладах дошкільної 

освіти 

Січень 

Травень 

Давидова  І.О.  

3.2 Проведення моніторингу навчальних 

досягнень учнів 9-х та 11-х класів за 

результатами річного оцінювання  

2020/2021 навчального року в 

підпорядкованих закладах загальної 

середньої освіти 

Червень Коваленко Т.М. 

 

 

3.3 Моніторинг якості професійної 

діяльності педагогічних працівників, які 

атестуються в поточному навчальному 

році 

Січень- 

березень 

Свідєрська 

Н.П. 

 

3.4 Збір статистичної інформації щодо 

результативності роботи закладів 

позашкільної освіти у 2020/2021 

навчальному році 

Червень, 

січень 

Уляк Д.К.  

3.5 Проведення моніторингу середніх балів 

свідоцтв та атестатів випускників 9-х, 11-

х класів та результатів державної 

підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х і 11-х 

класів закладів загальної середньої освіти 

денної форми навчання  

Червень  Уляк Д.К., 

Коваленко Т.М. 

 

 

3.6 Моніторинг рівня навчальних досягнень 

учнів 11-х класів за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання 

Вересень Коваленко Т.М.  

3.7 Проведення моніторингу 

результативності участі учнів закладів 

загальної середньої освіти та вихованців 

закладів позашкільної освіти  в 

інтелектуальних змаганнях та науково-

практичних конференціях 

Протягом року 

 

Єльникова 

М.П. 

 

 

3.8 Моніторинг стану організації  

учнівського самоврядування в  закладах 

загальної середньої освіти 

Червень Сиромятнікова 

Л.М. 

 

3.9 Моніторинг ефективності організації 

науково-дослідницької роботи з 

обдарованою молоддю у закладах 

загальної середньої та позашкільної 

освіти  

Квітень Єльникова 

М.П. 
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№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Відмітка 

про 

виконаня 

4. Інформаційно-аналітичне забезпечення реалізації Програми 

4.1. Підготовка інформації про підсумки 

реалізації завдань моніторингу якості 

освіти для розміщення на офіційному 

сайті Управління освіти 

Постійно Коваленко Т.М. 

 

 

5.6. Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

 

№ 

з/п 

Зміст заход Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1.  Висвітлення на  сторінці  

«Національно-патріотичне виховання» 

офіційного сайту  Управління освіти  

інформації про заходи з  національно- 

патріотичного виховання дітей та 

учнівської молоді 

Упродовж 

року 

Снурникова І.О.  

2.  Проведення семінарів для  заступ- 

ників  директорів з виховної роботи, 

класних керівників, кураторів 

учнівського самоврядування, мето- 

дистів ДНЗ з питань  національно- 

патріотичного виховання 

Упродовж 

року 

Снурникова І.О. 

Сиромятнікова 

Л.М. 

Давидова І.О. 

 

3.  Проведення виховних заходів, 

конкурсів національно-патріотичного 

спрямування 

Упродовж 

року 

Снурникова І.О. 

 

 

4.  Здійснення аналізу результативності 

участі районів у міських конкурсах 

виховного спрямування 

 

Червень Снурникова І.О. 

 

 

 

5.7. Виховні заходи з дітьми та учнівською молоддю, акції, конкурси національно-

патріотичного спрямування 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Реалізація проектів шкільних дитячо-

юнацьких організацій, проведення 

акцій  волонтерських  учнівських 

загонів: 

- «Свічка пам'яті»; 

- «Діти Київського району — 

військовослужбовцям»; 

- «Привітай Захисника з новорічними 

святами» та ін. 

Упродовж 

року 

Снурникова І.О.  

2. Районний етап міського конкурсу 

учнівських творчих робіт для учнів 3-

6-х класів «Харків очима небайдужих 

дітей» 

Лютий Снурникова І.О.,  

Уляк Д.К. 
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№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

3. Районний етап міського конкурсу 

творчих робіт вільного жанру для 

учнів 5-11-х класів «Присвята рідному 

місту» 

Квітень- 

вересень 

Снурникова І.О. 

Сиромятнікова 

Л.М. 

 

4. Проведення районного  етапу міського 

конкурсу дружин юних пожежних 

серед  закладів загальної середньої 

освіти   

Березень Снурникова І.О.  

5. Районний захід До Дня Захисника 

України 

Жовтень Снурникова І.О.  

6. Районний етап Всеукраїнського  

заочного конкурсу звітів про роботу 

роїв гри «Джура» 

Лютий- 

квітень 

Снурникова І.О. 

Уляк Д.К. 

 

7. Проведення районного  етапу 

всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів шкільних музеїв «Край, 

в якому я живу» 

Листопад- 

грудень 

Снурникова І.О.  

5.8. Заходи, спрямовані на розвиток дитячого лідерського руху 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Науково-методичне та інформаційне забезпечення роботи 

1.  Випуск електронної газети організації 

учнівського самоврядування «ШУМ» 

Щочверті  Сиромятнікова 

Л.М., 

ХТЛ №9 

 

2.  Організація роботи Ради кураторів та 

консультантів з питань супроводу 

діяльності органів учнівського 

самоврядування 

Протягом року  

Сиромятнікова 

Л.М. 

 

3.  Вивчення та узагальнення 

ефективного досвіду організації 

діяльності учнівського самовря-

дування та дитячих громадських 

організацій у закладах загальної 

середньої освіти  

Протягом року Сиромятнікова 

Л.М. 

 

 

4.  Створення інформаційної бази для 

керування процесом розвитку 

системи учнівського самоврядування: 

- реалізація стратегії Харківської 

районної організації учнівського 

самоврядування; 

- оновлення нормативно-правової 

бази діяльності учнівського 

самоврядування; 

- оновлення банку даних про 

районний орган учнівського 

самоврядування, органи учнівського 

самоврядування у  закладах загальної 

 

 

 

Протягом року 

 

 

Вересень - 

жовтень 

 

Листопад- 

травень 

Сиромятнікова 

Л.М. 
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№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Відмітка 

про 

виконання 

середньої освіти 

Виявлення лідерів та створення умов  для  їх  розвитку  

5.  Забезпечення участі членів районної 

організації учнівського 

самоврядування в міських та обласних 

заходах 

Протягом року Сиромятнікова 

Л.М. 

 

 

6.  Проведення районного етапу конкурсу 

учнівських громадських ініціатив у 

межах «Марафону  унікальних справ 

ХМОУС» 

Січень Сиромятнікова 

Л.М. 

 

 

7.  Проведення районного конкурсу для 

лідерів учнівського самоврядування 

«Ми - разом!» 

Березень Сиромятнікова 

Л.М. 

 

 

8.  Проведення семінарів для кураторів 

учнівського самоврядування щодо 

впровадження ефективних форм, 

методів і технологій в діяльність 

учнівського самоврядування  

 Лютий, 

листопад 

 

Сиромятнікова 

Л.М. 

 

 

9.  Висвітлення на сторінці «Учнівське 

самоврядування» офіційного сайту 

Управління освіти та засобами 

масової інформації та учнівськими 

друкованими органами змісту й 

результативності діяльності органів 

учнівського самоврядування 

Протягом року Сиромятнікова 

Л.М. 

 

 

10.  Налагодження міжрегіональних та 

міжнародних зв’язків з учнівськими 

громадськими організаціями 

Протягом року Сиромятнікова 

Л.М. 

 

 

11.  Організація співпраці органів 

учнівського самоврядування із 

студентським самоврядуванням  

закладів вищої освіти м.Харкова 

Упродовж 

року 

Сиромятнікова 

Л.М. 

 

 

12.  Участь у міських конкурсах: 

- соціальний проект «Марафон 

унікальних справ ХМОУС»; 

- «Фестивальна весна ХМОУС»; 

- Конкурс проектів «Як би мером 

був я»; 

- на кращий друкований орган (сайт) 

учнівського самоврядування; 

Січень- 

травень 

За планом 

НМПЦ 

 

14. Організація та проведення районної 

конференції органів учнівського 

самоврядування 

Вересень Сиромятнікова 

Л.М. 

 

 

15. Організація роботи щодо участі  

закладів загальної середньої освіти 

району у фестивальному тижні 

Харківської міської організації 

учнівського самоврядування: 

Протягом року 

 

 

 

 

Сиромятнікова 

Л.М. 
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№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Відмітка 

про 

виконання 

- музично-театральний фестиваль;  

- фестиваль національних культур; 

- фестиваль дитячих екранних робіт; 

- фестиваль волонтерських 

  новорічних вистав; 

- фестиваль шкільних ЗМІ 

16. Організація навчання лідерів 

учнівського самоврядування в «Школі 

лідера» 

Протягом року Чепурнова О.А. 

(ЦДЮТ №3) 

 

17. Залучення лідерів учнівського 

самоврядування до навчання в : 

-  «Школа мера», 

- «Школа  журналіста», 

- «Шкільний омбудсмена», 

- «Школі лідера»,  

- «Європейські урбаністичні студії», 

- «Школа юного інспектора з 

безпеки», 

‒ «Школа розвитку маркетингових 

комунікацій», 

- Школи підприємництва 

- «Дебатний клуб», 

- «Медіа- школа» 

Протягом року Сиромятнікова 

Л.М. 

 

18. Організація роботи щодо участі  

лідерів учнівського самоврядування в 

реалізації проектів: 

- «Платформа шкільного розвитку»; 

- «Школа миру»; 

- «Гвардійський вишкіл» 

 

Протягом року Сиромятнікова 

Л.М. 

 

19. Організація роботи щодо підготовки 

та надання матеріалів до міської 

учнівської газети «Шкільний Харків» 

Протягом року Сиромятнікова 

Л.М. 

 

 

 

 

 

5.9. Планування роботи  методиста з бібліотечних фондів  

 

№

 

з/

п 

Зміст інформації Термін 

подання 

Назва 

установи, 

закладу, що 

подає 

звітність до 

аналізу / 

узагальнення 

Відповідальний 

за проведення 

аналізу / 

узагальнення  

Вихід 

інформації 

Підготовка та аналіз статистичної звітності 
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№

 

з/

п 

Зміст інформації Термін 

подання 

Назва 

установи, 

закладу, що 

подає 

звітність до 

аналізу / 

узагальнення 

Відповідальний 

за проведення 

аналізу / 

узагальнення  

Вихід 

інформації 

1. Про замовлення під- 

ручників, навчально-ме 

тодичної та художньої 

літератури для  закладів 

загальної середньої та 

дошкільної освіти   

Протягом 

року 

(за 

потребою) 

 

ЗЗСО району Нестеренко І.О.  Звітна 

інформація 

2. Про надходження 

літератури та забезпе- 

чення підручниками учнів   

закладів загальної 

середньої освіти 

Протягом 

року 

(за 

потребою) 

 

ЗЗСО району Нестеренко І.О.  Довідка 

3. Про діяльність бібліотек  

закладів закладів загальної 

середньої освіти  

До   

20.03.2021 

20.06.2021 

20.09.2021 

20.12.2021 

ЗЗСО району Нестеренко І.О.  Довідка, 

наказ 

4. Про інвентаризацію 

бібліотечних фондів 

шкільних підручників 

До 

26.06.2021 

ЗЗСО  району Нестеренко І.О.  Наказ 

5. Про фактичні  учнівські 

контингенти учнів закладів 

загальної середньої освіти 

До  

12.09.2021 

26.11.2021 

ЗЗСО району Нестеренко І.О.  Звітна 

інформація 

Організаційні заходи 

1. Інструктивні наради з  

новопризначеними 

бібліотекарями 

Протягом 

року 

ЗЗСО району Нестеренко І.О.   

2. Інструктивні наради з 

бібліотекарями 

Щомісяця 

 

 Центр освітніх 

технологій  

Нестеренко І.О.   

3. Моніторинг стану 

наповнення та оформлення 

сторінки «Шкільна 

бібліотека» на сайтах  

закладів загальної 

середньої освіти  

Один раз 

на місяць  

 Центр освітніх 

технологій  

Нестеренко І.О.   

4. Організація роботи серед  

закладів освіти щодо 

оформлення передплати 

педагогічних видань на 

2021/2022 н.р. 

до 

12.06.2021 

 

 Центр освітніх 

технологій  

Нестеренко І.О.   

5. Аналіз стану роботи 

шкільних бібліотек  

Квітень  Центр освітніх 

технологій  

Нестеренко І.О.   
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№

 

з/

п 

Зміст інформації Термін 

подання 

Назва 

установи, 

закладу, що 

подає 

звітність до 

аналізу / 

узагальнення 

Відповідальний 

за проведення 

аналізу / 

узагальнення  

Вихід 

інформації 

6. Аналіз стану забезпеченос- 

ті закладів освіти  

підручниками, методичною 

літературою, дидактичними 

матеріалами  

Серпень  Центр освітніх 

технологій  

Нестеренко І.О.   

7. Організація роботи щодо 

оформлення паспортів 

шкільних бібліотек 

Серпень  Центр освітніх 

технологій  

Нестеренко І.О.   

8. Здійснення перерозподілу 

підручників між 

бібліотеками  закладів 

загальної середньої освіти  

Серпень- 

вересень 

 Центр освітніх 

технологій  

Нестеренко І.О.   

9. Аналіз забезпечення 

закладів освіти  офіційними 

виданнями МОНУ 

Грудень  Центр освітніх 

технологій  

Нестеренко І.О.   

1

0. 

Облік  навчальної 

літератури, доставлених 

видавництвами у  заклади 

загальної середньої освіти  

району 

Упродовж 

року 

 Центр освітніх 

технологій  

Нестеренко І.О.   

1

1. 

Контроль  за списанням 

художньої літератури у 

шкільних бібліотеках 

Упродовж  

року 

 Центр освітніх 

технологій  

Нестеренко І.О.   

1

2. 

Методичний супровід   

проведення інвентаризації 

бібліотечних фондів 

художньої літератури  

в закладах загальної  

середньої освіти  

Протягом 

року (за 

потребою) 

 Нестеренко І.О.   
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ДОДАТКИ 

 

Додаток 1. Циклограма діяльності  Управління освіти 

 

Заходи Відповідальні Термін проведення 

1. Апаратні наради Куценко Т.В. Щопонеділка  

2. Колегія Управління освіти  Куценко Т.В. 

Настенко І.В. 

Двічі на рік 

3. Наради керівників  закладів загальної 

середньої освіти  

Куценко Т.В. 

Настенко І.В. 

Щомісячно (4 вівторок) 

4. Наради завідувачів закладів дошкільної 

освіти  

Куценко Т.В. 

Черняк В.А.,  

Давидова І.О. 

Щомісячно (3 четвер) 

5. Наради ЗНВР Настенко І.В. 

Свідєрська Н.П. 

Щомісячно  (3 п’ятниця) 

6. Наради ЗВР Настенко І.В. 

Снурникова І.О. 

4 рази на рік 

7. Засідання методичної ради Настенко І.В. Щоквартально 

8. Семінари директорів закладів  загальної 

середньої освіти 

Куценко Т.В. 

Настенко І.В. 

Згідно з графіком 

9. Семінари завідувачів ЗДО. Куценко Т.В. 

Черняк В.А.,  

Давидова І.О. 

Згідно з графіком 

10. Семінари ЗНВР Настенко І.В. 3 рази на рік 

11. Семінари ЗВР Снурникова І.О. 3 рази на рік 

12. Наради та семінари ЗНВР школи 1 ступеня Уляк Д.К. 3 рази на рік 

13. Засідання районної атестаційної комісії Куценко Т.В. За окремим графіком 

14. Оновлення сайту Управління освіти. Усі методисти  Щодня 

15. Прийом громадян Усі методисти За окремим графіком 

 

Додаток 2. Основні накази по Управлінню освіти 

 

№ 

з/п 
Назва наказу 

Термін 

видання 

Відповідальна 

особа за підготовку 

проекту наказу 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 

Про підсумки профілактичної роботи з 

питань запобігання всім видам дитячого 

травматизму у закладах освіти Київського 

району у 2020 році та про завдання на 2021 

рік. 

Січень Губарєва І.Д.  

2. 

Про стан роботи зі зверненнями громадян 

за підсумками 2020 року та завдання на 

2021 рік. 

Січень Ліпейко В.І.  

3. 
Про затвердження паспортів бюджетних 

програм на 2021 рік. 
Січень Гура Н.М.  

4. 

Про організацію проведення 

профілактичних медичних оглядів учнів 

закладів загальної середньої освіти 

Київського району після закінчення 

зимових канікул. 

Січень Губарєва І.Д.  

5. Про проведення районного етапу конкурсу Січень Єльникова М.П.  
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№ 

з/п 
Назва наказу 

Термін 

видання 

Відповідальна 

особа за підготовку 

проекту наказу 

Відмітка 

про 

виконання 

«Учень року-2021» 

6. Про проведення районного фестивалю 

«Юні дарування» 

Січень Снурникова І.О.  

7. Про організацію та проведення районного 

конкурсу «Основи безпеки 

життєдіяльності» 

Січень Снурникова І.О.  

8. Про курсову перепідготовку педагогічних 

працівників закладів дошкільної освіти  

Згідно з 

графіком 

Давидова І.О.  

9. Про проведення районного конкурсу «Ми - 

разом» 

Лютий Сиромятнікова Л.М.  

10. Про організацію та проведення районного 

етапу міського фестивалю дружин юних 

пожежних 

Лютий Снурникова І.О.  

11. Про організацію та проведення районного 

етапу Всеукраїнського заочного конкурсу 

звітів про роботу роїв гри «Джура» 

Лютий Снурникова І.О. 

Уляк Д.К. 

 

12. Про проведення районного конкурсу 

«Київський район очима юних» 

Лютий Сиромятнікова Л.М.  

13. Про підсумки районного конкурсу «Учень 

року-2021» 

Лютий Єльникова М.П.  

14. Про організацію проведення 

профілактичних медичних оглядів учнів 

закладів загальної середньої освіти 

Київського району після закінчення 

весняних канікул. 

Березень Губарєва І.Д.  

15. Про організацію обліку дітей дошкільного 

віку у 2021 році. 

Березень Черняк В.А.  

16. Про підсумки проведення районного етапу 

Всеукраїнського фестивалю дружин юних 

пожежних 

Березень Снурникова І.О.  

17. Про участь команди випускників школи 1 

ступеня в міській олімпіаді «Путівка в 

науку» 

Березень Уляк Д.К.  

18. Про проведення обліку продовження 

навчання та працевлаштування 

випускників 9-х, 11-х класів 2021 року 

Березень Єльникова М.П.  

19. Про організацію та проведення санітарно-

екологічного очищення та благоустрою 

територій закладів освіти УКиївського 

району. 

Березень Лихольот І.В.  

20. Про проведення районного 

інтелектуального конкурсу серед дітей 

старшого дошкільного віку «Чомусики» 

Березень Давидова І.О.  

21. Про проведення районного етапу міського 

турніру юних істориків 

Березень Єльникова М.П.  

22. Про підсумки проведення районного етапу 

міського турніру юних істориків 

Березень Єльникова М.П.  

23. Про проведення районного етапу міського Березень Сиромятнікова Л.М.  
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№ 

з/п 
Назва наказу 

Термін 

видання 

Відповідальна 

особа за підготовку 

проекту наказу 

Відмітка 

про 

виконання 

турніру юних журналістів 

24. Про підсумки проведення районного етапу 

міського турніру юних журналістів 

Березень Сиромятнікова Л.М.  

25. Про проведення районного етапу міського 

турніру з основ інформатики для учнів 5-7-

х класів 

Березень Настенко І.В. 

Дерев'янко Ю.В. 

 

26. Про підсумки проведення районного етапу 

міського турніру з основ інформатики для 

учнів 5-7-х класів 

Березень Настенко І.В. 

Дерев'янко Ю.В. 

 

27. Про підсумки проведення районного 

конкурсу «Основи безпеки 

життєдіяльності» 

Березень Снурникова І.О.  

28. Про підсумки проведення районного етапу 

Всеукраїнського заочного конкурсу звітів 

про роботу роїв гри «Джура» 

Квітень Снурникова І.О. 

Уляк Д.К. 

 

29. Про порядок організованого закінчення 

2020/2021 навчального року та проведення 

державної підсумкової атестації учнів 4-х, 

9-х, 11 (12)-х класів закладів загальної 

середньої освіти усіх типів і форм 

власності Київського району. 

Квітень Лустенко С.І.  

30. Про підсумки проведення районного 

фестивалю «Юні дарування» 

Квітень  Снурникова І.О.  

31. Про роботу пунктів проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання у 

2021 році на базі закладів загальної 

середньої освіти Київського району. 

Квітень Губарєва І.Д.  

32. Про підсумки проведення районних 

олімпіад з математики, української мови та 

природознавства серед учнів 4-х класів 

Квітень Уляк Д.К.  

33. Про забезпечення випускників 11 класів з 

числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, матеріальною 

допомогою на придбання святкового одягу 

до випускного вечора 

Квітень Власенко Ю.О. 

 

34. Про проведення районного Тижня науки    Квітень  Єльникова М.П.  

35. Про підсумки проведення районного 

конкурсу «Ми - разом» 

Квітень Сиромятнікова Л.М.  

36. Про підсумки проведення районного 

конкурсу «Київський район очима юних» 

Квітень Сиромятнікова Л.М.  

37. Про вивчення стану організації роботи 

бібліотек у  закладах загальної середньої 

освіти  

Квітень Нестеренко І.О.  

38. Про підсумки атестації педагогічних 

працівників району у 2020/2021 

навчальному році 

Квітень Свідєрська Н.П.  

39. Про атестацію педагогічних працівників за 

рішенням обласної атестаційної комісії 

Квітень Свідєрська Н.П.  
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№ 
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при Департаменті науки і освіти 

Харківської обласної державної 

адміністрації 

40. Про підсумки проведення районного 

Тижня науки 

Травень Єльникова М.П.  

41. Про підготовку закладів освіти Київського 

району до роботи в осінньо-зимовий 

період 2021 – 2022 років. 

Травень Лихольот І.В.  

42. Про організацію відпочинку та 

оздоровлення дітей та підлітків закладів 

освіти району  влітку 2021 року. 

Травень Губарєва І.Д.  

43. Про підсумки проведення районного 

інтелектуального конкурсу серед дітей 

старшого дошкільного віку «Чомусики» 

Травень Давидова І.О.  

44. Про проведення інвентаризації 

бібліотечних фондів підручників 

Травень Нестеренко І.О.  

45. Про запобігання всім видам дитячого 

травматизму серед учнів та вихованців 

закладів освіти району під час навчальних 

екскурсій, державної підсумкової 

атестації, навчальної практики та канікул у 

літній період 2021 року. 

Травень Губарєва І.Д.  

46. Про  cтворення і організацію роботи 

районної експертної комісії із 

затвердження канди- датур на призначення 

стипендій Харківського міського голови 

«Обдарованість» та Харківської міської 

ради «Кращий учень закладу  освіти»   

Травень Єльникова М.П.  

47. Про організацію та проведення районної 

педагогічної конференції 

Червень Настенко І.В.  

48. Про підсумки методичної роботи в 

2020/2021 навчальному році 

Червень Настенко І.В.  

49. Про посилення профілактичної роботи 

щодо запобігання нещасним випадкам з 

учнями та вихованцями закладів освіти 

Київського району у 2021/2022 

навчальному році. 

Серпень Губарєва І.Д.  

50. Про організацію проведення 

профілактичних медичних оглядів учнів 

закладів загальної середньої освіти 

Київського району до початку 2021/2022 

навчального року 

Серпень Губарєва І.Д.  

51. Про організацію роботи соціальних 

педагогів і громадських інспекторів з 

охорони прав дитинства щодо 

забезпечення соціального захисту дітей, 

профілактики правопорушень та злочинів 

серед учнів у закладах загальної середньої 

Серпень 
Власенко Ю.О. 

Міцай О.В. 
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освіти району в 2021/2022 навчальному 

році 

52. Про роботу в інформаційно-

телекомунікаційній системі «Державна 

інформаційна система освіти» у 2021/2022 

навчальному році. 

Серпень Дерев’янко Ю.В. 

 

53. Про організацію роботи громадських 

інспекторів з охорони прав дитинства 

щодо забезпечення соціального захисту 

дітей, профілактики дитячої 

безпритульності та бездоглядності, 

жорстокого поводження з дітьми у 

закладах дошкільної освіти району у 

2021/2022 навчальному році 

Серпень 
Власенко Ю.О. 

Міцай О.В. 

 

54. Про затвердження районного плану 

заходів щодо попередження проявів 

булінгу в учнівському середовищі у 

2021/2022 навчальному році  

Серпень Міцай О.В. 

 

55. Про затвердження плану заходів щодо 

запобігання вживанню наркотичних та 

психотропних речовин, формування 

здорового способу життя школярів у 

2021/2022 навчальному році 

Серпень Міцай О.В. 

 

56. Про затвердження плану заходів щодо 

організації роботи щодо профілактики 

правопорушень та злочинності серед 

неповнолітніх у 2021/2022 навчальному 

році 

Серпень Міцай О.В. 

 

57. Про затвердження районного плану 

заходів щодо запобігання торгівлі людьми 

на 2021/2022 навчальний рік 

Серпень 

 

Міцай О.В. 

 

58. Про перерозподіл підручників між 

закладами загальної середньої освіти 

району 

Серпень Нестеренко І.О.  

59. Про організацію методичної роботи у 

2021/2022 навчальному році 

  Серпень Настенко І.В.  

60. Про закріплення спортивних залів закладів 

загальної середньої освіти  району за 

комплексними дитячо-юнацькими 

спортивними школами 

Вересень Свідєрська Н.П.  

61. Про проведення атестації педагогічних 

працівників  у 2021/2022 навчальному році 

Вересень Свідєрська Н.П.  

62. Про проведення районного конкурсу 

«Учитель року-2022»  

Вересень Уляк Д.К.  

63. Про проведення районного етапу міського 

турніру юних математиків 

Вересень Свідєрська Н.П.  

64. Про підсумки проведення районного етапу 

міського турніру юних математиків 

Вересень Свідєрська Н.П.  
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65. Про проведення районного етапу міського 

турніру юних хіміків 

Вересень Уляк Д.К.  

66. Про підсумки проведення районного етапу 

міського турніру юних хіміків 

Вересень Уляк Д.К.  

67. Про проведення районного етапу міського 

турніру юних географів 

Вересень Єльникова М.П.  

68. Про підсумки проведення районного етапу 

міського турніру юних географів 

Вересень Єльникова М.П.  

69. Про проведення районного етапу міського 

турніру юних біологів 

Вересень Міцай О.В.  

70. Про підсумки проведення районного етапу 

міського турніру юних біологів 

Вересень Міцай О.В.  

71. Про проведення районного етапу міського 

турніру юних правознавців 

Вересень Єльникова М.П.  

72. Про підсумки проведення районного етапу 

міського турніру юних правознавців 

Вересень Єльникова М.П.  

73. Про проведення районного етапу міського 

турніру юних інформатиків 

Жовтень Настенко І.В.  

74. Про підсумки проведення районного етапу 

міського турніру юних інформатиків 

Жовтень Настенко І.В.  

75. Про організацію проведення 

профілактичних медичних  оглядів учнів  

учнів закладів загальної середньої освіти 

Київського району після осінніх канікул. 

Жовтень Губарєва І.Д.  

76. Про проведення районного етапу міського 

турніру юних фізиків 

Жовтень Настенко І.В.  

77. Про підсумки проведення районного етапу 

міського турніру юних фізиків 

Жовтень Настенко І.В.  

78. Про проведення районного етапу міського 

турніру юних винахідників і 

раціоналізаторів 

Жовтень Настенко І.В.  

79. Про підсумки проведення районного етапу 

міського турніру юних винахідників і 

раціоналізаторів 

Жовтень Настенко І.В.  

80. Про проведення ІІ (районного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів 

Жовтень Єльникова М.П.  

81. Про проведення районних фестивалів 

французької та німецької мов 

Жовтень Снурникова І.О.  

82. Про підсумки проведення районних 

фестивалів французької та німецької мов 

Жовтень Снурникова І.О.  

83. Про проведення районного конкурсу серед 

дітей старшого дошкільного віку «Перші 

кроки» 

Жовтень Давидова І.О.  

84. Про проведення I (районного) етапу 

конкурсу-захисту науково- дослідницьких 

робіт МАН 

Жовтень Єльникова М.П.  

85. Про забезпечення дітей-сиріт та дітей, Жовтень Власенко Ю.О.  
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позбавлених батьківського піклування, 

матеріальною допомогою на придбання 

шкільної та спортивної форм у 2021/2022 

навчальному році 

86. Про забезпечення дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

матеріальною допомогою на придбання 

зимового взуття у 2021/2022 навчальному 

році 

Жовтень Власенко Ю.О. 

 

87. Про проведення районного етапу 

обласного фестивалю ораторського 

мистецтва 

Вересень Сиромятнікова Л.М.  

88. Про підсумки проведення районного етапу 

обласного фестивалю ораторського 

мистецтва 

Жовтень Сиромятнікова Л.М.  

89. Про проведення районного етапу міського 

конкурсу творчих робіт вільного жанру 

«Присвята рідному місту» для учнів 5-11-х 

класів закладів загальної середньої освіти 

Жовтень Сиромятнікова Л.М.  

90. Про підсумки проведення районного етапу 

міського конкурсу творчих робіт вільного 

жанру «Присвята рідному місту» для учнів        

5-11-х класів закладів загальної середньої 

освіти 

Жовтень Сиромятнікова Л.М.  

91. Про підсумки проведення районного 

конкурсу «Учитель року – 2022» 

Листопад Уляк Д.К.  

92. Про організацію проведення 

Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 

Листопад Сиромятнікова Л.М.  

93. Про підсумки проведення районного 

конкурсу «Перші кроки» 

Листопад Давидова І.О.  

94. Про організацію та проведення районного 

етапу Міжнародного конкурсу знавців 

української мови імені П.Яцика 

Листопад Уляк Д.К.  

95. Про підсумки проведення Міжнародного 

конкурсу знавців української мови імені 

П.Яцика. 

Листопад Уляк Д.К.  

96. Про виконання рішень колегії Листопад Настенко І.В.  

97. Про організацію районних олімпіад для 

учнів 4-х класів 

Грудень Уляк Д.К.  

98. Про запобігання всім видам дитячого 

травматизму серед учнів та вихованців 

закладів освіти району під час проведення 

новорічних, різдвяних свят і зимових 

канікул 2021/2022 навчального року 

Грудень Губарєва І.Д.  

99. Про організацію харчування учнів та 

вихованців закладів освіти Київського 

Грудень Ліпейко В.І.  
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№ 

з/п 
Назва наказу 

Термін 

видання 

Відповідальна 

особа за підготовку 

проекту наказу 

Відмітка 

про 

виконання 

району у 2022 році 

100 Про підсумки II (районного) етапу 

Міжнародного мовно- літературного 

конкурсу учнівської та студентської 

молоді імені Тараса Шевченка 

Грудень Сиромятнікова Л.М.  

101 Про підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів закладів освіти району у 2022 році 

Грудень Свідєрська Н.П.  

102 Про підсумки проведення ІІ (районного) 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

із навчальних предметів 

Грудень Єльникова М.П.  

103 Про підсумки I (районного) етапу 

конкурсу-захисту науково- дослідницьких 

робіт МАН 

Грудень Єльникова М.П.  

104 Про направлення учнів  закладів загальної 

середньої освіти Київського району для 

участі в ІІ (обласному) етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України 

Грудень Єльникова М.П.  

 

Додаток 3. Перелік  районних освітянських масових заходів 

 

№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

Виконання 
Відповідальні 

1. 1-й та 2-й етапи районної олімпіади для випускників 

шкіл І ступеня «Путівка в науку» 

Березень 
Уляк Д.К. 

2. Конкурс «Ми  - разом» Березень Сиромятнікова Л.М. 

3. Конкурс «Київський район очима юних» Квітень Сиромятнікова Л.М. 

4. Фестиваль «Юні дарування» Лютий- 

березень 

Снурникова І.О. 

5. 
Районний етап міського конкурсу «Учень року– 2021» 

Січень- 

березень 

Настенко І.В. 

Єльникова М.П. 

6. Інтелектуальний конкурс серед дітей старшого 

дошкільного віку «Чомусики» 

Березень- 

квітень 
Давидова  І.О. 

7. Районний конкурс дружин юних пожежних серед  

закладів загальної середньої освіти   

Березень Снурникова І.О. 

8. Районний захід до Дня памяті та примирення «Квітка 

пам’яті» 

Травень Снурникова І.О. 

9. Зустріч переможців III та IV етапів Всеукраїнських 

олімпіад з базових дисциплін та Всеукраїнського 

конкурсу науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН з головою Адміністрації Київського району  

Травень  Єльникова М.П. 

10. Свято останнього дзвоника Травень Снурникова І.О. 

11. Випускні вечори у закладах загальної середньої освіти  Червень Снурникова І.О. 

12. Районна серпнева конференція педпрацівників Серпень Настенко І.В. 

13. Святкування Дня знань Вересень Снурникова І.О. 

14. Районний захід до Дня Захисника України Жовтень Снурникова І.О. 
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№ 

з/п 
Заходи 

Термін 

Виконання 
Відповідальні 

15

. 

Конкурс «Перші кроки» 
Жовтень Давидова    І.О. 

16

. 

Святкування Дня працівників освіти  Жовтень Настенко І.В. 

Уляк Д.К 

17. Районний конкурс шкільних команд гумору Жовтень  

 

Снурникова І.О. 

18 Районний етап міського професійного конкурсу 

«Учитель року - 2022» 

Листопад- 

Грудень 

Настенко І.В. 

Уляк Д.К. 

19. Районні учнівські турніри  За графіком Єльникова М.П. 

Методисти МЦ 

20. Районні учнівські олімпіади За графіком Єльникова М.П. 

Методисти МЦ 

21. Відкриття районної новорічної ялинки  Грудень  Снурникова І.О. 

 

22. Участь учнів 1-4-х класів у новорічній виставі під 

патронатом Харківського міського голови для дітей 

Грудень Уляк Д.К. 

23. Участь учнів району у новорічній виставі під 

патронатом Харківського міського голови для дітей 

пільгових категорій 

Грудень Власенко Ю.О. 

24. Проведення змагань щкільних ліг з видів спорту серед 

школярів закладів загальної середньої освіти під 

гаслом «Від шкільних стартів до олімпійських 

вершин». 

Легкоатлетичне чотирьохборство 

Легкоатлетична естафета 

 

Шахи «Біла тура»  

 

Міні-футбол 

 

Баскетбол 

Баскетбол 3х3 

Волейбол 

Гандбол 

Футбол «Шкіряний м’яч» 

 

 

Легкоатлетичне багатоборство «Старти надій» 

 

Черлідинг 

Бадмінтон 

 

 

 

 

Жовтень 

Жовтень 

 

Листопад  

 

Листопад - 

квітень 

Січень-

березень 

Березень 

Грудень 

Грудень 

Квітень – 

травень 

   Квітень 

 

Лютий 

Лютий 

Свідєрська Н.П. 
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Додаток 4. Закріплення працівників  центру освітніх технологій за навчальними предметами 

 

 

ПІБ  методиста  Навчальні  предмети  

Настенко І.В. фізика, інформатика 

Єльникова М.П. географія, економіка, історія, правознавство  

Міцай О.В. біологія 

Свідєрська Н.П. математика, трудове навчання, фізична культура  

Снурникова І.О. предмети художньо-естетичного циклу,  іноземні мови 

Сиромятнікова Л.М.  українська мова і література, російська мова і література, зарубіжна 

література 

Уляк Д.К. початкова  школа, хімія 

 

Додаток 5. Організація роботи щодо виконання ст. 53 Конституції України, ст. 12 Закону 

України  «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту» 

 

№№ 

з.п. 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

1. Моніторинг охоплення навчанням 

учнів закладів загальної середньої 

освіти усіх типів і форм власності 

Щоденно Москалець Л.Г. 

 

Сторожук Н.В. 

 

2. Проведення аналізу руху учнів 

закладів загальної середньої освіти 

усіх типів і форм власності 

Щомісяця Москалець Л.Г. 

 

 

3. Моніторинг нормативності 

зарахування (відрахування) учнів 

закладів загальної середньої освіти 

усіх типів і форм власності 

Щомісяця Москалець Л.Г. 

 

 

4. Методичний супровід та надання 

консультативної допомоги 

керівникам закладів загальної 

середньої освіти  щодо дотримання 

порядку зарахування учнів – 

іноземних громадян (осіб без 

громадянства) 

Упродовж  

навчального 

року 

Москалець Л.Г. 

 

 

5. Ведення Реєстру обліку дітей 

шкільного віку, які проживають чи 

перебувають у межах Київського 

району 

Упродовж  

навчального 

року 

Грінчук С.І. 

 

 

6. Перевірка даних про зарахування 

(відрахування) учнів інших 

адміністративно-територіальних 

одиниць у «Державній 

інформаційній системі освіти» 

Упродовж  

навчального 

року 

Грінчук С.І. 

 

 

7. Моніторинг виконання  закладами 

загальної середньої освіти усіх типів 

і форм власності п. 12 постанови 

Кабінету Міністрів України від 

13.09.2017 № 684 «Про затвердження 

Порядку ведення обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку та 

Щомісяця 

 

Грінчук С.І. 
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№№ 

з.п. 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

учнів» щодо своєчасного надання 

інформації до інших 

адміністративно-територіальних 

одиниць про зарахування учнів 

8.  Моніторинг офіційних сайтів 

закладів загальної середньої освіти 

усіх типів і форм власності щодо 

актуальності даних про наявність 

вільних місць у закладі відповідно до 

фактичної мережі 

Щомісяця Грінчук С.І. 

 

 

9. Інформування відділу поліції 

Київського району та Служби у 

справах дітей по Київському району 

про випадки відсутності даних про 

навчання дитини  на виконання п. 8 

постанови Кабінету Міністрів 

України від 13.09.2017 №684 «Про 

затвердження Порядку ведення 

обліку дітей дошкільного, шкільного 

віку та учнів» 

За потреби, 

упродовж 

навчального 

року 

Грінчук С.І. 

 

 

10. Проведення аналізу роботи закладів 

загальної середньої освіти усіх типів 

і форм власності в «Державній 

інформаційній системі освіти» 

Упродовж 

навчального 

року 

Грінчук С.І.  

11. Підготовка та направлення до 

розгляду Адміністрації Київського 

району Харківської міської ради 

проекту наказу «Про визначення та 

закріплення території 

обслуговування за закладами 

загальної середньої освіти району » 

До 

30.09.2021 

Грінчук С.І. 

Москалець Л.Г. 

 

 

12. Надання до Департаменту освіти 

Харківської міської ради інформацій 

про стан діяльності закладів 

загальної середньої освіти району,  

кількості учнів за мережею та 

кількості учнів, які приступили до 

навчання 

Кожний 

перший день 

навчання 

після канікул 

Москалець Л.Г. 

 

 

13. Участь у Всеукраїнській акції «Рейд 

«Урок» 

Вересень 

Жовтень 

Грудень 

Настенко І.В.  

14. Співпраця із районною Службою у 

справах дітей та сектором 

ювенальної превенції Київського ВП 

ГУ НП в Харківській області щодо 

сприяння в залученні до навчання 

учнів, які не відвідують уроки без 

поважних причин 

Упродовж 

навчального 

року 

(у разі потреби) 

Настенко І.В.  

15. Методичний супровід організації Упродовж Москалець Л.Г.  
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№№ 

з.п. 
Заходи 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

Відмітка про 

виконання 

інклюзивного навчання учнів, 

індивідуального навчання 

(педагогічний патронаж, сімейна 

(домашня ) форма здобуття освіти, 

екстернат) та дистанційного 

навчання 

навчального 

року  

 

 

16. Координація Управлінської 

діяльності адміністрацій шкіл щодо 

організації виконання ст.12 Закону 

України «Про освіту», Закону 

України «Про повну загальну 

середню освіту» та постанови 

Кабінету Міністрів України від 

13.09. 2017  № 684 «Про 

затвердження Порядку ведення 

обліку дітей дошкільного, шкільного 

віку та учнів» (зі змінами внесеними 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 19.19.2018 № 806) 

Упродовж 

навчального 

року 

Грінчук С.І. 

Москалець Л.Г. 

 

 

 

Додаток 6. Графік проведення особистих прийомов громадян начальником Управління 

освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради на 2021 рік. 

 

Дата проведення Час проведення Місце проведення Адреса 

Щосереди 14.00 – 17.00 каб. № 1 вул. Чернишевська, 26 

 

Виїзні прийоми 

 

Дата 

проведення 

Час 

проведення 

Місце проведення Адреса 

13.01.2021 14.00 – 17.00 
Управління освіти адміністрації Київського 

району Харківської міської ради,  

вул.Чернишевська, 26, 

 ІІІ поверх, каб. 1 

17.02. 2021 16.00 – 17.00 

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний 

заклад  (ясла-садок) № 374 комбінованого типу 

«Ясочка» Харківської міської ради» 

вул. Академіка Павлова, 

311-Б, 

І поверх, каб. завідувача 

17.03. 2021 16.00 – 17.00 
Комунальний заклад «Дошкільний навчальний 
заклад (ясла-садок) № 101 Харківської міської 

ради» 

вул. Дарвiна, 3/5, 

І поверх, каб. завідувача  

21.04. 2021 16.00 – 17.00 

Комунальний заклад «Харківська  
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

з поглибленим вивченням окремих предметів  

№ 16 Харківської міської ради Харківської 

області  імені В.Г.Сергєєва» 

вул. Поздовжня, 5, 

І поверх, каб. директора 

19.05. 2021 16.00 – 17.00 

Комунальний заклад «Дошкільний навчальний 

заклад(ясла-садок) № 36 Харківської міської 

ради» 

вул. Чернишевська, 50/52, 
І поверх, каб. завідувача 

16.06. 2021 16.00 – 17.00 
Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 110 Харківської міської ради 

Харківської області 

вул. Гастелло, буд. 11/13, 

І поверх, каб. директора 

18.08. 2021 16.00 – 17.00 Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ вул. Метробудівників, 7, 
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ступенів № 165 Харківської міської ради 

Харківської області 

І поверх, каб. директора 

15.09. 2021 17.00 – 18.00 
Харківський технологічний ліцей № 9 

Харківської міської ради Харківської області 

вул. Громадянська, 22/26, І 

поверх, каб. директора 

20.10. 2021 17.00 – 18.00 

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 96 Харківської міської ради  

Харківської області 

вул.Генерала Удовиченка, 

24, 

 І поверх, каб. директора 

17.11. 2021 17.00 – 18.00 
Харківська загальноосвітня школа  

І-ІІІ ступенів № 100 ім. А.С. Макаренка  

Харківської міської ради Харківської області 

вул. Лісопарківська, 8, 

І поверх, каб. директора 

15.12. 2021 17.00 – 18.00 

Харківська гімназія № 55 Харківської міської 

ради Харківської області 
 

вул. Валентинівська, 

 13-Д, 
І поверх, каб. директора 

 

Додаток 7. План роботи науково-методичного семінару «Управління закладом загальної 

середньої освіти на 2021 рік». 

 

Місяць Перелік  питань Доповідач 

Лютий 1. Основні напрямки реформи загальної 

середньої освіти 

Москалець Л.Г., методист 

ЦОТ Управління освіти 

2. Алгоритм роботи над створенням стратегії 

розвитку закладу загальної середньої освіти 

Лустенко С.І., головний 

спеціаліст Управління освіти 

3. Експрес-огляд нових нормативно-правових 

документів, які регулюють діяльність 

закладу загальної середньої освіти  

Москалець Л.Г., методист 

ЦОТ Управління освіти 

Березень 1. Організація роботи з питань цивільного 

захисту у сучасному закладі освіти 

Губарєва І.Д., головний 

спеціаліст Управління освіти 

2. Створення безпечного освітнього 

середовища в закладі освіти 

Міцай О.В., методист ЦОТ 

Управління освіти 

3. Нормативні вимоги щодо прийому дітей до 

перших класів 

Москалець Л.Г., методист 

ЦОТ Управління освіти 

Квітень 1. Реалізація компетентнісного  підходу в 

освітньому процесі 

Настенко І.В., завідувач  

ЦОТ 

Управління освіти 

2. Проведення методичних заходів у вигляді 

фасилітаційних сесій 

Настенко І.В., завідувач  

ЦОТ 

Управління освіти 

3. Організація роботи учнівського 

самоврядування 

Сиромятнікова Л.М., 

методист ЦОТ 

Управління освіти 

Травень 1. Складання річного плану роботи закладу 

загальної середньої освіти. 

Губарєва І.Д., головний 

спеціаліст Управління освіти 

2. Управлінська діяльність керівника закладу 

загальної середньої освіти з кадрових питань 

Петришена О. М., головний 

спеціаліст Управління освіти 

3. Механізм ведення обліку учнів у «Державній 

інформаційній системі освіти» 

Грінчук С.І., головний 

спеціаліст Управління освіти 

Вересень 1. Організація методичної роботи педагогічних 

працівників ЗЗСО 

Настенко І.В., завідувач  

ЦОТ 

2. Контроль за якістю викладання навчальних 

предметів 

Настенко І.В., завідувач  

ЦОТ 

Уляк Д.К., методист ЦОТ 

3. Система роботи з обдарованими учнями Єльникова М.П., методист 
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ЦОТ Управління освіти 

Жовтень 1. Проведення атестації педагогічних 

працівників закладів освіти 

Свідєрська Н.П., 

методист ЦОТ 

Управління освіти 

2. Профілактика професійного вигоряння в 

педагогічному колективі 

Коваленко Т.М. методист 

ЦОТ Управління освіти 

Листопад 1. Складання номенклатури справ та робота з 

ведення діловодства у закладі загальної 

середньої освіти 

Сторожук Н.В., методист 

ЦОТ Управління освіти 

2. Нормативні вимоги щодо оформлення 

наказів з основної діяльності  

Москалець Л.Г., методист 

ЦОТ Управління освіти 

3. Ведення шкільної ділової документації з 

облік руху учнів 

Москалець Л.Г., методист 

ЦОТ Управління освіти 

Грудень 1. Основні напрямки роботи з питань 

соціального захисту та профілактики 

правопорушень у закладі освіти 

Власенко Ю.О., 

методист ЦОТ 

Управління освіти 

2. Організація роботи у закладі освіти з питань 

громадянського виховання учнів 

Снурникова І.О., методист 

ЦОТ Управління освіти 

3. Про підсумки роботи семінару «Управління 

закладом загальної середньої освіти» у 2021 

році 

Москалець Л.Г., методист 

ЦОТ Управління освіти 
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