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І. ОСНОВНІ ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

АДМІНІСТРАЦІЇ СЛОБІДСЬКОГО  РАЙОНУ У 2016 

РОЦІ ТА ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ НА 2017 РІК 

Упродовж 2016 року робота Управління освіти адміністрації Слобідського району 

Харківської міської ради була спрямована на реалізацію державної політики в галузі освіти, 

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

До мережі навчальних закладів усіх типів і форм власності Слобідського  району входять  

42 заклади: 

- 19 шкіл комунальної власності: 4 гімназії, 1 ліцей, 2 спеціалізовані школи, 1 НВК 

«Дитячий садок-школа», 11 загальноосвітніх шкіл; 

- 16 дошкільних навчальних закладів; 

- 3 позашкільні навчальні заклади; 

- 4 приватних навчальних заклади. 

 

 

 
 

 

 

 

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА 
 

Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах Слобідського 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.  

Сформована мережа дошкільних навчальних закладів району в цілому задовольняє 

конституційне право громадян на отримання доступної дошкільної освіти. Цілісний дошкільно-

освітній простір представлено 20 закладами освіти різних типів та форм власності. 

У Слобідському районі у 2016 році функціонували 16 дошкільних навчальних закладів 

(далі ДНЗ) і навчально-виховний комплекс (далі НВК) № 112 комунальної форми власності; 
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приватний дошкільний навчальний заклад «Cолнишко», приватний дошкільний навчальний 

заклад «Центр розвитку дитини «Гармонія» з групами короткотривалого перебування дітей; 

приватний НВК «Ліцей Шаалавім» (дошкільний підрозділ). 

 

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

Управлінням освіти проводиться робота щодо розвитку і вдосконалення мережі дошкільних 

закладів району, розроблені заходи щодо поетапного відновлення роботи ДНЗ, відкриття 

додаткових груп. 

  За останні 5 років відновлено роботу 2 навчальних закладів (2010 р.- ДНЗ №355; 2014 р.- 

ДНЗ № 362) та поступово відновлено діяльність 11 раніше закритих груп. 

  
Кількість додатково відкритих груп у дошкільних навчальних закладах 

Слобідського  району за період 2012-2016 років 

 
Роки 2012 2013 2014 2015 2016 Усього 

Кількість 

груп 
1 2 2 3 3 11 

 
   З 01.09.2016 додатково відкрито 3 групи у функціонуючих дошкільних навчальних 

закладах:  

 №337 (пр. Гагаріна, 43-б)-1 група; 

 № 362 (пров.Зерновий, 3) - 2 групи. 

 

 

 

 

 

 

 

Динаміка розвитку мережі дошкільних навчальних закладів  

 за кількістю груп  
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13

5

НВК ДНЗ загального розвитку ДНЗ комбінованого типу



 
Усього станом на 31.12.2016 у ДНЗ(НВК) усіх форм власності функціонувало 187 груп, 

із них 51 – для дітей раннього віку, 136 – для дітей дошкільного віку (у тому числі в закладах 

комунальної форми власності функціонувало 174 групи, з них 49 – для дітей раннього віку,         

125 – для дітей дошкільного віку). 

У дошкільних навчальних закладах району та НВК №112 з метою урахування 

психофізіологічних відмінностей дітей та задоволення запитів батьків в групах діє гнучкий 

режим роботи. 

Із 174 груп працюють:  

 з 9-ти годинним режимом роботи – 151 група (82,1 %), 3524 чол.; 

 з 10,5 - годинним режимом роботи – 22 групи (13%), 556 чол.; 

 з 12-ти годинним режимом роботи –1 група (0,6 %), 25 чол. 

У ХПДНЗ «Центр розвитку дитини «Гармонія» - 3 групи із короткотривалим 

перебуванням дітей, 35 дітей. 

У ХПДНЗ «Солнишко» - 6 груп з 12–годинним режимом роботи, 120 дітей. 

У ХПНВК «Ліцей Шаалавім» - 4 групи з 12–годинним режимом роботи, 30 дітей. 

 

Режим роботи дошкільних навчальних закладів 

У 

дошкільних навчальних закладах та НВК функціонують групи з українською та російською 

мовами навчання:  

- з українською мовою навчання – 8 ДНЗ (№№ 34, 114, 160, 296, 335, 337, 348, 461), груп 88 

(47,1%), дітей –2051(47,8%); 

- у двомовному режимі функціонують – 9 ДНЗ (№№ 146, 263, 266, 289, 300, 355, 362, 458, 

ХПДНЗ «Солнишко») та НВК №112, у них: 

 57 груп (30,5%) з українською мовою навчання, дітей – 1460 (34%), 

 35 груп (18,7%) з російською мовою навчання, дітей –714(16,6%); 

- з російською мовою навчання - 2 приватні навчальні заклади: ПДНЗ «Центр розвитку дитини 

«Гармонія», ХПНВК «Ліцей Шаалавім», у них - 7 груп (3,7%), 65 дітей (1,5%). 
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Таким чином, з українською мовою навчання у 2016 році функціонувало 149 груп (2015 

р. - 140 груп), з російською мовою навчання - 38 груп (2015 р. – 44 групи). 

 

Динаміка розвитку мережі дошкільних навчальних закладів 

за мовами   навчання 

 
Забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітьми, які потребують 

відповідної реабілітації, корекції фізичного та/або розумового розвитку – одна з основних задач 

роботи дошкільних навчальних закладів.  

Із загальної кількості навчальних закладів в районі функціонує 5 закладів комбінованого 

типу із спеціальними та санаторними групами: 26 груп, 496 чол. (у 2015 році - 25 груп, 482 

чол.), у тому числі: 

 4 санаторних групи, 96 чол. (2015 році – 4 групи, 92 чол.);  

 22 групи спеціального призначення, 400 чол. (у 2015 році – 21 група, 390 чол.).  

У спеціальних та санаторних групах одночасно зі здобуттям дошкільної освіти діти із 

вродженими і набутими вадами психічного та фізичного розвитку проходять комплекс 

лікувально-реабілітаційних заходів: 

 ДНЗ № 34 - 6 груп для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату (120 чол.); 

 ДНЗ №160 – 5 груп для дітей із вадами зору (77 чол.), 2 групи для дітей із ранніми 

проявами туберкульозної інфекції (46 чол.)  

 ДНЗ № 266 – 3 групи для дітей із затримкою психічного розвитку (47 чол.), 2 групи для 

дітей із психоневрологічними захворюваннями (50 чол.); 

 ДНЗ № 362 –2 групи для дітей із вадами мови (40 чол.); 

 ДНЗ № 458 – 6 груп для дітей із вадами мови (116 чол.).  

На виконання наказу управління освіти адміністрації Комінтернівського району 

Харківської міської ради від 21.04.2016 № 130-о/д «Про організацію обліку дітей дошкільного 

віку в 2016 році у Комінтернівському районі» в усіх ДНЗ зібрані дані про кількість дітей 

дошкільного віку, у тому числі неохоплених дошкільною освітою.  

Відповідно до проведеного обліку у районі чисельність дітей дошкільного віку на кінець 

2016 року склала 6252 чол. (у 2015 році – 6260 чол.), у тому числі 3655 дітей віком від 3 до 6(7) 

років (у 2015 році – 3659 чол.). 

      Число дітей, охоплених дошкільною освітою, у 2016 році становить 4290 чол. – 77,8%, (у 

2015 році – 4267 чол. – 75,4%).  

    Станом на 01.01.2017 кількість дітей віком від 3 до 6(7) років, охоплених усіма формами 

дошкільної освіти, по району склала 3655 чол.(100%),у тому числі 3648 чол. (99,8%) дітей 

відвідує ДНЗ та НВК усіх типів та форм власності (по місту відповідно - 99,9% та 99,1% ). 

    Аналіз мережі 2012-2016 років показав, що в районі спостерігається тенденція до 

зростання кількості дітей, охоплених дошкільною освітою в районі. 

З вересня 2013 року працює Міська система електроної реєстрації дітей до дошкільних 

навчальних закладів. 

Станом на 31.12.2016 року електронний реєстр налічує більше 2200 дітей зареєстрованих 

на 2017-2019 роки до дошкільних навчальних закладів району.   
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Протягом 2016 року отримали направлення для зарахування у дошкільні навчальні 

заклади 1449 дітей (у тому числі 926 дітей ясельного віку).  

Крім того, за звітний період до ДНЗ  прийнято 82 дитини, які прибули із зони АТО і 

тимчасово проживають на території району. 

 

Кількість дітей охоплених  дошкільною освітою 

 
 
Районним Управлінням освіти з метою реалізації державної політики щодо 

обов’язковості дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації, своєчасної та якісної 

підготовки дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі вжито заходів щодо 100% 

охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою.  

Згідно з проведеним обліком у районі мешкає 1109 дітей 5(6)-річного віку. Із загальної 

кількості дітей 5(6)-ти річного віку відвідують дошкільні навчальні заклади та навчально-

виховні комплекси 1093чол. (99,9%); 1 дитина (0,1%) не відвідує навчальні заклади та здобуває 

дошкільну освіту у на індивідуальних заняттях.    
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Охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою  

у ДНЗ (НВК ) Слобідського району  
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   Управління освіти підтримує та сприяє розвитку альтернативних форм навчання та 

виховання дітей дошкільного віку. В районі функціонує приватний дошкільний навчальний 

заклад «Центр розвитку дитини «Гармонія» з короткотривалим терміном перебування дітей 

успішно здійснює свою діяльність ФОП «Івлєва», організовано групи раннього розвитку для 

дітей молодшого дошкільного віку та групи підготовки дітей старшого дошкільного віку до 

школи при Центрі дитячої та юнацької творчості. 

З метою поліпшення якості освітнього процесу, поглиблення змісту дошкільної освіти 

дошкільні навчальні заклади працюють за пріоритетними напрямами: фізкультурно-оздоровчий 

та валеологічний (ДНЗ №№34, 266), логіко-математичний (ДНЗ №№146, 289), художньо-

естетичний (ДНЗ №№263, 300), гуманітарний (ДНЗ №№160, 355, 362, 458, 461), еколого-

природничий (ДНЗ №№296, 348) та народознавчий (ДНЗ №№114, 335). 

Для реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти та 

розширення її змісту, в тому числі при наданні додаткових освітніх послуг, у дошкільних 

навчальних закладах організовано роботу таких гуртків за інтересами та нахилами дітей: 

 вивчення англійської мови – 4; 

 хореографічні – 4; 

 розвиваючого навчання – 3; 

 навчання читанню за методикою М.Зайцева -1. 

    На виконання ст.7 Закону України «Про дошкільну освіту» здійснюється соціальний 

патронат сімей, в яких діти не відвідують дошкільні заклади через незалежні від них обставини. 

Вихователями проводяться індивідуальні заняття з дітьми, консультації для батьків. 

Патронатом було охоплено 4 дитини.  

    У районі також забезпечено доступність та безоплатність дошкільної освіти для дітей з 

особливими потребами та дітям пільгових категорій (566 чол.). 
 

Організація харчування дошкільників 
    Одним з основних факторів впливу на здоров’я дітей є повноцінне та раціональне 

харчування.  

    Організація харчування дітей в дошкільних навчальних закладах проводилась в межах 

видатків, затверджених бюджетом на 2016 рік. Розмір плати установлено відповідно до ст.35 

Закону України «Про дошкільну освіту».  

    У 2016 році вартість харчування в дошкільних навчальних закладах становила: 

- у групах з 9-10,5-12-ти годинним перебуванням - 17,00 грн.;  

- у санаторних та спеціальних  групах - 18,00 грн.  

Відповідно до законодавства України 40% вартості харчування оплачувалися за рахунок 

бюджетних коштів та 60% становила батьківська плата. 

За рахунок бюджетних коштів здійснювалося безоплатне харчування 566 дітей 

пільгового контингенту, у тому числі: 

 107 дітей з багатодітних родин (оплата 50%); 
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 391 вихованців спеціальних (санаторних) груп (100% бюджетні кошти); 

 12 дітей з інвалідністю; 

 9 з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування; 

 47 дітей із малозабезпечених сімей (100% бюджетні кошти).     

Управлінням освіти здійснюється систематичний контроль за якістю, безпекою, 

дотриманням термінів, умов зберігання та реалізації продуктів; за поставкою продуктів 

харчування безпосередньо від товаровиробників з наявністю сертифікатів відповідності, 

посвідчень про якість і ветеринарних супровідних документів. 

    Щомісяця проводиться аналіз виконання норм харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах району з розрахунку фактичного споживання продуктів однією дитиною 

за основними життєво необхідними видами продуктів.  

У 2016 році виконання натуральних норм в цілому становило 89,4% (по місту – 84%).  

Усі ДНЗ району забезпечені водою гарантованої якості «Роганська», яка постачається 

ПП «Галс» для пиття та приготування І і ІІІ страв дітям.  

Харчоблоки дошкільних навчальних закладів, в цілому, обладнані відповідно до нормативних 

вимог. На харчоблоках усіх ДНЗ проведено інвентаризацію обладнання. Забезпечується 

безперебійна робота систем енергопостачання, холодного та гарячого водопостачання, 

каналізації; належне функціонування технологічного та холодильного 

обладнання; придбано кухонні меблі для груп та харчоблоку, кухонний посуд та 

інвентар; проведено капітальні та поточні ремонти харчоблоків, овочесховищ. 

 

Медичне обслуговування 
    Створення здоров’язберігаючого середовища, формування здорової особистості – 

головне завдання кожного дошкільного закладу. 

Організація медичної роботи в усіх дошкільних навчальних закладах здійснюється із 

дотриманням положень Статутів ДНЗ у їх відповідній частині, а саме: здійснюється на 

безоплатній основі; медичним персоналом забезпечується проведення обов’язкових медичних 

оглядів (2 рази на рік) та контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дітей, організацією 

фізичного виховання, загартування, режимом та якістю харчування. 

    В усіх закладах приміщення медблоків відремонтовані, мають сучасний естетичний 

вигляд, зручні умови для роботи і прийому відвідувачів.  

    Крім того для фізкультурно-оздоровчої роботи використовуються наступні відповідні 

приміщення:  

 кабінет ЛФК (ДНЗ №34); 

 басейн (ДНЗ №34); 

 малі спортивні зали (ДНЗ №№ 34, 146, 348,355); 

 логопедичні кабінети (ДНЗ №№ 362, 458); 

 кабінет апаратної корекції зору (ДНЗ №160); 

 масажний кабінет (ДНЗ №34). 

Усі дошкільні заклади укомплектовані штатом медичних працівників, забезпечені 

кваліфікованими медичними спеціалістами: медичне обслуговування здійснюють 26 медичних 

сестер (23 чол. пройшли курси підвищення кваліфікації, 24 чол. - атестовано на встановлення 

(підтвердження) кваліфікаційних категорій).  

У дошкільних навчальних закладах комбінованого типу працюють: медсестра-

ортоптистка (ДНЗ №160); медсестра ЛФК, медсестра басейну та  медсестра масажу (ДНЗ №34).   

     Важливою характеристикою системи дошкільної освіти є стан здоров’я вихованців. 

Аналіз відвідування дітьми ДНЗ показав, що середня відвідуваність становила у 2016 році 73% 

(у 2015 році – 71%); у 2016 році середній показник кількості днів, пропушених 1 вихованцем 

через хворобу склав 1,3 (у 2015 році –1,9). 

    Відповідно до наказу Управління освіти адміністрації Комінтернівського району 

Харківської міської ради від 17.05.2016 №184 о/д «Про функціонування дошкільних 

навчальних закладів району влітку 2016 року» 16 дошкільних навчальних закладів та НВК 

№112 Комінтернівського району комунальної форми власності з 01.06.2016 по 31.08.2016 були 



переведені на санаторний режим роботи.  

   У дитячих садках функціонували групи відповідно до фактичної кількості дітей. 

Оздоровлено 4065 (100%) дітей, у тому числі оздоровлено 526 (100%) дітей пільгової категорії. 

 

    Дошкільний навчальний заклад – сучасна соціально-педагогічна система, яка 

забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і 

духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту. 

    У зв’язку з цим визначені пріоритетні завдання дошкільної ланки на 2017 рік: 

 реалізація державної політики щодо забезпечення доступності та якості дошкільної 

освіти; 

 розширення і вдосконалення існуючої мережі дошкільних навчальних закладів з метою 

забезпечення попиту на дошкільні освітні послуги, підтримка її ефективного функціонування; 

 створення оптимальних умов для навчання, виховання, фізичного розвитку дітей, 

збереження та зміцнення здоров'я; 

 забезпечення інтеграції дітей з особливими освітніми потребами  у загальноосвітній 

простір; 

 дотримання вимог нормативних документів про організацію роботи з питань 

харчування, медичного обслуговування та запобігання дитячому травматизму; 

 створення безпечного розвиваючого середовища та удосконалення системи роботи з 

усіма учасниками навчально-виховного процесу щодо безпеки життєдіяльності; 

 розширення інформаційного поля дошкільних закладів в ході широкого використання 

інформаційних комп’ютерних технологій та підвищення рівня інформаційної компетентності 

педагогічних працівників ДНЗ; 

 удосконалення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів; 

 проведення першочергових ремонтів будівель, приміщень та благоустрій територій 

дошкільних навчальних закладів. 
 

 

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА 

 

У 2016/2017 навчальному році продовжують функціонувати 19 шкіл комунальної форми 

власності, 440 класів, в яких навчаються 12495 учнів, що у порівнянні з 2015/2016 навчальним  

роком мережа навчальних закладів району збільшилася на 16 класів, 541 учень. 

Середня наповнюваність класів у 2016 році - 28,4 чол. 

 

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів 

у 2014/2017 навчальних роках 
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1. 20 16 422 26,4 17 435 25,6 16 411 25,7 

2. 44 11 293 26,6 14 372 26,6 16 418 26,1 

3. 46 38 1099 28,9 38 1125 29,6 40 1197 29,9 

4. 60 18 493 27,4 19 544 28,6 19 562 29,6 

5. 68 32 952 29,8 34 1006 29,6 35 1042 29,8 

6. 77 17 457 26,9 17 463 27,2 18 482 26,8 

7. 78 30 857 28,6 32 937 29,3 34 1005 29,6 

8. 82 36 1079 30,0 36 1059 29,4 36 1085 30,1 



9. 83 19 515 27,1 19 513 27,0 20 532 26,6 

10. 90 20 521 26,1 21 554 26,4 22 564 25,6 

11. 91 21 592 28,2 22 545 24,8 22 567 25,8 

12. 94 12 296 24,7 12 294 24,5 13 317 24,4 

13. 95 21 607 28,9 22 651 29,6 23 683 29,7 

14. 102 28 819 29,3 29 859 29,6 30 893 29,8 

15. 112 17 419 24,6 19 470 24,7 20 518 25,9 

16. 114 21 609 29,0 22 632 28,7 23 668 29,0 

17. 151 24 724 30,2 24 737 30,7 25 762 30,5 

18. 173 15 443 29,5 16 473 29,6 17 508 29,9 

19. 178 11 287 26,1 11 285 25,9 11 281 25,5 

20. 
Всьог
о: 

407 11484 28,2 424 11954 28,2 
440 12495 28,4 

 

У районі продовжують функціонувати 2 навчальні заклади приватної форми власності, 

у них 33 класи, в яких навчаються 499 учнів (4 % від загальної кількості учнів району). 

Середня наповнюваність класів приватних навчальних закладів у 2015 році – 15,1 чол. 
 

Мережа ЗНЗ усіх типів і форм власності Комінтернівського району в 2016/2017 н.р. 
 

 

 

Аналіз руху учнів за 2015/2016 навчальний рік 

 
Протягом 2015/2016 навчального року відбулись такі зміни у шкільній мережі (без 

урахування випуску 9-х та 11-х класів): 

 

Навчальний 

заклад 

Учнів за 

мережею на 

05.09.2015 

Кількість 

випускників 

Мережа на 

кінець 

навчального 

року 

Різниця 

(абс.) 

Різниця 

(%.) 

20 435 50 379 -6 -1,38% 

44 372 0 371 -1 -0,3% 

46 1125 82 1046 3 0,3% 

60 544 33 510 -1 -0,2% 

68 1006 61 951 6 
0,6% 

77 463 19 433 -11 -2,4% 

78 937 34 907 4 0,4% 

82 1059 44 1010 -5 -0,5% 

83 513 35 478 0 0,0% 

90 554 31 523 0 0,0% 



91 545 28 513 -4 -0,7% 

94 294 0 291 -3 -1,0% 

95 651 32 612 -7 -1,1% 

102 859 26 828 -5 -0,6% 

112 470 16 457 3 0,6% 

114 632 23 599 -10 -1,6% 

151 737 53 687 3 0,4% 

173 473 43 420 -10 -2,1% 

178 
285 23 254 -8 

-2,8% 

Комунальні 
11954 633 11269 -52 -0,4% 

Шаалавім 120 3 113 -4 -3,3% 

Колегіум 364 16 344 -4 -1,1% 

Приватні 
484 19 457 -8 -1,7% 

Усього по району 
12438 652 11726 -60 -0,5% 

  

Таким чином за навчальний рік школи комунальної форми власності району втратили 52 учнів, 

2 класи (2014/2015-17 учнів, 2013/2014 -94 учні, 2012/2013 н.р .- 55 учнів, 2 класи, 2011/2012 

н.р.-100 учнів, 3 класи). 

 

 
 

Найбільше скорочення мережі відбулося у закладах нового типу ХСШ № 77, ХТЛ № 173, 

ХСШ № 114 (минулого навчального року ХЗОШ №91). 

 

Здебільшого зменшення у мережі навчальних закладів відбувалися протягом 

навчального року у грудні (-26) та у жовтні (-21), травні (-14 вибуття учнів із ОДКІЛ (ХЗОШ № 

60)), збільшення мережі відбулося у січні та у лютому. 

 



 
 

Більшість дітей вибувають у школи, за межами міста (51,0%, більшість діти, які постійно 

мешкали у зоні проведення АТО), у школи міста (26,7 %) та у сусідні школи (22,3%). 

 
Майже цілий клас (за кількістю) вибув із ХОШ № 20 (діти, які виховувались у Дитячий 

футбольній академії «Металліст» та вибули із неї за спортивними показниками, проживають у 

інших районах міста). 

 
Протягом навчального року із-за кордону прибули 3,6 % учнів. Усі діти знаходяться на 

законних підставах на території України. Між країною попереднього навчання та Україною 

підписані Міжурядові угоди. 



Протягом 2015/2016 навчального року здійснювався додатковий прийом учнів до 

спеціалізованих та гімназійних класів шкіл нового типу. 

Так вибули 118 учнів, прибули – 77 учнів. Діти поступали на місця учнів, які вибули із 

навчального закладу за результатами конкурсного прийому. 

 

Навчальний заклад Учнів за мережею на 

05.09.2015 

Вибуло учнів Прибуло учнів 

46 1125 14 17 

77 463 21 10 

82 1059 17 12 

83 513 16 16 

114 632 20 10 

173 473 18 8 

178 285 12 4 

Усього  118 77 

 

 
Забезпечення мовного законодавства 

У 2016/2017 навчальному році мережа навчальних закладів відповідає культурним потребам 

та демографічному складу населення району. 

19 загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності району 

розподіляються за мовами навчання та кількістю учнів наступним чином: 

- українська мова навчання - 8 навчальних закладів, 5435 учнів; 

- російська мова навчання – 4 навчальних заклади, 3054 учні; 

- двомовних - 7 навчальних закладів, 4006 учнів, із них: українською мовою навчаються 

2249 учнів, російською мовою -1757 учнів. 

Усього українською мовою в 19 ЗНЗ комунальної форми власності навчаються 7684 учні 

(61,5 %), 4811 учень - російською мовою (38,5 %). 

Станом на 05.09.2016 за затвердженою мережею у 2-х приватних навчальних закладах 

навчається 499 учнів російською мовою. 

 
Якість освіти 

 
Найвищий показник та характеристика роботи вчителя - це якість знань учнів. 



Управлінням освіти щорічно аналізується рівень навчальних досягнень учнів 4-х класів та 

випускників 9-х і 11 -х класів за середніми балами документів про освіту та за результатами 

державної підсумкової атестації. 

На достатньому та високому рівнях матеріалом оволоділи - 94,3% учнів 4-х класів (в 

2014/2015 навчальному році – 92,2%): 

 українська мова – 91,2% (2014/2015 н.р.- 89%); 

 українська мова (читання) – 95,8%(2014/2015 н.р.- 94,6%); 

 математика – 94,3% (2014/2015 н.р.- 93%). 

 

 
 

За результатами державної підсумкової атестації у 2015/2016 навчальному році 80,7 % 

(торік 81,9 %) учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів засвоїли програмовий 

матеріал на високому та достатньому рівнях . 

Якість знань учнів з навчальних предметів наступна: 

- українська мова – 81,5% (2015р. - 81,4%); 

- математика – 78,4% (2015 р. - 78,2%); 

- біологія – 78,5% (2015 р. - 80,2%); 

- географія – 79,8% (2015 р. - 82,3%); 

- іноземна мова – 82,8% (2015 р. - 80,4%); 

- російська мова -. 70,6 %. 

 

 
 
За результатами державної підсумкової атестації  74,8% випускників 11-х класів мають 

високий та достатній рівні знань. 

 



 
 
Охоплення учнів різними формами навчання 

Право громадян на доступну освіту реалізується шляхом запровадження різних форм 

навчання. 

Індивідуальне навчання здійснюється у загальноосвітніх навчальних закладах району 

усіх типів і форм власності. В основному використовують право на індивідуальне навчання 

учні, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад. На кінець 2015/2016 

навчального року у навчальних закладах Слобідського району було організовано навчання за 

індивідуальною формою 82 учням (2014/2015 - 77 учням) у 14 загальноосвітніх навчальних 

закладах району, окрім ХГ№№ 46,83, 178, ХЗОШ № № 94,102.  

Управління освіти постійно здійснює аналіз охоплення учнів індивідуальною формою 

навчання. 

Охоплення учнів індивідуальною формою навчання у 2015\2016навчальному році 

 

ЗНЗ №  Всього дітей  на 

індивідуальному 

навчанні 

Із них 

інвалідів 

Кількість дітей із 

числа інвалідів, 

яким збільшена 

кількість годин на 

індивідуальному 

навчанні 

Кількість дітей із 

числа інвалідів, які 

відмовились від 

збільшення 

кількість годин на 

індивідуальному 

навчанні 

20 1 0 0 0 

44 5 3 3 0 

46 0 0 0 0 

60 23 3 3 0 

68 7 4 0 4 

77 3 1 0 1 

78 9 4 4 0 

82 4 2 2 0 

83 0 0 0 0 



90 1 1 1 0 

91 8 7 7 0 

94 0 0 0 0 

95 7 2 2 0 

102 0 0 0 0 

112 2 1 1 0 

114 3 2 2 0 

151 8 3 2 1 

173 1 0 0 0 

178 0 0 0 0 

Всього  82 33 27 6 

 

Найбільша кількість учнів, які навчалисяза індивідуальною формою, як і торік, у ХЗОШ 

№ 60 (23 учні). Це обумовлено тим, що на базі ХЗОШ № 60 навчаються діти, які знаходяться на 

довготривалому лікуванні в обласній клінічній інфекційній лікарні. Специфіка спілкування 

вимагає дотримання профілактичних заходів, неможливості оприлюднення робіт дітей поза 

лікарнею. Навчальний план виконується у повному обсязі. Для проведення уроків фізичного 

виховання у лікарні створена мала спортивна зала. Учні забезпечені підручниками із 

бібліотечного фонду школи, які не підлягають подальшому використанню у закладі. Діти 

беруть участь у конкурсах, з ними проводять індивідуальні та групові виховні заходи. 

У навчальних закладах нового типу навчання за індивідуальною формою 

організовано тільки для учнів, які за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад. 

У навчальних закладах нового типу навчалося за індивідуальною формою 9 учнів            

(2015 – 14 учнів.), із них мають статус дитина-інвалід 5 учнів, хронічні захворювання – 4 учні. 

 

Аналіз організації індивідуального навчання учнів  

у закладах нового типу. 

Навчальний 

заклад 

2013/2014 

навчальний 

рік 

(к-ть учнів) 

2014/2015 

навчальний 

рік 

(к-ть учнів) 

2015/2016 

навчальний 

рік 

(к-ть учнів) 

2016/2017 

навчальний 

рік 

(к-ть учнів) 

ХГ № 46 0 3 0 0 

ХСШ № 77 2 1 2 2 

ХГ № 82 4 4 4 4 

ХГ № 83 0 0 0 0 

ХСШ № 114 4 6 3 3 

ХТЛ № 173 0 0 0 0 

ХГ №178 0 0 0 0 

Усього 10 14 9 9 

 

У 2015/2016 навчальному році за індивідуальною формою навчалося  у школі:  

-  І ступеня  -  20 учнів ( 2014/2015н.р. –23 учні); 

-  ІІ ступеня  - 41 учень (2014/2015н.р. –37 учнів); 

-  ІІІ ступеня -  21 учень (2014/2015н.р.. – 17 учнів). 

Аналіз кількості учнів по паралелях класів навчання свідчить, що найбільше 

зростання кількості учнів, які навчалися за індивідуальною формою в 2014/2015 навчальному 

році, у 5-х ,9-х,10-х і 11-х класах.  

 

 

 

 

 

Охоплення учнів індивідуальною формою навчання по класам 

 



 
 

У 2015/2016 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм 

власності району навчалося 117 дитини - інваліда (торік - 112 дитини – інваліда). Організовано 

навчання за індивідуальною формою 33 учням,  збільшено кількість годин 27 учням.  

 

Кількість учнів, яким збільшено кількість годин, по класам 

 

 
 

Окрім навчальних занять, навчальними закладами району приділяється увага організації 

виховного процесу, змістовного відпочинку та дозвілля дітей, які навчаються за 

індивідуальною формою.  

Учні шкіл, які знаходяться на індивідуальному навчання, беруть активну участь у 

позаурочній та позакласній роботі. Мають сертифікати учасників інтерактивних 

Всеукраїнських конкурсів «Кенгуру», «Колосок», «Левеня». Діти залучаються до проведення 

конкурсів малюнків, конкурсів рефератів. 

Учнів, які закінчили 9-ті класи з відзнакою, 11-ті класи - з Золотою чи Срібною 

медаллю, серед дітей на індивідуальному навчанні не було. 

Учителі, які здійснюють навчання учнів за індивідуальною формою мають відповідну 

фахову освіту. 

З 01.04.2016 набрало чинності нове Положення про індивідуальну форму навчання 



 

Облік продовження навчання та працевлаштування випускників  

Із 1012 (976+36) випускників 9 класів усі продовжують навчання. Серед них у: 

10 класах денних шкіл – 681 випускник (646+35 чол.), що складає 67,3%   (2015 рік -70,3 

%, 2014 рік - 69,9%, 2013 рік  69,5%).  

Серед них продовжують навчання у своїй школі 659 випускників, що становить 65,1% 

(2015 рік - 638 чол., 64 %, 2014 рік - 580 чол., 60,7%, у 2013 році  63,6%).  

У вечірніх школах продовжують здобувати середню освіту 12 чол., 1,2% (2015 рік -3 

чол., 0,3%, 2014 рік - 18 чол.,1,9%)  

Професійну освіту отримують 319 осіб, 31,5% (у 2015 році - 293 особи, 29,4% , у 2014 

році - 29,2% випускників, у 2013- 30,3%). Серед них навчаються у: 

ВНЗ І-ІІ рівнів – 260 чол. (у 2015 році - 246 чол. ,24,7%, у 2014 році - 23,3%,); 

ПТНЗ – 59 чол. (у 2015 році – 47 чол., 4,7%, 2014 рік - 5,9%). 

 

 

Навчання в інших навчальних закладах підтверджено довідками. 

Із 652 (633+19) випускників денних 11-х класів продовжують навчання 649 чол. Серед 

них у: 

ПТНЗ –26 чол.; 

ВНЗ І-ІІ рівнів – 59 чол.; 

ВНЗ ІІІ-ІV рівнів – 564 чол. 

Не продовжують навчання 3 випускники у зв’язку із хворобою. 
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Подальше навчання випускників 9-х класів 
у 2016 році

10кл. денних шкіл

вечірні школи

ПТУ з сер. осв.

ВНЗ І-ІІ рівнів



 
 

Працевлаштування окремих категорій випускників 

Категорія 9 клас 11 клас 

Діти сироти та позбавлені 

батьківського піклування 

Всього - 16 чол. 

10 кл. денних шкіл - 12 чол. 

ВНЗ І-ІІ р.а – 3 чол. 

ПТНЗ – 1 чол. 

Всього - 10 чол. 

ВНЗ І-ІІ р.а. - 5 чол. 

ВНЗ ІІІ-ІVр.а. - 1 чол. 

ПТНЗ – 4 чол. 

Отримали свідоцтво з відзнакою Всього – 50 чол. 

ВНЗ І-ІІ р.а. -4 чол. 

10 кл. денних шкіл – 46 чол. 

 

Отримали Золоту або Срібну 

медаль 

 Всього - 39чол. (ЗМ-26+ 

СМ-13). 

ВНЗ ІІІ-ІVр.а - 39 чол. 

 

Виконання ст. 35 Закону України «Про освіту»  

 
На виконання ст. . 35 Закону України «Про освіту» та ст. 6 Закону України «Про загальну 

середню освіту» Управлінням освіти та навчальними закладами району проводиться облік дітей 

шкільного віку та аналіз охоплення їх навчанням. 

Загальна кількість дітей шкільного віку, які не мають повної середньої освіти становить 

 9184 дітей, що на 64 дитини більше, ніж торік. Дітей, яким на 01.09.2016 року виповнилося          

5 років  1093 чол. (2015 рік – 1197 чол., 2014 рік - 1216 чол., кількість зареєстрованих дітей 

зменшується). 

 
 

Навчаються в закладах освіти — 9105 дітей. У тому числі: у загальноосвітніх 

4%

9%

87%

0%

Продовження навчання 
випускниками 11-х класів у 2016 році

ПНЗ

ВНЗ І-ІІ рівнів

ВНЗ ІІІ-ІV рівнів

хворі 



навчальних закладах усіх ступенів – 8491 чол., у ПТНЗ – 213 дитини, на основних відділеннях 

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації – 401 дітей. 

Навчаються за територією обслуговування 2590 чол., усього у школах району 

навчається 6627 чол. – 72,2% дітей і підлітків шкільного віку. 

 

 
Виявлено, що станом на 05.09.2016 зареєстровано 138 дітей, які мають вади розумового 

та/або фізичного розвитку. Серед них: 

  94  дитини навчається у загальноосвітніх навчальних закладах; 

  2 дитини навчається у ПТНЗ з середньою освітою; 

  1 дитина на основному відділенні ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації; 

  8 дітей не підлягають навчанню, 

  33 дитини навчаються у спеціальних навчальних закладах, які не надають 

середньої освіти. 

На території району проживають 1093 дитини 5-річного віку. Із них виховуються у 

ДНЗ - 1092 дитини, перебуває вдома 1 дитина. 

На території Слобідського району проживають 447 дітей які прибули із зони 

проведення АТО. Усі вони навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах. 

 

Профільне навчання 
Щороку проводиться аналіз відповідності мережі профільних класів освітнім потребам 

населення щодо здобуття повної загальної середньої освіти. У 2016/2017 навчальному році 

більшість сформованих 10-х та 11-х класів природничо-математичного напряму (29% учнів), 

що пояснюється бажанням учнів та батьків у здобутті технічної освіти. За останні чотири роки 

кількість класів цього профілю зменшилась на 9,3% (40,7% класів у 2012/2013 н.р.). Це можна 

пояснити тільки збільшенням класів універсального профілю до 15 класів 343 учнів (25,1%).  

За результатами анкетування батьків та учнів, аналізу матеріально-технічного, 

методичного та педагогічного забезпечення сформована мережа класів, яка надає можливість 

здобути освіту усіх напрямів профільної підготовки: філологічний напрям – 10 класів, 

суспільно-гуманітарний напрям – 8 класів, природничо-математичний напрям – 15 класів, 

технологічний напрям – 3 класи, спортивний напрям -2 класи. 

Допрофільне навчання здебільшого проваджується у позаурочній та позакласній роботі. 

Поглиблене вивчення окремих предметів запроваджено у спеціалізованих класах шкіл нового 

типу, 8-х та 9-х класах навчальних закладах. Охоплено 129 класі (3391 учень), серед них 25 

класи (664 учнів) із числа 8-9 класів. Поглиблено вивчаються іноземні мови, математика, хімія, 

біологія, основи інформатики та обчислювальної техніки, предмети технічного циклу. 

У профільних класах працюють 459 педагогів, із них 451 мають вищу освіту, 252 вищу 



кваліфікаційну категорію, 126 мають педагогічні звання. 

У навчальних закладах створені консультативні пункти для учнів та батьків з питань 

професійної орієнтації молоді. Консультації проводять заступники директорів, практичні 

психологи, вчителі-предметники. 

Варіативна складова Робочих навчальних планів дозволяє поглиблювати та 

розширювати знання дітей з профільних предметів. 

Для визначення та вибору профілю навчання учнями були проведені психодіагностичні 

дослідження на предмет професійних уподобань учнів із урахуванням їх можливостей, 

схильностей, здібностей та інших особистісних особливостей.  

Практичні психологи та соціальні педагоги навчальних закладів протягом 2015/2016 

року проводили у школах профорієнтаційні ігри, тренінги (у рамках яких проводились 

діагностичні заходи). Діагностичні методики, які використовуються практичними психологами 

та соціальними педагогами в рамках профорієнтаційної роботи: 

Опитувальник Йовайши (схильність до різних сфер професійної діяльності); 

Опитувальник "За і проти" (професійні схильності і переваги); 

Опитувальник професійних переваг (за  Холландом); 

Самооцінка станів тривожності, фрустрації, агресивності й ригідності (методика М. 

Айзенка) ;  

Діагностика схильності до стресів (методики Дж.Дженкінсона);  

Методика «Профіль» (модифікація «Карти інтересів»); 

анкета вчителя, що працює в профільних класах; 

Опитування батьків. 

З учнями 9-11 класів проводились бесіди «Я та моя майбутня професія», «Світ 

професій»; виховні години «Цікавий світ професій», «Ярмарок професій», «Вибір професії - це 

серйозно»; ігри «Корова», «Знавець професії», «Найбільше підходить», «Переваги». 

Були проведенні батьківські збори за темами «Вибір майбутньої професії вашої дитини», 

«Схильності та інтереси дитини у виборі професії». 

Були оформлені стенди за профорієнтаційними темами. 

Усі навчальні заклади проводять постійну профорієнтаційну роботу спільно з ВНЗ міста: 

відвідування Днів відкритих дверей, участь в олімпіадах та турнірах, спільні виховні заходи, 

виконання різних творчих проектів на базі ВНЗ. 

 

Соціальний захист 
 

Управлінням освіти, навчальними закладами проводилася робота щодо соціального захисту 

дітей. Створено банк даних дітей пільгового контингенту, який налічує 2031 чол. (2015 рік - 

1528 чол.):  
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 ДНЗ 3 6 74 122 14 12 1 81 4 317 

1. 20 0 1 9 15 3 0 0 0 3 31 

2. 44 4 1 20 49 1 6 0 26 10 117 

3. 46 2 1 4 66 8 5 0 15 15 116 

4. 60 0 5 9 37 1 7 0 12 7 78 



5. 68 3 5 15 67 12 16 1 44 32 195 

6. 77 3 3 9 32 0 9 0 15 13 84 

7. 78 5 5 10 46 3 11 0 42 36 158 

8. 82 1 2 4 35 17 8 0 1 12 80 

9. 83 0 2 6 11 3 1 0 6 2 31 

10. 90 3 1 1 41 2 5 0 12 18 83 

11. 91 2 1 28 54 1 8 0 52 13 159 

12. 94 0 0 5 19 2 0 0 24 5 55 

13. 95 1 5 6 7 0 6 1 10 3 39 

14. 102 0 5 21 59 4 3 1 49 21 163 

15. 112 2 3 14 21 0 8 0 29 15 92 

16. 114 0 0 7 36 2 9 0 38 8 100 

17. 151 0 4 9 35 5 8 0 3 15 79 

18. 173 0 0 0 11 3 4 0 0 8 26 

19. 178 0 1 0 9 1 5 0 4 8 28 

Всього: 29 51 251 772 82 131 4 463 248 2031 

 

Усі діти-сироти і діти, позбавлені батьківської опіки, охоплені безкоштовним гарячим 

харчуванням. Ці діти, а також діти-інваліди, діти із багатодітних та неблагополучних сімей 

щорічно оздоровлюються в оздоровчих закладах, отримують матеріальну допомогу з фонду 

загальнообов’язкового навчання. 

Усього на соціальний захист учнів шкіл у 2016 році із різних джерел фінансування 

витрачено 241,5 тис. грн.  

 

Медичне обслуговування школярів 

 

На виконання рішення 28 сесії Харківської міської ради 5 скликання від 03.12.2008 №329/08 

«Про затвердження плану заходів щодо організації та проведення профілактичних медичних 

оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності м. Харкова», 

спільного наказу Департаменту охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації, 

Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 30.09.2015 

№532/186 «Про організацію профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх, 

професійно-технічних навчальних закладів, студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів 

акредитації до початку 2015/2016 навчального року», наказу Управління освіти адміністрації 

Комінтернівського району Харківської міської ради від 01.10.2015 № 211 о/д «Про організацію 

та проведення поглиблених профілактичних медичних оглядів учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів району у 2015/2016 навчальному році», з метою вивчення стану здоров'я 

дітей, що навчаються у загальноосвітніх навчальних закладах, розподілу школярів на групи для 

занять на уроках фізичної культури, своєчасного виявлення хворих та запобігання 

розповсюдженню захворювань в організованих дитячих колективах в ЗНЗ проведено 

профілактичні медичні огляди учнів. 

За окремим графіком поліклінік за територією обслуговування навчальних закладів з 

05.10.2015 по 30.05.2016 бригадами лікарів КЗОЗ «Харківської міської дитячої поліклініки              

№ 1» та КЗОЗ «Харківської міської дитячої поліклініки № 12» організовано проведення 

поглиблених медичних оглядів учнів 1-11 -х класів загальноосвітніх навчальних закладів з 

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

поглибленого медичного огляду. В усіх школах було забезпечено належні умови для 

проведення профілактичних медичних оглядів учнів: підготовлені приміщення; адміністрацією 

шкіл своєчасно надано списки учнів школи; батьки, учні та вчителі попереджені про терміни 

проведення медичних оглядів та необхідність проходження оглядів школярами. 

З вперше виявленою патологією учнів направлено на дообстеження до лікарів-спеціалістів. 

Учням, які з поважних причин не пройшли медичний огляд у школі, видавались направлення 

для проходження поглибленого медичного огляду за додатковими графіками поліклінік за 



місцем проживання. 

Протягом 2015/2016 навчальному року за даними Департаменту охорони здоров'я станом на 

15.06.2016 в районі пройшли поглиблений медичний огляд 12190 учнів, що становить 98% від 

загальної кількості школярів. За результатами поглибленого медогляду 4185 учнів перебуває на 

диспансерному обліку, що становить 34,3% від загальної кількості обстежених. Направлені на 

до обстеження 22,8% - 2776 школярів. Практично здоровими можна вважати 42,9% (5229) 

учнів. 

За результатами проведених медичних оглядів у 2015/2016 навчальному році обстежені діти 

загальноосвітніх навчальних закладів були розподілені на групи для занять фізичної культурою 

наступним чином: 

- основна група - 8449 учні - 69,3% (практично здорові діти та діти, які мають незначні 

відхилення у стані здоров'я); 

-  підготовча група - 3457 учнів – 28,4% (діти після перенесених гострих захворювань та діти, 

що мають деякі патологічні відхилення, хронічні хвороби); 

- спеціальна група - 144 учнів - 1,2% (діти з хронічними захворювання в стадії компенсації); 

-  звільнені від занять фізкультурою - 140 учнів - 1,1% (діти зі значними відхиленнями в стані 

здоров'я та з хронічними хворобами). 
  
Динаміка розподілу учнів по групах для занять фізичною культурою 

 

У 2015/2016 навчальному році у порівнянні з 2014/2015 навчальним роком 

спостерігається зменшення кількості учнів віднесених до основної групи для занять фізичною 

культурою на 0,5%; збільшення кількості учнів, віднесених до підготовчої для занять фізичною 

культурою на 0,4%, без змін кількість учнів, віднесених до спеціальної медичної групи для 

занять фізичною культурою та зменшення кількості учнів звільнених від занять фізичної 

культури за станом здоров’я на 0,1. 
 

Динаміка розподілу учнів за висновками поглиблених профілактичних 
медичних оглядів учнів ЗНЗ 
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У 2015/2016 навчальному році на 4,0% збільшилась кількість учнів, яких можна вважати 

практично здоровими, на 2,5% збільшилась кількість учнів, поставлених на диспансерний 

облік, на 1,0% збільшилась кількість учнів, яких направлено на до обстеження. 

Відсоток дітей з хронічною патологією, які пройшли медичний огляд:  

 

Рейтенгове 

місце 
Патологія 

Відсоток від 

оглянутих 

І Стоматологічна патологія 24,% 

ІІ Хвороби органів зору 21,2% 

ІІІ Хвороби серця і кровообігу 11,2% 

IV Хвороби нервової системи 6,8% 

V Хвороби ЛОР органів 5,8% 

VI Хвороби органів травлення 5,8% 

VII Хвороби кістково-м’язової системи 5,1% 

VIII Хвороби ендокринної системи 3,4% 

IX Хвороби сечовивідної системи 2,0% 

X Гінекологічна патологія 1,6% 

XI Хірургічна патологія 1,5% 

XII Хвороби органів дихання 1,4% 

 

Найбільшу кількість захворювань складають стоматологічна патологія, хвороби органів 

зору, хвороби серця і кровообігу, хвороби нервової системи, хвороби ЛОР органів, органів 

травлення, менш поширені захворювання кістково-м’язової системи, ендокринної системи, 

сечовивідної системи, органів дихання, гінекологічна патологія. 

Найменша кількість захворювань - це хвороби органів дихання, хірургічна патологія. 

У 2015/2016 навчальному році всі навчальні заклади забезпечені медичними працівниками. 

Адміністраціями загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється моніторинг стану 

здоров’я учнів, контроль за проходженням учнями до обстеження, забезпечується своєчасне і 

організоване проходження щорічного медичного профілактичного огляду працівниками шкіл, 

оновлюється обладнання медичних кабінетів. 

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

запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань в організованих колективах до початку 

2016/2017 навчального року в усіх загальноосвітніх навчальних закладах району проведено 

медичний профілактичний огляд 12748 учнів 1-11-х класів, що становить 98,4% від загальної 

кількості учнів. Виявлено: 7 випадків захворювання на педикульоз; 93 випадки ГРВІ;                    

27 випадків захворювань шкіри; 4 випадки інших захворювань. 

Медичні обстеження надали можливість вірно та своєчасно розподілити дітей для занять 

фізичною культурою в школі і, водночас, якщо не уникнути, то хоча б зменшити можливі 

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

 

Охоплення харчуванням 
 

Одним із основних напрямів роботи щодо збереження здоров’я дітей є забезпечення 

школярів харчуванням. 

У 19 загальноосвітніх навчальних закладах мають можливість харчуватися всі 12472 учні. 

Основними видами харчування учнів є гаряче харчування в комплексі (сніданок і обід), а 



також буфетна продукція. Гарячим харчуванням охоплено 92,1% (2015 рік – 90,5 %) школярів, 

із них - 5572 учнів 1-4-х класів (100%). 

Найбільша кількість учнів, охоплених гарячим харчуванням, у ХЗОШ № 20 (99,3 %), ХГ № 

178( 95,6%) ХЗОШ № 94(94,6%), ХЗОШ № 44(94,4%). 

Відсоток охоплення гарячим харчуванням учнів шкіл Слобідського району у 2016році 

 

Безкоштовним харчуванням охоплено 5578 учень 1-4-х класів (вартість харчування                  

9,00 грн.) та 243 учні пільгового контингенту (вартість харчування 12,00 грн.). 

З метою забезпечення повноцінного харчування першокласники щоденно безкоштовно 

отримують молоко гарантованої якості із розрахунку вартості 3,80 грн. на день на одного учня. 

У районі створено єдину систему організації харчування у загальноосвітніх навчальних 

закладах. У 18 загальноосвітніх навчальних закладах району організацію харчування здійснює 

КП «Комбінат дитячого харчування», у гімназії № 178 «Освіта» - ПП «Кравець». 

Підприємства-організатори харчування здійснюють завіз продуктів, приготування і 

реалізацію харчів, поточний та профілактичний ремонт обладнання. 

У 2016 році продовжена робота щодо покращення матеріально-технічної бази шкільних 

їдалень. 

Усіма навчальними закладами району здійснено поточний ремонт їдалень (побілка, 

фарбування обідніх залів, підсобних приміщень, харчоблоків) за рахунок залучених коштів на 

загальну суму 191, 656 тис. грн. 

За позабюджетні кошти у всіх навчальних закладах оновлено кухонний інвентар, кухонний 

посуд та столовий посуд на суму 61,7 тис. грн. та завезено миючі засоби в повному обсязі на 

суму 54,05 тис. грн. 

Витрати на покращення матеріально-технічного забезпечення шкільних їдалень склали 

200,000 грн. 

Шкільні їдальні повністю укомплектовані кваліфікованими кадрами і технічним 

персоналом. У виробничому процесі задіяно 97 працівників: 24 завідуючих виробництвом, 22 

кухарі IV розряду, 18 кухарів ІІІ розряду, 33 кухонних працівники. Крім цього, 2 рази на 

тиждень працюють 28 учнів ПТУ № 39. За останні роки на роботу в їдальні навчальних 

закладів прийнято 16 випускників спеціалізованих навчальних закладів. 

У всіх навчальних закладах проводиться дегустація страв батьками, представниками 

громадських організацій. В їдальнях наявні книги відгуків та пропозицій. Батьки й 

адміністрація шкіл щодня контролюють якість харчів. 

На основі двотижневого циклічного меню, розробленого з урахуванням калорійності, щодня 

виготовляється декілька видів блюд різних за вартістю. Крім гарячих сніданків та обідів, в 

їдальнях у наявності великий вибір пекарських виробів, соки, дієтичні блюда, компоти, молочні 

продукти. У всіх 19 загальноосвітніх навчальних закладах району організовано харчування 

школярів за попередніми замовленнями учнів із урахуванням побажань та фінансових 

можливостей батьків. 
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Оздоровлення 
 

Оздоровленням дітей та підлітків у 2016 році було охоплено 75,9% від загального числа 

(9120 чол.) дітей шкільного віку. Усього на літню оздоровчу кампанію використано 984,76 тис. 

грн. (2015 р. - 695,1 тис. грн.), у тому числі бюджетних коштів – 42,56 тис. грн.                              

(2015 р. - 42, 42 тис. грн.), інші джерела фінансування – 942, 20 тис.грн.                                          

(2015 р. - 652,68 тис. грн. 

Було оздоровлено в пришкільних оздоровчих закладах 3517 учнів, у заміських оздоровчих 

закладах - 3292 учнів. Організовано багатоденних екскурсій та походів - 10, у них оздоровлено 

121 дитина. 

У всіх 20 таборах відпочинку було організовано роботу загонів історико-краєзнавчого 

напряму. 

На базі 15 загальноосвітніх навчальних закладів працювали мовні табори: 

ХГ№ 46 (англійська, німецька, французька мови проведення), ХГ №№ 82, 83 ХСШ № 77, 

ХПСШ «Харківський колегіум» (англійська та німецька мови проведення), ХГ № 178,                  

ХТЛ № 173, ХСШ № 114, ХЗОШ №№ 68, 78, 91, 94, 95, 102, 151 (англійська мова проведення). 

Спілкуючись з дітьми англійською мовою, волонтери допомагали дітям підвищувати рівень 

володіння мовою, навчали їх виховувати в собі лідерські якості та толерантне ставлення до 

різних культур, обговорювали особливості культурних реалій та залучали дітей до участі в 

природоохоронних проектах. 

Приділялась увага організації змістовного дозвілля, проведенню заходів, спрямованих на 

виховання національної свідомості, відродження національних традицій, залученню дітей до 

вивчення історії та культури рідного краю. Забезпечувалося виконання заходів щодо 

формування у дітей навичок здорового способу життя . 

 
Профілактика правопорушень та протиправної поведінки 

 

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

антисоціальним проявам, які негативно впливають на рівень захисту конституційних прав і 

свобод громадян, управлінням освіти та загальноосвітніми навчальними закладами ведеться 

систематична цілеспрямована робота, аналізуються статистичні дані про кількість скоєних 

злочинів та профілактична робота з цього питання. 

Управлінням освіти та загальноосвітніми навчальними закладами складено плани спільних 

дій із районною службою у справах дітей, відділом кримінальної міліції та районним 

наркологічним кабінетом. Оновлено інформаційні стенди з питань правового виховання. 

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

опинились у складних життєвих обставинах, та робота щодо запобігання дитячій 

бездоглядності та безпритульності, уживання неповнолітніми наркотичних та алкогольних 

речовин, тютюнопаління. 

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

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

виникнення конфліктної ситуації чи загрози здоров’ю дитини. 

Постійно проводиться робота по залученню учнів, які перебувають на внутрішкільному 

обліку (13 чол.), на обліку у відділі кримінальної міліції у справах неповнолітніх (1 чол.), дітей, 

які опинились у складних життєвих обставинах (18 чол.), з урахуванням їх нахилів та інтересів, 

до занять у гуртках, секціях, клубах за місцем мешкання, у позашкільних навчальних закладах. 

Обстежуються житлово-побутові умови дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, 

та дітей і підлітків «групи ризику». Систематично здійснюється перевірка умов утримання та 

виховання дітей, які перебувають в екстремальних умовах виховання, та надається їм 

оперативна адресна допомога. Управління освіти, навчальні заклади беруть участь у проведенні 

тематичних рейдів «Урок», «Дозвілля», «Діти вулиці», «Сім’я», «Побут». За результатами 

проведення рейдів та операцій аналізуються причини поширення дитячої бездоглядності, 

безпритульності, жебрацтва. Управлінням освіти, навчальними закладами щоденно ведеться 

облік відвідування занять, аналіз причин відсутності учнів на уроках. Спільно зі Службою у 



справах дітей проведено єдині правові дні у навчальних закладах. 

Проведені заходи мають профілактичну, просвітницько-інформаційну спрямованість, 

направлені на підвищення ефективності роботи всіх учасників навчально-виховного процесу з 

питань правової освіти та виховання, із запобігання дитячої бездоглядності, безпритульності, 

удосконалення форм позакласної та позашкільної роботи. 

 

Профілактична робота щодо попередження всіх видів дитячого травматизму 
 

Питання про попередження дитячого травматизму розглядалося та аналізувалося на 

координаційних радах, нарадах керівників навчальних закладів, педрадах, засіданнях 

методичних об’єднань, засіданнях класних керівників (січень, березень, травень, вересень, 

грудень 2016 року). 

Адміністрацією навчальних закладів організовано роботу щодо профілактики дитячого 

травматизму: проведено бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму, записані 

пам’ятки у щоденниках учнів, на травневих, жовтневих батьківських зборах звернено особливу 

увагу на проблему перебування дітей без нагляду дорослих, особливо під час канікул та свят. 

Проаналізовану роботу щодо попередження всіх видів дитячого травматизму в школах та 

ДНЗ узагальнено наказом по управлінню освіти (від 24.05.2016 № 135 «Про попередження усіх 

видів дитячого травматизму серед учнів у 2015/2016 н.р.»). 

На початку 2016/2017 навчального року сплановано заходи з керівниками навчальних 

закладів, заступниками директорів з виховної роботи, які направлені на забезпечення охорони 

життя і здоров’я дітей. 

29.09.2016 проведено нараду заступників директорів з виховної роботи спільно з 

інспектором ВДАІ за наслідками роботи у рамках місячника «Увага! Діти на дорогах!», на якій 

підведені підсумки роботи щодо запобігання дорожньо-транспортних пригод за участю дітей та 

визначено план заходів щодо профілактики дитячого травматизму спільно з працівниками 

УДАІ. 

У ЗОШ №№ 44, 60, 68, 77, 78, 90, 91 , 94, 95, 102, 151, гімназіях №№ 46, 82, НВК № 112, 

ХТЛ № 173 протягом 2015/2016 навчального року працювали загони ЮІР та ДЮП, які в 

ігровій, театралізованій формах розповідали учням молодших, середніх та старших класів, 

вихованцям ДНЗ правила дорожнього руху та протипожежної безпеки. 

Усі дошкільні навчальні заклади брали участь в огляді-конкурсі «На кращий стан 

організаційної, практичної, навчально-виховної роботи з питань захисту життя і здоров’я дітей 

у надзвичайних ситуаціях». 

Управлінням освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради та 

навчальними закладами проводилася робота, спрямована на запобігання всім видам дитячого 

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

обладнані тематичні куточки з безпечної поведінки дітей у різних ситуаціях, створюються та 

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

захисту», а в дошкільних навчальних закладах - «Тижні безпеки дитини»; підібрано 

відеоматеріали щодо запобігання різним видам дитячого травматизму. Відповідну інформацію 

для дітей та батьків розміщено на сайтах ЗНЗ, ДНЗ. 

Разом з тим, протягом 2016 року в результаті нещасних випадків травмована 21 дитина 

(23 дітей-2015): 

Під час навчально-виховного процесу травмовано 13 дітей (7 дітей -2015) 

 із них: 

- 3 випадки на уроці фізичної культури ХГ № 178, ХНВК № 112, ХПСШ «Харківський 

колегіум»,  

- 7 випадків під час перерви –ХГ № 46, ХСШ № 114(2),ХЗОШ №№ 68, 90, 91, 102  

- під час гри - ДНЗ № 266,355;  

- під час прогулянки – ДНЗ № 348. 

За допущення випадків травмування було винесено догани - вчителю фізкультури                  

ХНВК № 112 та вихователю групи подовженого дня ХЗОШ № 90. 

У позаурочний час було травмовано 8 учнів ( 16 учнів -2015), із них: 



- учасники ДТП 3 особи ( 7 випадків -2015) – 1 дитина загинула. (ХЗОШ № 90, учениця 6-Б 

класу Шестопалова Оксана Юріївна, 24.07.2004 року народження). Випадок стався внаслідок 

бездоглядності з боку батьків та порушень правил дорожнього руху водієм. 2 дитини             

(ХЗОШ № 60,102 порушення правил дорожнього руху);  

- у побуті : 3 випадки (учні ХЗОШ № 94, ХГ № 83, ХТЛ № 173); 

- 2 дитини померло в наслідок тяжкої хвороби: 

ХЗОШ № 78 Слісаренко Юлія Віталіївна, учениця 10-А классу  

ХЗОШ № 91 Плеснявський Леонід Владленович, учень 11-Б класу 

 

Виховна робота 
Завдання сучасної системи виховання, які випливають із суспільних потреб сьогодення, 

полягають у реальному переході до педагогічної творчості та індивідуального впливу, у 

переорієнтації на гуманізацію виховання, створення умов для цілеспрямованого 

систематичного розвитку людини як суб’єкта діяльності, особистості, індивідуальності. 

Найважливішими завданнями українського суспільства було і є формування патріотизму. 

Саме тому національно-патріотичне виховання є важливим сектором  навчально-виховного 

процесу в системі освіти Слобідського району. 

 
Головні завдання виховної системи району: 

 виховання молодого покоління українців з активною життєвою позицією, з високою 

культурою і моральними переконаннями; 

 утвердження у свідомості й почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і 

поваги до культурного та історичного минулого України; 

 виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки; 

 усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її 

патріотичною відповідальністю; 

 формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій; 

 створення простору можливостей для самореалізації особистості дитини, попередження 

негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі; 

 упровадження у виховний процес не тільки новацій, а й збереження тих моральних і 

етичних цінностей, які притаманні дітям від природи; 

 вивчення та узагальнення ефективного досвіду педагогів району щодо створення 

ефективних виховних систем; 

 вироблення ефективних стратегій для захисту дітей від впливу негативних факторів 

оточуючого середовища, подолання чи зменшення ступеня екологічної загрози для 

здоров’я дітей; 

 удосконалення роботи Слобідської районної організації учнівського самоврядування 

«КРОС» та її шкільних осередків. 

З метою ефективного вирішення сучасних завдань виховання, упорядкування виховного 

середовища, що оточує окрему дитину та шкільні колективи, були об’єднанні зусилля всіх 

учасників навчально-виховного процесу та соціуму. 

Так, у 2016  році методичним центром Управління освіти адміністрації Слобідського 

району була організована цілеспрямована методична робота з керівними та педагогічними 

кадрами загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів району щодо реалізації 

актуальних завдань розвитку, удосконалення, підвищення професійної майстерності, 

активізації творчого потенціалу заступників директорів шкіл з виховної роботи, класних 

керівників, педагогів – організаторів, керівників гуртків, кураторів органів учнівського 

самоврядування. 

Для всіх категорій педпрацівників, які опікуються питаннями виховної роботи, було 

проведено семінари, а саме: 

 методична студія для заступників директорів з навчально-виховної роботи за темами 

«Організація виховної роботи в ЗНЗ району: виклики сучасності, перспективи розвитку. 

Ознайомлення з регіональним освітнім проектом «Виховний простір Харківщини» (вересень 

2016); 



 круглий стіл «Забезпечення процесу виховання школярів в умовах інтеграції до 

європейського освітнього простору» (листопад, ХЗОШ № 151); 

 для кураторів учнівського самоврядування коло ідей «Сучасні підходи до організації 

дозвілля дітей та учнівської молоді» (жовтень, ЦДЮТ № 4); 

 семінар – круглий стіл «Роль учнівського самоврядування у виховній системі школи» 

(травень, ХНВК № 112). 

Для заступників директорів з навчально-виховної роботи було проведено інструктивно-

методичні наради «Про організацію та проведення державних та національних свят у ІІ 

семестрі 2015/2016 н.р.», «Організація виховної роботи та роботи з національно-патріотичного 

виховання у 2016/2017 н.р.» 

Ефективними у підвищенні професійної майстерності педагогів є колективні форми 

методичної роботи, такі, як тимчасові творчі групи, фокус-групи, педагогічні майстерні, заочні 

читання, що були проведені у 2016  році для педагогів-організаторів, кураторів учнівського 

самоврядування, кураторів мережі Шкіл миру.  

З метою забезпечення ефективної реалізації Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х 

класів загальноосвітніх навчальних закладів України педагогічні колективи ЗНЗ району беруть 

активну участь у відповідних виховних заходах та мають перемоги в районних та міських 

конкурсах. 

У рамках реалізації розділу «Я - харків'янин» Комплексної міської програми розвитку 

освіти міста Харкова на 2011-2017 роки у 2016 році навчальні заклади Слобідського району 

взяли участь у  міських та обласних конкурсах виховного спрямування, де показали значні 

результати, а саме: 

- міський конкурс «Мій родовід» - перемоги в номінаціях ЗНЗ №№ 78, 82, 114. 

- міський турнір Харківської міської шкільної ліги КВК - І місце (команда ХЗОШ № 60); 

-  Х міський конкурс «Енергофестиваль» (ЗНЗ №№ 60, 78, 90, 94, 114, СЮТ № 3 – І місця). 

- конкурс дружин юних пожежних (ДЮП); 

- огляд роботи шкільних загонів юних інспекторів руху (ЮІР) – перемога в номінації «Кращий 

знавець правил ДР»; 

- змагання з пожежно-прикладного виду спорту – ІІІ місце; 

- конкурс малюнків та творів «Учні-захиснику України» (надано 150 робіт); 

- грі-квесті «Харків-транспортний» (ІІІ місце – ХЗОШ № 91);  

У міському огляді-конкурсі на визначення кращого навчального закладу м. Харкова з 

організації роботи з допризовною молоддю та військово-патріотичного виховання 

підростаючого покоління педагогічний колектив ХЗОШ № 151 посів ІІІ місце. 

У районі проводиться ефективна робота щодо організації викладання предмета «Захист 

Вітчизни» та військово-патріотичного виховання молоді. 

Відповідно до нормативних вимог щорічно видаються накази «Про викладання предмета 

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

наказами по закладам освіти призначаються командири взводів та відділень, забезпечення 

проведення стрільб та проведення навчально-польових зборів тощо. 

 Налагоджена система оформлення договорів про співпрацю між районними 

військовими комісаріатами та загальноосвітніми навчальними закладами. 

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

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

Всеукраїнська федерація військово-спортивних багатоборств. 

Змагання за почесне право називатися кращим з військово-спортивної підготовки 

проводилися уже дванадцятий рік поспіль. Його учасниками були збірні команди 

старшокласників-допризовників, які перемогли на рівні районів міста Харкова (ІІ (районний) 

етап). Мета гри – популяризація здорового способу життя, підвищення інтересу до служби у 

Збройних Силах України, розвиток необхідних фізичних, морально-психологічних і 

вольових якостей  у допризовної молоді. 

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

служби в Збройних Силах України в умовах максимально наближених до реальних. 21 травня 

на стадіоні «Зірка» відбулися змагання з показових виступів, стрільби, стройової та теоретичної 

підготовки. Наступного дня на базі польового майданчику мікрорайону Залютино учасники 



продемонстрували виконання нормативів з тактичної підготовки та навички подолання 

перешкод в ході тактико-спеціальної гри. 

В результаті дводенних змагань  команда району посіла І місце з «Тактико-спеціальної 

підготовки», та ІІІ місце у загальнокомандному заліку. 

У районі започатковано проведення Спартакіади допризовної молоді, відповідно до 

розробленого Положення та методичних рекомендації. 

В 2016 році Спартакіаду проведено в два етапи: 1 етап (жовтень) на базі ХНВК № 112,              

2 етап (грудень) на базі ХГ № 46 ім. М.В.Ломоносова. 

З метою формування у дітей та учнівської молоді активної життєвої позиції, навчання 

підростаючого покоління правилам безпечної поведінки, навичкам діяти індивідуально та 

колективно в різних життєвих і надзвичайних ситуаціях проведено районні етапи 

Всеукраїнських конкурсів ДЮП та ЮІР, під час яких учні продемонстрували знання правил 

безпечного поводження з вогнем та правил дорожнього руху (перемога в номінації «Кращий 

знавець правил дорожнього руху» - ХГ № 46). 

Але другий рік поспіль ЗНЗ Слобідського району не мають призових місць у міських 

етапах конкурсів, що свідчить про необхідність підвищення рівня підготовки учнів до цих 

заходів.  

У всіх навчальних закладах району проведена велика кількість акцій, флешмобів, квестів, 

конкурсів, благодійних ярмарків, зустрічей із представниками громадських організацій, 

реалізовано довго- та короткотривалі волонтерські, соціальні, екологічні проекти. У рамках 

Міжнародного дня інваліда та Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля» з 01 по 10 грудня 

2016 року у ЗНЗ району пройшла Декада добрих справ та милосердя. 

Одним із ефективних інструментів формування у молодого покоління громадянських та 

патріотичних якостей є учнівське самоврядування. 

Громадську діяльність школярів у рамках реалізації проекту «Учнівське 

самоврядування» координує районна організація учнівського самоврядування «КРОС» 

Слобідського району, до складу якої входять 20 шкільних організацій, Рада кураторів.  

19 загальноосвітніх навчальних закладів беруть участь у проекті «Школа миру», метою 

якого є виховання людини-миротворця, формування внутрішніх якостей зрілої особистості, 

здатної взяти на себе відповідальність за побудову миру в сім'ї, країні, світі, налагодження 

зв'язків між юними миротворцями з різних регіонів країни та міжнародних зв'язків. Зараз у 

Слобідському районі функціонує 3 загони юних миротворців на базі ЗНЗ №№ 82, 90, 102.  

На сайті Управління освіти, на сторінках шкільних сайтів та в соціальних мережах 

висвітлюються результати діяльності органів учнівського самоврядування Слобідського 

району. Лідери учнівського самоврядування співпрацюють на різних рівнях з органами 

студентського самоврядування, громадськими організаціями: Харківським міським комітетом 

ветеранів локальних війн; Первинною організацією Миротворців при Харківському обласному 

комітеті ветеранів локальних війн; Харківською організацією чорнобильців «Союз-Чорнобиль 

Україна», військовою частиною № 3017 Нацгвардії України; військово-медичним клінічним 

центром Північного регіону, волонтерською організацією «Сестра милосердя АТО», комітетом 

у справах сім’ї, молоді та спорту Департаменту освіти; комітетом у справах сім’ї, молоді та 

спорту  Слобідського району, Центром соціальних служб Слобідського району.  

Уже шостий рік поспіль Слобідська районна організація КРОС за результатами своєї 

діяльності входить у трійку районів - лідерів, а в двадцятку кращих шкільних ДЮГО Харкова 

входять ДЮГО ЗНЗ №№ 46,  82, 112, 151, 173. 

Протягом року лідери та члени учнівського самоврядування взяли  участь у  районних та 

міських заходах, а саме: 

- Координаційній раді ХМОУС; 

- Координаційній раді з питань національно-патріотичного виховання; 



- Великій раді старшокласників; 

- Звітно-виборчій конференції ХМОУС; 

- Міському форумі асоціації Євроклубів; 

- Ярмарку проектів «Марафон унікальних справ ХМОУС» - ІІІ місце (ХГ № 46                                 

ім. М.В.Ломоносова, ХГ № 83), І місце (ХНВК № 112); 

- Турнірі дебатного клубу шкільної ліги - І місце (команда ХТЛ № 173); 

- засіданнях прес-центру ХМОУС «Школа журналіста»; 

- заняттях Школи розвитку «Мер міста»;  
- міському фестивалі екранних робіт перемоги різних ступенів (ХЗОШ № 20, 60), Гран-прі 

фестивалю (ХЗОШ № 95); 

- міському фестивалі шкільних ЗМІ - ХГ № 82 (ІІІ місце), ХТЛ № 173 (ІІ місце); 

- конкурсі-огляді сайтів ДЮГО (І місце - ХЗОШ № 151, перемога в номінації «Кращий блог 

ДЮГО» - ХНВК № 112); 

- фестивалі «Діалог національних культур» - І місце (ХГ № 82, ДЮГО ЗНЗ 

Комінтернівського району), номінація «Моя багатонаціональна школа» - І місце (ДЮГО 

ХГ № 46), ІІ місце (ДЮГО ХЗОШ № 94), ІІІ місце (ДЮГО ХГ № 82, ХЗОШ № 44, 

номінація «Ми різні – ми рівні» - ДЮГО ЗНЗ Слобідського району;  

- фестивалі «Діти Харкова – за мир»; 

- миротворчій грі-квесті «Блакитні берети» - ІІІ місце (загін миротворців ХГ № 82). 

У рамках діяльності ХМОУС Слобідською ДЮГО «КРОС» було взято участь у міських 

проектах:  

   -  «Мої земляки-герої», метою якого було створення електронної книги пам’яті;  

   -  флеш-мобі «Футболка надії. Діти Харкова - захисникам України»;  

   -  інсталяції «Стрічка миру»; 

   -  виготовленні та виставці плакатів та патріотичних сувенірів «Збережемо мир разом»; 

Оскільки Комінтернівська організація учнівського самоврядування динамічна, то швидко 

реагує на запити часу. 

На базі ЗНЗ № 60 працює районний центр волонтерського руху КРОС. Саме завдяки 

зусиллям центру протягом 2016 року в районі було проведено  волонтерські акції, спрямовані 

на допомогу воїнам АТО і переселенцям із зони АТО, хворим дітям, а саме: «Дерево миру» 

(вересень, 2016), акції допомоги «Врятуємо дитину» (січень, травень 2016) «Добре серце. 

Даруємо тепло» (грудень, 2015), «Подаруй солдату новорічне свято» (грудень, 2016), 

«Футболка надії» (травень 2016 р.), «Кришки збирай-солдату допомагай» (березень-травень 

2016 р., жовтень-грудень 2016 р.), допомога Харківському Центру поводження з тваринами 

(протягом  року), відеолистівка для воїнів АТО «З думкою про тебе» (квітень 2016 р.), «З 

Україною в серці» (жовтень 2016 р.), акція зі збору відпрацьованих батарейок, акція зі збору 

допомоги пораненим, які проходять лікування у Харківському військовому шпиталі (разом з 

волонтерською організацією «Сестри милосердя АТО»), акція до Дня захисника України 

(подарунки, книги, листівки), акція до Дня збройних сил України (малюнки). 

Активно працює районна мережа Євроклубів, до складу якої входить 11 Євроклубів ЗНЗ 

№№ 60, 77, 78, 82, 83, 91, 94, 95, 114, 151, 178. Вони беруть участь у міських, обласних, 

Всеукраїнських та міжнародних проектах, налагоджують міжрегіональні та міжнародні зв'язки 

з Євроклубами України та Європи, Корпусом миру, Представництвом Європейського Союзу в 

Україні, Українською асоціацією Європейських студій. 

ЗНЗ району приєдналися до міжнародної акції «Дерево миру» та провели Тиждень 

європейської демократії під гаслом «Жити разом в мультикультурних спільнотах». 

Протягом 2016 р. було проведено низку організаційно – методичних заходів з питань 

керівництва діяльністю органів учнівського самоврядування, серед яких: педагогічні студії, 

«круглі столи», засідання творчих груп кураторів ДЮГО, трибуни думок. Відповідно до плану 

роботи Управління освіти у рамках проекту «Учнівське самоврядування» міської програми 

розвитку освіти міста Харкова на 2011-2017 роки організовано роботу районної Ради кураторів, 

Ради з питань національно-патріотичного виховання, працює  районне методичне об'єднання 

кураторів шкільних ДЮГО та педагогів-організаторів. Функціонує районний клуб «Лідер».  



Постійно оновлюються нормативно-правова база діяльності учнівського самоврядування, 

банк даних про органи учнівського самоврядування, районний банк учнівських ініціатив.  

За ініціативою лідерів КРОС створено електронний міський банк учнівських ініціатив у 

рамках «Марафону унікальних справ ХМОУС». 

У травні 2016 року в загальноосвітніх навчальних закладах району проведено щорічний 

моніторинг стану розвитку учнівського самоврядування.  

Кожним навчальним закладом обрано пріоритетні напрямки виховної роботи, головним з 

яких є національно-патріотичне та громадянське виховання, створюються оптимальні умови 

для самореалізації кожного учня.  

На виконання Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді було 

розроблено план, згідно з яким створено електронний реєстр нормативно-правових документів  

з питань національно-патріотичного виховання, проводилися фестивалі, конкурси, ігри 

миротворчого спрямування,  заходи, присвячені Дню Соборності України, Дню пам’яті жертв 

голодоморів, Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дню 

Захисника України, 30-й річниці аварії на ЧАЕС, 71-й річниці Перемоги над нацизмом в Європі 

та 71-й річниці завершення Другої Світової війни, Дню ветерана і людини похилого віку, 

Міжнародному Дню інваліда, Дню Гідності та Свободи, Дню пам’яті Героїв Небесної Сотні, 

25-й річниці незалежності України, 73-й річниці визволення Харкова від фашистських 

загарбників, реалізовувалися військово-патріотичні, волонтерські проекти районної та 

шкільних ДЮГО. 

У ЗНЗ району реалізуються всеукраїнські проекти «Школа миру» (згідно заявок у 2016 р. 

брало участь у проекті 16 ЗНЗ району) та «Рух юних миротворців» (загони юних миротворців 

функціонують в ЗНЗ № 82, 90, 102). 

У співпраці з організаціями ветеранів Другої світової війни та учасників АТО учні ЗНЗ 

району взяли участь у міських акціях «Подаруй оберіг солдату», «Патріотичний сувенір», 

«Футболка надії», «Чистий обеліск», реалізовано проект «Відеолистівка воїнам АТО». Для 

участі у конкурсі малюнків та творчих робіт «Учні захисникам України»  направлено 150 робіт, 

які були передані бійцям у зону АТО. 

 У 2016 р. було проведено І міський фестиваль «Діалог національних культур», у рамках 

якого відбулися наступні акції: конкурси-презентації «Національна оселя», «Ми різні-ми рівні», 

інтерактивні програми «Будьмо толерантними», «У діалозі культур», де ЗНЗ Слобідського 

району посіли І місце (ХГ № 82, ДЮГО ЗНЗ Комінтернівського району), отримали перемогу в 

номінації «Моя багатонаціональна школа» (І місце - ДЮГО ХГ № 46, ІІ місце - ДЮГО ХЗОШ 

№ 94, ІІІ місце - ДЮГО ХГ № 82, ХЗОШ № 44), перемогу в номінації  «Ми різні – ми рівні»  

(ДЮГО ЗНЗ Слобідського району). 

Учні ЗНЗ району стали учасниками  соціальної акції «Діти Харкова - за мир!», яка 

відбулася за ініціативи Харківського міського голови Геннадія Кернеса у Міжнародний День 

захисту дітей та у флеш-мобі «Діти Харкова - за мир!» на Майдані Свободи. 

Учні ЗНЗ району взяли участь у І міському конкурсі знавців української мови «Філолог-

ерудит» серед учнів 5-7-х класів, який проводився Департаментом освіти  Харківської міської 

ради та був присвячений Дню української писемності та мови. 

Учні 8-11-х класів узяли участь у І міському конкурсі творчих робіт вільного жанру 

«Присвята рідному місту», який проводився з метою підвищення інтересу до розвитку міста, 

виявлення творчо обдарованої молоді, та показали наступні результати: ХГ № 46                             

ім. М.В. Ломоносова – ІІІ місце, ХГ № 82 – ІІІ місце, ХТЛ № 173, ХГ № 178 «Освіта»  – 

перемога у номінації.  

 ЗНЗ району плідно співпрацюють  з районною радою ветеранів, районною батьківською 

радою, учасниками локальних війн, громадськими організаціями миротворців, громадськими 

волонтерськими організаціями та об'єднаннями.  

Досвід роботи з національно-патріотичного виховання кожного року вивчається та 

узагальнюється для подальшого використання. 

Аналізуючи роботу, проведену в навчальних закладах, можна зазначити, що система 

виховної роботи, створена в районі, є ефективною та сприяє різнобічному розвитку 

особистості, сприяє набуттю дітьми та молоддю досвіду патріотичних дій, виховання їх в дусі 

патріотизму. 



Спортивно – масова робота 
На виконання законів України  «Про освіту»,  «Про фізичну культуру і спорт»  та 

«Міської комплексної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту в м. Харкові на 

2012-2016 роки», з метою підвищення рівня фізичної підготовки, виховання моральних і 

вольових якостей у дітей і учнівської молоді педколективами навчальних закладів району 

проведена значна робота. 

До участі у спортивно-масових заходах   2015/2016 навчальному році залучалися: 

-    у шкільних змаганнях – 9041 учень; 

-    у районних – 4832 учні; 

-    у міських - 1604 учні; 

-    у обласних – 95 учнів; 

-    у всеукраїнських – 88 учнів. 
 

1.        У районі були проведені змагання, в яких брали участь 4832  учні:  

-    Спартакіада школярів  «Спорт і школа»  з 10-ти  видів спорту, в якій  взяли участь 3352  учні 

(таблиця додається); 

-    Спартакіада допризовної молоді і військово-спортивна гра «Патріот», в яких взяли участь 

380 учнів 10-11-х класів шкіл району; 

2.        У  міських  змаганнях  взяли  участь  1604   учні:  

-    у міській  Спартакіаді «Спорт  і  школа» брали  участь  15  команд,  202  учні. 

У змаганнях на першість Харківської області з пожежно-прикладного спорту серед юнаків 

збірна команда Комінтернівського району посіла ІІІ місце на міському етапі. 

У міських змаганнях на Кубок першої столиці «Регбі-5» в 2015 році команда ХСШ № 77 

виборола І місце. 

У легкоатлетичному Харківському міжнародному марафоні брали участь 500 учнів (8-

11-і класи). 
 

3. В обласних змаганнях взяли участь 95 учнів.  
 

Стан навчально-спортивної бази шкіл району дозволяє проводити як навчальні заняття, так 

і фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові заходи. Краще навчально-спортивна база 

підготовлена до нового 2016/2017 навчального року у ЗНЗ №№20, 46, 60, 68, 82, 112, 173. 

В вересні 2016 року за рахунок міського бюджету по програмі «Шкільний стадіон» 

реконструйовано спортивний майданчик в ХЗОШ №102. Протягом 2016 року у всіх 

загальноосвітніх навчальних закладах встановлені сучасні гімнастичні майданчики.  

У рамках програми «Спорт заради розвитку», що впроваджується під егідою Дитячого 

фонду ООН (ЮНІСЕФ) чотири школи району отримали спортивне обладнання                         

(ХЗОШ №№ 60, 68, 91, 95). 

Отже, повсякденна цілеспрямована робота керівників ЗНЗ і вчителів фізичної культури, 

предмета «Захист Вітчизни» забезпечує здобуття кожною дитиною необхідних знань про 

здоров’я та засоби його зміцнення, спрямована на вдосконалення фізичної та психологічної 

підготовки до ведення активного способу життя та професійної діяльності. 

 

 

 

 

 



Таблиця результатів спортивно-масових заходів серед команд 

загальноосвітніх навчальних закладів Комінтернівського району у 2015/2016 

навчальному році 
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1 20 2 10 9 3 7 1 9 1 8 1 1 1 3 1 2 12 18 83 4 7 5 9 21 4-5 

2 44 10 14 10 12 10 7 9 10 8 8 9 9 27 12 10 10 12 134 17 14 19 17 50 19 

3 46 1 1 3 2 9 2 6 10 8 6 3 2 11 2 1 1 7 53 2 10 9 3 22 66--77  

4 60 5 7 14 11 7 8 8 7 8 8 8 6 22 10 10 11 1 107 9 4 
10 15 29 

9-

10 

5 68 17 2 2 6 1 6 4 3 2 3 2 8 13 4 8 7 18 73 3 13 8 6 27 8 

6 77 7 6 4 9 6 3 11 6 1 7 8 6 21 9 21 9 16 108 12 17 
2 18 37 

15-

16 

7 78 6 3 1 4 2 7 2 2 5 2 4 5 11 3 6 3 2 46 1 6 12 12 30 11 

8 82 9 8 6 11 5 8 7 4 7 4 9 4 17 6 7 5 6 89 5 3 7 4 14 33  

9 83 4 12 11 5 5 9 8 10 8 8 6 7 21 9 3 9 15 108 13 15 
3 11 29 
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10 90 11 5 13 10 8 7 7 5 6 9 8 7 24 11 7 8 3 101 8 1 13 7 21 4-5 

11 91 13 9 8 9 10 4 11 9 3 6 6 7 19 8 8 8 7 107 10 12 11 8 31 12 
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17 151 3 18 7 10 4 5 5 10 8 7 7 8 22 10 9 5 7 101 7 5 15 16 36 14 

18 173 8 13 16 8 10 9 5 10 8 7 7 8 22 10 5 7 13 122 15 16 18 10 44 18 

19 178 14 17 19 12 10 11 10 10 8 9 9 9 27 12 11 12 13 159 19 6 
17 14 37 
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20 Колегіум    12 10 11 11 10 8 5  6            20 



Аналіз результатів діяльності  методичного центру та навчальних закладів 

Слобідського району за  2016 рік та пріоритетні завдання на 2017 рік 

 Методичний центр Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської 

міської ради у 2016 році працював над удосконаленням структури, змісту, форм методичної 

роботи з педагогічними кадрами відповідно вимог законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Національної стратегії 

розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженої Указом Президента України від 

25 червня 2013 року за № 344/2013, Галузевої Концепції неперервної педагогічної освіти, 

затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.08.2013 за № 1176, 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, Державного стандарту 

початкової загальної освіти, Положення про районний (міський) методичний кабінет (центр), 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 за № 1119, 

Концепції  національно – патріотичного виховання дітей та молоді, Заходів щодо реалізації 

Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді та методичних рекомендацій 

щодо національно – патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, 

затверджених наказом  Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 №641; наказів 

Міністерства освіти і науки України від 05.08.2016  №948 «Про затвердження змін до 

навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», від 14.07.2016 № 

826 «Про затвердження навчальних  програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів»; відповідно до  Концепції «Нова українська школа», нормативно-інструктивних 

документів Міністерства освіти і науки України, державних, регіональних та міських програм у 

галузі освіти, враховуючи пріоритетні напрями науково-методичної роботи КВНЗ «Харківська 

академія неперервної освіти», Науково–методичного педагогічного центру Департаменту 

освіти Харківської міської ради.  

 У зв’язку з впровадженням науково – методичного проекту «Підвищення ефективності 

професійного самовдосконалення педагогічних працівників у міжкурсовий  (міжатестаційний) 

період» з 2015/2016 навчального року розпочато роботу щодо оновлення концептуальних  засад 

організації методичної роботи в районі. Головним напрямом є орієнтація змісту методичної 

роботи з педагогічними працівниками на засадах диференційованого, особистісно – 

орієнтованого підходів із урахуванням принципів діагностики, практичної й адресної 

спрямованості, розвитку педагогічної майстерності та творчого потенціалу. За потребою часу 

додатково було проведено: для заступників директорів з НВР - методичну студію 

«Концептуальні підходи щодо запровадження диференційованого підходу в організації 

методичної роботи з педагогічними працівниками на рівні району, навчального закладу», для 

заступників директорів з НВР (початкова школа) - круглий стіл «Створення й підтримка сайту 

(блогу) педагогічного працівника з метою презентації власного педагогічного досвіду та 

професійного спілкування з колегами», для керівників РМО -методичну студію «Шляхи 

підвищення ефективності роботи районних методичних об’єднань на основі диференційованого 

підходу», для учасників районного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2016» - 

теоретико-практичне заняття «Технологія проведення майстер-класу», для учителів іноземної 

мови - навчально-практичний семінар «Ключові принципи підготовки учнів до складання ДПА 

та ЗНО», для педагогів, які викладають у 4-х класах, - навчально-методичний семінар 

«Особистісно зорієнтований, компетентнісний і діяльнісний підходи до навчання учнів 4-х 

класів як реалізація завдань Державного стандарту початкової освіти», для вчителів історії, які 

викладають у 7-х класах, - круглий стіл «Особливості викладання історії в умовах 

упровадження Державного стандарту повної загальної середньої освіти», для досвідчених 

класних керівників - заочні педагогічні читання «Шкільне виховання сьогодні. Створення 

дієвої моделі учнівського самоврядування у класі», для  педагогів групи «педагог - фахівець» - 

круглий стіл «Самоосвіта вчителя як один із чинників підвищення ефективності навчально-

виховного процесу». 

 Методична робота в районі здійснювалася згідно з організаційно – структурною 

моделлю методичної роботи, функціональними  обов’язками методистів МЦ. 



           Продовжено роботу над реалізацією ІІІ (коригуючого) етапу методичної проблеми 

«Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників району в умовах 

модернізації освітнього простору».  

                 Усі методичні заходи були спрямовані  на підвищення ефективності  та якості навчально–

виховного процесу, фахового рівня педагогічних працівників, виховання громадянина-патріота 

України. 

Основним колегіальним органом, який забезпечував керівництво та координацію 

методичної роботи, була методична рада МЦ.  

Структурою методичної роботи в районі передбачено діяльність 23 районних методичних 

об'єднань (для вчителів із базових навчальних дисциплін, шкільних бібліотекарів, практичних 

психологів, працівників дошкільних навчальних закладів, класних керівників), 13 творчих груп, 

Школи молодого вчителя,  Школи кадрового резерву. 

Працівниками методичного центру і керівниками РМО сплановано і проводилися  

відповідно до  потреб та запитів педагогічних працівників різні форми методичної роботи, 

ураховуючи диференційований підхід: семінари-практикуми, засідання «круглих столів»,  

майстер-класи, тренінги, методичні мости, методичні студії, індивідуальні консультації тощо. 

Усі ці заходи були підпорядковані головній меті – підвищення професійного, фахового рівня 

педагогічних працівників у міжатестаційний період, надання їм практичної й адресної 

допомоги. Особлива увага приділялася вдосконаленню і модернізації змісту і формам роботи 

методичних об’єднань педагогічних працівників як основної громадської структури 

професійного спрямування. 

 Слід зазначити, що робота з реалізації Проекту у минулому навчальному році мала  деякі 

недоліки. В окремих випадках плани роботи РМО складені формально, до кінця невизначена 

роль педагогів кожної   з чотирьох номінаціях. Форми та методи методичної роботи для кожної 

групи не завжди були визначені відповідно до їх особливостей. 

Актуальним залишається пошук нових підходів до моделювання ефективної системи 

організаційно – методичної роботи з педагогічними кадрами на рівні навчального закладу, 

району, питання про мотивацію самих педагогів до творчої, продуктивної діяльності та 

самоосвіти.      

Визначивши одним із пріоритетних напрямів роботи з педагогічними кадрами саме роботу 

з молодими вчителями, методичний  центр Управління освіти розробив систему управління 

цією діяльністю, спрямовану на розвиток творчих здібностей молодого вчителя, підвищення 

рівня його фахової та методичної підготовки, проектування власної траєкторії фахового 

розвитку.       

     Для  групи «педагог - початківець» (молодий фахівець) були визначені відповідно до їх 

особливостей форми та методи методичної роботи. Серед більш вдалих форм роботи з 

молодими фахівцями, які використовувалися:  районні методичні об’єднання учителів як  

основна опора роботи з молодими спеціалістами, залучення молодих фахівців до роботи  

майстер - класу, відвідування відкритих уроків у наставників, практичні заняття з 

конструювання сучасного уроку, індивідуальні та групові консультації, методичні семінари, 

проведення уроків й аналіз їх наставниками тощо. Ефективною та результативною формою 

роботи залишається «Школа молодого вчителя», мета якої – надати молодим учителям 

методичну допомогу при розв’язанні проблем, подоланні труднощів, із якими зустрічається 

молодий учитель, підтримати їхню творчу наснагу, бажання плідно працювати. Робота «Школи 

молодого вчителя» була організована відповідно до плану роботи, за диференційованим 

підходом. Слід зазначити, що в більшості випадків педагоги – початківці готові працювати в 

навчальному закладі, але не вміють якісно планувати власну діяльність, застосовувати 

теоретичні знання на практиці. 

        Слід зазначити, що ця робота потребує  подальшого  удосконалення: 

-  неформального педагогічного наставництва; 

- проектування власної траєкторії розвитку, спрямованої на створення ситуації успіху і 

подальшого професійного вдосконалення; 

-  самоосвітня діяльність; 

-  використання моральних стимулів.  

    В організації методичної роботи з педагогами групи «педагог - початківець» (молодий 



фахівець) пріоритетним залишається проведення заходів відповідно до запитів, бажань і 

можливостей педагогічних працівників, здійснення моніторингу результативності різних форм  

методичної роботи у групі.  

У зв’язку з відзначенням Року англійської мови у 2016 році у навчальних закладах району 

були організовані та проведені різнопланові заходи для учнів і вчителів англійської мови.  

Для вчителів англійської мови були проведені спільно з представництвом  Пірсон Дінтернал 

районні навчальні семінари, спрямовані на підвищення рівня викладання англійської мови у 

початковій школі, підготовки учнів до ЗНО, використання різних форм і методів навчання під 

час мовних таборів і т.д. У мовних таборах, які було створено при 15-ти навчальних закладах, 

696 учнів поглиблювали свої знання з іноземних мов (англійської, німецької, французької). До 

роботи було залучено 2 вчителі іноземних мов, 85 волонтерів. 

 

Атестація педагогічних працівників 

 
З метою активізації творчої професійної діяльності, стимулювання безперервної фахової 

освіти, якісної роботи педагогічних працівників, посилення їх відповідальності за результати 

навчання й виховання дітей та учнівської молоді, забезпечення соціального захисту 

компетентної педагогічної праці у 2015/2016 навчальному році була проведена атестація 

педагогічних працівників району. 

У районі організована багатовекторна система вивчення професійної діяльності 

педагогічних працівників, які атестуються атестаційною комісією ІІ рівня. Вивчення  

професійної діяльності педпрацівників у районі відбувається протягом всього  

міжатестаційного періоду. 

У 2016 році атестовано 249 педагогічних працівників навчальних закладів (2015 рік – 253 

особи), із них:  

163 педагогічних працівників ЗНЗ (2015 рік –171 особа); 

56 педагогічних працівники ДНЗ  (2015 рік –54 особи); 

1 педагогічний працівник ПНЗ  (2015 рік –9 осіб); 

керівні кадри – 27осіб (2015 рік – 17 осіб); 

методичний центр – 2 особи (2015 рік – 2 особи). 

За результатами атестації  2015/2016 навчального року підвищили кваліфікаційну 

категорію 78 осіб (2015 рік –78 осіб), атестовано на відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії  109 осіб (2015 рік –117 осіб), відповідають раніше встановленому 

посадовому окладу 24 особи (2015 рік - 36 осіб); присвоєно педагогічне звання «учитель - 

методист» 17 особам (2015 рік – 12 особам), «старший учитель» - 9 особам (2015 рік – 12 

особам), «вихователь – методист» - 7 особам (2015 рік – 4 особам), «старший вихователь» - 2 

особам; відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «учитель - методист» - 25 

осіб (2015 рік – 26 осіб), «старший учитель» - 10 осіб (2015 рік – 16 осіб), «вихователь – 

методист» -  9 осіб (2015 рік – 13 осіб), «керівник гуртка - методист» - 1 особа. 
 

Порівняльний аналіз результатів атестації педагогічних працівників  

за  навчальні роки 

Результати  

атестації  

2011/2012 

н.р. 

2012/2013 

н.р. 

2013/2014 

н.р. 

2014/2015 

н.р. 

2015/2016 

н.р. 

«спеціаліст» 2 0 0 0 0 

«спеціаліст другої категорії» 35 27 28 32 34 

«спеціаліст першої категорії» 42 48 37 54 40 

«спеціаліст вищої категорії» 98 118 129 109 113 

Присвоєно педагогічне звання/ 

відповідають раніше присвоєному 

педагогічному званню 

59 84 91 78 80/ 

11(без 

категорії) 

Встановлено посадовий оклад/ 

Відповідають раніше встановленому 

посадовому окладу 

44 40 35 40 24 



Атестація керівних кадрів 

(відповідність займаній посаді) 

- - 18 17 27 

Всього  атестовано 229 236 259 253 249 
 

Протягом 2016 року в online-режимі методичний центр Управління освіти брав активну 

участь у консультативних чатах, Інтернет - семінарах, які були проведені спеціалістами Центру 

організаційно – методичної роботи з керівними кадрами КВНЗ «ХАНО», з питань організації та 

проведення атестаційної експертизи та підготовки атестаційних справ та атестації педагогічних 

працівників. 

           За підсумками атестації відзначаємо: 

- деякі питання про атестацію керівних кадрів та педагогічних працівників потребують 

розв’язань і методичних рекомендацій; 

- в усіх навчальних закладах існує системний підхід до атестації педагогічних працівників, який 

складається з планування атестаційної роботи, суворого дотримання етапів проведення 

атестації, виконання нормативного режиму під час організації і проведення атестації. 

 
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Організація роботи щодо підвищення кваліфікації керівних кадрів та педагогічних 

працівників Слобідського району здійснюється відповідно до ст. 47, 48, 49 Закону України 

«Про освіту», Типового положення про атестацію педагогічних працівників, Плану – графіка 

підвищення кваліфікації керівних кадрів та педагогічних працівників навчальних закладів 

Харківської області на 2016 рік, Плану – графіка підвищення кваліфікації керівних кадрів та 

педагогічних працівників навчальних закладів Слобідського району на 2016 рік. 

З метою забезпечення чіткої та впорядкованої роботи щодо підвищення кваліфікації  

педагогічних  працівників  навчальних  закладів  району у 2016 році оновлено банки даних 

педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, 

проходження курсової підготовки керівниками навчальних закладів, фахових спецкурсів 

педагогами. 

У загальноосвітніх, позашкільних та дошкільних навчальних закладах району складені 

перспективні плани проходження курсів підвищення кваліфікації, до Управління освіти 

надіслані заявки на педагогічних працівників, яким необхідно було підвищити кваліфікацію у 

2016 році. 

Основною формою підвищення кваліфікації є курсова підготовка, яка відбувається планово 

з урахуванням побажань педагогічних працівників щодо змісту, методів і форм проходження 

курсів. 



 
Навчання на курсах підвищення кваліфікації, фахових та тематичних спецкурсах дало 

змогу педагогам отримати нові знання із різних галузей знань: фахового предмета, методики 

його навчання, педагогіки, психології, культурознавства, культури мовлення тощо. 

Крім того, отримали посвідчення про підвищення кваліфікації члени авторських творчих 

майстерень Харківської області відповідних фахових напрямів - 2 учителя початкових класів, 2 

учителя історії та 1 учитель фізичної культури. 

Аналіз діяльності закладів освіти району засвідчив, що практично всі керівники 

сприяють професійному зросту педагогів, дотримуються вимог щодо своєчасного проходження 

курсів підвищення кваліфікації педпрацівниками, особливо тими, які читають нові навчальні 

курси, переходять на викладання суміжних предметів, підлягають атестації. 

У педагогічних колективах на засіданнях методичних об’єднань, нарадах при директору 

заслуховуються звіти з даного питання, проводиться глибокий аналіз результативності 

підвищення кваліфікації педагога, визначається рівень роботи вчителів після навчання на 

курсах. 

 
Підсумки підвищення кваліфікації керівних кадрів та педагогічних працівників при КВНЗ 

«Харківська академія неперервної освіти» 

у 2016 році 

План 

2016 

Виконання 

плану 2016 

% 

вико-

нання 

плану 

У тому числі 

ДНЗ ЗНЗ 

ПНЗ 

Фахові 

спец-

курси 
Завідувачі 

та 

методисти 

ДНЗ 

Педагоги 

ДНЗ 

Директори 

ЗНЗ 

Заступники 

директорів 

ЗНЗ 

Педагоги 

ЗНЗ 

317 318 100,3 9 58 3 6 198 7 36 

 
З метою підвищення кваліфікації у міжатестаційний період у 2016 році педагоги району 

брали активну участь у роботі семінарів, «круглих столів», засіданнях творчих груп, заняттях 

шкіл педагогічної майстерності, вебінарів, Інтернет - конференцій, організованих КВНЗ 

«Харківська академія неперервної освіти», науково-методичним педагогічним центром 

Департаменту освіти Харківської міської ради, методичним центром Управління освіти 

98

99

100

101

102

103

104

2012 2013 2014 2015 2016

104

102

104

100 100

Загальна кількість педагогів, які пройшли курси 

підвищення кваліфікації  у 2012-2016 роках (у %)



адміністрації Слобідського району. 

Підвищення кваліфікації за різними формами і напрямами залучає педагогічних 

працівників до науково-дослідної, експериментальної роботи, сприяє формуванню практичних 

навичок наукової роботи, є стимулом самоосвіти, орієнтує педагогічні кадри на відбір певного 

змісту неформальної освіти. 

Разом з тим були й певні недоліки. Педагогічні працівники деяких шкіл, яких було 

подано у заявках, не пройшли курси підвищення кваліфікації з різних причин, про що не було 

своєчасно повідомлено управління освіти, а саме: 

- у зв’язку зі звільненням; 

- не узгоджені терміни курсів підвищення кваліфікації та атестації; 

- у зв’язку з виходом у декретну відпустку. 

При поданні до Управління освіти плану-заявки на курси підвищення кваліфікації 

навчальними закладами не були враховані деякі педагогічні працівники, яким необхідно було 

пройти курси у зв’язку з черговою атестацією. 

Також, в деяких навчальних закладах порушуються вимоги Положення про те, що 

курсовою формою підвищення кваліфікації повинно бути охоплено 20% педпрацівників 

установи щорічно. 

У 2017 році перед методичною службою та керівниками навчальних закладів стоять 

наступні завдання щодо організації роботи з підвищення фахової майстерності педагогічних 

працівників: 

- здійснювати систематичний контроль за виконанням перспективного плану підвищення 

кваліфікації та графіком проходження курсів та спецкурсів підвищення кваліфікації; 

- заявку на проходження курсів підвищення кваліфікації складати з урахуванням терміну 

проходження атестації; 

- своєчасно повідомляти Управління освіти про неможливість проходження курсів 

підвищення кваліфікації педагогічними працівниками з певних причин; 

- враховувати перспективи викладання навчальних предметів, шкільних навчальних 

курсів в наступні роки з метою своєчасного замовлення на проходження педагогами 

відповідних курсів або фахових спецкурсів. 

 

  
Конкурси професійної майстерності 

 

 Педагогічні працівники навчальних закладів району – активні учасники Всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року», в якому  стають неодноразовими переможцями. 

За останні п’ять років педагоги навчальних закладів району значно підвищили фаховий 

рівень, про що свідчать перемоги у міському та обласному конкурсах «Учитель року».  

Загальна кількість учасників – 32. 

Із них: 

- переможців міського конкурсу – 7, лауреатів – 11; 

- переможців обласного туру – 3, лауреатів – 4. 

 
Переможці та лауреати міського та обласного рівнів 

конкурсу «Учитель року» 

 (2012-2016 роки) 

 



 
 

 
У 2016 році районний тур Всеукраїнського конкурсу «Учитель року» проходив за такими 

номінаціями: «Англійська мова», «Захист Вітчизни», «Математика», «Історія», в якому взяли 

участь 19 педагогів із 17 навчальних закладів. 

Особливістю проведення цьогорічного конкурсу є те, що учасники замість 

представленого досвіду роботи провели майстер-клас для педагогів відповідного предмета, а 

члени журі оцінювали накопичений досвід роботи педагога, розміщений на сайті або блозі 

навчального закладу. 

Рішенням журі районного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016» визначено 

6 переможців:  

- у номінації «Англійська мова» - учителя Харківської гімназії №46 ім. М.В. Ломоносова 

Харківської міської ради Харківської області Прохоренко Ірину Олександрівну; 

- у номінації «Захист Вітчизни» категорії «Майстер-клас» – учителя Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №95 Харківської міської ради Харківської області 

Воропаєва Юрія Миколайовича; 

- у номінації «Захист Вітчизни» категорії «Професіонал» - учителя Харківської гімназії №82 

Харківської міської ради Харківської області Порощая Сергія Миколайовича; 

- у номінації «Математика» – учителя Харківської гімназії №46 ім. М.В. Ломоносова 

Харківської міської ради Харківської області Бабенко Світлану Павлівну; 

- у номінації «Історія» - учителя Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №78 

Харківської міської ради Харківської області Сластьон Людмилу Михайлівну; 

«Відкриттям року» відмічена рішенням журі учитель англійської мови Харківської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №90 Харківської міської ради Харківської області 

Тішакова Марина Юріївна.  

Переможцем міського та обласного конкурсів «Учитель року-2016» стала учитель 

математики Харківської гімназії №46 ім. М.В. Ломоносова Харківської міської ради 

Харківської області Бабенко Світлана Павлівна.  Лауреатом міського конкурсу став учитель 

предмета «Захист Вітчизни»  Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №95 

Харківської міської ради Харківської області Воропаєв Юрій Миколайович. 

Слід зазначити, що найбільша кількість переможців конкурсу «Учитель року» - це 

педагоги  ЗНЗ №№ 46, 82, 173.  

За результатами проведення районного туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-

2016» оргкомітетом конкурсу було виявлено наступне: 

- наявні випадки, коли деякі учасники конкурсу при написанні фахової контрольної роботи 

мають недостатній рівень знань щодо методики викладання предмета та психології; 



- при проведенні майстер-класу учасниками конкурсу було порушено структурованість 

заняття, чіткість, послідовність і завершеність його окремих етапів; 

- інформація, розміщена на сайтах (блогах) учасників конкурсу, містить фактичні помилки або 

є такою, що не відповідає нормативним документам. 

          Рекомендації керівникам навчальних закладів: 

1. Вжити дієвих заходів щодо якісної підготовки педагогічних працівників до участі у 

професійному конкурсі  «Учитель року». 

2. Приділити увагу по створенню педагогічними працівниками  блогу (окремої сторінки) 

відповідно до їх напряму діяльності. 

3. Проводити методичні заходи з учителями щодо підвищення рівня їх підготовки та 

проведення уроку, самоаналізу уроку. 

  У Всеукраїнському  щорічному  конкурсі педагогічної майстерності Панорама творчіх 

уроків — 2016 лауреатами стали  вчителі ХГ № 46 ім. М.В. Ломоносова Омельченко Л.П. та 

Радевич О.І., ХТЛ №173  Бутко О.В. та Певнєва К.О. 

Інформатизація освіти 

Питанню забезпечення інформатизації Управління освіти адміністрації   

Комінтернівського  району та навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році приділялась 

значна увага. Створені  умови  для  широкого  запровадження  інформаційних  та 

комунікаційних технологій у всі ланки діяльності Управління освіти та навчальних закладів. 

Управлінням освіти та адміністрацією навчальних закладів систематично вивчається 

стан інформатизації, здійснюється аналіз виконання запланованих заходів з інформатизації.  

Лабораторією комп’ютерних технологій Управління освіти та навчальними закладами  

проводиться аналітична діяльність за напрямами:  

 робота в мережі Інтернет; 

 функціонування сайтів та систематичне їх наповнення; 

 робота з програмним комплексом «Курс Школа» «Курс Дошкілля» (ІСУО), ведення 

звітів; 

Управлінням освіти та адміністрацією навчальних закладів систематично вивчається 

стан інформатизації, здійснюється аналіз виконання запланованих заходів з інформатизації.  

Загальноосвітні навчальні заклади при підготовки до нового 2015/2016 навчального року 

оновили санітарні паспорти кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій 

та якісно підготували їх до роботи. 

Найнижчі показники середньої тижневої завантаженості НКК у ЗНЗ №№44, 90, 20; 

найвищі- ЗНЗ №№ 46,77,60,83,112,151,173. 

Управлінням освіти та навчальними закладами проводиться систематична робота, 

спрямована на підвищення рівня ІКТ-компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних 

закладів та їх впровадження у навчально-виховний процес 

У цьому році збереглась чітка тенденція щодо зростання рівня ІКТ-компетентності 

педагогів у районі. 

 

Пріоритетом розвитку освіти району залишається впровадження сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, що мають забезпечити удосконалення навчально-

виховного процесу, доступність та ефективність освіти. 

 



 

 

Локальною мережею об'єднані всі комп'ютерні класи навчальних закладів району.  

Парк комп'ютерної техніки у загальноосвітніх  навчальних закладах району станом на 

12.12.2016 нараховує 901 ПК, з них 710 ПК які мають доступ до мережі Інтернет. 

 Парк комп'ютерної техніки у дошкільних навчальних закладах нараховує 22 ПК, всі вони 

мають доступ до мережі Інтернет. 

Парк комп'ютерної техніки у позашкільних навчальних  нараховує 21 ПК, всі вони мають 

доступ до мережі Інтернет.  

Проте 3 навчальних комп’ютерних комплекси із 29 функціонуючих (з них 1 у ПНЗ) є 

застарілими (придбання до 2005 року).  

 

У 2016 року в ЗНЗ  Слобідського району за рахунок спонсорських коштів та коштів 

держбюджету була придбана  комп’ютерна техніка 

 

ЗНЗ Найменування  Кількість 

ХЗОШ №60 ПК 1 
ХЗОШ №68 Ноутбук (Держбюджет)  10 
ХСШ №77 Ноутбук (Держбюджет)   10 
ХЗОШ №78 ПК 2 
ХГ №82 Ноутбук 1 



ХЗОШ №94 Ноутбук 1 

ХЗОШ №95 Ноутбук   1 

ХНВК №112 Ноутбук 1 

ХГ №178«Освіта»                ПК          2 

 

Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 31.08.2016 № 1054 «Про 

введення в дослідну експлуатацію інформаційно-телекомунікаційної системи державної 

наукової установи «Інститут освітньої аналітики» «Державна інформаційна система освіти», від 

07.09.2016 № 1082 «Про забезпечення роботи інформаційно-телекомунікаційної системи 

«ДІСО», Департаменту освіти  від 14.11.2016 №292 « Про роботу навчальних закладів м. 

Харкова в інформаційно-телекомунікаційній системі державної наукової установи «Інститут 

освітньої аналітики» «Державна інформаційна система освіти у 2016/2017 навчальному році»  

навчальні  заклади району беруть участь у дослідній експлуатації ІТС «ДІСО».   

 
ІТС  ДІСО  забезпечує  передавання  даних, автоматизацію  формування  обов’язкової  

державної  статистичної  звітності  та  інших адміністративно-управлінських процесів на рівні 

органів управління освітою та їх подальшу передачу до ІТС «ДІСО».  

100%  загальноосвітніх навчальних закладів в управлінській діяльності використовують  

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

Дошкілля», які взаємодіють з ІТС «ДІСО». Успішність  функціонування  ІТС  «ДІСО»  

залежить  від  систематичного  оновлення даних  в  усіх  навчальних  закладах,  що  потребує  

постійного  контролю  з  боку  керівників закладів. 

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

району та Управлінні освіти знегенеровано обов’язкові форми звітності ЗНЗ-1, 83-РВК, 77-

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

підпорядкованістю. 

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

бази даних  закладу,  облік  дітей  дошкільного  віку  і  здійснюють  апробацію  автоматичного 

складання обов'язкового статистичного звіту за формою 85-к. Четвертий  рік  поспіль  успішно  

працює Електронна  реєстрація  до  дошкільних навчальних закладів. 

Управлінням освіти та навчальними закладами проводиться систематична робота, 

спрямована на підвищення рівня ІКТ-компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних 

закладів та їх впровадження у навчально-виховний процес 

У цьому році збереглась чітка тенденція щодо зростання рівня ІКТ-компетентності 

педагогів у районі. 

Кількість та якість робіт в порівнянні з минулим роком значно виросла. Так у 

районному етапі конкурсу «Кращий дистанційний курс серед учителів загальноосвітніх 

закладів м. Харкова у 2016 році» взяли участь 36 вчителів. 

 



 

 

Порівнюючи кількість учителів, які взяли участь у І (районному) етапі конкурсу, 

2014 (26) 2015 (31) 2016 (36) році прослідковується підвищення зацікавленості педагогів у 

розробці та використанні у роботі елементів дистанційного навчання. 

 

 

На міський етап конкурсу від району було представлено п’ять робіт (переможці 

районного етапу). 

Переможцями міського етапу конкурсу стали: 

Номінація «Хімія» диплом І ступеня - Кічата О.Є., учитель ХГ №46; 

            Номінація  «Математика»  дипломо І ступеня  - Шинкаренко Н.Є., учитель ХТЛ№173; 

            Диплом ІІ ступеня  - Селезньова А.С., учитель ХЗОШ №60; 

Номінація «Інформатика»  диплом ІІ  ступеня - Рубанова Ю.О., учитель ХЗОШ №60. 

За результатами Х Кубку Харкова з пошуку в мережі Інтернет для учнів 5-11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів нагороджені дипломом ІІ ступеня - учні ХТЛ№173, 

дипломом ІІІ ступеня – учні ХГ№46; в особистому заліку (дипломи ІІ ступеня) - Карпенко В. 

(ХГ№82), Крупеня О. (ХТЛ№173). 

На підставі участі у міських конкурсах була проведена організаційно-методична робота 

щодо усунення недоліків та покращення роботи за цим напрямком. 

 

Інформаційно - методична підтримка шкільних бібліотек 

 
У 2016 році інноваційний розвиток бібліотек ЗНЗ району здійснювався згідно з 

основними положеннями Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 року 

«Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України». 

 

 

 

0

10

20

11 7
3

10

Українська література Правознавство Музика Інформатика

0

10

20

30

40

2014 2015 2016

Участь вчителів району в конкурсі "Кращий дистанційний курс 

серед учителів загальноосвітніх закладів м. Харкова"

2014

2015

2016

Системне 

інформаційно-

методичне 

забезпечення 

діяльності шкільних 

Організаційно-

методичне 

забезпечення 

запровадження в 

практичну 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Імідж кожної бібліотеки створюється її кадрами, головними якостями яких 

повинні бути не тільки професіоналізм та інтелект, але й креативність, працездатність, 

винахідливість, невпинний пошук нових ідей.  

У 19 шкільних бібліотеках загальноосвітніх навчальних закладів району працюють 24 

бібліотекарі. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освітній рівень шкільних бібліотекарів 
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Зміни, оновлення, прогрес у бібліотечній справі передбачають подальше 

вдосконалення форм і методів діяльності бібліотеки. Шкільним бібліотекарям необхідно 

весь час підвищувати свою кваліфікацію, наполегливо рухатися вперед, зміцнювати 

позиції, зберігаючи традиційні функції. 
 

Підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів 

 

 
 

Треба зазначити, що шкільні бібліотекарі в рамках методичного об’єднання 

створили колективний проект - перелік Інтернет- посилань на електронні версії творів, 

яких немає в підручниках, проте передбачених оновленою навчальною програмою 2016 

року. Перелік було розміщено на офіційних сайтах Управління освіти та загальноосвітніх 

навчальних закладів району для використання у навчанні учнями 2-9 х класів. 

        З 1 по 31 жовтня 2016 року в усіх школах Слобідського району пройшов 

Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек під гаслом «Книга і читання - важливий 

фахова 

вища-15
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вища- 6

не за фахом-

3



чинник у вихованні духовних цінностей учнів». Основне завдання Місячника – залучити 

дітей та учнівську молодь до читання, домогтися, щоб друковане слово: книга, газета, 

журнал – стали їх постійною потребою. Щоб книга стала другом, порадником, учителем, 

супутником на все життя. Протягом Місячника в шкільних бібліотеках району цікаво та 

змістовно пройшли різноманітні заходи, на яких учні показали свої знання з історії 

створення книг та бібліотек, життя та творчості українських та закордонних 

письменників. 

 

 
Фонд шкільних бібліотек навчальних закладів налічує 686971 примірник, із них 

368565 підручників. Середня книгозабезпеченість галузевою та художньою літературою 

складає 25 книг на 1-го користувача, що відповідає нормам. Але, на жаль, основні фонди 

бібліотек застарілі і потребують оновлення. Лише окремі бібліотеки проводять значну 

роботу з метою поповнення фонду новими виданнями (ЗНЗ №№ 46, 82, 173, 178). 

У квітні 2016 року вчителі району обирали в електронному форматі на спеціальній 

платформі - Репозитарії кращі підручники для учнів 8-х класів. За рахунок державного 

бюджету замовлені підручники отримано в повному обсязі в кількості 27773 примірника 

(119% від потреби). 

Крім того, до кінця жовтня 2016 року школи району отримали підручники для 

учнів 4-х та 7-х класів у кількості 39567 примірників (50% - за рахунок державного 

бюджету та 50% - за рахунок міського бюджету), що повністю задовольняє потребу учнів.  

На початок 2016/2017 навчального року забезпеченість підручниками склала 

97,7%.(дивись діаграму). У разі відсутності достатньої кількості навчальної літератури 

учні використовують або електронні версії або підручники, які були видані раніше і 

мають гриф Міністерства освіти і науки України. 



 

Щорічно навчальні заклади здійснюють передплату педагогічної преси, що стає 

джерелом корисної та сучасної інформації та компенсує недостатнє надходження 

художньої та галузевої літератури. 

У навчальних закладах району здійснена передплата періодичних видань на 2017 

рік у кількості 353 назв на суму 175495,74 грн. Вперше з міського бюджету було виділено 

цільові кошти для здійснення передплати педагогічної преси для ЗНЗ та ДНЗ на загальну 

суму 67000 грн. Найбільший репертуар періодики у ЗНЗ №№ 46, 82, 151, 173, 178. 

 

 

 

З метою вдосконалення роботи шкільних бібліотек та підвищення професійної 

майстерності бібліотекарів методична служба району в 2016/2017 навчальному році буде 

приділяти головну увагу наступним напрямкам роботи: 

95.5%

96.0%

96.5%

97.0%

97.5%

98.0%

2012 2013 2014 2015 2016

96.5%
96.7%

96.3%

97.3%
97.7%

Забезпеченість підручниками

 150,000

 160,000

 170,000

 180,000

 190,000

 200,000

 210,000

2012 2013 2014 2015 2016

189 700  
187,500  

201,000  

175,500  

210,000  

Передплата



 

 

 

Інноваційна діяльність 
 

Особлива увага в методичній роботі приділяється оволодінню педагогами сучасними 

прийомами, методами, формами навчання учнів та використанню нових педагогічних 

технологій у навчально-виховному процесі. 

Два навчальних заклади Слобідського району працюють за  проектом для школи І 

ступеню «Інтелект України»: ХЗОШ № 94, ХТЛ № 173. 

З 2016/2017 навчального року у  ХЗОШ № 94  для учнів 1-го класу почала працювати 

«Вальдорськая школа». 

У 2016 навчальному році продовжилась робота 3 навчальних закладів району в 

експериментальній діяльності Всеукраїнського та регіонального рівнів: ДНЗ № 266, ХГ№46, 

ХСШ № 114, при цьому ХГ № 46 продовжує працювати відразу в 2 експериментах, а з березня 

2016 року , за ініціативи Міністерства освіти України у гімназії почалося запровадження 

проекту «Школа майбутнього» Всеукраїнського рівня. 

 

№ 

з/п 

Рівень Навчальний 

заклад 

Назва експерименту 

1. 1 Всеукраїнський  ХГ № 46  

ім. М.В. 

Ломоносова 

«Науково-методичні засади впровадження 

фінансової грамотності у навчально-виховний 

процес навчальних закладів» на 2012-2019 роки 

2.  Всеукраїнський  ХГ № 46  «Школа майбутнього» на 2016-2020 роки 



ім. М.В. 

Ломоносова 

3. 2 Регіональний ХСШ № 114 «Навчання і виховання учнів через 

природовідповідну (ноосферну) освіту і екологічну 

безпеку» на 2013-2016 роки 

4. 3 Регіональний ХГ № 46 

 ім. М.В. 

Ломоносова 

«Науково-методичні засади впровадження медіа-

освіти в систему навчально-виховної роботи 

закладів освіти Харківської області» на 2013-2018 

роки 

5. 4 Регіональний ДНЗ № 266 «Психолого-педагогічний супровід дітей із 

порушенням психофізичного розвитку в умовах 

інклюзивної освіти» на 2013-2016 роки 

 У 2016 році підведено підсумки  за 2 експериментами регіонального рівня: 

 «Психолого-педагогічний супровід дітей із порушенням психофізичного розвитку в 

умовах інклюзивної освіти» - ДНЗ № 266. Результати роботи ДНЗ узагальнено під час 

обласного науково-практичного семінару для керівників та координаторів експериментальних 

навчальних закладів-учасників дослідного-експериментальної роботи 20 грудня 2016 року; 

 «Навчання і виховання учнів через природовідповідну (ноосферну) освіту і 

екологічну безпеку»- ХСШ № 114. Підсумком діяльності якої стало проведення 239 

ноосферних уроків для 242 учнів 1-11-х класів та «Дослідження право-лівопівкульності 

школярів як показника духовного здоров’я»  під науковим керівництвом Довженюк Ірини 

Аркадіївни, кандидата фармацевтичних наук, співробітника Харківської обласної громадської. 

Діяльність ХСШ № 114 із питань упровадження медіа-освіти була висвітлена на V 

Всеукраїнській науково-практичної конференції «Педагогіка здоров’я», а стаття «Актуальність 

розвитку проекту збільшення різноманіття для відновлення природи та гармонійного розвитку 

школярів» увійшла до збірки наукових праць за підсумками конференції. 

 Протягом року педагогічні працівники брали участь у науково-методичних семінарах, 

інтерактивному спілкуванню педагогічного творчого клубу, роботі тимчасових творчих 

колективів (ТТК) та інших педагогічних заходах відповідного напрямку дослідно-

експериментальної діяльності. 

 Так, за експериментом щодо запровадження фінансової грамотності було проведено 

відповідні моніторингові дослідження та  вхідну діагностику рівня знань із курсу «Фінансова 

грамотність», а також на базі ХГ № 46 проходила апробація інтерактивного електронного 

посібника з курсу. Учні 9-11-х класів гімназії брали участь у роботі «Азбуки економіки», на 

базі Харківського національного університету радіоелектроніки, а також вчитель гімназії був 

учасником відкритого регіонального семінару з фінансової грамотності, що проходив 

30 березня 2016 року на базі Харківського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет 

банківської справи». 

 За підсумками відбірково-тренувальних зборів  з підготовки до Всеукраїнського турніру 

юних знавців курсу «Фінансова грамотність» у 2016 році команда учнів Харківської гімназії № 

46 ім. М. В. Ломоносова Слобідського району м. Харкова «Золотий запас» посіла ІІ місце. 

 З питань упровадження медіа-освіти в систему навчально-виховної роботи закладів 

освіти педагогами ХГ № 46 було створено методичні розробки батьківських зборів, уроків та 

виховних годин для учнів початкових класів та методичних порад вчителям початкової школи. 

       Відповідно до освітніх потреб району педагогами навчальних закладів району 

створюються авторські програми та методичні рекомендації до навчальних програм. Так, у 

2016 навчальному  році банк авторських програм було поповнено 3 навчальними програмами 

з позашкільної освіти (гуртки) ХГ № 178 «Освіта» та педагогів Комунального закладу «Центр 



дитячої та юнацької творчості № 4 Харківської міської ради»: 

 Навчальні програми гуртків Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості 

№ 4 Харківської міської ради» погоджені методичною радою методичного центру Управління 

освіти адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради, протокол № 3 від 

25.05.2016, затверджені наказом Управління освіти адміністрації Комінтернівського району 

Харківської міської ради від 27.05.2016 № 194-о/д : 

 Навчальна програма з позашкільної освіти гуманітарного напряму гуртка «Світ крізь 

призму англійської мови», автори: Рудченко О.І. - керівник гуртка «Світ крізь призму 

англійської мови», Губарєва Т.Д.- методист ЦДЮТ № 4; 

 Навчальна програма з позашкільної освіти  туристсько-краєзнавчого напряму гуртка 

«Лозоплетіння», автор Зайцев І.М., керівник гуртка «Лозоплетіння». 

 Навчальна програма гуртка з англійської мови «English Club» для учнів 9-10-х класів  

вчителя ХГ № 178 «Освіта» Котелевського О. І. (погоджена методичною радою 

методичного центру Управління освіти адміністрації Комінтернівського району Харківської 

міської ради, протокол № 6 від 12.12.201, затверджена наказом управління освіти 

адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради від 13.12.2016 № 376-о/д. 

 Постійно ведеться та своєчасно поповнюється районний банк інноваційних технологій, 

які використовують педагогічні працівники навчальних закладів району. 

 У навчальних закладах Комінтернівського району запроваджено 33 освітніх новацій, 

більшість із яких має локальний характер та стадію реалізації новації на рівні апробації й 

опанування (ЗНЗ - 22; ДНЗ - 4; ПНЗ – 7). 

 
 

У рамках інноваційної діяльності школами району укладено угоди з Незалежним 

науково – методичним центром «Розвиваюче навчання» КВНЗ «ХАНО» щодо впровадження 

системи розвивального навчання Ельконіна – Давидова у школі І ступеня. На базі 

загальноосвітніх навчальних закладів  району проводяться семінари різних рівнів, створено і 

постійно поповнюється відеотека уроків учителів, які працюють за даною системою навчання, 

проводиться моніторинг навчальної діяльності учнів і професійної компетентності вчителів, 

Технологія раннього навчання лічбі "Столік"

Технологія раннього  читання "Рідна мова"

ТРВЗ

Теорія розвивального навчання

Формування учнівських компетенції

Освіта для стійкого розвитку

Інтерактивні технології навчання

Школа сприяння здоров'ю

27

33

33

26

26

32

42

100

Найбільш поширені

новації в районі
(% від загальної кількості закладів)



апробація розробок ННМЦ «Розвиваюче навчання». 

Учителі іноземних мов активно співпрацюють з Британським центром при ХНУ 

ім. В. Каразіна з питань упровадження комунікативних методик викладання іноземних мов. 

ХПСШ «Харківський колегіум» має договір про співпрацю з лабораторією 

суспільствознавчих наук АПН України під керівництвом професора, члена-кореспондента АПН 

Пометун О.І., у рамках якого бере участь у створенні й апробації інноваційного курсу за 

вибором для 3-4-х, 8-9-х класів «Освіта для стійкого розвитку». Учитель Пилипчатіна Л.М. має 

міжнародний сертифікат тренера «Освіта для стійкого розвитку» і проводить семінари з 

методики викладання курсу в різних регіонах України. А також  вона є автором та апробантом 

курсу за вибором «Основи критичного мислення». Досвід роботи ХПСШ «Харківський 

колегіум з цього питання висвітлено у  збірнику наукових праць VI Всеукраїнської науково-

практичної конференції, Харків-2016 «Педагогіка здоров’я». 

Також ХПСШ «Харківський колегіум» став партнером наступних проектів: «Українська 

ініціатива зміцнення громадської довіри» та Проекту ПРООН в Україні «Трансформація ринку 

в напрямку енергоефективного освітлення». 

Учителі району є постійними учасниками  творчих колективів області: 

- учитель історії ХЗОШ № 95 Воропаєва В. В. входить до ТТК КВНЗ «Харківська 

академія неперервної освіти» за темою «Науково-методичний супровід викладання 

факультативного курсу «Православна культура Слобожанщини», у рамках роботи якого 

розробляє науково-методичні матеріали із новаційного  факультативного курсу «Православна 

культура Слобожанщини» для учнів 5-8-х, 10-х класів, що разом із курсом 

«Харківщинознавство» для учнів 9-х класів формує регіональний компонент освіти 

Харківщини;  

- учитель географії ХГ № 82 Реброва І.М. входить до ТТК КВНЗ «Харківська 

академія неперервної освіти» за темою «Розробка навчально-методичного посібника 

«Географія свого району» (наказ КВНЗ «Харківська академія непевної освіти» від  10.01.2014 

№ 2 «Про організацію роботи тимчасових творчих колективів педагогічних працівників у 2014 

році»); 

- учитель хімії ХГ № 46 ім. М.В. Ломоносова Кічата О. Є. входить до ТТК КВНЗ 

«Харківська академія неперервної освіти» за темою «Розробка навчально-методичного 

посібника «Розробка інструктивно-методичного забезпечення викладання хімії та біології в 

загальноосвітніх навчальних закладах»; 

- учителі початкових класів ХЗОШ № 60 Вітковська І.Л. та Білоконь В.В. - 

учасники ТТК за темою «Розробка інструментарію визначення рівнів сформованості ключових 

компетентностей учнів початкової школи»; 

- учителі початкових класів ХГ № 46 Рижкова В. С. та Шкребець О. О. та ХГ № 82 

Кобець Т. М.- учасники ТТК за темою «Сучасний урок в умовах впровадження медіаосвіти»; 

- творча група вчителів ХСШ № 114- учасники ТТК за темою «Навчання і 

виховання учнів через природовідповідну (ноосферну) освіту». 

 У 2016 навчальному  році в обласній тематичній виставці ефективного педагогічного 

досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття»  за темою «Рік англійської мови: перспективи 

розвитку іншомовної освіти в Харківській області» взяла участь Харківська спеціалізована 

школа № 77, яка за підсумками участі отримала диплом ІІІ ступеня. 

 Педагоги району є постійними учасниками обласних виставок - презентацій 

педагогічних ідей та технологій, в 2015/2016 навчальному році було змінено формат виставки- 

презентації, та було запропоновано новий проект: обласний фестиваль-огляд освітніх Інтернет-

ресурсів. За підсумками участі в ньому педагогів, район зайняв І місце рейтингу серед районів 

міста, 100% якість показали школи №№44,77,114, а абсолютним лідером стала ХГ № 46 (6 



дипломів з 7 можливих). 
 

Кількісні та якісні показники  участі навчальних закладів  району  

в обласних виставках - презентаціях педагогічних ідей та технологій та 

 обласного фестивалю-огляду освітніх Інтернет-ресурсів 

 
Рік Кількість наданих 

робіт 

Кількість отриманих 

нагород 

% робіт, які одержали 

нагороди 

2014 45  29 (І-8, ІІ-10, ІІІ-11) 64,4 

2015 53  26 (І-9,ІІ-6, ІІІ-11) 49,01 

2016 65 34(І-5,ІІ-11, ІІІ-18) 52,30 

 
 

Вивчення ефективного педагогічного досвіду посідає чільне місце у змісті всіх форм 

методичної роботи. У районі працюють творчі групи, на засіданнях яких розглядаються 

актуальні проблеми національного виховання й організації позакласної та позашкільної роботи. 

Методистами МЦ ведеться і своєчасно поповнюється банк  ефективного педагогічного досвіду 

педагогічних працівників навчальних закладів району як на рівні навчальних закладів, так і на 

районному. Так, у березні 2016 року на спільному засіданні атестаційної комісії ІІ рівня при 

Управлінні освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради та методичної 

ради методичного центру Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської 

міської ради було заслухано досвіди робіт 34 педагогічних працівників, із них - 6 вихователів, 

28 учителів (з них - 4 досвіди класних керівників).  

 Найефективніше робота щодо виявлення, узагальнення  та розповсюдження ЕПД на 

рівні навчального закладу здійснюється у ХГ № 46, де розроблено та реалізується система 

методичних заходів щодо роботи з ефективним педагогічним досвідом педагогічних 

працівників. 

 Розповсюдження досвіду роботи навчальних закладів відбувається  як на 

всеукраїнському так й на міжнародному рівні.  Так на Всеукраїнському щорічному конкурсі 

педагогічної майстерності ПАНОРАМА ТВОРЧИХ УРОКІВ — 2016 «Формування критичного 

мислення  особистості у навчально-виховному процесі» лауреатами стали  вчителі ХГ № 46 ім. 

М.В. Ломоносова Омельченко Лідія Павлівна та Радевич Оксана Іванівна, ХТЛ № 173  Бутко 

Ольга Володимирівна та Певнєва Ксенія Олегівна, а  ХГ № 82 брала участь  у роботі 

Міжнародного форуму «Науковці та освітяни України в ім'я утвердження миру, стабільності та 

розвитку суспільства». За підсумками форуму колектив гімназії  було нагороджено 

Сертифікатом учасника та медаллю «За вагомий внесок у розвиток освіти і науки». 

 

Обдарована молодь 

Одним із пріоритетних напрямів щодо підвищення якості розвитку освіти є виявлення та 

підтримка обдарованої молоді, її творчий, інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток. 

Аналіз кількісних і якісних показників щодо участі учнів у Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах та конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН, предметних турнірах, 

творчих конкурсах дозволяє простежити позитивні тенденції.  

Методичний супровід і координація процесу управління роботи з обдарованими дітьми у 

межах навчальних закладів району здійснюється за такою структурою: 
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Виходячи із цілей і завдань організаційно-методичного супроводу обдарованої дитини, 

у районі сформовано наступну загальну організаційну структуру роботи з обдарованими 

дітьми: 

 
З 2006 року в районі організовано діяльність районної Координаційної ради з питань 

організації роботи з обдарованою молоддю. У складі ради - викладачі ВНЗ, учителі-керівники 

РМО, заступники директорів ЗНЗ, методисти МЦ УО. Засідання проводяться 2 рази на семестр, 

тематика засідань відповідає меті діяльності. 

У 2016 році проведено 36 традиційних та інноваційних, масових і групових форм роботи з 

педагогами. До проведених заходів були залучені викладачі та аспіранти ВНЗ: 

- на базі ХГ № 46 організовано діяльність творчих груп з проблем підтримки та розвитку 

обдарованих дітей (за профілями навчання); 

- на базі ХПНВК «Харківський колегіум» працює творча група вчителів із питань 

використання технологій критичного мислення на уроках основної і старшої школи; 

- на базі ХЗОШ № 95 – творча група вчителів, яка працюють в системі розвивального 

навчання, 

- на базі МЦ УО організовано роботу творчих груп учителів математики «Розвиток 

дивергентного мислення на уроках математики», вчителів початкової школи з питань 

створення методичних рекомендацій до предмета «Сходинки до інформатики (4 клас)» та 

учителів фізики «Прикладна спрямованість курсу фізики як реалізація діяльнісного підходу до 

навчання». 

У всіх загальноосвітніх навчальних закладах району (19 закладів комунальної форми 

власності та 2 приватних навчальних заклади) створено дієву систему співпраці із профільними 

організаціями та установами, робота яких спрямована на пошук навчання і розвиток 

обдарованих дітей та молоді. Наявні угоди про співпрацю, організовуються спільні заходи за 

участю викладачів, аспірантів, студентів ВНЗ. 

Науково-методична рада РМО, творчі групи Психологічна служба

ДНЗ, ЗНЗ, ПНЗ

Методичні

об’єднання
Творчі,

динамічні групи

Психолого-педагогічний

семінар

Школа 

молодого учителя

Батьківська

громада

Створення системи для інтелектуального і творчого  розвитку дитини 

Педагоги Психолог Бібліотекар Батьки

Реалізація здібностей обдарованих дітей

П
ро

ф
іл

ьн
е 

ра
вч

ан
ня

П
ог

ли
бл

ен
е 

ви
вч

ен
ня

пр
ед

м
ет

ів

Ф
ак

ул
ьт

ат
ив

и

С
пе

цк
ур

си

К
ру

ж
ки

, 

ви
ст

ав
ки

О
лі

м
пі

ад
и

М
А

Н

К
он

ку
рс

и,
 

ту
рн

ір
и

П
ре

дм
ет

ні
 

ти
ж

ні

О
св

іт
ні

й

ок
ру

г

С
по

рт
ив

ні
 

се
кц

ії

О
рг

ан
и

уч
ні

вс
ьк

ог
о

са
м

ов
ря

ду
ва

нн
я

МЦ

Координаційна рада



 
 

              Створено дієву систему співпраці з вищими навчальними закладами, яка спрямована на   

створення умов для розвитку обдарованих учнів, організовано індивідуальне кураторство вчених 

та аспірантів вищих навчальних закладів над обдарованими учнями. 

8 загальноосвітніх навчальних закладів району є учасниками міського проекту «Навчання для 

майбутнього». Розроблені і реалізуються проекти співробітництва «Університетська кафедра в 

школі» у ХГ №№ 46, 83, 178, ХСШ №№ 77, 114, ХТЛ № 173 і ХЗОШ №№ 95, 151 з ВНЗ міста. 

 

 
Міський проект «Навчання для 

Форма взаємодії ЗНЗ

- Співпраця з Харківським обласним Палацом дитячої та 

юнацької творчості, Харківською обласною станцією юних 

туристів.

- Участь у роботі «заочного університету для обдарованих 

дітей», міського астрономічного лекторію, Барабашовських

наукових читань (ХНУ ім. Каразіна).

- Центр IEARN – учнівські освітні проекти.

- Проект Британської ради “Talking cultures“.

- Міжнародний конкурсний проект FLEX - «Навчання в 

Америці».

- Програма «Корпус мира США». Викладання англійської 

мови учням гімназії волонтером «Корпуса миру».

- «Приватна школа методичних відношень» (Чехія, Прага).

- «Школа української діаспори» (Польща, Білий Бор).

- Міжнародний україно-шведський проект «Освіта для 

стійкого розвитку». Обмінні візити учнів зі 

Стокгольмською глобальною гімназією.

- Співпраця з лабораторією суспільствознавчої освіти 

інституту педагогіки АПН України.

- Співпраця з  Варшавською Гімназією  з питань дослідження 

сформованості технічних вмінь та навичок учнів ліцею.

- Чесько-український проект «Я - громадянин» у межах роботи 

“Асоціації з міжнародних питань”.

- Співпраця з питань системи розвивального навчання із 

загальноосвітньою школою № 114 м. Самара (Росія).

- Співпраця з «Британським центром» з питань упровадження 

комунікативних методик при вивченні англійської мови.

- «Клуб міжнародної дитячої дипломатії» (Росія, Бєлгород; 

Польща, Шльонський університет м. Витом).

- Міжнародний проект “Покорение космоса” фонду “Русский

мир”.

- «American Jewish Joint Distribution Committee (Американский 

еврейский объединённый распределительный комитет)».

- «Медрешет Иерушалаим» (підрозділ інституту Шехтера

(Єрусалим)

ХГ №№ 46, 82, 178, ХНВК № 112, ХСШ №№ 77, 114, ХЗОШ 

№№ 60, 68, 94, ХТЛ № 173

ХГ №№ 46, 82, 178, ХСШ № 114, ХЗОШ № 60, 94, ХТЛ № 

173

XГ №46, ХСШ № 114, ХТЛ № 173

ХГ № 82

ХГ № 46, 82, 114

ХГ № 82

ХСШ № 77

ХСШ № 77

ХПНВК «Харківський колегіум»

ХПНВК «Харківський колегіум»

ХТЛ № 173

ХГ № 83

ХСШ № 114

ХСШ № 114, ХГ №№46,82, ХТЛ № 173, ХПНВК “Ліцей

Шаалавім”

ХГ № 178 «Освіта»

ХЗОШ № 90

ХПНВК “Ліцей Шаалавім”

ХПНВК “Ліцей Шаалавім”

Напрямки

виховний

участь студентів 
і викладачів у 
позаурочних 
заходах, у роботі 
гуртків; 
проведення 
спільних 
конкурсів, 
інтелектуальних 
ігор, турнірів 

ХГ №№ 
46,82,83,178,

ХТЛ № 173,

ХСШ №№ 77,114,

ХНВК № 112,

ХЗОШ №№ 60,78,

91,94,95,151

освітній

використання 
лабораторій ВНЗ; 
проведення 
факультативів, 
спецкурсів 
викладачами; 
створення умов 
для проходження 
практики

ХГ №№ 
46,82,83,178,

ХТЛ № 173,

ХСШ № 77, 114,

ХЗОШ №№ 
20,44,94,95,151

науково-
дослідницький

спільна наукова робота 
учнів із викладачами 
та студентами ВНЗ у 
рамках МАН; апробація 
нових психолого-
педагогічних ідей 
учених; участь 
педагогів у наукових 
семінарах, 
конференціях, 
виставках; лекції 
вчених

ХГ №№ 
46,82,83,178,
ХТЛ № 173,

ХСШ №№ 77,114,
ХНВК № 112,
ХЗОШ №№ 

20,44,60,68,78,90,
91,94,95,102,151

СПІВРОБІТНИЦТВО З ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ



майбутнього» 

 
 

Для забезпечення соціально-правових гарантій здійснюється стимулювання обдарованих 

учнів та їх педагогів. Проведено свята для обдарованих дітей та молоді, які досягли протягом 

навчального року найбільших результатів (23.12.2016 – 5 учнів – стипендіати міського голови 

«Обдарованість», 24 учні – стипендіати ХМР; 04.11.2016 - 15 учнів – стипендіати Народного 

депутата України А.П.Денисенка). Переможці Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів, конкурсу-захисту МАН, міських та районних конкурсів, випускники - 

медалісти отримують подарунки, нагороджуються путівками у заміські табори відпочинку. 

Застосовуються засоби морального стимулювання: грамоти та подяки Управління освіти, 

подяки голови Адміністрації Комінтернівського району Харківської міської ради, фотографії 

кращих учнів розміщуються на Дошках пошани у навчальних закладах. 

Відстеження результативності системи роботи з обдарованими учнями 

За результатами 2015/2016 навчального року:  

- 4 учні – стипендіати Президента України; 

- 5 учнів – стипендіати Харківського міського голови «Обдарованість»; 

- 24 учні – стипендіати Харківської міської ради; 

- 15 учнів – стипендіати народного депутата України А.П.Денисенка 

- 7 учнів - стипендіати народного депутата України В.Ю. Хомутинника 

 

             Результативність участі учнів в учнівських змаганнях: 

 Кількість нагород, отриманих учнями Комінтернівського району за результатами 

участі в ІІ (обласному) та ІІІ (Всеукраїнському) етапах МАН: 

Етапи/рік 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

ІІ (обласний) 44 46 46 44 

ІІІ (Всеукр.) 8 3 1 4 

 Кількість нагород, отриманих учнями Комінтернівського району за результатами 

участі у ІІІ (обласному) та ІУ (Всеукраїнському) етапах Всеукраїнських олімпіад: 

 У 2015/2016 навчальному році було проведено 19 інтелектуальних змагань (11 турнірів, 2 

конкурси, 4 олімпіади, 1 Кубок і 1 конференція-конкурс), за підсумками участі в яких учні шкіл 

району завоювали 10 командних, 42 особистих перемоги та 12 перемог у номінаціях. 

У фінальних етапах турнірів (Всеукраїнський рівень) – 3 командних перемоги, 3 

особисті перемоги та 7 перемог у номінаціях. 

Перемоги Всеукраїнського рівня принесли: 

 ХНПУ ім.Г.С.Сковороди ХГ № 46

 УІПА ХГ № 83

 ХНЕУ ХГ № 178

 УДАЗТ ХСШ № 77

 ХНУ ім.В.Н.Каразіна ХСШ № 114

 ХНАУ “ХАІ” ХТЛ № 173

 НЮАУ ім.Я.Мудрого ХЗОШ № 95

 НТУ “ХПІ” ХЗОШ № 151

 ХНАДІ

 ХЕПУ

 ХНУВС

Етап/рік 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

ІІІ (обласний) 106 92 75 73 

ІУ (Всеукр.) 11 8 5 5 



- команда юних журналістів (учні гімназії № 46, спеціалізованої школи № 114, 

технічного ліцею № 173); 

- команди юних економістів і біологів (учні гімназії № 46). 

Загальний рейтинг району за результатами участі у міських інтелектуальних змаганнях і 

у фінальних етапах Всеукраїнських турнірів у 2015/2016 навчальному році - 2 місце (у 

минулому році  - 4 місце). 

Активними учасниками міського турнірного руху є команди шкіл №№ 46, 82, 114, 173. 

В інтелектуальних конкурсах міського та обласного рівнів призерами стали учні шкіл 

№№ 20, 46, 60, 68, 78, 82, 83, 95, 102, 112, 114, 151, 173. 

Також успішно виступають на міській олімпіаді «Путівка в науку» наші учні 4-х класів, 

які щороку стають переможцями. Це учні гімназій №№ 46, 82, 83, шкіл №№ 20, 91, 102, НВК 

№112. 
 

Турніри 2015/2016 навчального року 
 

Назва турніру Результати 

Командні Номінації Особиста першість 

Всеукраїнський турнір 

юних математиків для 

учнів 9-11-х класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів  

На міському рівні: 

диплом ІІІ ступеня 

збірна команда учнів 

ЗНЗ району 

  

Всеукраїнський турнір 

юних економістів для 

учнів  10-11-х класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

На міському рівні: 

диплом І ступеня  (ХГ 

№ 46) 

На XI Всеукраїнський 

турнір юних 

економістів. 

диплом ІІ ступеня (ХГ 

№ 46) 

На Всеукраїнському рівні:  

Капітан команди ХГ  

№ 46 Погуляєв Ю. став 

кращим опонентом турніру.  

Нгуєн Зуня відзначена в 

номінації «Кращий 

аналітик». 

Ховрат А. отримав 2 

нагороди: «Кращий гравець 

турніру» та «Голос турніру» 

На міському рівні: 

Погуляєв Юрій (ХГ № 46) 

– диплом ІІ ступеня; 

Сороколіт Поліна (ХТЛ № 

173), Лобусова Марія 

(ХСШ № 114)- диплом ІІІ 

ступеня 

 

Всеукраїнський турнір 

юних біологів для учнів 

9-11-х класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів  

На міському рівні: 

диплом ІІІ ступеня (ХГ 

№ 46) 

 На Всеукраїнському 

рівні:  

диплом ІІ ступеня (ХГ 

№ 46) 

 На Всеукраїнському рівні:  

 

 

Всеукраїнський турнір 

юних хіміків для учнів 

7-11-х класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

На міському рівні: 

диплом ІІІ ступеня 

(збірна команда 

району: ХЗОШ №78, 

ХТЛ № 173) 

 На міському рівні: 

Сотнікова  Катерина (ХГ 

№ 46), Ольхович Влада 

(ХТЛ № 173) -  

дипломи ІІІ ступеня 

 

Всеукраїнський турнір 

юних правознавців для 

учнів  9-11-х класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

На міському рівні: 

диплом ІІІ ступеня  

(збірна команда 

району):  ХГ №46, ХГ 

№ 82) 

  

 

Всеукраїнський 

турнір юних географів 

На міському рівні:  На міському рівні: 



для учнів 7-11-х класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Участь Несміян Андрій, Сороколіт 

Поліна (ХТЛ № 173) - 

диплом ІІІ ступеня 

Всеукраїнський 

турнір юних фізиків для 

учнів 9-11-х класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів  

На міському рівні: 

Збірна команда учнів 

ЗНЗ району - диплом 

ІІІ ступеня 

  

Всеукраїнський 

 турнір юних 

винахідників і 

раціоналізаторів для 

учнів 9-11-х класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

На міському рівні: 

Збірна команда учнів 

ЗНЗ району – диплом ІІ 

ступеня 

 

 На міському рівні: 

Погуляєв Юрій, учень 11  

класу ХГ № 46 (диплом ІІ 

ступеня) 

 

VIІІ міський конкурс 

знавців української 

мови для учнів 8-11-х 

класів загальноосвітніх 

навчальних закладів 

  Тягло Є., учень ХГ №46 

(диплом І ступеня), Азаров І., 

Прилуцька Д., Перетятко М., 

учні ХТЛ №173 (дипломи ІІ 

ступеня), Андонієва А., 

учениця ХГ №82 (диплом ІІІ 

ступеня), Гаркавий С., учень 

ХГ №83 (диплом ІІІ ступеня) 

VІI міський конкурс 

знавців російської мови 

для учнів 8-11-х класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 Михневич Д., учень ХГ 

№82, Пічієнко М., учениця 

ХЗОШ №68, Кравченко А., 

учениця ХГ №82 

Нілова Є., учениця ХЗОШ 

№78, Гуденко К., учениця 

ХНВК №112 (дипломи ІІ 

ступеня) 

Всеукраїнський 

турнір юних істориків 

для учнів  

9-11-х класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

   

Всеукраїнський  турнір 

юних журналістів для 

учнів  

9-11-х класів 

загальноосвітніх 

навчальних 

На міському рівні: 

диплом І ступеня 

(збірна команда району: 

ХГ №46, ХСШ № 114, 

ХТЛ № 173 ) 

На Всеукраїнському 

рівні:  диплом ІІ 

ступеня (збірна команда 

району: ХГ №46, ХСШ 

№ 114, ХТЛ № 173 ) 

На Всеукраїнському рівні: 

Мамедова К. (ХГ №46), 

Лобусова М. (ХСШ №114), 

Сороколіт П. (ХТЛ №173) 

На міському рівні: 

Сороколіт П. (ХТЛ № 173), 

Лобусова М. (ХСШ №114) - 

дипломи І ступеня 

 

ІХ міський Кубок з 

пошуку в мережі 

Інтернет для учнів 5-11-

х класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

На міському рівні: 

Команда учнів ХТЛ № 

173– диплом ІІ 

ступеня; 

Команда  учнів ХГ 

№46 – диплом ІІІ 

ступеня 

 На міському рівні: Диплом 

ІІ ступеня: 

Карпенка В., учень ХГ № 

82, Крупеня О., ХТЛ №173  

XІІ міська олімпіада 

для випускників школи 

І ступеня «Путівка в 

науку» 

 На міському рівні: 

Перемога в номінаціях: 

«Майбутній математик» - 

Во Дінь Тхань Шонь, учень 

ХГ № 46; «Кращий знавець 

На міському рівні: Диплом 

ІІ ступеня: Рудич А., 

учениця ХГ №83, Нікіта К., 

ХГ № 46 



природи» – Чмутов І., 

ХЗОШ № 102 

ХVІ міський турнір з 

основ інформатики 

серед учнів 5-7-х класів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

На міському рівні: 

Команда учнів ХТЛ № 

173– диплом ІІІ 

ступеня; 

 

На міському рівні: 

Перемога в номінації 

«Кращі шифрувальники» 

 

 
За якістю участі в інтелектуальних конкурсах (олімпіадах, МАН, турнірах) Слобідський 

район входить до «трійки» кращих  районів м. Харкова. 

Учні навчальних закладів району – неодноразові переможці міських й обласних, 

всеукраїнських  конкурсів, а саме: 

- обласний конкурс ораторського мистецтва – Фоміна А., учениця ХГ №46 (лауреат); 

- міський конкурс «Присвята рідному місту» у номінації «Мій Харків – мої крила» 

(відеороботи) -   Голотенко К. та Грінченко В., учні 10 класу ХГ № 46 імені М.В. Ломоносова, 

та Глубока А., учениця 11 класу ХГ № 82 (дипломи ІІІ ступеня); Переможці у номінаціях: «За 

любов до поетичного слова і творчий пошук» - Корсун В., учениця 9 класу ХТЛ № 173; «За 

оригінальність викладення інформації» - Григоренко Н., учениця 10 класу ХГ № 178 «Освіта». 

-  XVI Всеукраїнський конкурс учнівських дослідницьких і творчих робіт «Історія і уроки 

Голокосту» ім. І.Б. Медвинського!- Мавродій І.,  учениця ХЗОШ № 151(І місце); 

- 41 обласна олімпіада юних геологів- 10 переможців заочного туру: ЗНЗ №№82, 173 (4 

учня),114, 68,60(3 учня); 

- обласний конкурс дослідницьких робіт «Історія моєї сім’ї» - переможці номінацій Мороз Д., 

Мітягін К., учні ХЗОШ № 20; 

-  ІІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінації «Історія 

України і державотворення» - учень ХЗОШ № 78 Зінченко Іван (диплом ІІІ ступеня); 

- відкрита  обласна  природнича олімпіад  до Дня Довкілля  серед  учнів 9 – 11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів - 39 учнів 9 навчальних закладів (ХЗОШ №№ 

20,60,68,91,94,102,151, ХПСШ «Харківський колегіум»), Труфанов М., учень ХЗОШ № 68 

(диплом І ступеня); 

- переможці заочного туру Каразінського колоквіуму – 2016 - 24 учня шкіл Комінтернівського 

району; 8 переможців секцій  (1 учень ХГ № 46, 2 учня ХЗОШ № 68, 2 учня ХЗОШ № 78, 1 

учень ХЗОШ № 151, 2 учня ХТЛ № 173); 

- І науково-практичний конкурс «Основи безпеки життєдіяльності» для учнів 10-11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів м. Харкова-  команда району (ХЗОШ № 68)  диплом ІІ 

ступеня, учениці ХЗОШ № 68 Дуброва А.- диплом І ступеня, Дугар С.- диплом ІІ ступеня; 

- XVІІІ  хіміко - біологічний турнір імені  І.І. Мечникова для школярів 7-11-х класів, у якому 

взяли участь учні ХГ №№ 46 (25 учнів), 82 (1 учень), ХТЛ № 173 (3 учня), отримано 14 

дипломів (ХГ № 46 – 11 дипломів (І -3, ІІ-3, ІІІ-9), ХТЛ № 173 (ІІІ-3). 

- відкритий  турнір «Економіка, менеджмент, інформаційні технології, авіація і космонавтика» 

- І та ІІІ місце дві команди ХТЛ № 173; 

- переможцями обласного етапу Всеукраїнської  експедиції «Моя Батьківщина - Україна» 

стали учень 9-А класу ХЗОШ № 20 Лутицький Лев та  Вітковський Микола учень 9-А ХЗОШ 

№ 60; 

 У роботі ХІV регіональної науково-технічної конференції довузівської молоді «Молодь, 

наука, технології: Хімія і фізика в сучасних технологіях» взяли участь 14 учнів шкіл району:   

 секція «Фізика» -7 учнів: ХЗОШ №№78,94,95, ХГ №№ 46 (2 учні), 82, ХТЛ № 173; 



  секція «Хімія»-  6 учнів: ХГ № 46 (4 учні), ХЗОШ № 60, ХТЛ № 173; 

 секція «Інформаційні технології» - 1 учень ХСШ № 114.  

 З метою створення належних умов для виявлення й підтримки обдарованої молоді, 

розвитку її інтересів у 2015/2016 навчальному році організовано та проведено І та ІІ етапи 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів: українська мова та література, 

історія, правознавство, іноземні мови (англійська, німецька, французька), математика, фізика, 

астрономія, біологія, екологія, хімія, географія, інформатика, економіка, трудове навчання, 

інформаційні технології). У І (шкільному) етапі взяли участь 7435 учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів району (2014/2015 н.р. – 7342 учасників), у ІІ (районному) етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад  2015/2016 навчального року взяли участь 1243 

переможців шкільного етапу олімпіад (2014/2015 н.р. – 1065 учасників), із них переможцями 

стали 425 учнів, що становить 34,2% від загальної кількості учасників ІІ етапу.  

На обласному рівні в 2015/2016 н.р. район представляли 111 учасників, які вибороли 73 

призових місця (2014/2015 н.р. район представляли 103 учасники, 75 призових місць). 

Відповідний якісний відсоток призових місць у 2015/2016 н.р. становить 66% (2014/2015 н.р. – 

73%, 2013/2014 н.р. – 71%, 2012/2013 н.р. – 80%) і свідчить про незначне зниження якості 

виступу команди району на обласному етапі впродовж останніх років. 

 

На всеукраїнському рівні у складі команди Харківської області з 7-ми учасників (ХГ № 46 

ім. М.В.Ломоносова) п’ять школярів стали переможцями олімпіад (І місце – 2, ІІ місце – 1, ІІІ 

місце – 2.)  

Зберігається висока результативність виступів на обласних олімпіадах учнівських 

команд ХГ № 46, ХТЛ № 173. 

Найнижча результативність виступів учнівських команд за останні роки спостерігається в 

школах №№ 20, 44, 60, 90, 91, 112, 77, 114. 

Стабільно високі результати демонструють учні на олімпіадах з економіки, біології, хімії, 

інформаційних технологій, російської мови та літератури. Крім того, успішно  виступили учні 

на олімпіадах з географії, української мови та літератури, астрономії, але немає жодної 

перемоги в олімпіадах з інформатики та обслуговуючої праці. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 року № 79 «Про 

внесення  змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» з  2016/2017 року  припинено 

дію освітніх округів «Сузір`я» та «Перспектива» у Слобідському районі м. Харкова. 

 

Дошкільна освіта 

83 93 106 92 75 73
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ІІІ (обласний) ІV (Всеукраїнський)



Освітній процес у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності 

Слобідського району у 2016 році здійснювався на підставі Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція), схваленого 

рішенням колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, протокол від 

04.05.2012 №5/2-2 та затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України від 22.05.2012 №615, постанов Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 «Про 

затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад» (зі змінами, внесеними 

постановами Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 №1204, від 29.07.2015 № 530), від 

12.03.2003 №306 «Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс 

«дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», загальноосвітній 

навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», (зі змінами, внесеними постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №768), Концепції Національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді, листів Міністерства освіти і науки України від 03.07.2009 №1/9–455 

«Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 №1/9–666 «Про 

організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», від 20.05.15 №1/9-249 «Щодо організації 

освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»; від 

16.06.16 №1/9-315 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 

2016/2017 навчальному році»; наказу Міністерства освіти і науки України 20.04.2015  №446 

«Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних 

навчальних закладах різних типів та форми власності»; листа Інституту інноваційних 

технологій і змісту освіти від 26.07.2010 №1.4/18–3082 «Про організовану і самостійну 

діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах», наказу Міністерства охорони здоров'я 

України від 24.03.2016 №234 «Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних 

навчальних закладів», (зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 14.04.2016 

№563/28693), власного Статуту.  

З метою реалізації  Державного стандарту дошкільної освіти, надання якісної дошкільної 

освіти, нормативного та методичного забезпечення освітнього процесу в дошкільних 

навчальних закладах району були створені умови для відповідного дидактичного забезпечення 

освітнього процесу, в роботі з дітьми використовувалися навчально-методичні, дидактичні 

посібники, рекомендовані для використання МОН України.  

У 2016 році використовувалися такі програми. 

Для реалізації інваріантної частини Базового компонента  дошкільної освіти - комплексні 

освітні програми. 

 

 Комплексні програми: ДНЗ № 

«Дитина», освітня програма для дітей від 2 до 7 років  

(наук. кер. проекту – Огнев`юк В. О., авт. колектив – 

Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л., Богданець-Білоскаленко 

Н. І. та ін.) – нова редакція 2015 року; 

34,114,146,160,263,266,289,296,300,3

35,337,348,362,458,461,НВК112; 

приватні заклади: ХПДНЗ «Центр 

розвитку дітей «Гармонія», ХПНВК 

«Ліцей Шаалавім», ХПДНЗ 

«Солнишко» 

 «Я у Світі», програма розвитку дитини дошкільного 

віку (наук. кер. – Кононко О. Л.). – нова редакція 2014 

року; 

355 

 «Впевнений старт», програма розвитку дітей 

старшого дошкільного віку  (авт. кол. – Андрієтті О. 

О., Голубович О. П. та ін.) – чинна до кінця 

навчального року; 

ХПДНЗ «Центр розвитку дітей 

«Гармонія» 

 

Для реалізації варіативної частини Базового компонента дошкільної освіти - парціальні 

освітні програми. 



Парціальні програми: ДНЗ № 

«Україна – моя Батьківщина», програма національно-

патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт. 

– Кичата І. І., Каплуновська О. М., Палець Ю.М.; за 

наукового редагування Рейпольської О. Д.); 

34,114,160,263,266,289,300,335, 337, 

348,355,362,458,461,НВК№112, 

ХПДНЗ «Солнишко» 

«Англійська мова для дітей дошкільного віку», 

програма та методичні рекомендації (заг. ред. – 

Низковська О.В., авт. – Кулікова І. А., Шкваріна 

Т.М.) 

335, ХПДНЗ «Солнишко» 

«Радість творчості», програма художньо-естетичного 

розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт. – 

Борщ Р. М., Самойлик Д. В.) – чинна до кінця 

навчального року; 

146,263,289,300,335,355,362, 

458,461,НВК №112,  

ХПДНЗ «Солнишко» 

«Грайлик», програма з організації театралізованої 

діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. -  

Березіна О. М., Гніровська О. З.,  Линник Т. А.).; 

114,160,296,300,337,461,НВК №112 

«Скарбниця моралі», програма з морального 

виховання дітей дошкільного віку (авт. – Лохвицька 

Л.В.); 

146,266,337,348,362, 

ХПДНЗ «Солнишко» 

«Про себе треба знати, про себе треба дбати», 

програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності 

дітей віком від 3 до 6 років  (авт. – Лохвицька Л. В.); 

34,114,146,160,263,266,289,296,300, 

335,348,355,362,458,461,НВК №112, 

ХПДНЗ «Солнишко» 

«Казкова фізкультура»,  програма з фізичного 

виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. - 

Єфименко М. М.); 

34,362,458 

 «Дитяча хореографія» (авт. – Шевчук А.С.); 296,335 

«Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота 

з дітьми старшого дошкільного віку» (авт. – 

Малашевська І. А., Демидова С. К.); 

263,266 

            
    З метою програмно-методичного забезпечення освітнього процесу з дітьми раннього і 

дошкільного віку, які мають особливі потреби, використовувалися в роботі наступні програми. 

 

Програми для роботи з дітьми, які мають особливі 

освітні потреби: 

ДНЗ №  

Програма розвитку дітей дошкільного віку зі 

спектром аутичних порушень    (авт. - 

Шульженко Д. І., Островська К.О., Рибак Ю.В. та ін.); 

266 

Програма розвитку дітей дошкільного віку з 

порушеннями опорно-рухового апарату ( заг. ред. 

Шевцової А. Г.); 

34 

Програма розвитку дітей дошкільного віку із 

затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років 

«Віконечко» (за заг. ред. - Сак Т. В.); 

266 

Програма розвитку дітей дошкільного віку з важкими 

порушеннями зору  (авт. - Гудим І. М. та ін); 

160 



Програмно-методичний комплекс «Корекційне 

навчання з розвитку мовлення дітей старшого 

дошкільного віку із фонетико-фонематичним 

недорозвитком мовлення»  ( авт. - Бартєнєва Л. І. );  

362,458 

Програмно-методичний комплекс «Корекційне 

навчання з розвитку мовлення дітей старшого 

дошкільного віку із загальним недорозвитком 

мовлення» (авт. – Рібцун Ю. В.); 

362,458 

 
     Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її інноваційного розвитку у 

2016 році педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів району спрямовували свою 

діяльність на переосмислення розвивальних, виховних і навчальних завдань, використання 

особистісно орієнтованого підходу до розвитку кожної дитини, розвитку вільної, креативної, 

комунікабельної, різнобічно розвиненої, оптимістично та патріотично налаштованої 

особистості, здатної розв’язувати нестандартні завдання. 

Ключовими пріоритетами змістового наповнення освітнього процесу у 2016  році були 

такі: 

 національно-патріотичне виховання;   

 економічне виховання; 

 формування у вихованців навичок спілкування і ефективної взаємодії з іншими 

дітьми, дорослими людьми;  

 музичне виховання; 

 творча гра (сюжетно-рольова, конструкторсько-будівельна, театралізація, 

драматизація) як засіб освітнього впливу на дитячу особистість. 

Для реалізації зазначених завдань педагогічними колективами ДНЗ використовувався 

широкий спектр засобів освітнього впливу (різні види ігор, художня література, природа, 

фізичні вправи, образотворче, музичне мистецтво тощо) в процесі провідних та інших 

специфічних для кожної вікової категорії дітей видів діяльності (емоційне спілкування, ігрова, 

рухова, пізнавальна, мовленнєва, образотворча, музична діяльність). 

Організація життєдіяльніості дітей проводилася з урахуванням освітніх змістових ліній з 

метою забезпечення належного рівня соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку. 

Особлива увага приділялася мотивації предметно-практичної діяльності дітей, поступовому 

формуванню мотивів соціально-морального, ціннісного, пізнавального, естетичного характеру.  

Забезпечувалася відповідність планування освітнього процесу до вимог чинних 

нормативних документів, методичних рекомендацій з використанням звичних для педагогів 

підходів до планування та організації життєдіяльності дітей. 

З метою поліпшення якості освітнього процесу, поглиблення змісту дошкільної освіти 

дошкільні навчальні заклади працюють за пріоритетними напрямами: фізкультурно-оздоровчий 

та валеологічний (ДНЗ №№34, 266), логіко-математичний (ДНЗ №№146,289), художньо-

естетичний (ДНЗ №№263, 300), гуманітарний (ДНЗ №№ 160, 355, 362, 458, 461), еколого-

природничий (ДНЗ №№ 296, 348) та народознавчий (ДНЗ №№ 114, 335). У Слобідському 

районі здійснюється система організаційно-методичних заходів для забезпечення умов 

здобуття дітьми 5-річного віку обов’язкової дошкільної освіти.  

В центрі уваги педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів перебувало 

забезпечення формування у кожної дитини перед вступом до школи готовності до шкільного 

життя; створення передумов для її безболісної адаптації до нового соціального середовища.  

Протягом року в роботі зі старшими дошкільниками особлива увага надавалася 

посиленню ціннісних аспектів виховного значення та забезпеченню наступності в роботі 

дошкільного навчального закладу і початкової школи з реалізації завдань духовного, 

патріотичного, трудового виховання. 

Ці завдання дієво вирішувалися під час співробітництва між педагогами дошкільних 

навчальних закладів і вчителями початкових класів  за трьома напрямами:  



 інформаційно-просвітницьким (ознайомлення із завданнями здійснення наступності в 

роботі з дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку); 

 методичним (ознайомлення зі змістом, формами та методами  освітньої роботи в 

дошкільних навчальних закладах і початковій школі); 

 практичним (організація виховних заходів за участю старших дошкільників та 

молодших школярів). 
 Разом із тим, у наступному році необхідно продовжити роботу щодо рішення наступних питань: 

 зорієнтувати педагогів, які працюють зі старшими дошкільниками, на реалізацію таких основних завдань: 

формування основ базових якостей дошкільника, виховання різних форм активності дитини (фізична, 

мовленнєва, пізнавальна, художня, емоційно-ціннісна, соціально-моральна, креативна); створення умов 

для розвитку основних видів діяльності дошкільника (ігрова, предметно-практична, навчальна 

комунікативна); 

 підвищити якість роботи РМО вихователів ДНЗ та учителів початкової школи, 

забезпечити під час проведення засідань РМО вивчення Базового компонента 

дошкільної освіти (нова редакція), Державного стандарту початкової загальної середньої 

освіти, вивчення поняття «готовність дитини до школи» відповідно до сучасних позицій 

психолого-педагогічної науки, обговорення проблем і шляхів її формування; 

 забезпечити залучення вчителів початкових класів, які здійснюватимуть підготовку 

майбутніх першокласників до школи, до системи методичних заходів з дітьми старшого 

дошкільного віку, з метою вдосконалення їх змісту та пошуку ефективних форм роботи; 

 сприяти підвищенню якості роботи з батьками майбутніх першокласників через 

урізноманітнення форм роботи з ними; забезпечення участі батьків у щорічних 

регіональних Інтернет-зборах для батьків майбутніх першокласників. 

Упродовж 2016 року організаційно-методична робота в районі була спрямована на 

підтримку необхідного рівня професійної компетентності педагогічних працівників, 

опанування новітніх ідей, інноваційних технологій, методів, які характеризують процеси 

реформування в дошкільній  освіті, та підпорядкована реалізації проблеми: «Створення умов 

для особистісного зростання кожної дитини в умовах реалізації Базового компонента 

дошкільної освіти України». 

 Одним із основних чинників, що впливають на якість освіти, є рівень професійної 

компетентності педагогів. Для підвищення професійної майстерності педагогів та інших 

працівників використовувалися різнопланові форми роботи інтерактивної взаємодії дорослих 

суб`єктів освітнього процесу: педагогічні ради, консультації, семінари, майстер-класи, 

практичні тренінги, круглі столи, творчі лабораторії, інтерактивні ділові ігри, в тому числі із 

застосуванням Інтернет-ресурсів, оформлення тематичних стендів, проведення конкурсів-

оглядів, облаштування виставок. 

 Найпоширенішою формою роботи з педагогічними працівниками з питань підвищення 

педагогічної майстерності є районні методичні об’єднання (далі РМО).  

 У 2016 році функціонували 7 РМО для різних категорій педагогічних працівників: 

завідувачів, вихователів дошкільних навчальних закладів за різними віковими групами, 

вихователів груп раннього віку, музичних керівників ДНЗ; організовано роботу РМО для 

медичних сестер старших; проведено 26 засідань РМО. 

           Виходячи із пріоритетних завдань, враховуючи результати анкетування і запити 

педагогічних працівників була визначена наступна тематика районних методичних об’єднань. 

Методичне об’єднання для завідувачів ДНЗ: «Підвищення ефективності управлінської 

діяльності керівника в умовах реалізації   основних концептуальних положень Базового 

компонента дошкільної освіти» 

Методичне об’єднання для вихователів-методистів ДНЗ: «Організаційно-методичні 

аспекти реалізації особистісно орієнтованого та диференційного підходу в роботі з 

педагогічними працівниками» 

Методичне об’єднання для вихователів груп дітей молодшого дошкільного віку (3-го 

р.ж. та 4-го р.ж.): «Створення умов для сенсорно-пізнавального розвитку у процесі 

навчально-пізнавальної діяльності дітей молодшого дошкільного віку» 



Методичне об’єднання для вихователів груп дітей дошкільного віку (5-й р.ж. та 6-й 

р.ж.): «Забезпечення сучасних підходів до організації дитячої життєдіяльності дошкільників у 

дошкільному навчальному закладі» 

Методичне об’єднання для музичних керівників ДНЗ: «Реалізація вимог комплексних та 

парціальних програм: форми музично-естетичного виховання дошкільників» 

Методичне об’єднання для медичних сестер старших: «Сучасні підходи до організації 

медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах». 

    У практиці роботи методичних об'єднань найбільш активно використовуються такі 

форми роботи: семінари-практикуми, проблемні семінари, ділові ігри, «круглі столи», диспути, 

аналізи педагогічних ситуацій та вирішення педагогічних завдань, творчі звіти педагогів, 

педагогічні аукціони, педагогічні вітальні, методичні діалоги та інші дієві форми та види 

роботи; особлива увага приділялася наданню адресної консультативної допомоги. 

Під час проведення засідань РМО проводиться вивчення нормативно-правових 

документів щодо організації навчально-виховного процесу; заслуховуються і обговорюються 

доповіді з актуальних питань розвитку, навчання і виховання дошкільників, доповіді педагогів, 

які пройшли курси підвищення кваліфікації; розгляд новинок психолого-педагогічної та 

методичної літератури; аналізуються заняття, заходи, якість знань, умінь та навичок 

дошкільників; планується і аналізується робота з дітьми з ознаками обдарованості; останнім 

часом активізувалася організація роботи з дітьми з особливими потребами. 

    Керівники районних методичних об’єднань організували належну роботу з 

педагогічними кадрами шляхом надання більшості засідань практичного характеру з 

опануванням новітніх методик, впровадженням інформаційно-комп'ютерних технологій, 

застосуванням активних та інтерактивних технологій, спрямованих на вдосконалення та 

збагачення знань педагогів. Основні зусилля було зосереджено на наданні реальної, дієвої 

допомоги педагогам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої 

атмосфери, сприятливого морально-психологічного клімату, які спонукають до пошуку 

ефективних підходів до організації педагогічної праці, дієвому втіленню інновацій, оптимізації 

навчально-виховного процесу. 

    Протягом 2016 року питання якості РМО педагогічних працівників дошкільних 

навчальних закладів знаходилося у центрі уваги районної методичної служби: вивчався стан 

організації роботи РМО педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів та 

надавалася методична допомога керівникам з питань їх діяльності.  

       У результаті такої взаємодії існує можливість удосконалювати форми роботи з кадрами. 

    Виходячи з цього, окрім традиційних форм роботи протягом 2016 року з педагогами 

було організовано методичну роботу, побудовану на засадах диференційованого підходу. А 

саме:  

 семінар-практикум: «Реалізація широкого спектру засобів освітнього впливу в умовах 

реалізації завдань патріотичного виховання дошкільників»; 

 семінар-практикум: «Сучасні підходи до формування комунікативно-мовленнєвих 

якостей дітей дошкільного віку»; 

 школа педагогічної майстерності: «Формування основ здорового способу життя 

дошкільників в умовах організованої та самостійної діяльності». 

Уся проведена робота була спланована з урахуванням запитів педагогів, їхньої 

кваліфікаційної категорії, професійного та освітнього рівня, віку дітей, з якими вони працюють 

та орієнтована на вирішення наступних питань:  

 формування в педагогів особистісних мотивів професійного зростання та підвищення 

кваліфікації;  

 удосконалення методик проведення різних видів занять; 

 упровадження в педагогічну практику інноваційних підходів та стимулювання 

дослідницької діяльності;  

 вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду; вироблення єдиних 

вимог до оцінки результатів професійної діяльності; 

  формування в педагогів уміння планувати, аналізувати й прогнозувати результати 

власної діяльності. 



Слід зазначити, що рівень організації та проведення усіх методичних заходів відповідали 

достатньому та високому методичним рівням. Педагогічні колективи, на базі яких були 

організовані методичні заходи, демонстрували високий рівень володіння  методикою 

дошкільного навчання та виховання, ділилися досвідом своєї роботи з колегами. 

    Разом з тим, результати вивчення досвіду роботи РМО та інших форм методичної 

роботи, визначення рівня розуміння їх керівниками та педагогами суті особистсіно орієнтованої 

дошкільної освіти дали можливість виявити причини виникнення проблем при організації 

освітнього процесу: 

 потребує більшої уваги цільова спрямованість діяльності РМО на   демонстрацію 

широкого спектру засобів освітнього впливу на дошкільників; 

 підвищення якості роботи РМО вихователів ДНЗ відповідно до сучасних позицій 

психолого-педагогічної науки, обговорення проблем і шляхів її формування; 
  необхідність активізації творчого потенціалу педагогів, стимулювання їх до професійного саморозвитку й 

самоосвіти; 

 забезпечення якісного рівня формування у педагогічних кадрів навичок використання інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі. 

   Підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів здійснюється на 

курсах підвищення кваліфікації при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» на кафедрі управління якістю 

освіти, кафедрі методики дошкільної та початкової освіти, секції розвивального навчання. 

  У 2016 році курси підвищення кваліфікації пройшли 54 педагогів-дошкільників різних категорій. 

Вихователі дошкільних навчальних закладів у межах навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації брали 

активну участь у виконані різноманітних творчих завдань, моніторингових дослідженнях. 

 Дошкільні навчальні заклади району традиційно співпрацюють із вищими навчальними 

закладами: Харківським гуманітарно-педагогічним інститутом; Харківським національним 

педагогічним університетом ім. Г.С.Сковороди. На базі ДНЗ №№34, 263, 266, 296, 300, 335, 337, 

458 організована змістовна, на високому методичному рівні педагогічна практика студентів. 

     Основою оновлення педагогічного процесу у дошкільному закладі є інноваційна діяльність. 

Усі дошкільні заклади району працюють в руслі сучасних освітніх технологій. Орієнтир у 

інноваційній діяльності педагогів – нова редакція Базового компоненту дошкільної освіти 

України, у якому визначено вимоги до рівня розвиненості, вихованості та навченості дитини 

6(7) років перед вступом до школи; визнано необхідність зміни знаннєвої орієнтації при 

організації педагогічного процесу на особистісно-ціннісну та його узгодження із новим 

Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 20.04.2011 №462.  

    Педагогічні колективи ДНЗ виступають як виконавці та раціоналізатори педагогічної 

діяльності. Вони активно застосовують нові підходи у педагогічній практиці, відтворюючи або 

модернізуючи їх на рівні закладу, враховуючи специфіку умов, особливості віку дітей. 

    Найбільш активно використовуються наступні інноваційні технології, новації, авторські 

програми:  

 

№ 

з\п 

Назва технології, новації, авторської  програми № ДНЗ 

1 Технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка 

(«Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей») 

263,289,458 

2 Технологія розвитку творчої особистості 

Г.Альтшуллера. Теорія розв язання винахідницьких 

завдань. 

34,266,289,296,300,335,461 

3 Здоров'язберігаючі технології 266,348 

4 Методика розвитку творчих здібностей на заняттях з 

малювання, автор - Шульга Л. 

335,337 

5 Спадщина В.Сухомлинського 114,296,461 

6 Методика навчання дітей читанню «Рідна мова» 

М.Зайцева 

114,146,160,335,461 

7 Методика навчання дітей лічби «Столік» М.Зайцева 146 

8 Система музичного виховання К.Орфа 266 



9 «Виховання казкою» Л.Б.Фесюкової 263,337 

10  «Пізнаємо світ разом. Методичний конструктор»  

Н.В.Гавриш, І.Р. Кіндрат 

355 

11 Технологія психолого-педагогічного проектування. 

Т.О. Піроженко 

355 

12 Мнемотехніка. А.Чепурний 34,160,355 

13  «Калейдоскоп інформаційно-ігрової творчості дітей» 

Н.В. Гавриш. 

355 

14 «Радість розвитку» 

 Т.О. Піроженко, С.О. Ладивір, Ю.С. Манилюк 

300,458 

 

З 2013 року дошкільному навчальному закладу №266 надано статус експериментального 

навчального закладу регіонального рівня, педагоги ДНЗ залучились до проекту «Психолого-

педагогічний супровід дітей їз порушенням психофізичного розвитку в умовах інклюзивної 

освіти». 

У результаті проведеної роботи: 

 створена система психолого-педагогічної підтримки дітей з особливими освітніми 

потребами та їх батьків;  

 визначені умови для індивідуальної корекційно-розвивальної роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами та їх батьками;  

 налагоджена система взаємозв’язків між ДНЗ, де виховуються діти з особливими 

освітніми потребами, їх батьками та спеціалізованими закладами освіти. 

Педагогічні   колективи ДНЗ району - активні учасники міжнародних та регіональних 

освітніх проектів:  

 «Сприяння освіті» – проект щодо впровадження ЛЕГО – технологій з використанням 

ЛЕГО-конструктора (партнери проекту: МОН України та фонд LEGO Foundation, 

Королівство Данія) – ДНЗ №348; 

  «Вчимося жити разом» – проект щодо адаптації тимчасово переміщених дітей та їх 

батьків  (партнери проекту: МОН України, представництво дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ), громадська організація «Дитячий фонд «Здоров’я через освіту», 

Європейський Союз «Діти миру») – ДНЗ №№34, 160, 266, 296, 300, 355, 461;  

 «Упровадження інтегрованого курсу виховної спрямованості  «Культура добросусідства» 

у навчальних закладах Харківської області» – проект щодо формування стійкого інтересу 

до історії, життя, проблем мешканців Харківського регіону, країни в цілому; настанови 

на конструктивну діяльність з розвитку, вдосконалення й поліпшення життя в рідному 

краї  - ДНЗ №263. 

      Педагоги дошкільних закладів Слобідського району беруть активну участь у щорічних 

обласних ярмарках педагогічних ідей та технологій.  

Зростанню професійної активності педагогів сприяла участь у фахових конкурсах, 

виставках, фестивалях:  

 ДНЗ № 300, ХПДНЗ «Солнишко» – учасники Всеукраїнського  фестивалю-огляду 

«Калейдоскоп педагогічних ідей з екологічного виховання дошкільників»;  

 ДНЗ №266 - учасник Всеукраїнського  фестивалю-огляду на кращий досвід роботи у 

ДНЗ «Україна – рідний край»; 

 ДНЗ №266 - учасник Всеукраїнського фестивалю-огляду досвіду роботи УО та ДНЗ з 

питань організації та розвитку дошкільної освіти; 

 педагоги ДНЗ №№114, 289, 300, 355 брали участь у обласному Фестивалі-огляді освітніх 

інтернет-ресурсів та отримали 3 диплома ІІІ ст. та 1- ІІ ст. 

 Педагоги  ДНЗ мають друковані роботи, де активно популяризують власні досвіди та 

досвіди роботи своїх дошкільних закладів:  

Назва роботи 

(статті) 

Автор  

(П.І.Б., посада) 

Де робота надрукована 

1. Розвиток 

пізнавальних 

Войченко Н.О., 

вихователь 

Цивілізаційний поступ сучасної освіти і науки: 

матеріали VІІ науково-практичної конференції 



здібностей в умовах 

дошкільного 

навчального закладу 

засобами проблемних 

завдань 

ДНЗ №266 магістрантів ХНПУ імені Г.С. Сковороди (23-24 

лютого 2016 р., м. Харків) / за заг. ред. проф. 

О.А. Андрущенко. –  У 2-х ч. – Ч. І. – Харків: 

ХНПУ, 2016. – 183 с. 

2. Актуальні питання 

підготовки майбутніх 

вихователів ДНЗ до 

роботи з батьками 

вихованців 

Корнієнко Т.В., 

вихователь 

ДНЗ №266 

Цивілізаційний поступ сучасної освіти і науки: 

матеріали VІІ науково-практичної конференції 

магістрантів ХНПУ імені Г.С. Сковороди (23-24 

лютого 2016 р., м. Харків) / за заг. ред. проф. 

О.А. Андрущенко. –  У 2-х ч. – Ч. І. – Харків: 

ХНПУ, 2016. – 183 с. 

3. Спрямування 

майбутніх виховате-

лів до розвитку 

пізнавальних здібнос-

тей дітей у середній 

групі дошкіль-ного 

навчального закладу 

засобами проблемних 

завдань 

Войченко Н.О., 

вихователь 

ДНЗ №266 

«Дошкільна освіта у сучасному освітньому 

просторі: актуальні проблеми , досвід, 

інновації». Частина І: Статті ІІ Всеукраїнської 

науково- практичної конференції (8-9 квітня 

2016 р. м. Харків,Україна) Харківський 

національний педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди. – 

Харків, 2016. – 271с. 

4. Підготовка 

майбутніх 

вихователів ДНЗ  до 

роботи з сім’єю 

дитини дошкільного 

віку 

Корнієнко Т.В., 

вихователь 

ДНЗ №266 

«Дошкільна освіта у сучасному освітньому 

просторі: актуальні проблеми , досвід, 

інновації». Частина І: Статті ІІ Все-української 

науково- практичної конференції (8-9 квітня 

2016 р. м. Харків,Україна) Харківський 

національний педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди. – 

Харків, 2016. – 271с. 

5. Психологічний 

супровід проведення 

роботи з 

валеологічного 

виховання дітей 

дошкільного віку із 

затримкою 

психічного розвитку 

Глущенко Г.В.,   

практичний 

психолог 

ДНЗ №266 

«Сучасні наукові дослідження у психології та 

педагогіці – прогрес майбутнього: Збірник 

наукових робіт учасників міжнародної науково-

практичної конференції: (20-21 травня 2016 р., 

м. Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 

2016. –  

104 с. 

6. Валеологічна освіта 

дітей дошкільного 

віку із затримкою 

психічного розвитку 

Котелевець 

М.М., 

вчитель-

дефектолог 

ДНЗ №266 

«Сучасні наукові дослідження у психології та 

педагогіці – прогрес майбутнього: Збірник 

наукових робіт учасників міжнародної науково-

практичної конференції: (20-21 травня 2016 р., 

м. Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 

2016. –  

104 с. 

7.Формування 

естетичної  культури 

майбутніх  

вихователів 

дошкільних 

навчальних закладів 

засобами 

комплексних завдань 

Зозуля Н.О., 

вихователь- 

методист ДНЗ 

№289 

Цивілізаційний поступ сучасної освіти і науки: 

матеріали VІІ науково-практичної конференції 

магістрантів ХНПУ імені Г.С. Сковороди (23-24 

лютого 2016 р., м. Харків) / за заг. ред. проф. 

О.А. Андрущенко. –  У 2-х ч. – Ч. І. – Харків: 

ХНПУ, 2016. – 183 с. 

8.Виховання в 

дошкільників 

інтересу до народної 

іграшки засобами 

Потебенко 

О.А., 

вихователь-

методист  

«Джерело педагогічних інновацій» ХАНО 

(випуск №2 (14), 2016 р.) 



музейної педагогіки ДНЗ №355 

 

Згідно з Положенням про районний (міський) методичний кабінет (центр) (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 08.12.2008 п. 2.3.2.) однією з організаційних функцій 

методичних кабінетів є діагностична функція, яка передбачає систематичний моніторинг 

навчально-виховного процесу та професійного рівня педагогічних працівників. У Методичному 

центрі наявні узагальнені статистичні дані, матеріали моніторингових досліджень, які 

використовуються у подальшій роботі. 

Підвищенню ефективності навчально-виховного процесу певною мірою сприяють 

моніторингові дослідження якості освіти, до проведення яких залучаються педагоги-

професіонали. Протягом  2016 року забезпечено організаційно-методичну підтримку 

проведення  моніторингових досліджень стану й розвитку системи освіти дітей старшого 

дошкільного віку; моніторингу готовності дітей шестирічного віку до навчання у школі. 

Узагальненні результати  визначення рівня компетентності дітей старшого дошкільного 

віку за освітніми лініями свідчать про те, що: 

 найбільш сформовані компетентності  засвоєння програмових вимог Базового компонента 

належать таким освітнім лініям, як «Особистість дитини» - 94% , «Гра дитини»- 98%, « 

Дитина у природному довкіллі» -92%, «Дитина в соціумі» - 89%, «Сенсорно-пізнавальний 

розвиток дитини» - 93%; 

 менші  показники належать  освітнім лініям з «Мовлення дитини» - 80% та «Дитина у 

світі культури» - 86%. 

 Враховуючи результати моніторингових досліджень, вихователям дошкільних навчальних 

закладів необхідно активізувати роботу із соціально-культурного розвитку та художньо-

мовленнєвої діяльності дітей як основи пізнавального розвитку дитини. 

Дошкільні навчальні заклади Слобідського району відкриті до спілкування, 

представники дошкільних закладів приймають активну участь у організаційно-методичних 

заходах району, міста і області: 

 

Назва заходу Учасник (П.І.Б., посада) 

Міський семінар.  

Школа новопризначених керівників ДНЗ  

м. Харкова (щомісяця) 

Керівники ДНЗ №№ 335, 348, 362 

Обласний науково-практичний семінар для 

вчителів-логопедів за темою: «Діагностика 

та корекційно- розвиткова  робота з дітьми, 

які мають дизартричні порушення» 

Слюсар К.М., вчитель-логопед, 

Переберіна І.А., вчитель-логопед, 

 ДНЗ №458 

Засідання Всеукраїнської громадської 

організації «Асоціація працівників 

дошкільної освіти» 

Волкова І.В., завідувач ДНЗ №114, 

Воробйова О.С., завідувач ДНЗ №348 

Районний семінар-практикум  в рамках 

підготовки до проведення «Тижня безпеки 

дитини». 

завідувачі ДНЗ району 

Засідання інтервізійної групи практичних 

психологів, вчителів-дефектологів базі 

Харківської обласної медико-педагогічної 

комісії 

 Бутрик А.В., практичний психолог ХПДНЗ 

«Солнишко»;  

Котелевець М.М., вчитель-дефектолог ДНЗ 

№266 

Вчителі-логопеди ДНЗ №№362, 458 

Міський семінар для методистів 

методичних центрів Управлінь освіти 

«Розвиток професійної компетентності 

педагога ДНЗ» 

Іпатова О.В., вихователь-методист та 

Макаренко О.В. вихователь ХПДНЗ 

«Солнишко» 

Всеукраїнський форум «Охорона праці у 

навчальному закладі» 

Волкова І.В., завідувач ДНЗ №114, 

Воробйова О.С., завідувач ДНЗ №348 

Вебінар присвячений проведенню роботі з Кузьменко О.О., вихователь-методист ДНЗ 



педагогічними кадрами (на базі КВНЗ 

«ХАНО») 

№266 

 

Одним із кроків на шляху до впровадження у навчально-виховний процес дошкільних 

навчальних закладів інформаційних технологій є продовження активної роботи щодо створення 

єдиного інформаційного простору за допомогою комплексу «Харківська міська освітня мережа. 

Інформаційна система управління освітою», «Курс: Дошкілля».  

Протягом року проводилась робота щодо ведення єдиної бази даних дитячої дошкільної 

установи, управління процесами, обліку дітей дошкільного віку. Використання новітніх 

інтелектуальних методів представлення даних сприяло покращенню ефективності роботи ДНЗ, 

створенню комфортніших умов для плідної роботи персоналу.  

Проте, поряд із здобутками та досягненнями в методичній роботі дошкільних навчальних 

закладів  району є невирішені питання і проблеми, над якими слід працювати у наступному 

році.  

  Пріоритетним напрямком методичної роботи у дошкільних навчальних закладах на 2017 рік 
буде формування професійних компетенцій педагогічних працівників. 

Робота  буде спрямована на: 

 удосконалення структури методичної роботи з різними категоріями педпрацівників на 

основі диференційованого підходу, поєднання традиційних та нетрадиційних форм 

методичної роботи, широке використання нових освітніх технологій; 

 координацію спільної  діяльності керівників районних методичних об’єднань та 

вихователів-методистів ДНЗ щодо вивчення, узагальнення, поширення, впровадження 

ефективного педагогічного досвіду педагогічних кадрів, реалізацію їх творчого 

потенціалу, більш широкого висвітлення досвіду, творчих знахідок освітян району у 

фахових виданнях; 

 виявлення та підтримку творчо працюючих педагогів та підготовку їх до участі у 

фахових конкурсах;  

 удосконалення організаційно-методичного супроводу різних видів моніторингу якості 

дошкільної освіти; 

 оптимізацію роботи щодо створення організаційно-педагогічних умов для розвитку 

інноваційного освітнього простору, збільшення кількості об'єктів та підвищення якості 

інноваційної діяльності;  

 розширення сфери освітніх послуг для дітей дошкільного віку (реалізація варіативної 

складової Базового компонента дошкільної освіти); 

 

Позашкільна освіта 

 
У системі освіти Слобідського району функціонує  3 позашкільні навчальні заклади 

(Станція юних техніків № 3, Центр дитячої та юнацької творчості № 4, Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа № 6).  

За останні чотири роки збережено мережу позашкільних навчальних закладів району. 

Кількість позашкільних навчальних закладів (в них вихованців) 

- по району 

Назва ПНЗ Кількість 

вихованців у 

2012/2013 н.р. 

Кількість 

вихованців 

у 2013/2014 

н.р. 

Кількість 

вихованців у 

2014/2015 н.р. 

Кількість 

вихованців у 

2015/2016 н.р. 

Динамика 

кількості 

вихованців  

ЦДЮТ № 4 1561 1600 1600 1600 +39 

СЮТ № 3 720 720 777 777 +57 

КДЮСШ № 6 907 927 927 927 +27 

-  



- Охоплення позашкільною освітою (в ПНЗ) дітей та підлітків 

-  по Слобідському району 

Вихованці гуртків науково-технічного напряму демонструють свої технологічні уміння та 

навички у міських змаганнях з початкового технічного моделювання серед учнів молодшого 

шкільного віку, які традиційно проходять на базі СЮТ № 3 у період весняних шкільних 

канікул.  

У 2015/2016 н.р. скарбничка перемог юних комінтернівців поповнилась у командній 

першості І-м місцем.  

За останній рік підготовлено: кандидатів у майстри спорту - 11, 1-их дорослих розрядів – 3, 2-

3–іх та юнацьких розрядів – 115. 

Досягнення вихованців ПНЗ Слобідського району 

 за 2016 рік  

Рівень заходів Міський  Обласний  Всеукраїнський Міжнародний 

ПНЗ району заходи нагород

и 

заходи нагороди заходи нагороди заходи нагороди 

ЦДЮТ № 4 24 31 33 75 21 86 12 46 

СЮТ № 3 9 20 12 21 5 11 0 0 

КДЮСШ № 6 33 175 28 148 12 134 5 18 

Усього 66 226 73 244 38 231 17 64 

 
Соціально – психологічнийсупровід НВП 

 
Психологічна служба є складовою частиною державної системи охорони психічного 

здоров’я молодих громадян України. Вона діє з метою психологічного забезпечення та 

підвищення  ефективності педагогічного процесу, захисту психічного здоров’я  і соціального 

благополуччя усіх учасників навчально-виховного процесу.  

У своїй діяльності психологічна служба району керується: Конституцією України, 

Декларацією про права людини, Конвенцією ООН про права дитини, Законами  України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», 

«Положенням про психологічну службу системи освіти України», Етичним кодексом 

психолога, враховуючи пріоритетні напрями науково-методичної роботи КВНЗ «Харківська 

академія неперервної освіти», Науково-методичного педагогічного центру Департаменту освіти 

26.50%

27.00%

27.50%

28.00%

28.50%

29.00%

29.50%

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

29.02%

28.30%

27.94%

27.64%

учнів в ПНЗ від загальної кількості



Харківської міської ради та  іншими нормативно-правовими документами, які регламентують 

діяльність щодо здійснення соціально-психологічного супроводу навчально-виховного 

процесу. 

Протягом 2016 року соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу 

здійснювали працівники психологічної служби у складі: 

- практичних психологів ДНЗ – 19 осіб; 

- практичних психологів ЗНЗ – 17осіб; 

- соціальних педагогів ЗНЗ – 9 осіб. 

Аналіз стану кадрового забезпечення працівниками психологічної служби здійснюється 

систематично – станом на початок та на кінець навчального року.  

Кадрове забезпечення працівників психологічної служби  

(показники за 2012-2016 роки) 

 

 
 

Результати моніторингових досліджень свідчать про стабільну динаміку функціонування 

та розвитку психологічної служби навчальних закладів району щодо забезпеченості 

спеціалістами із відповідною фаховою освітою згідно до нормативів чисельності (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 №616 «Про внесення змін до Положення 

про психологічну службу системи освіти України»).  

Кваліфікаційний рівень  

  (показники за 2012-2016 роки у %) 

практичних 
психологів 

 

соціальних педагогів 

 

Психологічна служба району протягом 2016 року працювала над темою «Підвищення 

якості соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу в сучасних умовах 

життя». 

  Практичні психологи та соціальні педагоги протягом року вирішували провідні завдання 

соціально-психологічного супроводу навчально-виховного процесу: 

- здійснювали діагностичну та корекційну роботу щодо адаптації учнів та дітей до нових 

умов навчально-виховного процесу; 
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- формували психологічну культуру вихованців, учнів, педагогів та батьків; 

- вивчали та корегували стосунки в дитячому та учнівському колективах; 

- здійснювали психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами, 

соціальний патронаж та захист прав вихованців та учнів; 

- допомагали учням у виборі профілю навчання та життєвого самовизначення; 

- проводили профілактично-просвітницьку роботу щодо формування навичок здорового 

способу життя, профілактики злочинності, алкоголізму, наркоманії, залежностей і шкідливих 

звичок. 

У 2016 навчальному році були проведені соціально-психологічні дослідження за 

наступними показниками: адаптація учнів 1-х класів (методика Нежнової «Бесіда про школу»; 

тестування за методикою А.Карна - Я.Йєрасика;  адаптація 5-х класів до нових умов навчально-

виховного процесу («Тест шкільної тривожності за Філіпсом»), визначення профілю навчання 

учнів при переході у старшу школу (Методика «Профіль»). 
 

 

 

- Адаптація до школи учнів 1-х класів 

 

- Адаптація до школи учнів 5-х класів 

Для визначення та вибору профілю навчання учнями при переході у старшу школу у 

2016 навчальному році були проведені психодіагностичні дослідження на предмет 

професійних уподобань учнів із урахуванням їх можливостей, схильностей, здібностей та 

інших особистісних особливостей. 
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У рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» у навчальних закладах району 

було проведено просвітницько-профілактичні заходи з протидії торгівлі людьми, 

попередження насильства, заходи до Всесвітнього дня порозуміння з ВІЛ-позитивними 

людьми та до Всесвітнього дня людей з особливими освітніми потребами.  

Протягом 2016 року у загальноосвітніх навчальних закладах району проводився Єдиний  

правовий день, під час якого приділялась увага  темам «Комп`ютерна залежність, ігроманія», 

«Профілактика ризикованої поведінки та  ВІЛ/СНІДу, табакопаління, вживання алкогольних 

напоїв, наркозалежність». 

Протягом року в районі активно працювала Школа молодого спеціаліста працівника 

психологічної служби.  

Основні теми, за якими проходили засідання Школи: 

- функціонування психологічної служби та здійснення соціально-психологічного 

супроводу навчально-виховного процесу; 

- здійснення психологічного супроводу адаптації учнів та дітей до нових умов навчання та 

виховання; 

- профілактично-просвітницька діяльність у роботі практичного психолога та соціального 

педагога; 

- здійснення психологічного супроводу  профільного та допрофільного навчання; 

- психологічний супровід дітей та учнів з потенціалом обдарованості. 

- консультування у роботі практичного психолога. 

Засідання проходили один раз на місяць із обговоренням проблемних питань на круглих 

столах, за необхідністю молодим спеціалістам надавалися індивідуальні консультації у 

методичному центрі, здійснювався методичний вихід за окремим графіком. 

Для практичних психологів та соціальних педагогів були проведені наради, семінари, 

працювали методичні об’єднання з актуальних та проблемних питань.  

  Протягом 2016 року діяльність працівників психологічної служби району була 

спрямована на забезпечення якісними соціально-психологічними послугами всіх учасників 

навчально-виховного процесу в навчальних закладах, зорієнтована на оновлення підходів до 

організації соціально-психологічного супроводу щодо взаємодії внутрішніх структурних 

компонентів та зовнішньої взаємодії з оточенням освітнього простору. Психологічною 

службою району здійснювався пошук  та розробка матеріалів для роботи з обдарованими 

дітьми, дітьми девіантної поведінки, дітьми «групи ризику», дітьми пільгового та облікового 

контингенту, матеріали щодо психологічного супроводу профільного навчання, матеріали з 

попередження суїцидальної поведінки, матеріали щодо профілактики злочинності та 

правопорушень, матеріали щодо формування здорового способу життя.  

 На базі ХЗОШ № 151 вже 12-й рік поспіль працює гурток «Психологія». Керівник гуртка 

– Мілованова Тетяна Юріївна, практичний психолог, учитель основ здоров’я, «спеціаліст вищої 

категорії». 

  У 2016 році 5 учнів ЗНЗ району взяли участь у роботі Малої академії наук за напрямами 

«Психологія».  

  Треба зазначити, що працівники психологічної служби протягом 2016 року приймали 

участь у реалізації заходів наступних державних та регіональних програм: 

- Загальнодержавна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про 

права дитини" на період до 2016 року; 

-  Державно цільова соціальна програма підтримки сім’ї до 2016 року; 

-  Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2020 року; 

З серпня по вересень 2016 року відповідно до плану Департаменту освіти Харківської 

міської ради в районі працював «Телефон довіри».  

Цілеспрямовано та поетапно в районі здійснюється політика щодо формування 

здорового способу життя. Протягом року основною метою діяльності районної мережі Шкіл 

сприяння здоров’ю, до якої входять 19 ЗНЗ та 16 ДНЗ району, було забезпечення сучасного 

уніфікованого цілісного інформування, виховання і навчання учнів відповідальному ставленню 

до власного здоров’я у профілактичній співпраці з педагогами та батьками. 



Основними завданнями діяльності районної мережі Шкіл сприяння здоров’ю впродовж 

року були: 

         - проведення структурованої систематичної профілактичної роботи з учнями за 

допомогою профілактично-просвітницьких Програм щодо формування навичок здорового 

способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу: 

- «Профілактика ризикованої поведінки и ВІЛ/СНІДУ за проектом «Захисти себе від ВІЛ - 

серед учнів 10-11-х класів (7 педагогів–тренерів, 11 класів, 251 учень); 

- Програма «Основи здоров`я» для учнів 5-9-х класів (39 педагогів, 215 класів, 5628 

учнів).  

- Інформаційно-освітня протиалкогольна програма «Сімейна розмова» для учнів 7-9-х 

класів (1 тренер). 

- проведено вхідне та вихідне анкетування серед 7-9-х класів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 упровадження у навчально-виховний процес Державних, регіональних, місцевих 

програм, проектів та інноваційних технологій  з проблематики формування здорового  

 системне проведення профілактично-просвітницьких навчально-виховних заходів  

 

- системне проведення профілактично-просвітницьких навчально-виховних заходів щодо 

формування здорового способу життя та толерантного ставлення до ВІЛ-позитивних і хворих 

на СНІД; 

- підвищення соціальної та особистісної компетентності всіх учасників навчально-

виховного процесу. 

У межах реалізації програми здійснюється принцип охоплення сімей із дітьми 

підліткового віку та спільний розвиток навичок  здорового способу життя через сімейні 

цінності та сімейне виховання.  

Педагоги профілактично-просвітницьких програм пройшли навчання, мають сертифікати 

та входять до національної мережі та бази даних підготовлених педагогів Харківської області за 

Програмами формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу. 

В районі систематично здійснюється облік та оновлення банку даних дітей з особливими 

освітніми потребами.  

З метою надання корекційно-розвиткової та реабілітаційної допомоги дітям з особливими 

освітніми потребами дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади складають угоди про 

співпрацю зі  спеціалізованими навчальними закладами, дитячою поліклінікою №1 та із 

Харківською обласною психолого-медико-педагогічною консультацією. 

У 2017 році робота психологічної  служби району буде спрямована на : 

- забезпечення якості та доступності психологічних послуг усім учасникам навчально- 

виховного процесу шляхом оптимізації роботи психологічних служб навчальних закладів; 

- забезпечення розвитку системи профільного навчання шляхом упровадження різних форм 

організації профільного навчання в старшій школі та якісної допрофільної підготовки; 

- активізацію роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою, приділяючи особливу 

увагу дітям пільгових категорій та учням девіантної поведінки; 

- організацію надання допомоги постраждалим внутрішньо переміщеним учням і їх сім’ям в 

адаптації до нових умов проживання і навчання, дітям і сім’ям учасників АТО; 

- психологічне і соціально-педагогічне забезпечення та супровід інклюзивного навчання дітей з 

особливими освітніми потребами, консультативна і просвітницька робота з батьками таких 

дітей; 

 Профілактично-просвітницькі 

програми 
Основи 

здоров’я  

Захисти себе 

від ВІЛ 

Сімейна 

розмова 

215 

класі

в 
11 

клас

ів 
2 

кла

си 

5628  

учнів 

251 

учень 

27 

учнів 

39 

педаго

гів 

7 

педагогі

в 
1 

педагог 



- шляхи вирішення проблеми психологічної готовності випускників до зовнішнього 

незалежного оцінювання.  

- допомогу у вирішенні проблем адаптації дітей до навчального закладу  та запобігання 

конфліктам в учнівських колективах; 

- посилення профілактичної роботи щодо протидії торгівлі людьми, 

- забезпечення захисту прав і свобод дітей, створення належних соціально-психологічних умов 

для комфортного освітнього середовища та захисту честі і гідності учнів, вихованців, студентів; 

- налагодження ефективної взаємодії із спеціалістами відповідних служб (службою у справах 

дітей, центром занятості, центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді тощо) у 

забезпеченні повноцінного психологічного і соціального розвитку дітей та молоді. 

 

На підставі аналізу результатів діяльності методичного цент Управління освіти щодо 

забезпечення якісного організаційного та методичного супроводу навчально – виховного 

процесу в 2016  році  та у зв’язку із запровадженням Концепції нової української школи  

орієнтувати зміст методичної роботи у 2017 навчальному році  на реалізацію: 

 Обласної науково-методичної  теми «Формування інноваційного освітнього 

середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного 

підходу та принципу дитиноцентризма»; 

 Міської  методичної проблеми «Науково – методичний супровід процесу впровадження 

компетентнісного та діяльністного підходів у навчанні, вихованні, управлінні»; 

 Районної методичної проблеми «Підвищення професійної компетентності педагогічних 

працівників району в умовах модернізації освітнього простору»,  

та основних завдань:  
   - урізноманітнення форм організації методичної роботи з різними категоріями педагогічних 
працівників із наданням переваги практико-орієнтованим, експертно-оціночним, 
консультативним;  
- формування інноваційного, інтерактивного освітнього середовища,  реалізації в навчально-

виховній діяльності компетентнісного підходу, ціннісних засад, педагогіки партнерства, 

принципу дитиноцентризму та загальноосвітніх орієнтирів, визначених концептуальними 

основами нового стандарту; 

-  забезпеченням якості дошкільної освіти відповідно до вимог Державного стандарту 

дошкільної освіти; 

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

збереження та зміцнення здоров’я; 

-   забезпечення якості та доступності психологічних послуг для всіх учасників навчально-

виховного процесу; 

-   сприяння життєвому самовизначенню учнів через упровадження різних форм організації 

профорієнтаційної роботи та профільного навчання;  

-    орієнтація методичної роботи на підвищення професійної компетентності вчителів із метою 

забезпечення ефективності та якості уроку; 

-   посилення та урізноманітнення форм і методів національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді, формування в учнів національної ідентичності, активної громадянської позиції шляхом 

оптимальної організації виховної роботи та залучення до роботи органів учнівського 

самоврядування; 

-  забезпечення рівного доступу дітей до позашкільної освіти відповідно до їх особистісних 

потреб та потреб територіальної громади району; 

-    активізація роботи з обдарованими і талановитими дітьми, створення умов для розвитку їх 

творчих здібностей і навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти та самореалізації. 

 

Кадрове забезпечення  

Кадрова політика 



 
У 2015/2016 навчальному році навчальні заклади району усіх типів і форм власності 

працюють 2 239 працівників, з них -1 366 педагогічних працівників, 951 – вчителів .  

97,73% педагогів загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми  власності мають 

вищу педагогічну освіту, приватної-100%. 

 

У тому числі мають кваліфікаційні категорії: 

           - «спеціаліст вищої категорії»  - 432 чол. (48,4%)   

           - «спеціаліст першої категорії»  - 142 чол. (15,9 %) 

           - «спеціаліст другої категорії»            - 105 чол. (11,8 %) 

           - «спеціаліст»                                      - 206 чол. (23,1 %). 

        155 педагог загальноосвітніх навчальних закладів району (17,4 %) мають педагогічне 

звання «учитель-методист», 104 педагогів (11,7 %) – педагогічне  звання «старший учитель», 3 

вчителя (0,3 %) – почесне звання «Заслужений вчитель України», 3 вчителі (0,3 %) – почесне 

звання «Заслужений працівник освіти України». 

 

 

Дані про педагогічних працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів 
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2010 1002 962 96,0 12 1,2 28 2,8 414 41,3 202 20,2 114 11,4 124 12,4 14 

2011 957 922 96,3 10 1,1 25 2,6 417 43,6 198 20,7 112 11,7 125 13,1 34 

2012 970 925 95,4 23 2,3 22 2,3 417 43,0 167 17,2 109 11,2 124 12,8 38 

2013 952 910 95,6 14 1,4 28 3,0 413 43,4 160 16,8 109 11,5 124 13,0 42 

2014 924 890 96,3 13 1,4 21 2,3 419 45,3 152 16,4 114 12,3 144 15,6 39 

2015 955 921 96,4 13 1,3 21 2,2 422 44,2 177 18,5 111 11,6 137 14,2 43 

2016 897 863 96,2 13 1,4 21 2,3 399 44,5 163 18,2 104 11,6 130 14,5 39 

Усього педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів 897 чол., в т.ч.: 

вчителів – 943 чол., вихователів ГПД – 13 чол., педагогів-організаторів – 19 чол., практичних 

психологів – 18 чол., соціальних педагогів – 9 чол. 

          Ці показники дещо нижчі серед педагогічних працівників дошкільних навчальних  

закладів. Низький відсоток працівників з вищою освітою 184 чол. (62,4 %), мають середню 

спеціальну середню освіту 77 чол. (26,1 %), 34 чол. (11,5 %)  - базову вищу.  

 

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

Назва закладу     Вища 

категорія 

І категорія ІІ категорія Спеціаліст 

Загальноосвітні  

навчальні заклади 

44,5 18,2 11,6 24,5 

Дошкільні навчальні 

 заклади 

18,3 13,9 9,5 24,1 



Позашкільні  

навчальні заклади 

0,1% 1,8 % 2,8% 75,5 % 

Керівники закладів залучають працівників дошкільних навчальних закладів, які не мають 

відповідної фахової освіти,  до навчання у вищих навчальних закладах міста. У 2017 році у 

вищих навчальних закладах продовжували навчання 19 чол. 

У 2017 році залишилась потреба у вихователях ДНЗ (  у зв’язку  з підвищеним попитом 

населення на освітні послуги дошкільної освіти і збільшенням кількості груп у закладах).  

Протягом останніх 5 років показник кількості педагогічних працівників пенсійного віку у 

навчальних закладах тримався на рівні 15-18%. У 2016/2017 навчальному році працюють 116  

педагогів-пенсіонерів, що складає 12,2% , за останній навчальний рік показник   не змінився.  

У навчальних закладах району працюють 13 внутрішньо переміщених осіб, прийняті у 

2016 році-5. 

Знизилась плинність педагогічних кадрів і становить 11,1, що на 2,1% нижче 

попереднього року. 

    Керівні кадри та  педагогічні працівники кожні 5 років підвищують свою професійну 

компетентність на курсах підвищення кваліфікації. У 2016 році курси підвищення кваліфікації 

пройшли 239 педагогічних працівників району (100% від плану), з них по Управлінню освіти – 

4 особи, по ЗНЗ – 177 осіб, по ДНЗ – 52 особи, по ПНЗ – 6 осіб. 

Зростає рівень науково-методичної видавницької діяльності, творчості, новаторства 

педагогічних працівників району. Видано 34 методичних посібників, надруковано 36 науково-

методичних статтей, які використовуються у практиці. 

 

Колективні угоди між адміністрацією та профспілковими комітетами працівників усіх 

навчальних закладів району спрямовані на посилення їх соціального захисту. 

Усі положення колективних угод виконуються, у бюджеті району  закладено 2% на 

охорону праці відповідно до норм Закону України «Про охорону праці». 

Щорічні основні відпустки, соціальні відпустки, додаткові відпустки у зв’язку з 

навчанням, відпустки без збереження заробітної плати надаються відповідно до Закону України 

„Про відпустки”.  

З коштів профспілкового бюджету була надана матеріальна допомога 266 особам на суму 

102 450,00 грн., у тому числі   учасникам ліквідації Чорнобильської  аварії - 6 осіб на суму 2 

100,00 грн.. 

Працівників  закладів освіти.  по санаторно-курортним путівкам не оздоровлялись узвязку 

змінами у законодавстві України. В оздоровчі дитячі табори було надано 6 путівок. 

 

Аналіз стану управлінської діяльності 

 
Державна атестація навчальних закладів 

 

У 2016 була запланована та здійснена атестація 4 навчальних закладів Слобідського 

району:  

 

 

Атестований 

навчальний 

заклад (ЗНЗ, 

ПНЗ, ДНЗ)  

Термін 

проведення 

атестаційна 

експертизи  

Реквізити наказу про підсумки 

атестації закладу 

Друкований орган, в якому 

оприлюднена інформація про 

атестацію (назва, дата, №) 

ДНЗ (ясла-

садок) № 263 

15.03.2016– 

04.04.2016.  

від 12.04.2016 № 101-о/д «Про 

результати державної атестації 

комунального закладу 

«Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 263 Харківської 

міської ради» 

Сайт ДНЗ № 263 

http://dnz263.edu.kh.ua/ 

Сайт Управління освіти  

http://kominternovskiy-

ruo.edu.kh.ua/ 

(Управління - Державний 

нагляд-Атестація навчальних 

закладів-2016) 

http://dnz263.edu.kh.ua/
http://kominternovskiy-ruo.edu.kh.ua/
http://kominternovskiy-ruo.edu.kh.ua/


Рекламно-інформаційне 

видання «Премьер» 

№86 від 16.04.2016 (стор. 41, 

розділ «Образовательные 

услуги, учебные заведения») 

ХЗОШ № 95 19.09.2016– 

07.10.2016.  

від 18.10.2016 № 324-о/д «Про 

результати державної атестації 

Харківської загальноосвітньої 

школа І-ІІІ ступенів № 95 ім. 299 

Харківської стрілецької дивізії  

Харківської міської ради 

Харківської області 

Сайт ХЗОШ № 95 

http://school95.edu.kh.ua// 

Сайт Управління освіти  

http://kominternovskiy-

ruo.edu.kh.ua/ 

(Управління - Державний 

нагляд-Атестація навчальних 

закладів-2016) 

Рекламно-інформаційне 

видання «Премьер» 

№243 від 19.10.2016 (стор. 85, 

розділ «Образовательные 

услуги, учебные заведения») 

ХЗОШ № 151 21.09.2016– 

11.10.2016.  

від 19.10.2016 № 325-о/д «Про 

результати державної атестації 

Харківської загальноосвітньої 

школа І-ІІІ ступенів № 151  

Харківської міської ради 

Харківської області» 

Сайт ХЗОШ № 95 

http://school151.edu.kh.ua// 

Сайт Управління освіти  

http://kominternovskiy-

ruo.edu.kh.ua/ 

(Управління - Державний 

нагляд-Атестація навчальних 

закладів-2016) 

Рекламно-інформаційне 

видання «Премьер» 

№245 від 21.10.2016 (стор. 79, 

розділ «Разное») 

ДНЗ (ясла-

садок) № 362 

14.11.2016 - 

02.12.2016 

від 12.12.2016 № 375 о/д «Про 

результати державної атестації 

комунального закладу 

«Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) комбінованого типу 

№ 362 Харківської міської ради» 

Сайт ДНЗ № 362 

http://dnz362.edu.kh.ua/ 

Сайт Управління освіти  

http://kominternovskiy-

ruo.edu.kh.ua/ 

(Управління - Державний 

нагляд-Атестація навчальних 

закладів-2016) 

Рекламно-інформаційне 

видання «Премьер» 

№291 (6201) від 14.12.2016 

(стор. 78, розділ 

«Образовательные услуги, 

учебные заведения») 

 Терміни атестації ДНЗ № 362 були змінені у зв’язку із зі зміною типу закладу на 

комбінований. 

 

План атестації на 2017 рік 

У 2017 році заплановано провести атестацію 6 навчальних закладів: 

 

№ з/п Навчальний заклад Термін Експертна комісія 

1 ДНЗ № 34 Лютий-березень  (до 21.03.2017) районна 

2 ДНЗ № 337 Квітень-травень (до 22.06.2017) районна 

3 ХЗОШ № 102 Квітень – травень (до 22.06.2017) районна 

4 ХГ № 46 Травень (до 22.06.2017) районна 

5 ЦДТЮ № 4 Листопад-грудень (до 20.12.2017) районна 

http://school95.edu.kh.ua/
http://dnz263.edu.kh.ua/
http://dnz263.edu.kh.ua/
http://kominternovskiy-ruo.edu.kh.ua/
http://kominternovskiy-ruo.edu.kh.ua/
http://dnz263.edu.kh.ua/
http://kominternovskiy-ruo.edu.kh.ua/
http://kominternovskiy-ruo.edu.kh.ua/
http://kominternovskiy-ruo.edu.kh.ua/
http://kominternovskiy-ruo.edu.kh.ua/


 
Державне інспектування закладів 

На виконання постанов Кабінету Міністрів  України від 08.10.2012 № 910 «Про 

затвердження  критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської 

діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність 

здійснення заходів державного нагляду (контролю)», від 08.10.2012  №  911 «Про затвердження 

критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з 

надання освітніх послуг у системі позашкільної освіти та визначається періодичність 

здійснення заходів державного нагляду (контролю)», зі змінами, внесеними постановою 

Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 № 519 «Про внесення змін до постанов Кабінету 

Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 910 і 911», постанови Кабінету Міністрів України від 

28.08.2013 № 752 «Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється 

ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність 

проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм 

актів, що складаються за результатами проведення планових  (позапланових)  заходів 

державного нагляду (контролю)» Управлінням освіти узагальнено інформацію про дошкільні, 

загальноосвітні та позашкільні навчальні заклади, внесені до відповідних ступенів ризику, 

згідно зі встановленими законодавством критеріями.  

 

Ступені ризиків 

 

Навальні заклади Високий Середній Незначний 

Дошкільні 1 (ДНЗ № 362) 2 (ДНЗ № 355, ХПДНЗ 

«Гармонія» 

15 

Загальноосвітні  5 (ХЗОШ № 151, ХТЛ № 173, 

ХГ № 178, Харківський 

колегіум, Шаалавім 

16 

Позашкільні   3 

 

До навчальних закладів із високим ступенем ризиків віднесено ДНЗ № 362 (відновлення  

роботи 23.04.2014). 

До навчальних закладів із середнім ступенем ризиків віднесено ДНЗ № 355 (відновлення 

роботи з 23.06.2010); ХПДНЗ «Центр розвитку дитини «Гармонія Харківської області (04 

червня 2009 року атестований умовно); ХЗОШ № 151 (засновано 29.08.1984); ХТЛ № 173 

(засновано 16.08.1994); ХЗОШ № 178 (засновано 01.12.1995); ХПСШ «Харківський колегіум» 

(засновано 17.12.1996); ХПНВК «Ліцей Шаалавім» (засновано 08.07.1994) 

На виконання наказів Управлінням освіти від 23.03.2016 № 81 о/д та від 15.09.2016                 

№  275 о/д здійснено державний нагляд (контроль) за діяльністю дошкільних навчальних  

закладів, загальноосвітніх навчальних закладів із незначним ступенем ризику:  ДНЗ № 348 та 

ХЗОШ № 90. 

 

 

 

Робота з проведення зовнішнього незалежного оцінювання 

 

Проведена робота щодо якісної організації, підготовки та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних 

закладів району: 

Проведено наради заступників керівників з НВР - відповідальних за проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року, педагогів, які залучені в якості старших 

інструкторів, інструкторів, чергових  у пунктах тестування. 

У проведенні пробного тестування 02 та 09 квітня 2016 року взяли участь 64 педагоги, 

які працювали на посадах: 80 старших інструкторів та 10 чергових (забезпечена робота 4 

пунктів тестування протягом 2-х днів). 



З 17.03.015 по 28.03.2015 року на базі ЗНЗ №№ 20, 44, 46, 78, 82, 151 пройшли 

перепідготовку 114 старших інструктори. У Харківському регіональному центрі оцінювання 

якості освіти проходили навчання 10 педагогічних працівників. 

З метою ознайомлення учнів 11-х класів із сайтом Харківського регіонального центру 

оцінювання якості освіти, можливостями реєстрації для проходження пробного тестування 

пройшли уроки інформатики, в яких взяли участь 648 учнів 11-х класів (98,8%). За підсумками 

уроків учні надіслали листа про свою роботу до ХРЦОЯО. 

У всіх загальноосвітніх навчальних закладах пройшли батьківські збори 11-х класів. 

Батьки були ознайомлені з порядком, термінами, схемою реєстрації для участі у зовнішньому 

незалежному оцінюванні 2016 року. 

В інформаційних куточках усіх загальноосвітніх навчальних закладів була розміщена 

інформація про терміни, схеми реєстрації для проходження ЗНО 2016 року, нормативні 

документи, терміни проходження, форми підготовки, характеристики тестів, програми з усіх 

предметів.  

Інформаційні матеріали також були розміщені на сайтах загальноосвітніх навчальних 

закладів та на сайті управління. 

У пробному тестуванні взяли участь 390 чол. (59,5%) учнів 11-х класів, які обрали 688 

тестів. Реєстрація проходила за допомогою мережі Інтернет. У навчальних закладах була 

організована можливість роботи в Інтернеті, друк запрошення. 

Для учнів пільгових категорій Департаментом освіти Харківської міської ради 

організовано безкоштовне пробне тестування, в якому взяли участь 36 учнів. Управлінням 

освіти були сформовані списки учнів, надіслані запрошення. Навчальними закладами 

забезпечено супровід дітей до пунктів тестування та назад. У проведенні тестування взяли 

участь 4 педагогічні працівники району в якості персоналу пункту тестування. 

Педагогічні працівники та 165 учнів 11-х класів взяли участь в апробації тестових 

завдань з української мови, хімії, історії України, біології, математики, фізики, німецької та 

французької мов. 

Усі керівники районних методичних об’єднань взяли участь у науково-методичних 

семінарах ХРЦОЯО. За результатами нарад інформація доведена до відома вчителів-

предметників. 

 На базі ХГ № 46, ХГ № 82, ХЗОШ № 151 працювали пункти тестування, де були 

створені належні умови для учасників зовнішнього незалежного оцінювання. До режиму 

роботи цих навчальних закладів були внесені зміни.  

У 8 пунктах тестування у травні 2016 року працювали 217 педагогів, у 7 пунктах 

тестування у червні - 76 педагоги. 

Персонал пунктів тестування працював без зауважень; апеляцій на процедуру 

проведення не подано. Своєчасно забезпечувалась оперативна заміна працівників пункту 

тестування, здійснювалося оперативне інформування щодо організаційних засад проведення 

ЗНО у дні тестування. 

 17 учителів української мови та літератури, математики взяли участь у перевірці 

тестових завдань з розгорнутою відповіддю. 

У якості експертів для визначення порогового рівня «склав/не склав» були залучені 2 

особи (німецька мова, хімія). 

У зовнішньому незалежному оцінюванні взяли участь 627 учні 11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності та 19 учнів шкіл приватної 

форми власності.  



 
У тестуванні з математики взяли участь 413 

випускників 11-х класів 

 
У тестуванні з історії України взяли участь 373 

випускники 11-х класів 

 

не подолали 
пороговий 

рівень
3%

[100;120)
12%

[120;140)
15%

[140;160)
20%

[160;180)
26%

[180;200]
24%

Результати ЗНО з української мови та 
літератури за шкалою 100-200

не подолали 
поріг

5%
[100;120)

14%

[120;140)
15%

[140;160)
28%

[160;180)
24%

[180;200]
14%

Результати ЗНО з математики за 
шкалою 100-200

не подолали 
поріг

8%

[100;120)
21%

[120;140)
26%

[140;160)
17%

[160;180)
19%

[180;200]
8%

Результати ЗНО з історії України за 
шкалою 100-200 балів



У тестуванні з англійської мови взяли участь 

345 випускників 11-х класів 

 
 

Серед районів м. Харкова  Слобідський район  за pезультататами ЗНО -2016 посів : 

- з математики – ІІ місце; 

-  з української мови та літератури – ІІІ місце; 

- з англійської мови - ІV місце; 

- з історії України - ІV місце. 

  

Робота зі зверненнями громодян 

 

   Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради у 2016 році 

здійснювало роботу щодо розгляду звернень, скарг та пропозицій громадян згідно із 

законодавством України. 

    Звернення, скарги та пропозиції громадян реєструються, своєчасно доводяться начальником 

Управління до виконавців згідно вимог Інструкції з діловодства, розглядаються у необхідний 

термін. Спеціалісти Управління освіти систематично ведуть журнали обліку звернень та заяв 

громадян, здійснюють прийом громадян згідно встановленого графіка, який доступний для 

ознайомлення (наказ від 04.01.2016 №2-к/тм по Управлінню освіти адміністрації 

Комінтернівського району Харківської міської ради ).  

      Начальник та спеціалісти Управління освіти несуть персональну відповідальність за 

належне вирішення у межах своїх повноважень питань, порушених в адресованих їм зверненнях 

громадян, а також за вжиття ефективних заходів щодо запобігання виникненню підстав для 

обґрунтованих повторних звернень до органів вищого рівня. 

     Спеціалісти Управління освіти, як куратори, здійснюють регулярний контроль за роботою 

навчальних закладів району по прийому громадян та їх зверненням. 

      В Управлінні освіти ведеться робота щодо систематизації звернень громадян, проводиться 

аналіз та обговорення їх на нарадах керівників, колегіях на апаратних нарадах Управління освіти 

(постійно).  

   Відповідно до річного плану в Управлінні освіти кожний квартал проводиться аналіз роботи 

з даного питання та намічаються заходи по вдосконаленню її.  

  Протягом   2016 року до Управління освіти  надійшло  25  письмових заяв. (у   2015 року – 19).   

        Заяви розглянуті у встановлені Законом терміни та надані обґрунтовані відповіді.  

   Постійно до спеціалістів Управління освіти, методистів методичного центру, працівників 

централізованої бухгалтерії та господарчої групи Управління освіти звертаються громадяни з 

усними заявами та запитаннями. У 2016 році звернулись 1 886 чоловік  (у 2015 році – 1609 

чоловік). з них: 

не подолали 
поріг
10%

[100;120)
14%

[120;140)
19%

[140;160)
23%

[160;180)
23%

[180;200]
11%

Результати ЗНО з англійської мови 
за шкалою 100-200 балів



           Позивачі звертались з питань пояснення щодо забезпечення нормативності навчально-

виховного процесу, програмно-методичного забезпечення закладів освіти, атестації педагогічних 

працівників закладів освіти району, курсової перепідготовки педагогічних працівників, 

складання робочих навчальних планів, екстернатної форми навчання,  забезпечення 

підручниками та навчальними посібниками, передплати на періодичні видання,  проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання у 2016 році, заповнення сторінок класних журналів 

випускних класів, державної підсумкової атестації у 9-х та 11-х класах, моніторингу якості 

освіти, користування Інтернетом і електронною поштою, попередження дитячого травматизму 

під час навчально-виховного процесу, умови навчання дітей пільгового контингенту, організації 

харчування у дошкільних навчальних закладах, благоустрою дошкільних навчальних закладів, 

організації конкурсів і заходів з учнями і вчителями, набору учнів до 1 класу по мікрорайону, 

злиття 2 класів в один, відповідності випускних документів учнів особистим документам батьків, 

одержання дублікатів та видачі випускних документів, прийняття у дошкільні і загальноосвітні 

навчальні заклади, правила конкурсного прийому до закладів освіти нового типу, роз’яснення 

умов прийняття до вищих навчальних закладів, нагородження стипендіями районної і міської рад 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів, проведення міського випускного вечора, навчання за 

спецкурсами з охорони праці, надання путівок у приміські оздоровчі заклади, режиму роботи 

початкової школи, безпечного перебування дітей у школі, організації та проведення конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, вирішення конфліктних 

ситуацій між вчителями і учнями, підтвердження стажу роботи у закладах освіти району в 

минулому, володіння державною мовою на побутовому рівні для одержання громадянства 

України, надання запитів до вищих навчальних закладів міста Харкова про розподіл молодих 

спеціалістів до навчальних закладів району, нарахування заробітної плати для отримання пенсії 

та соціального захисту суб’єктів освіти, фінансування та планування бюджету навчальних 

закладів, надання субсидій і кредитів працівникам закладів освіти, здійснення виплат на випадок 

безробіття, затрати енергоресурсів, про хід ремонтних робіт закладів освіти тощо. З 1886 

звернень 637 (33 %) звернень було зареєстровано до централізованої бухгалтерії щодо надання 

довідок по заробітній платі для заповнення декларацій.  

   Консультації та роз’яснення надані заявникам у повному обсязі згідно із законодавством 

України. Питання про проведення ремонтів закладів освіти вирішуються при наявності 

фінансування з бюджету. 

  Згідно з річним планом Управлінням освіти на проведено аналіз роботи закладів освіти з 

даного питання у 2016 році. 

 У загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних закладах ведеться прийом громадян за 

графіком. Згідно  «Інструкції з ведення ділової документації» письмові та усні  звернення  

реєструються  в  журналах обліку звернень та заяв громадян.   

У 2016 році зареєстровано звернень батьків, представників вищих навчальних закладів, 

представників громадських організацій, педагогічних працівників: 

 

Заклади 

освіти 

Кількість звернень Всього 

Усні Письмові 

загальноосвітні  

навчальні заклади 

1352 317 1669 (у 2015 році – 1953) 

дошкільні  

навчальні заклади 

112 421 533 (у 2015 році – 553) 

позашкільні навчальні 

заклади 

8 12 20 (у 2015  році – 26) 

Всього: 1472 750 2222 (у 2015 році – 2532) 

 



 У 2016році у порівнянні з 2015  роком кількість звернень громадян до адміністрацій 

навчальних закладів зменшилось  на 9,2 %,  що  говорить  про  покращення роз'яснювальної 

роботи серед батьків, збільшилась  кількість зустрічей з представниками громадськості.   У 

2016 році поступали звернення до УО через електронну пошту. Відмічено також використання 

анонімних звернень.   

Усі  заяви розглянуті в необхідний термін, 98,4% вирішено остаточно, 1,6 % – частково. 

 Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178 «Про 

затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом 

та громадськістю» у травні-червні 2016 року  в усіх навчальних закладах району проведено 

звітування керівників перед педагогічним колективом та громадськістю у присутності 

кураторів (спеціалістів управління освіти). 

  До відома  спеціалістів Управління освіти  та керівників закладів освіти доводяться 

аналізи роботи зі зверненнями громадян   Департаменту освіти Харківської міської ради.  

   Звіт про роботу управління освіти та  навчальних закладів зі зверненнями громадян 

кожний рік надається до Департаменту освіти Харківської міської ради,  Адміністрації 

Слобідського району Харківської міської ради. 

Матеріально-технічне, фінансове забезпечення  

навчальних закладів району 

 
За підсумками роботи установ освіти за 2016 рік виконання бюджету склало 141898,4 

тис.грн. або 98,7 % від планових призначень  на рік ( 143845,9  тис.грн.). 

 

Найменування Відношення

видатків 2015 рік 20146 рік 2015 року до

(касові) (касові) 2014 року

(%)

Заробітна плата 89 939,2 95 876,5 1,1

та нарахування

Використання 

товарів та послуг 8 852,7 14 570,7 1,6

в т.ч. харчування 8 234,8 11 922,0 1,4

Оплата

коммунальних 30 303,9 31 407,8 1,0

послуг,  

в тому числі:

теплопостачання 26 508,1 26 872,2 1,0

вода та 686,9 844,9 1,2

водовідведення

електроенергія 2 325,4 3 676,2 1,6

Фонд всеобучу 34,6 43,4 1,3

Придбання 0,0 0,0 0,0

обладнання

Капітальный 0,0 0,0 0,0

ремонт  

Інші видатки 0,0 0,0 0,0

Всього: 129 130,4 141 898,4 1,1

Виконання кошторису (тис.грн.)

 



У 2016 році видатки з бюджету на функціонування навчальних закладів склали 

141898,4тис.грн.,що на 12768,0 тис.грн., або на 1,1% більше ніж у 2015 році (129130,4тис.грн.). 

Основну статтю витрат у бюджеті склала заробітна плата -99,8%. 

Витрати на заробітну плату з нарахуванням – 95876,5 тис.грн., що на 5937,3тис.грн,або на 1,1% 

більше у порівнянні з 2015 роком. 

Повністю реалізована ст.57 Закону України «Про освіту», передбачена на 2016 рік в 

частині виплати матеріальної допомоги на оздоровлення та грошової  винагороди за сумлінну 

працю: 

- матеріальна допомога  – 2233,1 тис.грн. 

- грошова винагорода – 877,9 тис.грн. 

 

Фінансування навчальних закладів різних типів 

Найменування видатків 2016 рік 2015 рік Відношення

2015 року до

2014 року

Школи -всього (тис.грн.) 94 023,2 85 466,0 1,1

Заробітна плата та нарахування 63 685,1 60 353,2 1,1

Комунальні видатки 20 513,9 20 067,6 1,0

Ремонтні роботи - - -

Харчування 7 594,0 4 686,2 1,6

ДНЗ -всього (тис.грн.) 42 182,3 38 151,2 1,1

Заробітна плата та нарахування 27 226,7 24 728,5 1,1

Комунальні видатки 10 250,9 9 657,1 1,1

Ремонтні роботи - - -

Харчування 4 327,9 3 548,6 1,2

Позашкільні -всього (тис.грн.) 2 667,9 2 587,5 1,0

Заробітна плата та нарахування 2 281,8 2 242,9 1,0

Комунальні видатки 379,8 339,0 1,1

Ремонтні роботи - - -

Харчування - - -

Всього по закладам (тис.грн.) 138 873,4 126 204,7 1,1

Разом по галузі "Освіта" 141 898,4 129 130,4 1,1  
 

На утримання однієї дитини у ДНЗ у 2016 році було витрачено 10996,42 грн., що на 1,1 % 

більше ніж у 2015 році (2015рік – 9989,84 грн.)., 

 

Видатки на утримання однієї дитини в ДНЗ за рахунок бюджетних коштів 

 за 2015, 2016 роки (грн.) 

 

 



на утримання однієї дитини в ЗОШ було витрачено у 2016 році  7298,97 грн., що на 1,1% 

більше ніж у 2015 році (2015 рік – 6880,66грн.)  

 

Видатки на утримання одного учня  

за рахунок бюджетних коштів  

за 2015, 2016  роки (грн.) 

 

 
 

Значна робота проведена по залученню позабюджетних коштів. Питома вага додаткових 

надходжень у 2016 році від бюджетного фінансування склала 9,6%. 

 

 
 

 На підготовку навчальних закладів району до нового навчального 2016-2017 року за 

рахунок бюджету м. Харкова та субвенції були виконані ремонтні роботи на загальну суму – 

11524,0 тис. грн., а саме: 

- замінено 339 вікон  – 26 навчальних закладів (ЗНЗ №№ 20, 44, 46, 60, 68, 77, 78, 82, 83, 

90, 91, 94, 95, 102, 112, 114, 173, 178, ДНЗ №№ 34, 114, 160, 263, 289, 348, ЦДЮТ № 4, СЮТ № 

3); 

- відремонтовано 8817 м2 покрівлі  - 17 навчальних закладів (ЗНЗ №№ 20, 44, 46, 60, 68, 

77, 82, 90, 91, 151, ДНЗ №№ 114, 146, 263, 266, 300, 335, 461); 

- відремонтовано приміщень для відкриття 3 нових груп  – 2 навчальні заклади (ДНЗ №№ 

337, 362); 

- замінено 4 прилади обліку теплової енергії  – 4 навчальні заклади (ЗНЗ № 44, ДНЗ № 

355, ЦДЮТ № 4, КДЮСШ № 6). 

- відремонтовано 4 спортивних зала  – 4 навчальні заклади (ЗНЗ №№ 60, 91, 95, 173); 

- відремонтовано 1 актовий зал  – 1 навчальний заклад (ЗНЗ № 112); 

Рік Всього
Бюджетні 

видатки

Залучені 

додаткові 

надходження

Питамо вага 

додаткових 

надходжень

(тис.грн.) (тис.грн.) (%)

2015 117842,7 129130,4 13988,9 10,8%

2016 143119,3 141898,4 13654,1 9,6%



- відремонтовано 8 систем опалення  – 8 навчальних закладів (ЗНЗ №№ 44, 68, 78, 83, 90, 

94, 114, 178); 

- відремонтовано 1 систему водопостачання  – 1 навчальний заклад (ЗНЗ № 95); 

- проведено благоустрій території  - 1 навчальний заклад (ЗНЗ № 102); 

 

Також за рахунок бюджету м. Харкова була проведена реконструкція шкільного 

стадіону в ХЗОШ № 102, встановлено 14 гімнастичних комплексів в загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладах (ЗНЗ №№ 20, 44, 68, ф.68, 77, 82, 83, 90, 91, 95, 173, 178, 

КДЮСШ № 6, ЦДЮТ № 4) та 19 дитячих ігрових майданчиків в усіх дошкільних навчальних 

закладах . 

 

Силами батьківської громадськості, педагогічними та учнівськими колективами 

проведені ремонтні роботи :  

 824 м2 покрівлі у 12 закладах (ХЗОШ №№ 60, 68, 82, 112, ф. 112, 151, 178, ДНЗ № 114, 

296, 335, 355, ЦДЮТ № 4) ; 

 харчоблоків в 30 закладах; 

 медичних кабінетів в 13 закладах (ХЗОШ №№ 20,44, 46, 60, 78, 82, 83,112, 114, ДУ №№ 

114, 289, 458, 461); 

 416 учбових кабінетів у 19 школах і 3 позашкільних закладах; 

 184 групи в 16 дитячих садках; 

 актових залів в 14 закладах (ХЗОШ №№ 44, 78, 82, 83, 95, 102, 112, 114, 151, ДНЗ №№ 

146, 263, 348, 458, СЮТ); 

 спортивних залів в 14 закладах (ХЗОШ №№ 20, 44, 46, 77, 78, 82, 83, 90, 94, 95, 102, 112, 

114, ДЮСШ); 

 коридорів, сходів в 32 закладах; 

 систем опалення в 26 закладах (ХЗОШ №№ 20, 60, 77, 82, 90, 91, 94, 95, 102, 112, ф.112, 

114, 173, 178, ДУ №№ 34, 146, 160, 263, 266,300, 335, 348,  458, 461, ЦДЮТ № 4, 

КДЮСШ № 6); 

 систем водопостачання в 23 закладах, водовідведення в 18 закладах ; 

 99 сан. вузлів в 23 закладах (ХЗОШ №№ 20, 60, 68, 77, 83, 90, 91, 94, 95, 112, 114, 151, 

173, 178, ДНЗ №№ 34, 263, 266, 300, 335, 348, 458, 461, КДЮСШ № 6); 

 1133 м2 фасадів в 21 закладі (ХЗОШ №№ 44, 60, 68, 77, 78, 82, 83, 90, 91, 95, 112, 114, 

173, ДНЗ №№ 160, 266, 335, 362, 458, ЦДЮТ № 4, ДЮСШ № 6, СЮТ № 3); 

 2511 м.п. цоколя в 33 закладах (ХЗОШ №№ 20, 44, 46, 60, 68, 77, 78, 82, 83, 90, 91, 94, 

95, 102, 112, ф.112, 151, 173, ДНЗ №№ 34, 114, 160, 263, 266, 289, 296, 300, 335, 355, 362, 

458, 461, КДЮСШ № 6, СЮТ № 3); 

 2751 м.п. огорожі в 23 закладах (ХЗОШ №№ 20, 60, 78, 82, 83, 90, 94, 112, ф.112, 151, 

173, 178, ДУ №№ 160, 263, 289, 296, 335, 348, 355, 362, 458, 461, СЮТ № 3); 

 електричних мереж в 18 закладах (ХЗОШ №№ 20, 60, 68, 77, 82, 83, 90, 91, 94, 95, 102, 

114, 151, ДНЗ №№ 34, 263, 300, 335, СЮТ № 3); 

 проведені роботи по благоустрою територій в усіх закладах (асфальтування територій, 

встановлення нових и ремонт старих павільйонів, пісочниць, малих форм, спил та 

кронування дерев тощо); 

 роботи по протипожежним заходам в 37 закладах : 

-  перевірка і випробування внутрішніх пожежних кранів, рукавів та пожежних 

гідрантів у кількості 50 шт. 

- придбання вогнегасників у кількості 26 шт.; 



- технічне обслуговування вогнегасників у кількості 165 шт.; 

- чистка вентиляційних каналів; 

- виміри опору ізоляції; 

- навчання посадових осіб з протипожежної безпеки; 

- інші роботи (встановлення протипожежних дверей, оновлення наочної агітації, 

виписування періодичних видань на протипожежну тематику, придбання знаків з 

протипожежної безпеки, встановлення дзвінків протипожежної сигналізації, 

встановлення покажчиків «ВИХІД», придбання засобів індивідуального захисту, 

придбання та заміна пожежних ящиків). 

 

ПОПОВНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА ПОСЛУГИ 

 

За рахунок бюджету м. Харкова  було придбано: 

- 22 комп’ютера 

-  33 од. технологічного обладнання для їдалень (13 навчальних закладів); 

- комплекти меблів для 3 - х груп (ДНЗ № 337, 362); 

- шкільні дошки (5 навчальних закладів -  15 шт.) 

- канцелярські товари; 

- господарчі товари та інвентар; 

- миючі та дезінфікуючі засоби; 

- крейда тощо 

 

Виконані послуги по: 

- вимірам опору ізоляції (12 навчальних закладів) 

- перевірці пожежних кранів та гідрантів (12 дошкільних закладів - 9 пожежних 

гідрантів, 47 пожежних кранів); 

- технічному обслуговуванню вогнегасників (14 дошкільних закладів - 166 

вогнегасників); 

- обробці горищ вогнетривким розчином (2 навчальні заклади – ХЗОШ №№ 90, 114); 

- спилу та кронуванню дерев (16 загальноосвітніх навчальних закладів - 114 дерев 

спилено, 314 кроновано). 

 

За залучені кошти була поповнена матеріально-технічна база навчальних закладів: 

-  навчальні та офісні меблі в 28 закладах (ХЗОШ №№ 20, 44, 46, 68, 77, 78, 82, 83, 90, 91, 

95, 102, 112, ф. 112, 114, 173, 178, ДНЗ №№ 34, 114, 146, 160, 263, 266, 289, 296, 335, 348, 

СЮТ № 3); 

- теле- та відео апаратура в 10 закладах (ХЗОШ №№ 60, 78, 82, 83, 90, 91, 94, 112, 114, 

173); 

- оргтехніка в 19 закладах (ХЗОШ №№ 46, 60, 68, 77, 82, 83, 90, 94, 95, 102, 114, 151, 173, 

178, ДНЗ №№ 146, 263, 335, 355, 461); 

- навчальна література та канцтовари в усіх навчальних закладах; 

- іграшки в 9 дитячих садках (ДНЗ №№ 34, 114, 160, 263, 266, 300, 335, 348, 461); 

- спортивний інвентар в 5 школах (ХЗОШ №№  82, 83, 90, 94, 112); 

- світильники в 19 закладах  (ХЗОШ №№ 20, 68, 78, 82, 83, 90, 91, 94, 95, 112, 114, 151, 

173, ДНЗ №№ 34, 114, 146, 263, 296, СЮТ № 3); 

- господарчий інвентар в 29 закладах (ХЗОШ №№ 20, 44, 46, 60, 68, 82, 83, 90, 91, 94, 102, 

112, 114, 151, 173, ДНЗ №№ 34, 114, 146, 160, 263, 266, 289, 335, 337, 348, 355, 458, 461, СЮТ 

№ 3); 

- медичні препарати в 25 закладах (ХЗОШ №№ 20, 44, 60, 68, 77, 78, 82, 83, 90, 91, 94, 102, 

112, 114, 151, 173, ДНЗ №№ 34, 114, 263, 266, 296, 335, 348, 458, 461) на суму 26,382 тис. грн.; 



- посуд в 24 закладах (ХЗОШ №№ 44, 46, 60, 68, 77, 78, 82, 83, 90, 94, 102, 112, ф. 112, 

ДНЗ №№ 34, 114, 160, 263, 266, 296, 335, 348, 355, 362, 461); 

- інвентар для дитячих та спортивних майданчиків (гірки, гойдалки, пісочниці, 

павільйони, малі форми) в 10 закладах (ХЗОШ №№ 68, 82, ф.112, ДНЗ №№ 114, 146, 266, 296, 

300, 335, 355) . 

За рахунок коштів освітньої субвенції забезпечено підручниками учнів 4-х та 7-х 
класів шкіл. 

 

Проблемні питання:  
- потреба територіальної громадирайона у достатній кількості місць у дошкільних 

навчальних закладах;  
- створення безпечних умов для виховання та навчання дітей, збереження здоров’я 

дітей;  
- своєчасне виявлення потреб вразливих категорій дітей з метою подальшого їх 

задоволення;  
- використання елементів дистанційного навчання з учнями, які потребують 

підвищеної педагогічної уваги, шляхом розвитку системи дистанційного навчання 
«Доступна освіта»;  

– потреба в активізації діяльності педагогічних колективів загальноосвітніх 
навчальних закладів щодо співробітництва з вищими навчальними закладами;  

–  впровадження нових форм та методів національно-патріотичного виховання дітей 
та учнівської молоді;  

– організація роботи з міжнародного співробітництва в навчальних закладах района;  
–  використання електронного документообігу в управлінській діяльності;  
–  потреба в постійному оновленні та розширенні парку комп’ютерної техніки;  
– підвищення рівня ІКТ-компетентності педагогічних працівників навчальних 

закладів района;  
–  розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів. 

 

Головна мета діяльності Управління освіти у 2017 році  
Забезпечення жителів слобідського району доступною та якісною освітою на засадах 

взаємодії освіти з громадянськими інститутами суспільства, соціального захисту учасників 
навчально-виховного процесу, всебічного розвитку кожної дитини, сприяння реалізації її 

духовного, фізичного, інтелектуального потенціалу; виховання патріотизму та активної 
громадянської позиції. 

 

Основні завдання на 2017 рік:  
- подальше розширення мережі дошкільних навчальних закладів та удосконалення 

мережі загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів району із метою забезпечення 
попиту населення міста на освітні послуги;  

- створення безпечних умов для навчання, виховання, фізичного розвитку дітей, 
збереження та зміцнення їх здоров’я; запровадження ефективних методик та технологій 
здоров’язберігаючого, здоров’яформуючого змісту в навчальних закладах .  

- посилення профілактичної роботи щодо запобігання дитячому травматизму;  
- впровадження інклюзивної освіти у дошкільних навчальних закладах та 

забезпечення інтеграції дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній простір;  
- забезпечення матеріальних та соціальних гарантій професійної самореалізації 

педагогів, соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу;  
- забезпечення соціальної підтримки дітей пільгових категорій, створення належних і 

комфортних умов для їх навчання, виховання й оздоровлення, повноцінної соціалізації та 
активного залучення до життя суспільства;  

- підвищення якості навчально-виховного процесу, забезпечення його спрямованості 
на успішну адаптацію дитини в соціумі та застосування на практиці здобутих знань шляхом 
впровадження компетентнісного і діяльнісного підходів; 
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- впровадження різних форм організації профорієнтаційної роботи та профільного 

навчання;  
- підвищення компетентності педагогічних працівників із питань впровадження 

сучасних форм та методів організації індивідуальної роботи з обдарованими учнями;  
- поширення досвіду роботи навчальних закладів, Шкільних євроклубів з 

міжнародного співробітництва; залучення іноземних фахівців (носіїв мови) до проведення 
науково-практичних, тематичних заходів для вчителів та учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів; участь у міжнародних науково-практичних, методичних заходах; 

- створення умов для збільшення кількості дітей у літніх мовних таборах;  
- розвиток державно-суспільної моделі управління системою освіти района та 

удосконалення системи відкритості у взаємовідносинах із батьківською та учнівською 
громадськістю;  

- активізація співробітництва навчальних закладів із професійно-технічними та 
вищими навчальними закладами міста всіх рівнів акредитації;  

- урізноманітнення  форм  і  методів  національно-патріотичного  виховання  дітей  і  
молоді;  

- забезпечення якості і доступності психологічних послуг для усіх учасників 
навчально-виховного процесу; оновлення змісту та форм роботи з підвищення професійної 
компетентності працівників психологічної служби;  

- активізація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою;  
- запровадження хмарових технологій в управлінську діяльність та вдосконалення 

процедури електронного документообігу;  
- зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів за напрямками: 

проведення ремонтних робіт у навчальних закладах; 
- благоустрій територій навчальних закладів; 
- оновлення технологічного обладнання харчоблоків та пралень навчальних закладів; 
- енергозбереження; 
- оновлення дитячих ігрових майданчиків у дошкільних навчальних закладах; 
- забезпечення реалізації Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2011- 

2017 роки. 



ІІ . Організація роботи Управління освіти  

Структура 

Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради  

 
     

            

 

 

Начальник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління освіти 

61001, м. Харків, вул. Плеханівська, 94; 

тел.(057)-737-23-14 

 

Заступник 

начальника: 

Чернігівська Ніла 

Вячеславівна  

 

Начальник: 

Пилаєва Тетяна 

Вячеславівна 

головні 

спеціалісти

: 

Камініна 

Наталія 

Олексіївна, 

Гайнутдіно

ва Тетяна 

Миколаївна   

методичний 

центр, 

Завідувач 

МЦ: Іванова 

Ольга 

Альбертівна  

ЛКТО 

Завідувач

: 

Колесніко

в Валерій 

Юрійович  

 

 

 

 

 

господарча 

група, 

начальник: 

Шинкаренко 

Юлія 

Сергіївна  

централізо

вана 

бухгалтері

я, 

Головний 

бухгалтер: 

Скрипка 

Наталія 

Василівна  



Режим робочого дня: 
початок роботи 09.00 

перерва на обід 13.00 - 13.45 

кінець роботи 18.00 (п'ятниця - 16.45) 

 

Прийом відвідувачів: 
 
 
 

№ з/п Посада ПІБ День прийому Час прийому 
1. Начальник 

управління Пилаєва 
Тетяна Вячеславівна 

Вівторок 

П’ятниця 

14.00-17.00 
9.00-13.00 

2. Заступник 

начальника Чернігівська 

Ніла Вячеславівна 

Понеділок 

Середа 

14.00-17.00 
14.00-17.00 

3. Завідувач 

МЦ Іванова 
Ольга Альбертівна 

П’ятниця 9.00-13.00 
14.00-16.45 

4. Головний 

бухгалтер Скрипка 
Наталія Василівна 

Середа 

П’ятниця 

9.00-13.00 
14.00-16.45 

5. Головний 

спеціаліст Камініна 
Наталя Олексіївна 

Вівторок 

Середа 

14.00-17.00 
9.00-13.00 

6. Головний 

спеціаліст Г айнутдінова 

Тетяна Миколаївна 

Вівторок 

Четвер 

14.00-17.00 
10.00-13.00 

7. Методист з 
кадрових питань Ісаєва Вікторія 

Вікторівна 

Вівторок 

П’ятниця 

14.00-17.00 
9.00-13.00 

8. 
Завідувач ЛКТО Колесніков 

Валерій Юрійович 

Середа 9.00-12.00 

9 Начальник 

господарчої 

групи 

Шинкаренко 

Юлія Сергіївна 

Вівторок 

П’ятниця 

14.00-- 17.00 
9.00- 13.00 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

Схема підпорядкування взаємодії Управління освіти 

 

 Харківська 

обласна  

державна 

адміністрація 

Харківська 

міська рада 

Адміністрація  

Слобідського 

району 

Харківської 

міської ради 

Управління 

освіти 

Слобідського 

району 

Харківської 

міської ради 

Загальноосвітн

і  

навчальні 

заклади 

Вищі 

навчальні 

заклади м. 

Харкова 

Галузі 

науково-

методичної 

установи 

КВНЗ 

«ХАНО» 

Комітет 

обласної 

профспілк

и 

працівник

ів освіти і 

науки  

Позашкільні 

 навчальні 

заклади 

Департамен

т освіти і 

науки  

Харківської 

облдержадмі

ністрації 
Департа

мент 

освіти 

Харківсь

кої 

міської 

ради 

Фінансове 

управління, 

Казначейсь

ка служба, 

Управління 

праці та 

соціальног

о захисту, 

Держпродсп

оживслужба

, міський 

центр 

зайнятості, 

Управління 

статистики

, 

Управління 

з 

надзвичайн

Дошкільні  

навчальні 

заклади 
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Циклограма щомісячної діяльності управління освіти 
 
 
Заходи Відповідальні Термін виконання 

Апаратні наради 

Пилаєва Т.В. Понеділок, щотижня 

Засідання колегії 

управління освіти 

Пилаєва Т.В. 
1 раз на квартал, 

2-й вівторок 

Оновлення ЖЕВ-сайту 

управління освіти 

Колесніков В.Ю. Щомісячно 

Наради з керівниками 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Пилаєва Т.В. 4 вівторок місяця 

Наради з заступниками 

керівників із навчально- 

виховної роботи 

Чернігівська Н.В. 

Іванова О.А. 

1 раз на місяць 

Відвідування закладів 

освіти співробітниками 

управління 

Чернігівська Н.В. 

Іванова О.А. 

Скрипка Н.В. 

За окремим планом 

Науково-методичні 
семінари 

Іванова О.А. За окремим планом 

Робота з листами 

громадян та працівників 

освіти 

Відповідальні працівники 

управління 

Щодня 
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III. РОЗПОДІЛ ПОСАДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ КЕРІВНИКІВ 

СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ УПРАВЛІННЯ 

Пилаєва Тетяна Вячеславівна - начальник Управління освіти адміністрації 

Слобідського району Харківської міської ради 

- Здійснює керівництво діяльністю Управління, несе персональну відповідальність за 

виконання покладених на Управління завдань. 

- Планує і координує діяльність Управління та підпорядкованих управлінню навчальних 

закладів, керівників навчальних закладів з питань, що належать до його компетенції. 

- Особисто відповідає за виконання покладених на Управління завдань з реалізації 

державної політики у галузі освіти. 

- Діє від імені Управління, представляє його інтереси у відносинах з органами державної 

влади, органами місцевого самоврядування, політичними партіями і громадськими 

організаціями, підприємствами (об’єднаннями), установами, організаціями, громадянами без 

доручення. 

- Відкриває і закриває поточні рахунки в територіальних представництвах Державного 

казначейства України та відповідно до чинного законодавства України рахунки в установах 

банків. 

- Видає накази в межах своєї компетенції, організовує та контролює їх виконання; 

- Організовує підготовку проектів нормативних актів з питань, віднесених до повноважень 

Управління, та вносить їх на розгляд міській раді, виконавчому комітету ради. 

- Затверджує посадові інструкції працівникам Управління, керівникам підпорядкованих 

навчальних закладів та заступникам керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладів. 

- Затверджує Положення про підрозділи Управління. 

- Вносить пропозиції щодо кошторису доходів і видатків, граничної чисельності, фонду 

оплати праці працівників підвідомчих навчальних закладів та внесення змін до підрозділів 

Управління освіти. 

- Планує потребу в коштах на відповідний бюджетний рік для фінансування державних та 

міських програм з питань освіти, готує та надає бюджетні запити. 

- Розпоряджається коштами Управління в межах затвердженого кошторису; 

- Укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Управління, видає 

довіреності. 

- Готує та надає голові адміністрації Слобідського району Харківської міської 

ради необхідні матеріали для інформування мешканців району про виконання рішень міської 

ради, міськвиконкому, розпоряджень міського голови та про інші питання, які стосуються 

діяльності управління. 



99 

 

- Надає подання про призначення та звільнення з займаних посад посадових осіб місцевого 

самоврядування Управління. 

- Призначає та звільняє з посад працівників Управління, які не мають статусу посадових 

осіб місцевого самоврядування. 

- Подає пропозиції голові адміністрації Слобідського району Харківської міської ради 

щодо кандидатур на посади працівників апарату Управління освіти, які призначаються на 

посаду та звільняються з посади Харківським міським головою за погодженням з головою 

адміністрації Слобідського району Харківської міської ради та директором Департаменту 

освіти Харківської міської ради. 

- Подає пропозиції директору Департаменту освіти Харківської міської ради щодо 

кандидатур керівників дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. 

- Призначає на посаду та звільняє з посади працівників підрозділів Управління освіти, 

заступників керівників, педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів та 

заступників керівників позашкільних навчальних закладів. 

- Погоджує призначення на посаду керівників приватних навчальних закладів, які входять 

до мережі навчальних закладів району. 

- Порушує перед Департаментом освіти Харківської міської ради клопотання про 

заохочення та дисциплінарні стягнення щодо керівників навчальних закладів району; 

- Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників підрозділів Управління 

освіти та заступників керівників, педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних 

закладів та заступників керівників позашкільних навчальних закладів. 

- Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог і 

обґрунтованих прохань, розглядає в установленому порядку звернення громадян. 

- Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України. 

- Забезпечує розгляд звернень громадян до управління освіти з питань, що належать до 

його компетенції, у разі потреби вживає заходів щодо усунення причин, які зумовили їх 

появу. 

- Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено або 

які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків. 

- Проводить особистий прийом громадян. 
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Чернігівська Ніла Вячеславівна - заступник начальника Управління освіти 

адміністрації Слобідського району Харківської міської ради  

Здійснює: 

- Контроль за виконанням законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту»,«Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та інших нормативно-правових 

актів у галузі освіти району в межах делегованих йому повноважень і компетенції. 

- Планування (рік, місяць) й організацію роботи Управління освіти. 

- Контроль за виконанням річного та перспективного планів роботиУправління освіти. 

- Забезпечення виконання працівниками Управління освіти посадових інструкцій та 

Правил внутрішнього трудового розпорядку. 

- Розробку цільових програм Управління освіти. 

- Контроль за організацією виконання державних, обласних і міських програм у закладах 

освіти району. 

- Нормативно-правове забезпечення закладів освіти району. 

- Контроль за організацією роботи навчальних закладів району усіх типів та форм 

власності. 

- Контроль за розробкою, складанням та підготовкою до затвердження робочих 

навчальних планів у навчальних закладах та їх виконанням. 

- Контроль за розробкою та реалізацією варіативної складової змісту загальної середньої 

освіти. 

- Контроль за проведенням акредитації (ліцензування та атестації) закладів освіти району 

різних типів (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та 

відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти, оприлюднення результатів 

ліцензування та атестації. 

- Контроль за організацію та проведення районних заходів. 

- Організаційну роботу по підготовці і проведенню апаратних нарад в Управлінні освіти, 

нарад, семінарів з керівниками установ; забезпечує контроль за виконанням прийнятих  

рішень і розпоряджень, письмових доручень начальника Управління освіти. 

- Аналіз мережі навчальних закладів та умов функціонування, надає пропозиції щодо її 

удосконалення відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб за 

наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів; 

складає проекти шкільної, позашкільної мережі. 

- Забезпечення звітності Управління освіти перед адміністрацією Слобідського району 

Харківської міської ради, Департаментом освіти Харківської міської ради, Департаментом 

науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації. 

- Вивчення потреби, вносить пропозиції щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, 
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груп з очною, заочною формою навчання при загальноосвітніх навчальних закладах та 

створює умови для прискореного отримання бажаючими повної загальної середньої освіти, 

складання іспитів екстерном. 

- Забезпечення та організацію комплексного вивчення виконання закладами освіти Законів 

України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту». 

- Подання в установленому порядку статистично-аналітичної звітності про стан і розвиток 

освіти в районі, організує з цією метою збирання і опрацювання інформації та формування 

банку даних. 

- Організацію, проведення та узагальнення результатів інспектування й експертиз закладів 

освіти. 

- Контроль за організацією індивідуального навчання учнів навчальних закладів району. 

- Контроль за організацією початку та закінчення навчального року у навчальних закладах 

району. 

- Проведення експертної оцінки Статутів навчальних закладів комунальної та інших форм 

власності, їх підготовку для реєстрації місцевими органами виконавчої влади. 

- Узгодження зі структурними підрозділами Управління освіти, Департаментом освіти 

Харківської міської ради, Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації планів і графіків контрольно-аналітичної діяльності Управління освіти. 

- Організацію роботи щодо опрацювання наказів депутатів, їх запитів, рішень сесії 

Харківської міської ради. 

- Підготовку проектів наказів голови адміністрації Слобідського району Харківської 

міської ради, рішень Адміністрації Слобідського району Харківської міської ради з питань 

діяльності Управління освіти. 

- Координацію та контроль роботи щодо виконання у закладах освіти району усіх типів і 

форм власності Закону України «Про засади цивільного захисту». 

- Контроль за організацією роботи зі зверненнями громадян та службовою 

кореспонденцією в управлінні освіти. 

- Виконує інші обов’язки за дорученням начальника управління освіти. 

- Є начальником штабу цивільного захисту управління освіти. 

- Є відповідальним за організацію та забезпечення роботи по виконанню Закону України 

«Про доступ до публічної інформації». 

- Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено або 

які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків . 

- Виконує обов’язки начальника управління освіти на час його відсутності. 
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Камініна Наталя Олексіївна - головний спеціаліст Управління освіти адміністрації 

Слобідського району Харківської міської ради 

Здійснює: 

- Контроль за виконанням законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових 

документів у галузі освіти в межах делегованих йому повноважень і компетенції. 

- Координацію роботи щодо реалізації Концепції національного виховання, програми 

громадянської освіти, патріотичного виховання. 

- Контроль за виконанням державних, регіональних, міських та районних програм з питань 

виховання та соціального захисту неповнолітніх. 

- Координацію роботи навчальних закладів району щодо виконання програм з предмету 

«Основи здоров'я». 

- Контроль за фізкультурною та спортивно-масовою роботою у навчальних закладах 

району усіх типів та форм власності. 

- Вивчення стану позакласної та позашкільної роботи у навчальних закладах району усіх 

типів та форм власності. 

- Організацію навчання та виховання у загальноосвітніх навчальних закладах дітей 

шкільного віку, які потребують соціальної допомоги та реабілітації. 

- Організаційні заходи щодо проведення масових заходів з учнями навчальних закладів 

району. 

- Контроль за діяльністю учнівського самоврядування. 

- Контроль за функціонуванням позашкільних навчальних закладів району, координацію їх 

діяльності щодо організації виховної роботи та дозвілля дітей. 

- Аналіз мережі позашкільних закладів освіти району, надає пропозиції щодо її 

вдосконалення. 

- Контроль за розробкою та підготовкою до затвердження робочих навчальних планів у 

позашкільних навчальних закладах освіти. 

- Контроль за атестацією позашкільних закладів освіти. 

- Контроль та координацію краєзнавчої роботи у школах, діяльності шкільних музеїв. 

- Контроль за організацією роботи з питань охорони дитинства у навчальних закладах 

району, аналізує та узагальнює статистичні дані про дітей пільгових категорій. 

- Координацію роботи навчальних закладів щодо запобігання бездоглядності, 

правопорушень та злочинності серед учнів. 

- Аналіз профілактики дитячого травматизму, контроль за організацією роботи з цього 

питання в навчальних закладах району. 

- Контроль за організацією виховної роботи з дітьми та підлітками. 
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- Координацію роботи навчальних закладів, сім'ї та громадськості, пов’язаної з навчанням 

та вихованням дітей, організацією їх дозвілля. 

- Контроль за організацією оздоровлення і відпочинку дітей та підлітків. 

- Контроль за організацією і проведенням шкільних канікул. 

- Зв’язок із засобами масової інформації. 

- Контроль за організацією харчування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах 

району. 

- Контроль за організацією медичного обслуговування, санітарної освіти, поглибленого 

обстеження учнів у навчальних закладах району; підтримує зв’язок з медичними службами 

району. 

- Сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об'єднань, товариств. 

- Координацію роботи управління освіти з органами громадського самоврядування, 

соціально-педагогічними та психологічними службами району, Департаментом у справах 

молоді, культури, фізичної культури та спорту, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та 

молоді, служби у справах неповнолітніх Слобідського району м.Харкова. 

- Координацію роботи щодо дотримання санітарно-гігієнічних умов у навчальних закладах 

району. 

- Вивчення листів, скарг, заяв громадян та інших звернень до управління освіти та інших 

установ у межах його компетенції. 

- Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено 

або які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків . 

- Виконує інші обов’язки за дорученням начальника управління освіти, його заступника. 

 

Гайнутдінова Тетяна Миколаївна - головний спеціаліст Управління освіти 

адміністрації Слобідського району Харківської міської ради 

Здійснює: 

- Контроль за виконанням законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та інших нормативно-правових актів у 

галузі освіти у межах делегованих повноважень і компетенції. 

- Координаційну роботу з питань комп’ютеризації управління освітою в Управлінні освіти, 

закладах освіти району. 

- Організаційну роботу щодо охоплення дітей та підлітків навчанням; своєчасну звітність з 

даного питання. 

- Загальний облік руху учнів у загальноосвітніх навчальних закладах району. 

- Контроль за організацією навчально-виховного процесу у навчальних закладах району, 

проведенням державної підсумкової атестації, переведенням та випуском учнів. 
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- Координацію роботи з організації зовнішнього незалежного оцінювання учнів у 

навчальних закладах району. 

- Контроль за реалізацією мовної політики та дотримання мовного режиму в організації 

навчально-виховного процесу закладів освіти району усіх типів та форм власності. 

- Організаційну роботу щодо забезпечення профільного навчання у старшій школі. 

- Збір, обробку та аналіз мережі профільних класів. 

- Збір, обробку та аналіз мережі класів з поглибленим вивченням окремих предметів. 

- Контроль за функціонуванням навчальних закладів нового типу. 

- Контроль за роботою навчальних закладів району з питань профорієнтації молоді, 

зв’язків з професійно-технічними та вищими навчальними закладами міста. 

- Контроль за оформленням випускної документації у навчальних закладах згідно з 

нормативними вимогами. 

- Контроль за дотриманням навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня і 

обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання. 

- Узагальнення і складання текстового та графічного варіантів плану роботи Управління 

освіти та його структурних підрозділів на місяць (до 20 числа попереднього місяця). 

- Аналіз працевлаштування випускників, контроль за організацією роботи з цього питання 

у навчальних закладах району. 

- Облік відвідування учнями школи та своєчасне подання інформації до відповідних 

установ. 

- Вивчення листів, скарг, заяв громадян та установ до Управління освіти у межах своєї 

компетенції. 

- Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено або 

які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків . 

- Виконує інші обов’язки за дорученням начальника управління освіти, його заступника. 

-  

МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 

 

Іванова Ольга Альбертівна  завідувач методичного центру  

- Забезпечує організацію та  ефективне функціонування методичного центру Управління 

освіти. 

- Здійснює загальне керівництво діяльністю працівників  методичного центру Управління 

освіти. 

-  Визначає обов’язки і ступінь відповідальності працівників методичного центру за їх 

виконання. 

- Готує пропозиції начальнику Управління освіти щодо підбору методистів методичного 

центру Управління освіти. 

-  Здійснює керівництво методичною роботою навчальних закладів району. 

- Забезпечує координацію діяльності методичних кабінетів навчальних закладів району. 

- Організовує семінари, практикуми з керівниками навчальних закладів та їх 

заступниками з навчально-виховної роботи у межах його компетенції.  
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- Забезпечує вивчення, узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду 

педагогічних працівників, управлінського досвіду, інновацій. 

- Забезпечує роботу щодо вивчення та аналізу кваліфікаційного рівня педагогічних 

працівників району. 

- Забезпечує координацію роботи щодо атестації та підвищення кваліфікації керівних, 

педагогічних кадрів навчальних закладів району. 

- Відповідає за організацію районних педагогічних  конференцій, виставок-   презентацій 

педагогічних ідей та технологій. 

-  Здійснює організаційно – методичні заходи щодо роботи з кадровим резервом на посади 

керівників навчальних закладів. 

-  Здійснює керівництво методичною радою методичного центру. 

- Організовує та здійснює контроль за діяльністю логопедичних  пунктів на базі 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

-  Бере участь у роботі колегії Управління освіти. 

- Складає проекти наказів та розпоряджень відповідно до своїх повноважень, аналітичні 

довідки, інформації. 

- Проводить методичне консультування педагогічних працівників та керівних кадрів 

навчальних закладів району. 

- Контролює виконання доручень методистами методичного центру Уравління освіти. 

Виконує інші обов’язки за дорученням начальника Управління освіти та його заступника. 

 

Тесленко Ольга Владиленівна - методист методичного центру, «спеціаліст вищої 

категорії» 

 

- Здійснює організацію методичної роботи з керівниками районних методичних об`єднань  

учителів математики, фізики, початкової школи. 

- Вивчає та здійснює експертну оцінку якості та результативності викладання у 

початковій школі,  математики, фізики, розробляє методичні рекомендації. 

- Забезпечує організацію вивчення та впровадження інновацій, сучасних методик, 

технологій навчання та ефективного педагогічного досвіду, авторських навчальних 

програм з математики, фізики.  

- Здійснює організаційно-методичний супровід діяльності районних методичних 

об'єднань, творчих груп учителів математики, фізики, початкових класів. 

- Забезпечує організацію у загальноосвітніх навчальних закладах району апробації 

підручників з математики, фізики, початкової освіти. 

-  Проводить інформаційно-довідкову роботу, веде банки педагогічної інформації для 

учителів математики, фізики, початкових класів. 

- Здійснює моніторинг рівня навчальних досягнень учнів з математики, фізики, початкової 

освіти, складає аналітичні довідки.  

-  Відповідає за організацію роботи Малої академії наук України та проведення конкурсів-

захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, конкурсів, турнірів з 

математики, фізики серед учнівської молоді, олімпіад та турнірів учнів початкових класів. 

- Організовує для учителів математики, фізики, початкових класів семінари, практикуми, 

тренінги. 

- Організовує методичну роботу з молодими учителями математики, фізики, початкових 

класів.  

- Забезпечує організаційно-методичний супровід профільного, допрофільного навчання у 

ЗНЗ району. 

- Відповідає за проведення у районі конкурсу «Учень року». 

 - Забезпечує у районі організаційно-методичний супровід реалізації комплексного  

проекту освіти «Обдарована молодь». Розвиток системи роботи з обдарованою молоддю 

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

- Організовує роботу у районі щодо методичної підтримки зовнішнього незалежного 

оцінювання учнів. 
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- Організовує методичну роботу з заступниками директорів з навчально-виховної роботи 

(початкова школа). 

- Здійснює аналітично-статистичну роботу (складає довідки, інформації, проекти наказів). 

- Проводить педагогічне консультування педагогічних працівників та керівних кадрів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

- Виконує інші обов’язки за дорученням начальника Управління освіти, його заступника 

та завідувача методичного центру. 

- За відсутності завідувача методичного центру виконує його обов’язки.  

 

Савєнкова Інна Сергіївна  методист методичного центру, «спеціаліст вищої 

категорії»  

 

- Здійснює організацію  методичної роботи з керівниками районних методичних 

об`єднань української мови та літератури, російської мови, зарубіжної 

літератури/літератури, іноземної мови. 

- Вивчає та здійснює експертну оцінку якості та результативності викладання української 

мови і літератури, російської мови, зарубіжної літератури/літератури, іноземної мови, 

розробляє методичні рекомендації. 

- Забезпечує організацію вивчення та впровадження інновацій, сучасних методик, 

технологій навчання та ефективного  педагогічного досвіду, авторських навчальних 

програм з української мови та літератури, російської мови, зарубіжної 

літератури/літератури, іноземної мови.  

- Здійснює організаційно-методичний супровід діяльності районних методичних 

об'єднань, творчих груп учителів української мови та літератури, російської мови, 

зарубіжної літератури/літератури, іноземної мови. 

- Проводить інформаційно-довідкову роботу, веде банки педагогічної інформації для 

учителів української мови та літератури, російської мови, зарубіжної 

літератури/літератури, іноземної мови. 

- Здійснює моніторинг рівня навчальних досягнень учнів з української мови та літератури, 

російської мови, зарубіжної літератури/літератури, іноземної мови. 

- Відповідає за організацію та проведення олімпіад, конкурсів, турнірів із української 

мови та літератури, російської мови, зарубіжної літератури/літератури, іноземної мови. 

- Організує для учителів української мови та літератури, російської мови, зарубіжної 

літератури/літератури, іноземної мови семінари, практикуми, тренінги. 

- Організує методичну роботу з молодими учителями української мови та літератури, 

російської мови, зарубіжної літератури/літератури, іноземної мови. 

- Відповідає за проведення у районі конкурсу «Учитель року». 

- Відповідає за організацію та проведення державної підсумкової атестації у 9-х класах 

загальноосвітніх навчальних закладів району. 

- Організує роботу ради методичного центру (секретар ради). 

- Виконує обов’язки секретаря комісії при Управлінні освіти з питань визначення рівня 

володіння державною мовою. 

- Здійснює аналітично-статистичну роботу (складає довідки, інформації, проекти наказів). 

- Проводить педагогічне консультування педагогічних працівників та керівних кадрів 

загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 

Виконує інші обов’язки за дорученням начальника Управління освіти, його заступника та 

завідувача методичного центру. 

 

Самотой Ірина Володимирівна  методист методичного центру, «спеціаліст вищої 

категорії» 

 

- Координує діяльність позашкільних навчальних закладів району. 

- Проводить  консультування заступників директорів, педагогічних працівників з різних 

аспектів виховної роботи, позашкільної освіти. 
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- Створює умови для розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи заступників 

директорів з виховної роботи, класних керівників та педагогічних працівників позашкільних 

навчальних закладів, удосконалення форм і методів підвищення їхньої кваліфікації. 

- Забезпечує  проведення масових виховних заходів, спрямованих на підвищення рівня 

вихованості учнівської молоді. 

- Здійснює  вивчення питання щодо реалізації Концепції національного виховання та 

чинного законодавства з питань організації виховного процесу під час державної  атестації 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. 

- Здійснює координацію участі працівників позашкільних навчальних закладів району у 

Всеукраїнському конкурсі майстерності педпрацівників ПНЗ «Джерело творчості» 

- Здійснює моніторинг організації роботи гуртків в загальноосвітніх навчальних закладах 

району. 

- Організовує роботу музеїв при навчальних закладах. 

- Здійснює контроль за розробкою та підготовкою до затвердження робочих навчальних 

планів ПНЗ району. 

- Здійснює організаційно – методичний супровід проведення районного і обласного етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. 

- Складає проекти наказів відповідно до своїх повноважень, аналітичні довідки, інформації 

про стан виховної і позакласної роботи. 

- Сприяє висвітленню в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних 

колективів та окремих педагогічних працівників з проблем виховної роботи, позашкільної 

освіти  в районі. 

- Розробляє методичні матеріали, рекомендації з питань організації та проведення виховної 

роботи, позашкільної освіти. 

- Забезпечує вивчення, узагальнення та впровадження кращого ефективного досвіду з 

питань позашкільної освіти. 

 - Здійснює організацію  методичної роботи з керівниками районних методичних 

об`єднань з предмета фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни». 

-  Вивчає та здійснює експертну оцінку якості та результативності викладання предмета 

основ здоров'я, фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни», розробляє методичні 

рекомендації. 

- Організовує вивчення та впровадження інновацій, сучасних методик, технологій 

навчання, ефективного  педагогічного досвіду, авторських навчальних програм з основ 

здоров'я, фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни».  

- Проводить інформаційно-довідкову роботу, веде банки педагогічної інформації для 

учителів основ здоров'я, фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни». 

- Організовує спортивно-масові заходи серед учнів району, забезпечує координацію 

міських, обласних заходів; аналізує результати, складає звіти. 

- Здійснює організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи ЗНЗ 

району. 

- Організовує для учителів основ здоров'я, фізичної культури та предмета «Захист 

Вітчизни» семінари, практикуми, тренінги. 

- Організовує методичну роботу з молодими учителями  фізичної культури та предмета 

«Захист Вітчизни».  

Виконує інші обов’язки за дорученням начальника Управління освіти, його заступника та 

завідувача методичного центру. 

 

Попова Євгенія Володимирівна,  методист методичного центру,  «спеціаліст вищої 

категорії» 

 

-  Координує роботу районної та шкільних дитячих організацій учнівського самоврядування. 

- Організує методичну роботу з педагогами - організаторами, кураторами учнівського 

самоврядування, класними керівниками загальноосвітніх навчальних закладів району. 

- Забезпечує вивчення, узагальнення та впровадження кращого педагогічного досвіду з 
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організації діяльності органів учнівського самоврядування. 

- Організує роботу методичних об'єднань, творчих груп класних керівників, кураторів 

учнівського самоврядування. 

- Організує проведення представницьких педагогічних заходів: виставок, творчих звітів, 

конференцій тощо з питань виховання, розвитку учнівського самоврядування 

- Здійснює методичний супровід роботи районної педагогічної майстерні кураторів 

учнівського самоврядування, районної школи для учнівської молоді «Майбутній лідер». 

 - Здійснює консультування педагогічних працівників району з різних аспектів виховної  

роботи та діяльності органів учнівського самоврядування. 

- Забезпечує реалізацію комплексного  освітнього  проекту «Учнівське самоврядування» та 

Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді Комплексної програми 

розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки. 

- Розробляє методичні матеріали, рекомендації з питань виховної роботи, діяльності органів 

учнівського самоврядування. 

-  Здійснює контроль за організацією виховної роботи у навчальних закладах району під час 

шкільних канікул. 

- Веде інформаційний банк нормативних документів з методики виховання, організації 

учнівського самоврядування; банк учнівських ініціатив, проектів. 

- Координує роботу під час підготовки та проведення виховних шкільних, районних, 

загальноміських заходів за участю учнівської молоді. 

- Налагоджує зв’язки з районною Радою ветеранів війни та праці, дитячими молодіжними 

об’єднаннями, громадськими організаціями. 

- Планує свою роботу згідно з річним планом Управління освіти, методичного центру та 

поточної інформації. 

Виконує інші обов’язки за дорученням начальника Управління освіти, його заступника та 

завідувача методичного центру 

 

Котляр Олена Миколаївна  методист з дошкільної освіти, «спеціаліст вищої категорії» 

 

- Здійснює контроль за виконанням законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» 

та інших нормативно-правових актів у галузі дошкільної освіти. 

 - Здійснює моніторинг дотримання державних вимог щодо змісту освіти у дошкільних 

навчальних закладах району. 

 - Здійснює своєчасне складання звітності і планування роботи дошкільних навчальних 

закладів, виконання річних планів. 

 - Здійснює контроль за впровадженням інформаційних технологій у дошкільну освіту. 

 - Організовує роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільних 

навчальних закладів району та їх атестації. 

 - Організовує вивчення, узагальнення та розповсюдження ефективного педагогічного 

досвіду, інновацій, нових сучасних педагогічних технологій у дошкільних навчальних 

закладах району. 

 - 3дійснює вивчення результатів впровадження авторських програм та ефективних методик 

у дошкільних навчальних закладах району. 

-  Забезпечує організаційно – методичний супровід роботи методичних об'єднань керівників, 

вихователів-методистів, вихователів дошкільних навчальних закладів. 

 -  Забезпечує організацію та проведення виставок педагогічної творчості. 

 - Бере участь у проведенні державної атестації дошкільних навчальних закладів.  

 - Здійснює облік відвідування дітьми дошкільних навчальних закладів та своєчасне подання 

інформації до відповідних установ.  

 - Здійснює аналітично-статистичну роботу (складає проекти наказів, аналітичні довідки, 

інформації з питань діяльності дошкільних навчальних закладів). 

 Виконує інші обов'язки за дорученням начальника Управління освіти, його заступника та 

завідувача методичного центру. 
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Корсун Олена Іванівна  методист із бібліотечних фондів, «спеціаліст вищої 

категорії» 

- Проводить аналіз забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів підручниками, 

навчально-методичною літературою. 

- Здійснює прогнозування забезпечення підручниками та навчально-методичними  

посібниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

- Складає рознарядки та відповідну фактурозвітну документацію, здійснює контроль за 

доставкою підручників до загальноосвітніх навчальних закладів. 

-  Здійснює контроль за списанням навчальної, галузевої, художньої літератури та 

вилученням з фондів. 

-  Організовує проведення районних конкурсів бібліотечної майстерності. 

- Складає проекти наказів, рішень, розпоряджень, інформацій, інструктивно-методичні 

рекомендації з питань забезпечення учнів підручниками та бібліотечно-інформаційного 

обслуговування користувачів шкільних бібліотек  району. 

-  Здійснює експертизу роботи бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів. 

- Організовує роботу районного методичного об’єднання бібліотекарів загальноосвітніх 

навчальних закладів району. 

- Здійснює організаційно – методичний супровід районних методичних об’єднань 

предметів художньо – естетичного циклу та трудового навчання. 

- Забезпечує виявлення, узагальнення, вивчення та впровадження ефективного 

бібліотечного досвіду. 

-  Забезпечує інформаційний супровід методичних заходів методичного центру. 

- Забезпечує організацію роботи з апробації та моніторингових досліджень якості 

підручників для загальноосвітніх навчальних закладів. 

- Відповідає за інформаційно-довідкову роботу та систематизацію інформаційних ресурсів 

методичного центру. 

- Планує та організовує підвищення кваліфікації керівних кадрів та педагогічних 

працівників району при КВНЗ «ХАНО». 

- Веде банк даних підвищення кваліфікації керівних кадрів та педагогічних працівників 

району. 

- Проводить консультування педагогічних працівників та керівних кадрів загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

- Проводить документування колегій Управління освіти та нарад керівників навчальних 

закладів. 

Виконує інші обов’язки за дорученням начальника Управління освіти, його заступника та 

завідувача методичного центру. 

 

В’юнник Яна Анатоліївна – методист методичного центру, «спеціаліст вищої 

категорії» 

 

- Здійснює організацію  методичної роботи з керівниками районних методичних 

об`єднань історії, етики, географії, економіки, правознавства, хімії, біології, 

природознавства. 

- Вивчає та здійснює експертну оцінку якості та результативності викладання історії, 

географії, економіки, етики, правознавства, хімії, біології, природознавства розробляє 

методичні рекомендації. 

- Забезпечує організацію вивчення та впровадження інновацій, сучасних методик, 

технологій навчання та ефективного педагогічного досвіду, авторських навчальних 

програм з історії, географії, економіки, етики, правознавства, хімії, біології, 

природознавства. 

- Здійснює організаційно-методичне супроводження діяльності районних методичних 

об'єднань, творчих груп учителів історії, географії, економіки, етики, правознавства, хімії, 

біології, природознавства. 

- Забезпечує організацію у загальноосвітніх навчальних закладах району апробацію 
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підручників з історії, географії, економіки, етики, правознавства, хімії, біології, 

природознавства. 

- Проводить інформаційно-довідкову роботу, веде банки педагогічної інформації для 

учителів історії, географії, економіки, етики, правознавства, хімії, біології, 

природознавства. 

- Здійснює моніторинг рівня навчальних досягнень учнів з історії, географії, економіки, 

етики, правознавства, хімії, біології, природознавства  складає аналітичні довідки.  

- Відповідає за організацію та проведення олімпіад, конкурсів, турнірів з історії, географії, 

економіки, етики, правознавства, хімії, біології серед учнівської молоді. 

- Організує для учителів історії, географії, економіки, етики, правознавства, хімії, біології, 

природознавства семінари, практикуми, тренінги. 

- Організує методичну роботу з молодими учителями історії, географії, економіки, етики, 

права, хімії, біології.  

- Бере участь у підготовці та проведенні професійних конкурсів серед учителів за фахом. 

- Організує роботу з вивчення та впровадження інновацій у навчальних закладах району. 

- Організує роботу по вивченню ефективного педагогічного досвіду у навчальних 

закладах району. 

- Організує роботу щодо участі педагогів навчальних закладів району у виставках-

презентаціях педагогічних ідей і технологій, фестивалі – огляді освітніх інтернет – 

ресурсів. 

- Організує роботу щодо участі навчальних закладів району в обласній тематичній 

відкритій виставці ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття». 

- Здійснює моніторингові дослідження участі випускників 11-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів району у державній підсумковій атестації.  

- Здійснює організаційно-методичний супровід професійно - орієнтаційної роботи серед 

випускників ЗНЗ району. 

- Здійснює аналітично-статистичну роботу (складає довідки, інформації, проекти наказів). 

- Проводить педагогічне консультування педагогічних працівників та керівних кадрів 

загальноосвітніх навчальних закладів. 

Виконує інші обов’язки за дорученням начальника Управління освіти, його заступника та 

завідувача методичного центру. 

 

Черних Сабіна Юріївна - методист методичного центру 

- Забезпечує організаційно-методичний супровід роботи практичних психологів та 

соціальних педагогів навчальних закладів району. 

-  Організує роботу постійно діючого семінару, творчих груп практичних психологів та 

соціальних педагогів. 

- Забезпечує комплексно-цільове планування роботи з психологічного супроводу освітніх 

процесів у навчальних закладах району. 

- Здійснює узагальнення досліджень практичних психологів з питань соціальної адаптації 

учнів різних вікових груп, експертизи навчальних можливостей учнів, обдарованості та 

причин девіантної поведінки. 

-  Здійснює аналіз діяльності практичних психологів навчальних закладів та розробляє 

рекомендації щодо її удосконалення. 

- Організує роботу щодо розробки, впровадження адаптації розвивальних та корекційних 

програм. 

- Забезпечує організацію і аналіз просвітницької роботи практичних психологів щодо 

формування психологічної культури учителів, учнів, батьків. 

- Забезпечує психологічний супровід інноваційних процесів. 

- Забезпечує психологічні аспекти методичних заходів методичного центру. 

- Організує роботу соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів щодо 

дотримання  законодавства по захисту прав неповнолітніх. 

- Надає необхідну консультативну соціально-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним 

об'єднанням, дітям, підліткам, які потребують піклування чи знаходяться у складних 
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життєвих ситуаціях. 

- Складає проекти наказів, аналогічні довідки, інформації з питань, які знаходяться у 

межах його компетенції. 

- Проводить консультування практичних психологів, соціальних педагогів, педагогічних 

працівників, керівників навчальних закладів. 

- Організовує роботу телефону довіри у Слобідському районі м. Харкова. 

- Організовує профорієнтаційну роботу з учнями 8-11-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів району. 

Виконує інші обов’язки за дорученням начальника Управління освіти, його заступника та 

завідувача методичного центру. 

 

Ісаєва Вікторія Вікторівна – методист методичного центру, «спеціаліст вищої 

категорії» 

Здійснює: 

- Контроль за виконанням законів України та інших нормативно-правових  документів у 

галузі освіти у межах своєї компетенції. 

- Прийом на роботу посадових осіб місцевого самоврядування Управління освіти згідно з 

діючим законодавством (оформлення документів для призначення, переміщення та 

звільнення спеціалістів управління освіти). 

- Прийом на роботу педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, 

заступників керівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів згідно з 

діючим законодавством (оформлення документів для призначення, переміщення та 

звільнення).  

- Вивчення  забезпеченості  навчальних  закладів  керівними і педагогічними  кадрами. 

-  Ведення  банку  даних  педагогічних працівників та наявність вакансій  педагогічних 

кадрів у навчальних закладах району. 

-  Облік, зберігання та заповнення трудових книжок особового складу працівників 

Управління освіти, керівників навчальних закладів. 

- Аналіз чисельного та якісного складу працівників закладів освіти та установ району, 

плинності кадрів, підготовку відповідної статистичної звітності. 

- Обчислення стажу роботи та вислуги років працівників на державній службі та на посадах 

місцевого самоврядування, ведення особових справ, обліку та зберігання трудових книжок, 

складання планів підвищення кваліфікації (відповідно до прогнозованої потреби), розробку 

посадових інструкцій спеціалістів управління освіти. 

- Контроль за своєчасним заповненням декларацій про доходи, зобов’язання фінансового 

характеру та майновий стан посадових осіб місцевого самоврядування. 

-  Проведення роботи з атестації посадових осіб місцевого самоврядування. 

- Проведення роботи щодо щорічної оцінки виконання посадовими особами покладених 

на них посадових обов’язків і завдань. 

- Заходи щодо складання банку даних резерву посадових осіб місцевого самоврядування 

управління освіти, керівників навчальних закладів району та їх заступників. Організаційну 

роботу з кадровим резервом на призначення посадових осіб місцевого самоврядування в 

управління освіти та керівників навчальних закладів (заяви, особисті плани). 

- Складання та затвердження графіків надання щорічних основних відпусток працівникам 

Управління освіти та керівникам навчальних закладів. 

-  Підготовку інформації з кадрових питань на апаратні наради Управління освіти, наради, 

семінари з керівниками навчальних закладів, колегії. 

- Проведення загальних та індивідуальних консультацій для працівників У правління 

освіти з питань, що регламентують діяльність посадових осіб місцевого самоврядування. 

- Проведення  загальних  та  індивідуальних  консультацій  з  відповідальними  за  кадрову 

роботу у навчальних закладах з питань ведення ділової документації. 

- Оформлення документів на кадрову комісію Департаменту освіти Харківської міської 

ради щодо призначення та звільнення  керівників навчальних закладів, здійснює ведення їх 

особових справ, облік та зберігання трудових книжок. 
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-  Підготовку  матеріалів  до  нагородження  кращих  працівників  освіти  державними  та 

відомчими нагородами, до ювілейних дат закладів освіти та ювілейних дат керівників і 

працівників навчальних закладів, професійних конкурсів 

 
ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ 

 

Скрипка Наталія Василівна - головний бухгалтер централізованої бухгалтерії 

- Забезпечує створення і ефективне функціонування структурного підрозділу Управління 

освіти (централізованої бухгалтерії). Здійснює вибір оптимальної структури 

централізованої бухгалтерії та чисельності її працівників. 

- Керує працівниками централізованої бухгалтерії Управління освіти та розподіляє між 

ними посадові завдання і обов’язки. 

- Знайомить працівників централізованої бухгалтерії Управління освіти з нормативно- 

методичними документами та інформаційними матеріалами, які стосуються їх діяльності, 

а також зі змінами у законодавстві України. 

- Здійснює організаційно-методичне керівництво централізованою бухгалтерією 

Управління 

освіти, відповідає за оснащення і розвиток його матеріальної бази, впровадження засобів 

комп’ютеризації виробничих процесів, нової техніки та нових технологічних процесів. 

- Забезпечує постійне підвищення рівня професійних навиків працівників централізованої 

бухгалтерії та відповідає за підбір кадрів для цього структурного підрозділу. Здійснює 

атестацію працівників централізованої бухгалтерії Управління освіти. 

- Здійснює фінансове забезпечення закладів освіти. 

- Здійснює контроль за правильним і раціональним використанням коштів, використанням 

та збереженням матеріальних цінностей. 

- Веде банківські операції, здійснює бухгалтерський облік і контроль, бухгалтерську 

звітність. 

- Організує роботу з економії бюджетних коштів, залучення додаткових надходжень. 

- Планово організовує і проводить фінансово-господарську ревізію у закладах освіти. 

- Здійснює контроль за роботою матеріально відповідальних осіб закладів освіти. 

- - Організовує роботу по аналізу результатів діяльності бухгалтерії, його ефективності, 

розробці пропозицій по вдосконаленню форм і методів роботи, мір по усуненню наявних 

недоліків . 

- Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, 

встановлених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення 

облікових даних. 

- Організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку усіх 

господарських операцій. 

- Вимагає від навчальних закладів району забезпечення неухильного дотримання порядку 

оформлення та подання до обліку первинних документів. 

- Вживає усіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому виправленню записів 

у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження документів, 

регістрів і звітності протягом встановленого терміну. 

- Бере участь у підготовці та поданні різних видів періодичної звітності, які передбачають 

підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня (відповідні підрозділи адміністрації 

Слобідського району Харківської міської ради, Департаменту освіти Харківської 

міської ради, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, 

Головного управління статистики в Харківській області) у відповідності з нормативними 

актами, затвердженими формами та інструкціями. 

- Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої 

- інформації начальнику управління освіти про фінансовий стан, результати діяльності та 

рух коштів. 

- За погодженням з начальником Управління освіти забезпечує перерахування податків та 

зборів, передбачених законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами 
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відповідно до договірних зобов’язань. 

- Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним 

використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. 

- Організує роботу з підготовки пропозицій для начальника Управління освіти щодо: 

- визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової 

політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і 

технології оброблення облікових даних; 

- розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та 

правил 

документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і 

контролю господарських операцій; 

- визначення прав працівників на підписання первинних і зведених облікових документів; 

- упровадження програмних комп’ютерних системи оброблення даних бухгалтерського 

обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи вдосконалення діючої; 

- забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання 

матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення. 

- Організовує роботу по аналізу результатів діяльності бухгалтерії, його ефективності, 

розробці пропозицій по вдосконаленню форм і методів роботи, мер по усуненню наявних 

недоліків. 

- Бере участь у тарифікації педагогічних працівників навчальних закладів району. 

- Здійснює контроль за своєчасною виплатою заробітної плати працівникам, правильним її 

нарахуванням відповідно до відпрацьованого часу. 

- Контролює якість, повноту і своєчасність проведення повної інвентаризації матеріальних 

цінностей закладів освіти району. Узагальнює матеріали по результатам проведеної 

інвентаризації. 

- Забезпечує зберігання бухгалтерського архіву в установленому порядку. 

- Веде строгий контроль за додержанням установлених штатів, посадових окладів, 

кошторисів доходів і видатків, матеріальної і фінансової дисципліни, витратою фонду 

заробітної плати. 

- Виконує обов’язки заступника голови тендерного комітету. 

- Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено або 

які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків . 

- Виконує інші обов’язки за дорученням начальника Управління освіти та його заступника. 

 
ГОСПОДАРЧА ГРУПА 

Шинкаренко Юлія Сергіївна - начальник господарчої групи управління 

освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради 

- Забезпечує виконання Закону України «Про освіту» (ст.25,63), нормативних документів 

про матеріально-технічне забезпечення закладів освіти. 

- Відповідає за укладання договорів про тепло-, водо-, газо-, електропостачання та 

технічне обслуговування закладів освіти. 

- Організовує і відповідає за будівельні, ремонтно-будівельні роботи у закладах освіти. 

- Відповідає за укладання договорів на ремонтно-будівельні роботи з підрядкованими 

організаціями, здійснює технагляд за виконанням таких робіт; контролює і веде 

кошторисно-проектну документацію. 

- Розробляє проекти соціально-економічного розвитку системи освіти. Забезпечує 

матеріально-технічне постачання закладів освіти. 

- Здійснює розробку, узгодження та контроль за виконанням плану роботи господарчої 

групи. 

- Забезпечує розподіл обов’язків між членами господарчої групи та контролює їх 

виконання. 

- Проводить оперативні наради з заступниками керівників з господарської роботи та 

завідувачами господарства навчальних закладів району. 

- Своєчасно інформує начальника управління освіти про аварійні ситуації у навчальних 

закладах району. 
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- Надає інформацію про хід підготовки закладів освіти та до роботи в осінньо-зимовий 

період до органів вищого рівня. 

- Проводить планові фронтальні перевірки роботи закладів освіти з господарської 

діяльності. 

- Здійснює контроль за господарською діяльністю закладів освіти, за економним та 

раціональним використанням паливно-енергетичних, матеріальних ресурсів, меблями, 

обладнанням, інструментами, господарським та канцелярським приладдям, м'яким та 

твердим інвентарем. 

- Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які було довірено 

або які стали відомі у зв’язку із виконанням посадових або службових обов’язків . 

- Виконує інші обов’язки за дорученням начальника управління освіти та його заступника. 

 

Інженер з охорони праці 

- Своєчасно інформує начальника Управління освіти про аварійні ситуації у навчальних 

закладах району. 

- Вирішує питання про професійну підготовку і підвищення кваліфікації працівників з 

питань охорони праці, пропаганди безпечних методів праці. 

- Здійснює вибір оптимальних режимів праці і відпочинку працюючих. 

- Веде облік, аналіз нещасних випадків, професійних захворювань й аварій, а також шкоди 

від цих подій. 

- Розробляє перспективні та поточні плани роботи навчальних закладів району щодо 

створення безпечних та нешкідливих умов праці. 

- Може входити до складу комісії з розслідування нещасних випадків, професійних 

захворювань, пожеж та аварій. 

- Розробляє положення, інструкцій, інші нормативні акти про охорону праці, що діють у 

межах нормативних актів про охорону праці у навчальних закладах. 

- Бере участь у розгляді листів, заяв та скарг працюючих з питань охорони праці. 

- Готує проекти наказів та розпоряджень з питань охорони праці, загальних для усіх 

навчальних закладів району. 

- Забезпечує своєчасне проведення навчання та інструктажів працюючих, атестації та 

переатестації з питань безпеки праці посадових осіб, які виконують роботи підвищеної 

небезпеки, а також дотримання вимог безпеки при виконанні цих робіт. 

- Бере участь у складанні розділу колективної угоди «Охорона праці» у навчальних 

закладах району. 

- Забезпечує дотримання у закладах освіти району вимог безпечного проведення 

навчально-виховного процесу. 

- Бере участь у роботі комісії з паспортизації робочих місць за умовами праці і контролює 

цю роботу у закладах освіти району. 

- Складає проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань охорони праці. 

- Бере участь у комісії по прийманню навчальних закладів до нового навчального року та 

до роботи в осінньо-зимовий період. 

- Дотримується вимог техніки безпеки та пожежної безпеки при виконанні обов’язків. 

- За відсутності начальника господарчої групи виконує його обов’язки. 

- Виконує інші обов’язки за дорученням начальника Управління освіти та його заступника.
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IV. Тематика засідань колегії Управління освіти 

 
Дата 
проведення 

Питання, що розглядаються Відповідальний 

Березень 1. Про стан роботи управління освіти щодо 

виконання Закону України «Про звернення 

громадян» 

Ісаєва В.В. 

2. Про стан реалізації Концепції національно – 

патріотичного виховання дітей та молоді  у 

загальноосвітніх навчальних закладах Слобідського 

району 

Попова Є.В. 

3. Про виконання рішень попередньої колегії Чернігівська Н.В. 
Червень 1. Про підсумки методичної роботи у 2016/2017 

навальному році 

Іванова О.А. 

2.Про підсумки державної атестації навчальних 

закладів у І півріччі 2017 року  

Гайнутдінова 

Т.М.  

Котляр О.М. 

3.Про заходи щодо впровадження у 8-х класах 

Державних стандартів у 2016/2017 навчальному 

році 

Тесленко О.В. 

4. Про формування мережі загальноосвітніх, 

дошкільних та позашкільних закладів району на 

2017/2018 начальний рік 

Чернігівська Н.В. 

3.Про виконання рішень попередньої колегії Чернігівська Н.В. 

Вересень 1. Про стан національно-патріотичного виховання у 

загальноосвітніх навчальних закладах Слобідського 

району 

Попова Є.В. 

2. Про стан виконання ст. 35 Закону України «Про 

освіту» та ст. 6 Закону України «Про загальну 

середню освіту» 

Гайнутдінова 
Т.М. 

3. Про результати ДПА учнів 4-х, 9-х, 11-х класів у 

2016/2017 навчальному році 
Тесленко О.В.. 

Савєнкова І.С. 

В’юнник Я.А 

3. Про виконання рішень попередньої колегії Чернігівська Н.В. 
Грудень 

1. Про виконання заходів Управління освіти 

адміністрації Слобідського району Харківської 

міської ради щодо виконання Комплексної 

програми розвитку освіти м. Харкова на 2011 -2017 

роки. 

Чернігівська Н.В. 

Іванова О.А. 

Шинкаренко 

Ю.С. 

Тесленко О.В. 

Колесніков В.Ю. 

2. Про результати моніторингових досліджень 

якості освіти ДНЗ 

Котляр О.М. 

3. Затвердження плану роботи управління освіти на 

2018 рік 

Чернігівська Н.В. 

4. Про виконання рішень попередньої колегії Чернігівська Н.В. 
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VI. Апаратні наради Управління освіти  

Дата 

проведення 

Питання, що розглядаються Відповідальний Відмітка про 

виконання 

16.01.2017 1. Про результати державної атестації та 

державного нагляду  навчальних закладів у 

2016 році 

Гайнутдінова 

Т.М. 

 

2. Про підсумки роботи навчальних закладів  

району щодо підготовки і проведення 

Новорічних, різдвяних свят та організації 

зимових канікул 

Попова Є.В.  

3. Про результати проведення ІІ (районного) 

етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін та районного етапу 

конкурсу-захисту робіт учнів-членів МАН 

Самотой І.В. 

Тесленко О.В. 

 

4.Про підсумки роботи навчальних закладів 

району щодо запобігання дитячому 

травматизму упродовж 2016 року 

Камініна Н.О.  

5. Про підсумки професійного конкурсу 

«Учитель року - 2017» 

Іванова О.А.  

30.01.2017 1.Про виконання мовного законодавства у 

навчальних закладах району. 

Савєнкова І.С.  

2. Аналіз бази даних відповідно до 

статистичного звіту ДНЗ за формою 85-К 

Котляр О.М.  

3. Про аналіз функціонування сайтів 

навчальних закладів району 

Колесніков В.Ю.  

06.02.2017 1. Про перспективне працевлаштування 

випускників 9-х та 11-х класів у 2017 році 

Гайнутдінова 

Т.М. 

 

2. Про організацію роботи щодо виконання 

антикорупційних законів України в Управлінні 

освіти та навчальних закладах району  

Ісаєва В.В.  

3. Про рух учнів за І семестр 2016/2017 

навчального року 

Гайнутдінова 

Т.М. 

 

4. Про роботу з організації харчування дітей  у 

ДНЗ  у 2017 році. 

Котляр О.М  

20.02.2017 1. Про роботу управління освіти щодо 

виконання Законів України «Про звернення 

громадян», «Про доступ до публічної 

інформації» 

Чернігівська Н.В.       

Ісаєва В.В. 

 

2. Про стан реєстрації випускників 11-х класів 

ЗНЗ району для участі у ЗНО-2017 

Гайнутдінова 

Т.М. 

 

3. Аналіз виконання заходів Плану реалізації 

Концепції національно – патріотичного 

виховання дітей та молоді 

Попова Є.В.  

06.03.2017 1.  Про організацію та проведення Дня ЦЗ в 

навчальних закладах району 

В’юн ник Я.А.  

2. Про організацію проведення санітарно-

екологічного очищення та благоустрою 

територій навчальних закладів району 

Шинкаренко 

Ю.С. 

 

27.03.2017   1. Особливості відбору електронних версій 

оригінал – макетів підручників для учнів 9-х 

класів педагогами – предметниками ЗНЗ 

Корсун О.І.  
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2. Про результати участі педагогів району в 

обласному фестивалі-огляді освітніх Інтернет-

ресурсів. 

В’юнник Я.А.  

3.Про результати проведення державної 

атестації ДНЗ №34 

Котляр О.М.  

03.04.2017  1.Про роботу Управління освіти щодо 

виконання Законів України «Про звернення 

громадян», «Про доступ до публічної 

інформації» 

Чернігівська Н.В.                  

Ісаєва В.В. 

 

2. Про виконання наказів по управліннюосвіти 

та рішень апаратних нарад упродовж I кварталу 

2017 року 

Чернігівська Н.В.  

3. Про хід санітарно-екологічного очищення та 

благоустрою територій навчальних закладів 

району 

Шинкаренко 

Ю.С. 

 

4. Про результати державної атестації ХГ № 46 Гайнутдінова 

Т.М. 

 

5. Про організацію та проведення проведення 

дня ЦЗ в навчальних закладах району 

В’юнник Я.А.  

24.04.2017 1. Про підходи до формування робочих 

навчальних планів загальноосвітніх навчальних 

закладів району на 2017/2018 навчальний рік 

Чернігівська Н.В.  

2. Про завершення опалювального сезону у 

навчальних закладах району 

Шинкаренко 

Ю.С. 

 

3. Про організацію відпочинку та оздоровлення 

дітей та підлітків влітку 2017 року. 

Котляр О.М. 

Камініна Н.О. 

 

4. Про порядок проведення державної 

підсумкової атестації у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання для випускників 11-х 

класів загальноосвітніх навчальних закладів 

Гайнутдінова 

Т.М. 

 

15.05.2017 1. Про підсумки проведення дня ЦЗ в 

навчальних закладах району  

В’юнник Я.А.    

Камініна Н.О. 

 

2. Про підготовку учнів та педагогів району до 

міжнародного дослідження якості освіти PISA - 

2018 

Тесленко О.В.  

22.05.2017  1.Про стан організації роботи з питань 

охорони життя і здоров’я вихованців та 

результати проведення Тижня безпеки дитини 

у ДНЗ району 

Котляр О.М.  

2. Про організоване проведення свята 

«Останній дзвоник» та випускних вечорів у 

ЗНЗ району 

Чернігівська Н.В.  

3. Про підсумки атестації керівних кадрів та 

педагогічних працівників району у 2017 році 

Іванова О.А.  

4. Про підсумки методичної роботи у 2016/2017 

навальному році 

Іванова О.А.  

5. Про заходи щодо впровадження у 8-х класах 

Державних стандартів у 2016/2017 навчальному 

році 

Тесленко О.В.  

06.06.2017 1. Про результати участі учнів ЗНЗ району у 

міських інтелектуальних змаганнях та у 

фінальних етапах Всеукраїнських турнірів у 

2016/2017 навчальному році  

Іванова О.А.  
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2. Про підсумки роботи психологічної служби 

району у 2016/2017 н.р  

Черних С.Ю.  

3. Про результати державної атестації 

дошкільного закладу №337 

Котляр О.М.  

4. Про результати державної атестації ХЗОШ 

№ 102 

Гайнутдінова 

Т.М. 

 

5. Про підсумки участі учнів ЗНЗ району в ІІ-

IV етапах Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах з навчальних дисциплін та у ІІ- ІІІ 

етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН у 2016/2017навчальному році 

Тесленко О.В. 

Самотой І.В. 

 

19.06.2017 1. Про роботу бази даних Електронної 

реєстрації дітей в дошкільні навчальні заклади 

Колесніков В.Ю.                

Котляр О.М.. 

 

2. Про підсумки профілактичної роботи 

навчальних закладів району щодо запобігання 

дитячому травматизму та збереження здоров’я 

дітей упродовж 2016/2017 навчального року 

Камініна Н.О.  

3. Про підсумки проведення ДПА учнів 4-х, 9-

х, 11-х класів ЗНЗ району у 2016/2017 

навчальному році 

Тесленко О.В. 

Савєнкова І.С. 

В’юнник Я.А. 

 

4. Про роботу управління освіти щодо 

виконання Закону України «Про звернення 

громадян», антикорупційних законів України 

Чернігівська Н.В. 

Ісаєва В.В. 

 

5. Про підсумки аналізу стану виконання 

Плану роботи Управління освіти упродовж І 

півріччя 2017 року  

Чернігівська Н.В.  

07.08.2017 1. Про участь навчальних закладів району у 

святкових заходах до Дня Державного Прапору 

України, Дня  визволення Харкова та Дня 

незалежності України 

Іванова О.А.  

2. Про хід підготовки до серпневої конференції 

педагогічних працівників 

Іванова О.А.  

3. Про закінчення ремонтних робіт та 

підготовку навчальних закладів до нового 

2017/2018 навчального року 

Шинкаренко 

Ю.С. 

 

4. Про стан забезпеченості підручниками учнів 

шкіл Слобідського району у 2017/2018 

навчальному році 

Корсун О.І.  

21.08.2017 1. Про організацію методичної роботи в районі 

у 2017/2018 навчальному році 

Іванова О.А.  

2. Про роботу управління освіти району щодо 

розвитку мережі дошкільних навчальних 

закладів у 2017 році. 

Котляр О.М.  

3. Про хід виконання Комплексної 

програмирозвитку освіти м. Харкова на 2011-

2017 роки 

Чернігівська Н.В.  

4. Про організацію і проведення медичних 

оглядів учнів та педпрацівників до початку 

навчального року 

Камініна Н.О.  

5. Про організоване проведення свята День 

знань та Першого дзвоника 

Чернігівська Н.В.  
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11.09.2017 1. Про організацію роботи навчальних закладів 

району щодо інноваційної освітньої діяльності 

у 2017/2018 навчальному році 

В’юнник Я.А.  

2. Про рух учнів навчальних закладів району 

влітку 2017 року. Мережа станом на 05.09.2017 

Гайнутдінова 

Т.М.   

 

3. Про підготовку навчальних закладів району 

до опалювального сезону 

Шинкаренко 

Ю.С. 

 

4. Про основні напрями діяльності 

психологічної служби району на 2017/2018 н.р. 

 Черних С.Ю.  

5. Про організацію роботи спеціальних 

медичних груп у 2017/2018 навчальному році 

Самотой І.В.  

6. Про стан виконання ст. 35 Закону України 

«Про освіту» та ст. 6 Закону України «Про 

загальну середню освіту» 

Гайнутдінова Т.М.  

7. Про стан національно-патріотичного 

виховання у загальноосвітніх навчальних 

закладах Слобідського району 

Попова Є.В.  

25.09.2017 1. Про організацію та проведення атестації 

керівних кадрів, педагогічних працівників 

навчальних закладів району у 2017/2018 н.р. 

Іванова О.А.  

2. Про організацію та проведення районного 

туру міського професійного конкурсу «Учитель 

року - 2018» 

Іванова О.А.  

3. Про роботу щодо організації і проведення І 

етапу учнівських олімпіад з навчальних 

предметів та підготовки до ІІ (районного) етапу 

Самотой І.В.  

4. Про роботу управління освіти щодо 

виконання Закону України «Про звернення 

громадян», антикорупційних законів України 

Ісаєва В.В.  

5. Про підсумки літнього оздоровлення і 

відпочинку дітей та підлітків у 2017 році 

Камініна Н.О.  

6. Про роботу з обліку продовження навчання 

та працевлаштування випускників 2017 року 

Гайнутдінова 

Т.М. 

 

09.10.2017 1. Про підходи до формування бюджету галузі 

«Освіта» на 2018 рік 

Скрипка Н.В.  

2. Про роботу з кадровим резервом на посади 

посадових осіб місцевого самоврядування та 

керівників навчальних закладів 

Ісаєва В.В.  

23.10.2017 1. Про стан роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів району у програмному 

комплексі «Курс Школа» та «Курс Дошкілля» 

Колесніков В.Ю.  

2. Про забезпечення навчальних закладів 

району педагогічними кадрами у 2017 році (за 

звітом РВК-83) 

Ісаєва В.В.  

06.11.2017 1. Про аналіз передплати періодичних видань у 

навчальних закладах району на ІІ півріччя 2017 

року 

Корсун О.І.  

2. Про аналіз мережі навчальних закладів 

району за мовами навчання 

Савєнкова І.С.  

3. Про аналіз стану міжнародного 

співробітництва в навчальних закладах району 

Тесленко О.В.  
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4. Про виконання Комплексної програми 

розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки 

Чернігівська Н.В.  

5. Про результати вивчення стану 

управлінської діяльності щодо організації 

навчально-виховного процесу на початку 

2017/2018 навчального року та обліку дітей 

шкільного віку в загальноосвітніх навчальних 

закладах району  на виконання ст. 35 Закону 

України «Про освіту» та ст. 6 Закону України 

«Про загальну середню освіту» 

Гайнутдінова 

Т.М. 

 

27.11.2017 1. Про стан роботи навчальних закладів району 

у мережі Інтернет у ІІ півріччі 2017 року 

Колесніков В.Ю.  

2. Про аналіз підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників навчальних закладів 

Слобідського  району в 2017 році 

Корсун О.І.  

3. Про організацію профільного навчання у 

2017/2018 навчальному році 

Гайнутдінова 

Т.М. 

 

18.12.2017 1. Про проведення новорічних, Різдвяних свят 

та зимових канікул у навчальних закладах 

району 

Камініна Н.О.  

2. Про виконання заходів розділу «Обдарована 

молодь. Розвиток системи роботи з 

обдарованою молоддю» Комплексної програми 

розвитку освіти м. Харкова на 2011 -2017 роки 

у 2017 році 

Тесленко О.В.  

3. Про підсумки аналізу стану виконання 

Плану роботи Управління освіти упродовж ІІ 

півріччя 2017 року  

Чернігівська Н.В.  

4. Про роботу управління освіти щодо 

виконання Закону України «Про звернення 

громадян», антикорупційних законів України 

Ісаєва В.В.  

 
 

VII. Наради з керівниками навчальних закладів 
Дата 
проведення 

Питання, що розглядаються Доповідач Відмітка 

про 

виконання 
Січень 1. Про підсумки роботи навчальних закладів району 

щодо запобігання дитячому травматизму упродовж 

2016 року 

Камініна Н.О.  

2 Про підсумки роботи навчальних закладів району 

щодо підготовки і проведення Новорічних, 

різдвяних свят та організації зимових канікул 

Попова “Є.В.  

3.Про порядок та особливості проведення ЗНО  у 

2017 році, зарахування його результатів як 

державної підсумкової атестації за курс повної 

загальної середньої освіти випускникам 11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Гайнутдінова 
Т.М. 

 

4. Про результати державної атестації та 

державного нагляду  навчальних закладів у 2016 

році 

Гайнутдінова 

Т.М. 

 

5. Про підсумки професійного конкурсу «Учитель 

року - 2017» 

Іванова О.А.  



121 

 

6. Про бюджет галузі «Освіта» на 2017 рік Скрипка Н.В. 
 

Лютий 1. Про аналіз функціонування сайтів навчальних 

закладів району Колесніков В.Ю. 

 

2. Про результати проведення ІІ (районного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових 

дисциплін та проведення районного етапу конкурсу-

захисту робіт учнів-членів МАН 

Самотой І.В. 

Тесленко О.В. 

 

3.Про виконання мовного законодавства у 

навчальних закладах району. 

Савєнкова І.С. 
 

4. Про роботу з організації харчування дітей  у ДНЗ  

у 2017 році. 
Котляр О.М  

Березень 1. Про підсумки реєстрації випускників 11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів району для 

участі у ЗНО-2017 

Гайнутдінова 
Т.М. 

 

2. Про організацію проведення санітарно-

екологічного очищення та благоустрою територій 

навчальних закладів району 

Шинкаренко 
Ю.С. 

 

Квітень 

1 Про результати проведення державної атестації 

ДНЗ №34, ХГ № 46 

Гайнутдінова 

Т.М.           

Котляр О.М. 

 

2. Про організацію та проведення проведення дня 

ЦЗ в навчальних закладах району 

 В’юнник Я.А. 
 

3. Про організацію роботи щодо виконання 

антикорупційних законів України в управлінні 

освіти та навчальних закладах району 

Ісаєва В.В.  

4. Про виконання доручень нарад керівників 

навчальних закладів 

Чернігівська 
Н.В. 

 

Травень 1. Про організоване проведення свята «Останній 

дзвоник» та випускних вечорів у загальноосвітніх 

навчальних закладах району в 2017 році 

Чернігівська 
Н.В. 

 

2. Про організацію оздоровлення і відпочинку дітей 

та підлітків у 2017 році 

Камініна Н.О. 

Котляр О.М. 

 

3. Про підходи до формування робочих навчальних 

планів загальноосвітніх навчальних закладів району 

на 2016/2017 навчальний рік 

Чернігівська 
Н.В. 

 

4. Про формування перспективної мережі 

навчальних закладів району на новий 2017/2018 

навчальний рік 

Чернігівська 
Н.В. 

 

5. Про підсумки проведення Дня ЦЗ у навчальних 

закладах району 

В’юнник Я.А.  

Червень 1. Про аналіз руху учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів району на кінець 2016/2017  

навчального року 

Гайнутдінова 
Т.М. 

 

2. Про підсумки атестації педагогічних працівників, 

керівних кадрів району в 2017році 

Іванова О.А.  

3. Про підготовку учнів та педагогів району до 

міжнародного дослідження якості освіти PISA - 

2018 

Тесленко О.В.  

4. Про стан організації роботи з питань охорони 

життя і здоров’я вихованців та результати 

проведення Тижня безпеки дитини у ДНЗ району 

Котляр О.М.  
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5. Про підсумки роботи психологічної служби 

району у 2016/2017 н.р. 

Черних С.Ю.  

Се 
Серпень 

1. Про підготовку навчальних закладів до нового 

навчального року та проведення свята Першого 

дзвоника 

Чернігівська 
Н.В. 

 

2. Про організацію і проведення медичних оглядів 

учнів та педпрацівників до початку навчального 

року 

Камініна Н.О.  

3. Про підсумки огляду на кращу підготовку 

навчальних закладів району до нового 2017/2018 

навчального року 

Чернігівська 
Н.В. 

 

4. Про хід набору до 1-х, 10-х класів та формування 

мережі навчальних закладів до нового 2017/2018 

навального року 

Чернігівська 
Н.В. 

 

5. Про хід підготовки до серпневої конференції 

педагогічних працівників 

Іванова О.А.  

6. Про результати участі учнів ЗНЗ району у міських 

інтелектуальних змаганнях та у фінальних етапах 

Всеукраїнських турнірів у 2016/2017 навчальному 

році 

 Іванова О.А. 

Тесленко О.В. 

 

Вересень 
1.Рух учнів навчальних закладів району влітку 2017 

року. Мережа станом на 05.09.2017. 

Чернігівська Н.В. 
Гайнутдінова 
Т.М. 

 

2. Про організацію та проведення районного туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018» 

Іванова О.А.  

3. Стан забезпеченості базовими підручниками 

учнів 1-11 класів шкіл Слобідського району у 

2017/2018 навчальному році 

Корсун О.І. 
 

4. Про підготовку навчальних закладів району до 

початку опалювального сезону 
Шинкаренко 
Ю.С. 

 

Жовтень 1. Про підсумки літнього відпочинку та 

оздоровлення дітей та підлітків улітку 2017 року 

Камініна Н.О.  

2.Про результати участі випускників ЗНЗ району у 

зовнішньому незалежному оцінюванні 2017 

Гайнутдінова 
Т.М.  
Іванова О.А. 

 

3. Про організацію роботи спеціальних медичних 

груп у 2017/2018 навчальному році 

Самотой І.В.  

4. Про проведення районного етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін у 

2017/2018 навчальному році 

Самотой І.В.  

5. Про виконання доручень нарад керівників 

навчальних закладів 

Чернігівська Н.В.  

6. Про роботу з обліку продовження навчання та 

працевлаштування випускників 2017 року 
Гайнутдінова 
Т.М. 

 

Листопад 1. Про стан дотримання законодавства з охорони 

прав дитинства, соціального захисту дітей, 

профілактичної роботи щодо запобігання 

правопорушенням та злочинам серед дітей у 

навчальних закладах району 

Камініна Н.О.  

2. Про підсумки вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації навчально-виховного 

процесу на початку 2017/2018навчального року та 

виконання ст. 35 Закону України «Про освіту» та        

Гайнутдінова 
Т.М. 
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ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» 

3. Про охоплення дітей позашкільною освітою у 

ПНЗ та в гуртках, що організовані 

загальноосвітніми навчальними закладами 

Самотой І.В.  

Г руГ рудень 1. Про результати роботи навчальних закладів 

району по виконанню вимог Закону України «Про 

звернення громадян» та антикорупційного 

законодавства 

Ісаєва В.В.  

2. Про стан роботи навчальних закладів району у 

мережі Інтернет у ІІ півріччі 2017 року 
Колесніков 
В.Ю. 

 

3. Про діяльність районної батьківської ради Гайнутдінова 
Т.М. 

 

4. Про аналіз підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників навчальних закладів у 2017 році 

Корсун О.І.  

5. Про підсумки реалізації заходів Управління освіти  

Слобідського району  «Комплексної програми 

розвитку освіти м.Харкова на 2011-2017 роки» 

Чернігівська Н.В. 

Камініна Н.О. 

Гайнутдінова Т.М.  

Іванова О.А. 

Котляр О.М. 

Шинкаренко Ю.С. 

 

Упродовж 

року 

Про результати здійснення оперативного контролю 

Чернігівська Н.В. 

Скрипка Н.В. 

Камініна Н.О. 

Гайнутдінова Т.М.  

Котляр О.М. 

 

 

 

VIII. Наради із заступниками керівників навчальних закладів 

 
Дата 
проведення 

Питання, що розглядаються Доповідач Відмітка 

про 

виконання 

Лютий  1.Про організацію роботи щодо реалізації проекту 

«Я – Харків’янин» Комплексної міської програми 

розвитку освіти на 2011-2017 р.р. 

Попова Є.В.  

2. Про порядок та особливості проведення ЗНО-2017  Гайнутдінова 
Т.М. 

 

3.Особливості організації курсів підвищення 

кваліфікації керівних кадрів та педагогічних 

працівників у 2017 році 

Корсун О.І.  

4.Про підсумки роботи навчальних закладів району 
з обліку нещасних випадків з учнями і вихованцями 
упродовж 2016 року 

Камініна Н.О.  

Квітень 1. Про організацію корекційної роботи навчального 

закладу у міжатестаційний період 

Гайнутдінова 
Т.М. 

 

2. Про підходи до формування робочих навчальних 

планів на 2017/2018 навчальний рік 

Чернігівська Н.В.  

3. Про роботу навчальних закладів району щодо 

охоплення дітей шкільного віку навчанням 

Гайнутдінова 

Т.М. 

 

Травень 1. Про організацію літнього оздоровлення та 

відпочинку дітей і підлітків у загальноосвітніх 

навчальних закладах улітку 2017 року 

Камініна Н.О.  
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1. Про результати участі ЗНЗ у міському конкурсі 

«Учень року - 2017» 

Тесленко О.В.  

2. Про підсумки атестації педагогічних працівників, 

керівних кадрів району в 2017 році 

Іванова О.А.  

Червень 1. Про підсумки методичної роботи в ЗНЗ району в 

2016/2017 навчальному році 

Іванова О.А. 
 

2. Про підсумки проведення ДПА учнів 4-х, 9-х,11-х 

класів ЗНЗ району у 2016/2017 навчальному році 

Тесленко О.В. 
Савєнкова І.С. 
В’юнник Я.А. 

 

3. Про підсумки участі учнів ЗНЗ району в ІІ-IV 

етапах Всеукраїнських учнівських олімпіадах з 

навчальних дисциплін та у ІІ- ІІІ етапах 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2016/2017 

навчальному році 

Тесленко О.В. 

Самотой І.В. 

 

Се 
Серпень 

1. Про підготовку навчальних закладів до нового 

навчального року та проведення свята Першого 

дзвоника 

Чернігівська Н.В.  

2. Про організацію та проведення  серпневого 

педагогічного тижня  

Іванова О.А.  

Вересень 1. Про затвердження мережі навчальних закладів 

району на 2017/2018 навчальний рік Чернігівська Н.В. 

 

2. Про організацію та проведення районного туру 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018» 

Іванова О.А.  

3. Стан забезпеченості базовими підручниками 

учнів 1-11 класів шкіл Слобідського району у 

2017/2018 навчальному році 

Корсун О.І. 
 

4. Про підготовку навчальних закладів району до 

початку опалювального сезону 
Шинкаренко 
Ю.С. 

 

Жовтень 1. Про підсумки літнього відпочинку та 

оздоровлення дітей та підлітків улітку 2017 року 

Камініна Н.О.  

2.Про результати участі випускників ЗНЗ району у 

зовнішньому незалежному оцінюванні 2017 

Гайнутдінова 
Т.М.  
Іванова О.А. 

 

3. Про організацію роботи спеціальних медичних  

груп у 2017/2018 навчальному році 

Самотой І.В.  

4. Про проведення районного етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін у 

2017/2018 навчальному році 

Самотой І.В.  

5. Про виконання доручень нарад керівників 

навчальних закладів 

Чернігівська Н.В.  

6. Про роботу з обліку продовження навчання та 

працевлаштування випускників 2017 року 
Гайнутдінова 
Т.М. 

 

Листопад 1. Про стан дотримання законодавства з охорони 

прав дитинства, соціального захисту дітей, 

профілактичної роботи щодо запобігання 

правопорушенням та злочинам серед дітей у 

навчальних закладах району 

Камініна Н.О.  

2. Про підсумки вивчення стану управлінської 

діяльності щодо організації навчально-виховного 

процесу на початку 2017/2018навчального року та 

виконання ст.. 35 Закону України «Про освіту» та 

ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту» 

Гайнутдінова 
Т.М. 
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3. Про охоплення дітей позашкільною освітою у 

ПНЗ та в гуртках, що організовані 

загальноосвітніми навчальними закладами 

Самотой І.В.  

Г руГ рудень 1. Про результати роботи навчальних закладів 

району по виконанню вимог Закону України «Про 

звернення громадян» та антикорупційного 

законодавства 

Ісаєва В.В.  

2. Про стан роботи навчальних закладів району у 

мережі Інтернет у ІІ півріччі 2017 року Колесніков В.Ю. 

 

3. Про діяльність районної батьківської ради Гайнутдінова 
Т.М. 

 

4. Про аналіз підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників навчальних закладів у 2017 році 

Корсун О.І.  

5. Про підсумки реалізації заходів Управління 

освіти  Слобідського району  «Комплексної 

програми розвитку освіти м.Харкова на 2011-2017 

роки» 

Чернігівська Н.В. 
Камініна Н.О. 
Гайнутдінова 
Т.М.  
Іванова О.А. 
Котляр О.М. 
Шинкаренко 
Ю.С. 

 

Упродовж 

року 
Про результати здійснення оперативного контролю Чернігівська Н.В. 

Скрипка Н.В. 

Камініна Н.О. 

Гайнутдінова Т.М.  

Котляр О.М. 

 

 

 

 

Наради з вихователями-методистами дошкільних навчальних закладів 

 
Дата 

проведення 

Питання, що розглядаються Доповідач Відмітка 

про 

виконання 

Січень  1. Про результати методичної роботи у 

дошкільних навчальних закладах району у 2016 

році. 

2. Узгодження плану роботи РМО на 2017 рік. 

3. Про організацію роботи з педагогами, що 

атестуються у 2017 році. 

  

Лютий 1. Про організаційно-методичний супровід 

роботи з національно-патріотичного виховання 

дошкільників. 

2. Аналіз функціонування сайтів дошкільних 

навчальних закладів району. 

3. Про участь у обласній виставці-презентації 

педагогічних ідей та технологій. 

  

Березень  1. Про організацію проведення моніторингових 

процедур оцінювання якості освіти.  

2. Про організацію роботи щодо обліку дітей 

дошкільного віку в районі. 
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Квітень  1. Про складання річних планів роботи ДНЗ на 

2017/2018 навчального року. 

2. Про підготовку до проведення Тижня безпеки 

у дошкільних навчальних закладах району. 

  

Травень  1. Про підсумки роботи  РМО за 2016/2017 

навчального року. 

2. Про підготовку та організацію роботи  

дошкільних навчальних закладів у літній 

оздоровчий період. 

3. Про організацію заходів щодо святкування 

Дня захисту дітей. 

  

Серпень  1. Про стан підготовки до нового 2017/2018 

навчального року. 

2. Про хід підготовки до серпневої конференції 

педагогічних працівників. 

3.Про підготовку до святкування 

Всеукраїнського Дня Дошкілля. 

  

Вересень  1. Про організацію роботи ДНЗ у 2017/2018 

навчального року. 

2. Про нормативно-правове забезпечення 

освітнього процесу у ДНЗ у 2017/2018 

навчальному  році. 

  

Жовтень  1. Про інноваційну діяльність дошкільних 

навчальних закладів. 

2. Про результати проведеного у 2017 році 

обліку дітей. 

3. Аналіз функціонування сайтів дошкільних 

навчальних закладів району. 

  

Листопад  1. Про організоване проведення Новорічних свят 

дошкільними  навчальними закладами району. 

2. Про стан електронної реєстрації дітей у ДНЗ 

району. 

3. Про результати державної атестації ДНЗ №№ 

34, 337 у 2017 році. 

  

Грудень  1. Про результати методичної роботи ДНЗ у 2017 

році. 

2. Про планування організаційно-методичної 

роботи на  2018 рік. 

3. Аналіз функціонування сайтів дошкільних 

навчальних закладів району. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IX. Контрольно аналітична робота Управління освіти за напрямками діяльності 

 
Контрольно-аналітична діяльність 

№ 
з/п 

Зміст роботи Відповідальний 

від УО 

Кому подається Вихідний документ Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної 

бази 

Відмітка 

про 

виконання 

Державна атестація навчальних закладів 

1. Атестація навчальних закладів 

ДНЗ № 34 

ДНЗ № 337 

ХГ № 46 

ХЗОШ № 102 

ЦДЮТ № 4 

Чернігівська Н.В, 

Гайнутдінова Т.М. 

Котляр О.М. 

 Комплект документів  

Лютий-березень 

Квітень-травень 

Лютий-березень 

Квітень-травень 

грудень 

 

Контроль за роботою навчальних закладів з незначним ступенем ризику 

2. 
ХЗОШ №№ 68 

ДНЗ №№ 114, 335 

Забезпечення нормативності та якості освіти 
3. Аналіз звітів дошкільних навчальних 

закладів за формою 85- К 

Котляр О.М. Білогрищенко Н.П. Узагальнений звіт за 

формою 85-К 

До 15.01.2017  

4. Статистичний звіт ЗНЗ «Фізична 

культура» 

Самотой І.В. Зелінський Ю.І. Статистична звітність 

(Форма 2-ФК) 

До 01.01.2017  

5. Статистичний звіт про діяльність 

ДЮСШ 

Самотой І.В. 

Садик О.М. 

Зелінський Ю.І. Статистична звітність 

(Форма №5-ФК) 
До 01.01.2017  

6. Статистичний звіт про діяльність 

позашкільних навчальних закладів 

(окрім ДЮСШ) 

Самотой І.В. 

Лісова С.М. 

Молостова М.М. 

Зелінський Ю.І. Статистична звітність 

(Форма №1-ПЗ) 
До 01.01.2017  

8. Дані про екстернів, які подали заяви 

на проведення річного оцінювання і 

ДПА 

Чернігівська Н.В. Удальцова Н.О Інформація до 

ДО ХМР 

До 03.03.2017  

9. 
Аналіз організації індивідуального 

навчання учнів 

Чернігівська Н.В. Удальцова Н.О Інформація до ДО ХМР До 17.04.2017 

До 15.09.2017 

До 14.11.2017 

 



 

10. Дані про учнів, які навчалися за 

кордоном і не повернулися до 

початку ДПА 

Чернігівська Н.В. Удальцова Н.О Інформація до ДО ХМР До17.04.2017  

11. Аналіз проектів робочих навчальних 

планів до затвердження 

/ погодження 

Чернігівська Н.В. 

Тесленко О.В. 

Савєнкова І.С. 

Самотой І.В. 

Віцько О.В. 

Шепель В.М. 

Удальцова Н.О. 

Воробйова Н.М. 

Зелінський Ю.І. 

Робочі навчальні плани 

ЗНЗ району 

березень-травень  

12. Аналіз результатів проведення ДПА 

у 4-х класах 

Тесленко О.В. Удальцова Н.О Інформація до ДО ХМР До 24.05.2017  

13. Аналіз результатів проведення ДПА 

у 11—х класах 

В’юнник Я.А. Удальцова Н.О Інформація до ДО ХМР До 24.06.2017  

14. 
Аналіз результатів проведення ДПА 

у 9-х класах 

Савєнкова І.С. Удальцова Н.О Інформація до ДО ХМР До 19.06.2017  

15. Узагальнення звітів про мови 

навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах району 

Савєнкова І.С. Тарасенко І.М. Узагальнений звіт до ДО 
ХМР 

До 09.09.2017  

16. Аналіз стану організації 

допрофільної підготовки та 

профільного навчання 

Гайнутдінова Т.М. Удальцова Н.О. Інформація до ДО ХМР,     

до апаратної наради, 

наради заступників 

директорів 

До 11.09.2017  

17. Інформація  про оптимізацію мережі 

закладів освіти та їх розвиток у 

районі 

Чернігівська Н.В. Удальцова Н.О Інформація до ДО ХМР До 11.09.2017  

18. Статистичні звіти на початок 

навчального року 

Чернігівська Н.В. Удальцова Н.О статистична звітність, 

аналітичні матеріали 

(Форми ЗНЗ-1, ЗНЗ-2, ЗВ-

1, 76-РВК, Д 7-8, Д-4, Д-5, 

Д-6) 

Згідно з 

термінами 

 

19. Аналіз мережі спеціальних медичних 

груп у загальноосвітніх навчальних 

закладах у 2017/2018 навчальному 

році 

Самотой І.В. Зелінський Ю.І. Узагальнений звіт до 

апаратної наради, наради 

керівників 

До 15.10.2017  



 

20. Аналіз стану обліку руху учнів Гайнутдінова Т.М. Удальцова Н.О Інформація до апаратної 

наради, наради 

заступників керівників 

До 05 числа 

наступного 

місяця щомісяця 

 

21. Аналіз стану відвідування учнями та 
вихованцями  навчальних закладів 
району 

Гайнутдінова Т.М. Тарасенко І.М. Статистична звітність До 10.30 

щоденний облік 

 

22. Аналіз форми державного 
статистичного спостереження № 77 – 
РВК «Звіт про кількість дітей 
шкільного віку» 

Гайнутдінова Т.М. Шепель В.М.  Звіт № 77 – РВК   До 30.09.2017  

23. Оновлення паспортів ПТНЗ  Чернігівська Н.В. Дегтярьова О. А.  Паспорт ПТНЗ До 20.01.2017  

Забезпечення охоплення загальною середньою освітою 
24. Аналіз та узагальнення звітів 

навчальних закладів з обліку 

продовження навчання та 

працевлаштування випускників 

навчальних закладів 

Гайнутдінова Т.М. Воробйова Н.М. Статистична звітність          

ДО ХМР 

До 09.02.2017      

До 15.05.2017 

(попередній)             

(1-й, 3-й четвер 

червень-серпень) 

До 15.09.2017          

До 15.10.2017           

До 10.12.2017 

 

25. 
Перевірка довідок з місць навчання 

випускників 9-х та 11-х класів 

Гайнутдінова Т.М. . Інформація До 25.09.2017  

26. Підготовка та направлення до 

розгляду Адміністрації Слобідського 

району проекту наказу «Про 

визначення та закріплення території 

обслуговування за загальноосвітніми 

навчальними закладами району» 

Гайнутдінова Т.М. Адміністрація 

Слобідського 

району 

наказ До 14.03.2017  

27. Проведення інструктування 

відповідальних за ведення обліку 

дітей і підлітків шкільного віку за 

територіями обслуговування у 

навчальних закладах 

Гайнутдінова Т.М.  протокол наради До 18.04.2017  



 

28 Отримання в Харківській обласній 

центральній психолого-медико-

педагогічній консультації списків 

дітей шкільного віку з вадами 

розумового та фізичного розвитку, які 

повинні навчатися у навчальних 

закладах для дітей, які потребують 

соціальної допомоги та соціальної 

реабілітації, а також тих, які не 

можуть навчатися 

Гайнутдінова Т.М.  списки До 15.08.2017  

29. Підготовка та направлення до 

розгляду Адміністрації Слобідського 

району проекту наказу «Про 

затвердження списків дітей і підлітків 

шкільного віку від 6 до 18 років та 

дітей, яким до 1 вересня 2017 року 

виповнюється 5 років, які 

проживають на території 

обслуговування загальноосвітніх 

навчальних закладів району, на 

2017/2018 навчальний рік» 

Гайнутдінова Т.М. Адміністрація 

Слобідського 

району 

наказ До 15.08.2017  

30. Отримання від Адміністрації 

Слобідського  району Харківської 

міської ради списків дітей, яким на 1 

вересня поточного року 

виповнюється 6-18 років та окремо на 

дітей, яким до 1 вересня поточного 

року виповнюється 5 років, складених 

на підставі списків первинного обліку 

громадян 

Гайнутдінова Т.М.  списки До 15.08.2017  

31. Надання загальноосвітнім 

навчальним закладам списків дітей 

шкільного віку, які мешкають на 

закріпленій території обслуговування, 

для забезпечення перевірки явки 

дітей і підлітків до ЗНЗ 

Гайнутдінова Т.М.  списки До 22.08.2017  



 

32 Отримання від навчальних закладів 

додаткових списків учнів, які 

проживають на закріпленій території 

обслуговування і яких не було 

включено до списків 

Гайнутдінова Т.М.  списки До 10.09.2017  

33. Співпраця із районною службою у 

справах дітей та ВКМСД щодо 

сприяння в залученні до навчання 

учнів, які не відвідують уроки без 

поважних причин 

Гайнутдінова Т.М.  інформація Упродовж 

навчального року 

(у разі потреби) 

 

34. Перевірка довідок з місць навчання 

учнів, які здобувають загальну 

середню освіту і мешкають за 

територіями обслуговування шкіл 

Гайнутдінова Т.М.  інформація до 25.09.2017  

35. Контроль за управлінською 

діяльністю адміністрацій шкіл щодо 

організації виконання ст.35 Закону 

України «Про освіту», ст.6 Закону 

України «Про загальну середню 

освіту» та Інструкції з обліку дітей і 

підлітків шкільного віку, 

затвердженої постановою Кабінету 

Міністрів України від 12.04.2000 

№646 

Гайнутдінова Т.М.  довідка вересень -

жовтень, 

упродовж року 

 

36. Звіт про продовження навчання для 

здобуття повної загальної середньої 

освіти випускниками 9-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів 

Гайнутдінова Т.М. Воробйова Н.М. Статистичний звіт (Форма 

№1-ЗСО) 

До 10.12.2017  

Забезпечення збереження здоров’я учасників навчально-виховного процесу та запобігання дитячому травматизму 

37. Аналіз стану профілактичної роботи 

щодо запобігання дитячому 

травматизму 

Камініна Н.О. Тарасенко І.М. Статистична звітність, 

аналітичні матеріали 

До 30.03.2017 

30.06.2017 

30.09.2017 

30.12.2017 

 



 

38. Аналіз звітів про проведення 

профілактичних медичних оглядів 

учнів у загальноосвітніх навчальних 

закладів усіх типів і форм власності 

Слобідського  району  

Камініна Н.О. Тарасенко І.М. Узагальнені звіти до ДО 

ХМР 

Щосереди 
До 15 числа 

щомісячно 

 

39 Попереднє планування відпочинку та 

оздоровлення учнів та вихованців у 

літній період 2016 року 

Камініна Н.О. Воробйова Н.М Узагальнені звіти до ДО 
ХМР 

До 15.02.2017  

40. Аналіз стану організації та хід 

відпочинку та оздоровлення учнів 

влітку 2017 року 

Камініна Н.О. Воробйова Н.М Статистична звітність 

(щомісячна та підсумкова), 

аналітичні матеріали до 

ДО ХМР. До апаратної 

наради 

Травень-серпень, 

остаточно до 

03.09.2017 

 

41. Узагальнення звітів про стан 

організації харчування учнів шкіл та 

аналіз виконання норм харчування 

учнів шкіл 

Камініна Н.О. Воробйова Н.М Узагальнені звіти до ДО 
ХМР 

До 05.03.2017        

До 05.10.2017 

 

42. Аналіз стану організації харчування 

учнів у ЗНЗ 

Камініна Н.О. Воробйова Н.М Узагальнені звіти до ДО 

ХМР 

До 10 числа 

щомісячно 

 

Виховна робота, забезпечення соціального захисту дітей пільгових категорій 
43. Аналіз стану організації проведення 

осінніх, зимових, весняних канікул 

учнів у навчальних закладах района 

Попова Є.В. Дзюба Т.В. Узагальнені звіти 14.01.2017  

44. Аналіз стану роботи з профілактики 

злочинності 

Камініна Н.О. Літвінова В.В. Статистична звітність 

(щоквартальна за формою 

СЗ-2) 

10.03. 2017 

12.06. 2017 

12.09. 2017 

12.12.2017 

 

45. Аналіз стану роботи з питань 

соціального захисту дітей пільгових 

категорій 

Камініна Н.О. Літвінова В.В. Статистична звітність 

(щоквартальна за формою 

СЗ-1) 

10.03. 2017 

12.06. 2017 

12.09. 2017 

12.12.2017 

 

46 Аналіз виконання заходів з реалізації 

освітнього проекту «Виховний 

простір Харківщини» 

Попова Є.В. Полякова І.В. Інформація до ДО ХМР 
(на вимогу) 

До 19.05.2017  



 

47. Виконання заходів плану реалізації 

Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

Попова Є.В. Полякова І.В. Інформація до ДО ХМР До 21.11.2017  

48 Статистичний звітність «Про 

охоплення різними формами 

навчання дітей з особливими 

освітніми потребами» 

Чернігівська Н.В. Літвінова ВВ. Статистична звітність           
(Ко № 1-6) 

До 10.03.2017 
До 15.09.2017 

 

49. Підготовка статистичної звітності про 

стан злочинності, правопорушень 

Камініна Н.О. Літвінова В.В Статистична звітність 

(щомісячна) 

До 05 числа 
щомісячно 

 

50. Статистичні дані про охоплення 

позашкільною освітою дітей 

пільгових категорій та учнів 

девіантної поведінки 

Самотой І.В. Літвінова В.В Статистична звітність До 01.02.2017 

До 01.10.2017 

 

51. Аналіз участі учнів навчальних 

закладів району у міських виховних 

конкурсах  у 2016/2017 навчальному 

році 

Попова Є.В.  Дзюба Т.В. Інформація до ДО ХМР До 18.05.2017  

Забезпечення інформатизації освіти 
52. Моніторинг стану інформатизації 

закладів освіти району  

Колесніков В.Ю. Дегтярьова О.А. Узагальнений звіт До 01.10.2017  

53. Аналіз функціонування сайтів 

закладів освіти району 

Колесніков В.Ю. Дегтярьова О.А. Узагальнена інформація До 5 числа 
щомісячно 

 

54. Щоквартальний звіт з інформатизації: 

- Поставка НКК та окремих 

комп’ютерів; 

- Кількість дітей на 1 комп’ютер; 

- Кількість шкіл, підключених до 

мережі Інтернет; 

- Кількість шкіл, які мають 

мультимедійне обладнання; 

- Кількість шкіл, що мають веб- 

сайти 

Колесніков В.Ю. Дегтярьова О.А. Узагальнений звіт до ДО 

ХМР 

До 23.03.2017 

До 23.06.2017 

До 23.09.2017 

До15.12.2017 

 

55. Узагальнення інформації про 

використання комп’ютерної техніки в 

дошкільних навчальних закладах 

Колесніков В.Ю. Дегтярьова О.А. Узагальнений звіт до ДО 
ХМР 

До 09.12.2017  



 

56. Аналіз рівня ІКТ компетентності 

педагогів району 

Колесніков В.Ю. методист  НМПЦ Узагальнена інформація До 15.06.2017  

57. Аналіз інформації про оновлення 

санітарних паспортів кабінетів 

інформатики та інформаційно-

комунікаційних технологій навчання 

в загальноосвітніх навчальних 

закладах району 

Колесніков В.Ю. Дегтярьова О.А. Узагальнена інформація До 15.09.2017   (у 
разі зміни) 

 

58. Звіт про виконання розділу 

«Інформаційні та комунікаційні 

технології в системі освіти» 

Комплексної програми розвитку 

освіти м. Харкова на 2011-2017 роки 

Колесніков В.Ю. Дегтярьова О.А. Узагальнена інформація До 09.12.2017  

59. Аналіз результативності 

управлінської діяльності Управління 

освіти  за областю оцінювання 

Б.15.Інформатизація системи 

рейтингів управлінь освіти 

адміністрацій районів Харківської 

міської ради 

Колесніков В.Ю. Дегтярьова О.А. Узагальнена інформація До 01.12.2017  

Кадрове забезпечення 
60. Статистична звітність по кадровому 

складу управління освіти за формами: 

- № 9-ДС; 

- № 6-ПВ; 

- КН. 

Ісаєва В.В. Леонова А.М. Звіт До 
10.01.2017 

10.02.2017 

 

 

61 Аналіз додаткової потреби в 

педагогічних кадрах у 2017/2018 

навчальному році для закладів освіти 

Ісаєва В.В. Леонова А.М. Узагальнена інформація До 01.02.2017        

До 01.11.2017 

 

62 Аналіз інформації про зайнятість і 

працевлаштування громадян, що 

мають додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню 

Ісаєва В.В.  Звіт До 20.01.2017  



 

63. Аналіз відомостей про педагогічних 

працівників загальноосвітніх 

навчальних закладів району у базах 

даних програмних комплексів ІТС 

ДІСО 

Ісаєва В.В. Леонова А.М. Статистична інформація До 01.10.2017  

64 Аналітична робота з формою №83- 

РВК 

Ісаєва В.В. Леонова А.М. Узагальнені матеріали До 30.10.2017  

65 Аналіз інформації про осіб, 

зарахованих до кадрового резерву на 

посади керівників та заступників 

керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Ісаєва В.В. Леонова А.М. Наказ управління освіти До 01.11.2017  

66. Аналіз інформації щодо вакансій 

працівників у навчальних закладах 

району 

Ісаєва В.В. Леонова А.М. Статистична інформація До 01 числа 

щомісячно 

 

67. 

Аналіз питання продовження терміну 

дії контрактів, призначення та 

звільнення керівників закладів освіти 

Ісаєва В.В. Леонова А.М. накази, розпорядження, 

контракти 

До 01.06.2017  

68. Аналіз стану формування кадрового 

резерву на керівників закладів освіти 

району, посадових осіб місцевого 

самоврядування 

Ісаєва В.В. Леонова А.М. Узагальнені списки До 01.11.2017  

69 Аналітична робота з питань щорічної 

оцінки посадових осіб місцевого 

самоврядування 

Ісаєва В.В.  Наказ по Управлінню 

освіти 

До 15.02.2017  

Фінансове забезпечення 
70. Аналітична робота формування 

перспективної мережі навчальних 

закладів на 2017/2018 навчальний рік 

Чернігівська Н.В. 
Городецька В.І. 

Примак Т.М. Довідка до ДО ХМР, на 

апаратну нараду, нараду 

керівників 

До 15.04.2017  

71. Подання зафіксованої мережі 

навчальних закладів району на 

2017/2018 навчальний рік 

Чернігівська Н.В. Примак Т.М. До ДО ХМР 05.09.2017  



 

72. Аналіз мережі навчальних закладів 

району на 2017/2018 навчальний рік 

Чернігівська Н.В. Примак Т.М. Довідка до ДО ХМР 

(Проект рішення 

міськвиконкому), довідка 

на апаратну нараду, нараду 

керівників 

До 08.09.2017  

73. Формування проекту бюджету по 

галузях «Освіта» та «Фізична 

культура і спорт» на 2018 рік 

Скрипка Н.В. 

Городецька В.І. 

Примак Т.М. Бюджетний запит на 2018 

рік 

До 30.09.2017  

74. Підведення підсумків виконання 

бюджету по галузі «Освіта» за 2016 

рік 

Скрипка Н.В. Іванова 

Р.М. 

Коротка Л.В. 

Довідка до апаратної 

наради, наради керівників 

До 15.01.2017  

75. Аналіз виконання кошторису витрат 

управління освіти 

Скрипка Н.В.   
Іванова Р.С. 

 Узагальнена інформація 30-31 число 
щомісяця 

 

76. Аналіз стану виплати заробітної 

плати, відпускних та матеріальної 

допомоги на оздоровлення згідно із 

законодавством України 

Скрипка Н.В. 
Гражевська Т.В. 

Примак Т.М Узагальнена інформація до 

ДО ХМР 

До 12 та 25 

щомісячно 

травень-серпень 

 

77. Звіт про надходження та 

використання коштів загального 

фонду по закладам освіти 

Скрипка Н.В. Коротка Л.В. Звіт, узагальнений звіт 

(форма №2м) 
До 06.01.2017 

До 06.04.2017 

До 06.07.2017 

До 06.10.2017 

 

78. Звіт про надходження і використання 

коштів, отриманих як плата за 

послуги зведений 

Скрипка Н.В. 
Іванова Р.М. 

Коротка Л.В. Узагальнений звіт (форма 

№ 4-1м) 
До 06.01.2017 

До 06.04.2017 

До 06.07.2017 

До 06.10.2017 

 

79. Аналіз стану організації харчування 

учнів та вихованців навчальних 

закладів району 

Скрипка Н.В.          

Псар ОМ. 

Коротка Л.В. Зведена інформація До 10 числа 

наступного за 

квартальним 

місяцем 

 

80. Аналіз нарахованої заробітної плати 

по управлінню освіти (КФК 010116) 

Скрипка Н.В.  Довідка до Управління 

фінансів Слобідського 

району 

До 05 числа 

щомісячно 

 



 

81 Аналіз стану виконання постанови 

Кабміну України від 22.04.05 №318 

«Про удосконалення механізму 

виплати заробітної плати працівників 

бюджетних установ та державної 

соціальної допомоги» 

Скрипка Н.В. 

Гражевська Т.В. 

 Довідка до Управління 

фінансів Слобідського 

району 

До 24 числа 

щомісячно 

 

82. Складання меморіального ордеру 

бухгалтерського обліку №5 

Гражевська Т.В.  Накопичувальні 
відомості 

До 30 числа 

щомісячно 

 

83 

Звіт по кредиторській заборгованості 

Іванова Р.М.          

Кушнір А.С. 

 Звіт 11 числа 

щомісяця 

 

84. Аналіз використання бюджетних 

коштів КП « Комбінат дитяче 

харчування» 

Скрипка Н.В.       

Псар О.М. 

 Узагальнена таблиця 

До 10 числа 
щомісяця 

 

85. 

Квартальні звіти (баланси) 

господарської діяльності УО, річний 

баланс та додатки до річного балансу 

Скрипка Н.В.  Звітність «Баланс»          

(форма 1), узагальнена 

звітність «Баланс» 

До 19.01.2017 

До 11.04.2017 

До 11.07.2017 

До 11.10.2017 

 

86. С кладання меморіальних ордерів 

бухгалтерського обліку №№ 2, 3, 

4,6,8, 9, 10,11,12, 13,15,16,16а 

Псар О.М. 

Шелудько А.А. 

Захарова Н.Ю. 

 Накопичувальні 
відомості 

До 03 числа  
щомісячно 

 

87. Аналіз документів, що надходять із 

закладів освіти району на списання 

основних засобів 

Шелудько А.А. Глоба  О.О. Листи з документами За потребою  

88. Складання меморіальних ордерів 

бухгалтерського обліку №№ 2,3,4,14 

Іванова Р.М. 

Кушнір А.С. 

 Накопичувальні 
відомості 

До 03 числа 
щомісячно 

 

89. 
С кладання розподілів бюджетних 

асигнувань 

Городецька В.І.  Накопичувальні 
відомості 

До 01 числа 

щомісячно 

 

90. С кладання актів інвентаризації каси Іванова Р.М.  Акт До 01 числа 

щомісячно 

 

91. Аналіз інформації щодо надання 

відпусток без збереження заробітної 

плати працівникам бюджетних 

установ 

Скрипка Н.В. 
Гражевська Т.В. 

Єрмакова І.С. ДО ХМР До 25 числа 

щомісячно 

 



 

92. А наліз інформації щодо стану 

розрахунків за спожиті комунальні 

послуги та енергоносії по управлінню 

освіти та підпорядкованих закладах 

Іванова Р.М.  До Управління фінансів 

Слобідського району 

До 01, 12, 17, 19 

числа щомісячно 

 

93. А наліз інформації щодо обсягу 

фактично нарахованої заробітної 

плати за відповідний місяць по 

управлінню освіти та 

підпорядкованих закладах 

Гражевська Т.В.  До Управління фінансів 

Слобідського району 

До 01 числа 
щомісячно 

 

94. А наліз даних щодо окремих 

показників по штатах (фактично 

зайнятих штатних одиницях) по 

управлінню освіти та 

підпорядкованих закладах 

Городецька В.І. Шуляк О.О. До Управління фінансів 

Слобідського району 

До 25 та 01 

числа 

щоквартально 

 

Матеріально-технічне забезпечення 
95. Аналіз стану організації санітарно-

екологічного очищення та 

благоустрою територій навчальних 

закладів району 

Шинкаренко Ю.С. Сало О.Ю. 
Інформація до апаратної 

наради, наради керівників 

Щоп’ятниці 

15.03.2017-

15.05.2017 

 

96. Аналіз забезпечення приладами 

обліку енергоносіїв навчальних 

закладів району 

Шинкаренко Ю.С. Сало О.Ю. Узагальнена інформація 
До 30.05.2017 

До 31.10.2017 

 

97. Вивчення технічного стану будівель 

та споруд навчальних закладів району 
Шинкаренко Ю.С. Костюшин О.С. База даних 

До 30.03.2017 

До 30.10.2017 

 

98. Аналіз інформації до міських штабів з 

питань підготовки навчальних 

закладів району до роботи в осінньо-

зимовий період 2017-2018 років 

Шинкаренко Ю.С. 
Костюшин О.С.  

Сало О.Ю. 
Узагальнена інформація 

Червень - 

вересень 

 

99. 

Аналіз якості підготовки навчальних 

закладів району до роботи в 

опалювальний період 2017-2018 років 

Шинкаренко Ю.С. Спасібо В.М. 

Узагальнені звіти, 

відповідно до графіків 

підготовки 

Згідно з планом 

проведення 

міських штабів 

щодо підготовки 

до роботи в 

опалювальний 

сезон 

 



 

100. Формування перспективного плану 

капітальних ремонтів навчальних 

закладів району на 2018 рік 

Шинкаренко Ю.С. Костюшин О.С. Дефектні акти До 20.10.2017 

 

101. Аналіз стану технологічного 

обладнання з метою його оновлення 
Шинкаренко Ю.С. Сало Ю.С. Бази даних До 25.11.2017 

 

102. Інформація до підготовки плану 

закупівель дитячих ігрових 

майданчиків відповідно до розділу 

Комплексної програми розвитку 

освіти м. Харкова на 2011-2017 роки у 

2018 році 

Шинкаренко Ю.С. Сало О.Ю. База даних До 25.11.2017 

 

103. Інформація до підготовки плану 

закупівель технологічного 

обладнання для харчоблоків м 

відповідно до розділу Комплексної 

програми розвитку освіти м. Харкова 

на 2011-2017 роки у 2017 році 

Шинкаренко Ю.С. Сало О.Ю. База даних До 10.01.2017 

 

104. Вивчення технічного стану будівель 

та споруд навчальних закладів району 
Шинкаренко Ю.С. Костюшин О.С. База даних 

До 30.03.2017 

До 30.10.2017 

 

Забезпечення методичної роботи, спрямованої на підвищення компетентності педагогічних працівників 
 Аналіз стану організаційно-

методичного забезпечення роботи з 

обдарованою молоддю  

Тесленко О.В. Реформат М.І. Довідка на апаратну 

нараду 

До 03.04.2017  

106. А наліз стану передплати 

періодичних видань «Педагогічна 

преса» 

Корсун О.І. Бут-Гусаїм Н.В. Інформація до ДО ХМР До 09.06.2017 

До08.12.2017 

 

107. А наліз результативності участі учнів 

ЗНЗ району у фінальних етапах 

Всеукраїнських турнірів, 

Всеукраїнських учнівських олімпіад, 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України у 

2016/2017навчальному році 

Тесленко О.В. 

Іванова О.А. 

Гостіннікова М.І. Довідка на апаратну 

нараду, нараду керівників 

До 16.05.2017  



 

108. А наліз стану забезпечення 

навчальних закладів підручниками, 

навчальною, довідковою та 

методичною літературою 

Корсун О.І. Бут-Гусаїм Н.В. ДО ХМР , інформація для 

узагальнення. 

До 27.06.2017  

109. Аналіз стану забезпечення учнів 9-х 

класів новими підручниками 

Корсун О.І. Бут-Гусаїм Н.В. Інформація до ДО ХМР  По мірі 
надходження 

 

Робота зі зверненнями громадян 
110. А наліз роботи управління освіти 

щодо виконання Закону України 

«Про звернення громадян» та доступ 

до публічної інформації 

Чернігівська 

Н.В.Ісаєва В.В. 

Закіпний М.М. Довідка до апаратної 

наради, наради керівників 

До 01.04.2017  

111. Аналіз стану роботи управління 

освіти, навчальних закладів із 

зверненнями громадян 

Ісаєва В.В.  Довідка до апаратної 

наради 
До 27 числа 

останнього 

місяця півріччя 

 

Забезпечення управлінської діяльності 
112. Аналіз ходу виконання Плану роботи 

управління освіти на 2017 рік 

Чернігівська Н.В.  Довідки на апаратні 

наради 

До 20.07.2017 

До19.12.2017 

 

113. Аналіз ходу виконання Комплексної 

програми розвитку освіти м. Харкова 

на 2011-2017 роки 

Чернігівська Н.В. Віцько О.В. Довідка до апаратної 

наради 

Структурні підрозділи УО 

До 24.06.2017 

До 21.11.2017 

 

114  Інформація про результативність 

управлінської діяльності управління 

освіти та навчальних закладів району 

у 2016 році 

Чернігівська Н.В. 
Іванова О.А. 
Скрипка Н.В. 
Ісаєва В.В. 
Шинкаренко Ю.С. 

Віцько О.В. Інформація до ДО ХМР  До 15.01.2017 за 

циклограмою 

подання звітів до 

інформаційної 

бази для 

розрахунків 

рейтингів 

 

Оприлюднення публічної інформації у вигляді наборів даних на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних та веб – порталі 

відкритих даних Харкова 

115. Довідник навчальних закладів, що 

підпорядковуються Управлінню 

освіти 

Колесніков В.Ю.  Публікація документів на 

веб-порталах відкритих 

даних 

Не пізніше п'яти 

робочих днів з 

дня внесення 

змін 

 



 

116. Інформація про структуру  

Управління освіти адміністрації 

Слобідського  району  Харківської 

міської ради 

Чернігівська Н.В.   Публікація документів на 

веб-порталах відкритих 

даних 

Не пізніше п'яти 

робочих днів з 

дня внесення 

змін 

 

117. Звіти про використання бюджетних 

коштів, фінансові звіти 

Скрипка Н.В.  Публікація документів на 

веб-порталах відкритих 

даних 

Щокварталу, до 

15 числа 

наступного за 

звітним 

 

118. Звіти задоволення запитів на 

інформацію 

Чернігівська Н.В.   Публікація документів на 

веб-порталах відкритих 

даних 

Щокварталу, до 

15 числа 

наступного за 

звітним 

 

119. Річні плани закупівель Скрипка Н.В.  Публікація документів на 

веб-порталах відкритих 

даних 

Не пізніше п'яти 

робочих днів з 

дня внесення 

змін 

 

120. Інформація про перелік систем обліку Чернігівська Н.В.  Публікація документів на 

веб-порталах відкритих 

даних 

Не пізніше п'яти 

робочих днів з 

дня внесення 

змін 

 

121. Надання  адміністративних послуг: 

видача довідок про володіння 

державною мовою, бухгалтерських 

довідок, кадрових довідок 

Скрипка Н.В. 

Ісаєва В.В. 

 Публікація документів на 

веб-порталах відкритих 

даних 

Не пізніше п'яти 

робочих днів з 

дня внесення 

змін 

 

122. Перелік укладених договорів за 

участю Управління освіти 

адміністрації Слобідського  району 

Харківської міської ради 

Скрипка Н.В.  Публікація документів на 

веб-порталах відкритих 

даних 

Не пізніше п'яти 

робочих днів з 

дня внесення 

змін 

 

123. - Правові акти, що підлягають 

оприлюдненню відповідно до Закону 

України "Про доступ до публічної 

інформації" (накази УО, крім 

внутрішньо організаційних).  

Колесніков В.Ю.   Публікація документів на 

веб-порталах відкритих 

даних 

Не пізніше п'яти 

робочих днів з 

дня внесення 

змін 
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IХ. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ, МІСЬКИХ 

ПРОГРАМ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ 
Міські програми 

№ 
з/п 

Назва програми 
Термін 

подання 

інформації 

Кому подається Відповідальний 

1. Комплексна програма 

розвитку освіти м. Харкова на 

2011-2017 роки за розділами 

Двічі на рік: за І 

півріччя та за 

рік 

ДО ХМР 

Віцько О.В.. 
Іванова О.А. 

Камініна Н.О. 

Гайнутдінова Т.М. 

Самотой І.В. 

Шинкаренко Ю.С. 
2. Міська Комплексна програма 

«Назустріч дітям» на 2011-

2017 роки 

Щоквартально 

до 05 числа 

останнього 

звітного 

місяця 

ДО ХМР 

Літвінова В.В. 

Камініна Н.О. 

Черних С.Ю. 

 
Державні та регіональні програми 
№ 
з/п 

Назва програми Термін 

подання 

інформації до 

Департамент 

у освіти 

Кому подається Відповідальний 

1. Інформація про виконання 

плану заходів Міністерства 

освіти і науки України щодо 

протидії торгівлі людьми на 

період до 2020 року. 

До 10.06.2017 
До 10.12.2017 

 Літвінова В.В. Черних С.Ю. 

2. Розпорядження Президента 

України  від 11.06.2007 № 119  

« Про заходи щодо захисту 

дітей, батьки яких загинули 

під час виконання службових 

обов’язків»  

До 15.03.2017 

До 15.09.2017 

Літвінова В.В. Камініна Н.О. 

3. Інформація про виконання 

розпорядження Кабінету 

Міністрів України                        

від 23 листопада 2015 року   

№ 1393-р «Про затвердження 

плану дій з реалізації 

Національної стратегії у сфері 

прав людини на період до 

2020 року» 

До 15.03.2017 

До 15.06.2017 
До 15.09.2017 
До 15.12.2017 

Літвінова В.В. Камініна Н.О. 

4. Інформація про проведення 
інформаційно-освітньої 
роботи щодо запобігання 
поширенню тютюнокуріння, 
наркоманії та вживання 
алкогольних напоїв серед 
дітей, учнівської молоді на 
виконання листа Міністерства 
освіти і науки України від 
30.09.2016 № 1/9-515. 

До 01.06.17 Літвінова В.В. Черних С.Ю. 
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X. ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ  

№ з/п 

Зміст роботи Термін 
виконання 

Відповідальний 

1. Проект бюджету на 2018 рік Термін ХМР Скрипка Н.В. 

2. Кошторис витрат на 2018  рік установ освіти Термін ХМР Скрипка Н.В. 
3. Прогноз економічного та соціального розвитку 

освітньої галузі району на 2018 рік, виконання 

заходів розділу «Обдарована молодь. Розвиток 

системи роботи з обдарованою молоддю» 

Жовтень Скрипка Н.В. 

Чернігівська Н.В. 

4. 

Заявка на додаткову потребу в педагогічних кадрах 

Грудень Ісаєва В.В. 

5. Мережа навчальних закладів на 2017/2018 

навчальний рік 

До 5 вересня Чернігівська Н.В. 

6. 
Прогноз розвитку навчальних закладів району Січень Чернігівська Н.В. 

Городецька В.І. 
7. 

Проект плану роботи управління освіти на 2018 рік 

Грудень Чернігівська Н.В. 
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XI. Методичне та інформаційне забезпечення навчально-виховного 

процесу 

 

Методична проблема: «Підвищення професійної компетентності педагогічних 

працівників району в умовах модернізації освітнього простору» 

 
План засідань Методичної  ради методичного центру 

Управління освіти адміністрації  

Слобідського району Харківської міської ради 

 

Січень   

1. Про стан роботи дошкільних навчальних закладів у 2016 році в умовах упровадження  

Базового компоненту дошкільної освіти України (нова редакція). 

                                                                                                                                   Котляр О.М. 

2. Про стан реалізації Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України у навчальних закладах району. 

             Попова Є.В. 

3. Про стан викладання фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни» у навчальних 

закладах району за 2016 рік. 

                Самотой І.В. 

Березень  

 

1.Про схвалення ефективного педагогічного досвіду та занесення до картотеки ЕПД 

педпрацівників навчальних закладів  району. 

                                                                                                                                   В`юнник Я.А. 

2.  Про розгляд та схвалення авторських програм спецкурсів, факультативів та курсів за 

вибором. 

                                                                                                                                   В`юнник Я.А. 

3. Про роботу ЗНЗ району в умовах модернізації початкової освіти. 

Тесленко О.В. 

4. Про розгляд конкурсних матеріалів педагогічних працівників навчальних закладів 

району для участі у ІІ (міському) етапі конкурсу на «Кращий дистанційний курс» у 2017 

році. 

Колесніков В.Ю. 

 

Травень  

1.  Про результати участі учнів району у міських інтелектуальних конкурсах, турнірах у 

2016/2017 навчальному році. 

                                                                                                                                      Іванова О.А. 

2.  Про розгляд та затвердження модифікованих програм. 

                                                                                                                                   Тесленко О.В. 

3. Про реалізацію ІV етапу методичної проблеми району у 2016/2017 навчальному році. 

                                                                                                                                       Іванова О.А. 

4. Про реалізацію Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді у 

навчальних закладах району. 

                             Попова Є.В. 

  

 

 

Серпень  
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1. Про підсумки  роботи методичного центру УО за 2016/2017 навчальний рік та 

пріоритетні напрямки і завдання на 2017/2018  навчальний рік. Затвердження плану 

роботи методичного центру Управління освіти адміністрації Комінтернівського району 

Харківської міської ради. 

                                                                                                                                  Іванова О.А. 

2. Про розподіл обов'язків між членами методичної ради. 

                                                                                                                                  Савєнкова І.С. 

3. Про обговорення та затвердження плану роботи Школи молодого вчителя на 2017/2018 

навчальний рік. 

                                                                                                                                  Іванова О.А. 

4. Про диференційований підхід до вибору форм, змісту, модернізації методів і засобів 

навчання педагогічних працівників району.  

   Іванова О.А. 

5. Про організацію та проведення засідань районних методичних об’єднань, творчих груп, 

секційних занять та першого уроку у 2017/2018 навчальному році. 

                                                                                                                                   Савєнкова І.С. 

6. Про забезпечення навчальними програмами, підручниками та навчально-методичними 

посібниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів району у 2017/2018 навчальному 

році.  

                                                                                                                                    Корсун О.І. 

Жовтень  

1. Про реалізацію регіональних освітніх проектів у навчальних закладах району. 

Іванова О.А. 

2. Про організацію та проведення атестації керівних кадрів, педагогічних працівників 

навчальних закладів району у 2017/2018 навчальному році.  

                                                                                                                                      Іванова О.А. 

3. Про стан та подальший розвиток психологічної служби системи освіти району на 

2017/2018 навчальний рік. 

                                                                                                                                     Черних С.Ю. 

4. Про розгляд досвіду роботи вчителів – учасників районного туру Всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року-2018». 

                                                                                                                                   Cавєнкова І.С. 

5. Про інноваційну та експериментально-дослідницьку роботу у ЗНЗ району. 

                                                                                                                                    В`юнник Я.А. 

 

Грудень  

1. Про роботу з обдарованими дітьми.  

                           Тесленко О.В.  

2. Про діяльність навчальних закладів району по залученню дітей та молоді до гурткової 

роботи.    

                                                                                                                                   Самотой І.В. 

3.   Про хід підготовки учнів 11 класів до ДПА та ЗНО з навчальних предметів у 2017/2018 

н.р. 

                                                       Тесленко О.В  

4. Про  виконання заходів розділу «Учнівське самоврядування» Комплексної програми 

розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки. 

                          Попова Є.В. 
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1. Організаційно – методичне та інформаційне забезпечення  процесу    

управління методичною роботою 

 

1.1. Методичне та інформаційне забезпечення навчально – виховного процесу  

№ 

з/

п 

Зміст роботи Терміни 

проведенн

я 

Відповідальн

ий 

Форма 

узагальненн

я 

Відмітк

а про 

виконанн

я  

1. Організація та проведення 

районного серпневого 

педагогічного тижня. 

В межах тижня обговорення з 

педагогічними працівниками 

інстрктивно – методичних 

рекомендацій МОНУ, КВНЗ 

«ХАНО», НМПЦ 

серпень Іванова О.А. 

Методисти МЦ 

матеріали 

педтиждня 

 

2. Методичний та 

організаційний супровід 

практичного впровадження 

компетентнісного підходу в 

навчання та оцінювання 

навчальних досягнень учнів, 

нових навчальних програм 

для 1-4-х та 10-11-х класів 

ЗНЗ району 

протягом 

року 

Іванова О.А. 

Савєнкова  І.С. 

  

3. Організаційно-методичний 

супровід викладання 

предметів у 4-х та 8-х (9 класу 

з 01.09.2017) класах за новими 

навчальними програмами 

відповідно до нових 

державних стандартів 

протягом 

року 

Іванова О.А. 

Тесленко О.В. 

  

4. Організація роботи 

методичної ради   Управління 

освіти 

протягом 

року 

Іванова О.А. 

Савєнкова  І.С. 

протоколи  

5. Організація за 

диференційованим підходом 

роботи постійно діючих 

семінарів, творчих груп, 

«Школи молодого вчителя», 

«Школи кураторів 

учнівського самоврядування»,  

Школи молодого спеціаліста 

працівників психологічної 

служби навчальних закладів 

району  

протягом 

року 

Іванова О.А. 

Методисти МЦ 

протоколи, 

плани 

роботи  

 

6. Організаційно-методичний 

супровід  диференціації 

педагогічних працівників у 

рамках роботи  РМО  вчителів-

предметників: педагог-майстер, 

протягом 

року 

Іванова О.А. 

Методисти МЦ 
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педагог- професіонал, педаго -

початківець 

7. Планування роботи 

атестаційної комісії ІІ рівня 

при Управлінні освіти 

адміністрації 

Комінтернівського району 

Харківської міської ради 

серпень - 

вересень 

Іванова О.А. 

Савєнкова І.С. 

протоколи  

 8. Здійснення методичного 

супроводу впровадження 

допрофільного та профільного 

навчання у навчальних 

закладах району 

протягом 

року 

Іванова О.А. 

Методисти МЦ 

методичні 

рекомендац

ії  

 

 

 9. Здійснення організаційно-

методичної діяльності щодо 

проведення моніторингових 

досліджень якості освіти 

протягом 

року 

(за 

окремим 

графіком) 

Іванова О.А. 

Методисти МЦ 

  

10

. 

Організаційно - методичний 

супровід впровадження в 

практику роботи навчальних 

закладів інноваційної та 

дослідно-експериментальної 

діяльності  

постійно В’юнник Я.А. 

Котляр О.М. 

  

11

. 

Вивчення, узагальнення та 

поширення  ефективного 

педагогічного досвіду  

протягом 

року 

Іванова О.А. 

Методисти МЦ 

  

12

. 

Організаційно-методичний 

супровід  функціонування 

моделі навчального закладу 

«Школа сприяння здоров’ю» 

протягом 

року 

Черних С.Ю.   

13

. 

Організаційно-методичний 

супровід ІІ (районного) етапу 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних 

предметів, Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук 

України 

за окремим 

графіком  

 

Самотой І.В. 

Тесленко О.В. 

проекти 

наказів 

 

14

. 

Організаційно-методичний 

супровід конкурсів, 

фестивалів дитячої творчості, 

спортивно-масових заходів 

протягом 

року 

Іванова О.А. 

Методисти МЦ 

  

15

. 

Організаційне забезпечення 

діяльності координаційної 

ради з питань організації 

роботи з обдарованими 

учнями, з питань національно-

патріотичного виховання 

лютий 

червень 

листопад 

Тесленко О.В., 

Попова Є.В. 

протоколи  

16

. 

Організаційно-методичний 

супровід проведення 

конкурсів фахової 

майстерності 

протягом 

року 

Іванова О.А. 

Савєнкова І.С. 

матеріали 

конкурсу 
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1.2. Експертно-аналітична робота 

17

. 

Організація та проведення 

районного етапу обласного 

фестивалю-огляду освітніх 

Інтернет-ресурсів 

січень В’юнник Я.А. матеріали 

виставки, 

звітна 

документаці

я 

 

18

. 

Ведення та оновлення 

інформаційних банків у 

паперовому й електронному 

вигляді: 

- освітніх інновацій; 

- освітніх новацій; 

- дослідно- експериментальної 

діяльності навчальних закладів 

району; 

- авторських програм; 

- узагальненого ефективного 

педагогічного досвіду; 

- видавничої діяльності 

педпрацівників; 

- кількісно – якісного складу  

учителів району; керівників 

ШМО з базових дисциплін; 

керівників РМО; 

- бази даних шкільних 

організацій учнівського 

самоврядування; 

- районного банку учнівських 

ініціатив, проектів; 

- забезпеченості підручниками 

учнів ЗНЗ; 

-  даних обдарованих дітей. 

протягом 

року 

В’юнник Я.А. 

Котляр О.М. 

Попова Є.В. 

Корсун О.І. 

Тесленко О.В. 

інформацій

ні банки 

 

19

. 

Оновлення банку даних 

навчальних програм для 

реалізації варіативної 

складової робочих навчальних 

планів у профільних класах 

загальноосвітніх навчальних 

закладах району, навчальних 

програм із позашкільної 

освіти 

вересень-

жовтень 

Іванова О.А. 

Методисти МЦ 

банк даних  

20

. 

Інформаційна підтримка 

розділу «Методична робота» 

сайту управління освіти 

(наповнення, систематичне 

оновлення) 

протягом 

року 

Іванова О.А. 

Методисти МЦ  

інформація 

для 

розміщення 

на сайті 

 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи Терміни 

проведення 

Відповідальн

ий 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  Аналіз проведення 

районного туру 

всеукраїнського конкурсу 

грудень Савєнкова 

І.С. 

інформація  
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«Учитель року-2018» 

2.  Аналіз проведення ДПА 

учнів 4-х, 9-х, 11-х класів 

ЗНЗ району за 2016/2017 

н.р. 

травень- 

червень 

Тесленко О.В. 

Савєнкова  

І.С. 

В’юнник Я.А. 

аналітичні 

матеріали 

 

3.  Аналіз участі педагогів 

району в обласному 

фестивалі-огляді освітніх 

Інтернет-ресурсів 

березень В’юнник Я.А. аналітичний 

звіт 

 

4.  Аналіз стану вивчення, 

узагальнення та 

впровадження у ЗНЗ району 

ЕПД 

квітень В’юнник Я.А. аналітичний 

звіт 

 

5.  Аналіз інноваційної 

діяльності ЗНЗ району 

травень В’юнник Я.А. узагальнена 

інформація 

 

6.  Аналіз видавничої 

діяльності ЗНЗ району за 

2016/2017 н.р. 

травень В’юнник Я.А. аналітичний 

звіт 

 

7.  Аналіз результатів участі 

ЗНЗ району у районних, 

міських, обласних 

спортивно-масових заходах 

протягом 

року  

Самотой І.В. звіти  

8.  Узагальнення результатів 

участі учнів ЗНЗ району у ІІ 

(районному) та ІІІ 

(обласному) етапах 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних 

предметів 

січень-

квітень 

Самотой І.В. довідка  

9.  Аналіз охоплення дітей 

позашкільною освітою у 

ПНЗ та в гуртках, що 

організовані 

загальноосвітніми 

навчальними закладами  

листопад Самотой І.В. інформація  

10.  Узагальнення 

інформаційних звітів про 

організацію та проведення 

осінніх, зимових, весняних 

канікул учнів у навчальних 

закладах  

До 

10.01.2017  

04.04.2017 

 07.11.2017 

Попова Є.В. інформація 

 

 

11.  Аналіз стану розвитку 

органів учнівського 

самоврядування у 

загальноосвітніх 

навчальних закладах  

квітень-

травень  

Попова Є.В. інформація  

12.  Аналіз виконання заходів 

Плану Міністерства освіти і 

науки України з 

формування громадянської 

культури та підвищення 

рівня толерантності в 

суспільстві 

До 

20.02.2017 

20.05.2017 

20.08.2017 

20.11.2017 

 

Попова Є.В. інформація  
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13.  Аналіз виконання заходів 

Плану по реалізації 

Концепції національно – 

патріотичного виховання 

дітей та молоді 

До 

20.11.2017 

 

Попова Є.В. інформація  

14.  Аналіз виконання заходів 

проекту «Учнівське 

самоврядування» 

Комплексної програми 

розвитку освіти міста 

Харкова на 2011-2017 роки 

До 

21.11.2017 

Попова Є.В. інформація  

15.  Вивчення стану викладання 

предмета «Українська мова 

та література» 

квітень, 

ХГ № 83 

листопад, 

ХЗОШ  

№ 102 

Савєнкова 

І.С. 

 

довідка 

 

 

16.  Вивчення стану викладання 

предметів «Захист 

Вітчизни», «Фізична 

культура» 

квітень,  

ХГ № 82 

Самотой І.В. довідка 

 

 

17.  Вивчення стану викладання 

російської мови  та 

літератури 

квітень, 

ЗНЗ №№ 

68,91 

Савєнкова 

І.С. 

 

довідка 

 

 

18.  Вивчення стану викладання 

предметів: «Хімія» 

листопад, 

ЗНЗ 

№№68,90 

В’юнник Я.А. 

 

довідка 

 

 

19.  Вивчення стану 

методичного забезпечення 

щодо організації 

профільного навчання 

січень – 

ХЗОШ  

№ 44, 

березень – 

ХСШ № 77, 

вересень – 

ХЗОШ  

№ 94, 

листопад – 

ХТЛ № 173 

Тесленко 

О.В. 

 

 

довідка  

20.  Вивчення стану організації 

навчально-виховного 

процесу в початковій школі 

січень – 

ХЗОШ  

№ 68, 

лютий –  

ХГ № 46, 

березень – 

ХЗОШ  

№ 90, 

квітень – 

ХЗОШ  

№ 95, 

жовтень – 

ХСШ  

№ 114, 

листопад – 

ХПСШ 

«ХК» 

Тесленко 

О.В. 

 

 

довідка  
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1.3. Тематичні методичні заходи для різних категорій педагогічних працівників 

21.  Вивчення стану роботи з 

обдарованою молоддю 

квітень – 

ХЗОШ  

№ 90, 

травень – 

ХЗОШ 

№№20,60 

грудень – 

ХЗОШ  

№ 151 

Тесленко 

О.В. 

 

 

довідка  

22.  Аналіз  методичної роботи з 

педагогічними 

працівниками на засадах 

диференційованого підходу 

травень,  

МЦ УО 

Іванова О.А. довідка  

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

Терміни 

проведення 

Відповідальний Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Для директорів ЗНЗ 

1.1. Трибуна думок 

«Національно – 

патріотичне виховання 

в системі роботи 

навчального закладу» 

березень, 

ХЗОШ № 

102 

Іванова О.А. матеріали  

студії 

 

2. Для заступників директорів з НВР 

2.1. Семінар  «Роль 

заступника директора у 

створенні 

організаційно-

методичних умов для 

успішної діяльності 

вчителя» 

травень, 

ХТЛ № 173 

Іванова О.А. матеріали 

семінару  

 

2.2. Методична студія 

«Діяльность  РМО 

як осередків 

професійного 

зростання педагогів» 

жовтень, 

ХГ № 46 

Іванова О.А. матеріали  

студії 

 

3. Для заступників директорів з НВР (початкова школа) 

3.1. Практичний семінар 

«Реалізація 

компетентнісного 

підходу на уроках у 

початковій школі»» 

січень , 

ХСШ № 

114 

Тесленко О.В. матеріали 

семінару 

 

3.2. Круглий стіл «Робота 

МО початкових класів 

щодо розвитку та 

функціонування 

української мови як 

державної» 

квітень 

ХЗОШ № 

91 

Тесленко О.В. матеріали 

семінару 

 

3.3. Семінар «Розвиток 

дитини як суб’єкта 

листопад 

ХЗОШ № 

Тесленко О.В. матеріали 

семінару 
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навчальної діяльності. 

Специфіка роботи над 

становленням 

математичного 

мовлення в учнів 

початкових класів» 

60 

4. Для заступників директорів з НВР (виховна робота) 

4.1. Семінар «Національно-

патріотичне виховання 

як пріоритетний  

напрям виховної 

системи школи» 

квітень, 

ХЗОШ № 

60 

Попова Є.В. матеріали 

семінару 

 

4.2. Методична студія 

«Шляхи реалізації 

регіонального 

освітнього проекту 

«Виховний простір 

Харківщини»  

вересень, 

ХТЛ № 173 

 

Попова Є.В. матеріали 

студії 

 

4.3. Круглий стіл 

«Формування 

компетентностей у 

шкільному 

самоврядуванні» 

листопад 

ЦДЮТ №4 

Попова Є.В. матеріали 

круглого 

столу 

 

5. Для шкільних бібліотекарів 

5.1. Методична панорама 

«Роль інновацій в 

підвищенні 

ефективності роботи 

шкільних бібліотек» 

березень, 

ХНВК № 

112 

Корсун О.І. матеріали 

панорами 

 

5.2. Практичний семінар 

«Партнерська 

співпраця бібліотекаря 

з педагогами у 

формуванні медіа- та 

інформаційної 

грамотності школярів» 

жовтень,  

ХЗОШ № 

44 

Корсун О.І. матеріали 

семінару 

 

6. Для соціальних педагогів 

6.1. «Насильство у сім’ї. 

Попередження 

домашнього насильства» 

жовтень, 

ХЗОШ № 

20  

Черних С.Ю. матеріали 

семінару 

 

6.2. «Використання 

елементів тренінгових 

занять у роботі з дітьми 

девіантної поведінки» 

грудень,  

ХЗОШ № 

95 

Черних С.Ю. матеріали 

семінару 

 

7. Для практичних психологів ДНЗ 

7.1. Майстер-клас : 

«Використання арт-

терапії у роботі 

практичного 

психолога» 

березень, 

ДНЗ № 146 

Черних С.Ю. матеріали 

семінару 

 

7.2. «Особливості розвитку 

емоційно-вольової 

сфери дошкільного 

віку» 

лютий,  

ДНЗ № 266 

Черних С.Ю. матеріали 

семінару 
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1.4.Адресна методична допомога педагогічним працівникам 

 

8. Для практичних психологів ЗНЗ 

8.1. Майстер-клас: 

«Використання арт-

терапії у роботі 

практичного 

психолога» 

березень, 

ХЗОШ № 

78 

Черних С.Ю. матеріали 

семінару 

 

8.2. «Соціально-психологічний 

супровід випускників 

загальноосвітніх навчаль 

них закладів під час 

проведення ЗНО, ДПА та 

профілактики стресу перед 

іспитами» 

квітень,  

ХЗОШ № 

44 

Черних С.Ю. матеріали 

семінару 

 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи Категорія 

педагогічних 

працівників 

Терміни 

 проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1.  Літературна 

кав’ярня «Ми чуємо 

тебе, Кобзарю, крізь 

століття, тебе своїм 

сучасником 

звемо…» 

учителі 

української 

мови та 

літератури 

березень, 

ХЗОШ №60 

Савєнкова І.С.  

2.  Методично-

оперативна нарада 

«Методичне 

забезпечення літньої 

школи іноземної 

мови на базі ЗНЗ 

району» 

учителі 

української 

мови 

травень, 

МЦ УО 

Савєнкова І.С.  

3.  Панорама думок 

«Виховання 

емоційно-ціннісного 

ставлення до 

мистецтва на уроках 

предметів 

художньо- 

естетичного циклу» 

для вчителів 

музичного, 

образотворчого 

мистецтва та 

художньої 

культури 

лютий, 

ХЗОШ  

№ 60 

Корсун О.І.  

4.  Семінар-практикум 

«Впровадження 

інноваційних 

художньо-

педагогічних 

технологій в 

систему шкільної 

мистецької освіти» 

для вчителів 

музичного, 

образотворчого 

мистецтва та 

художньої 

культури 

жовтень, 

ХГ №83  

Корсун О.І.  

5.  Практичний семінар 

«Розвиток творчих 

здібностей учнів та 

застосування 

регіональних 

для вчителів 

трудового 

навчання 

квітень, 

ХЗОШ  

№ 68 

Корсун О.І. 
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традицій на уроках 

трудового 

навчання» 

6.  Методична палітра 

«Реалізація 

інноваційних 

технологій на 

уроках трудового 

навчання  в процесі 

творчої співпраці 

учителя та учня» 

для учителів 

української 

мови 

грудень, 

ХЗОШ  

№ 78  

Корсун О.І. 

 

 

7.  Творча група 

«Психолого-

педагогічний 

супровід виховання 

та розвитку дітей з 

особливими 

освітніми 

потребами» 

практичні 

психологи 

протягом 

року, за 

окремим 

планом 

Черних С.Ю.  

8.  Творча група 

«Шляхи 

запровадження 

здоров’язберігаючих 

технологій у 

навчально-виховний 

процес» 

координатори 

ШСЗ, вчителі, 

вихователі, 

практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги 

протягом 

року, за 

окремим 

планом 

Черних С.Ю.  

9.  Творча група 

практичних 

психологів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

з метою підбору та 

розробки 

рекомендацій щодо 

профілактики 

стресу перед ЗНО та 

іспитами  

практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги ЗНЗ 

протягом 

року, за 

окремим 

графіком 

Черних С.Ю.  

10.  Засідання 

інтервізійної групи 

для фахівців 

психологічної 

служби 

практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги 

протягом 

року, за 

окремим 

планом 

Черних С.Ю.  

11.  Методичні гостини 

«Спрямованість 

викладання 

предмета «Захист 

Вітчизни» на 

розвиток в учнів 

національної 

свімодості» 

учителі предмета 

«Захист 

Вітчизни» 

квітень,  

ХЗОШ № 95 

Самотой І.В.  

12.  Практичне заняття 

«Майстер – клас як 

основний етап 

конкурсу «Учитель 

учасники 

районного туру 

конкурсу 

«Учитель року 

вересень, 

ХТЛ № 173 

Іванова О.А.  
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року». Алгоритм 

проведення»  

2018»  

13.  Навчальний семінар 

«Організаційно – 

методичний аспект 

атестаці кервних 

кадрів, педагогічних 

працівників 

відповідно до 

Положення про 

атестацію 

педагогічних 

працвників»   

для заступників 

директорів ЗНЗ 

та вихователі – 

методисти ДНЗ 

(стаж роботи на 

посаді до 5-ти 

років)  

вересень, 

ХЗОШ № 

151 

Іванова О.А.  

14.  Трибуна думок 

«Формування та 

розвиток лідерських 

якостей учнів. 

Проблеми 

виховання лідера» 

куратори 

учнівського 

амоврядування 

травень, 

СЮТ № 3 

Попова Є.В.  

15.  Коло ідей 

«Активізація 

волонтерського 

руху серед 

учнівської молоді» 

педагоги – 

організатори 

ЦДЮТ № 4 Попова Є.В.  

Для педагогічних працівників І групи  

20. Творча група 

«Культурологічний 

аспект вивчення 

зарубіжної 

літератури» 

учителі 

російської мови 

та зарубіжної 

літератури/ 

літератури 

лютий, квітень  Савєнкова І.С.  

 

21. 

Творча група 

«Методологічні 

основи вивчення 

української 

літератури ХХ ст.» 

учителі 

української   

мови та 

літератури 

лютий, квітень  Савєнкова І.С.  

22. Творча група 

«Розробка 

дидактичних 

матеріалів для 

підготовки учнів до 

ЗНО (розгорнута 

відповідь)» 

учителі 

української 

мови 

лютий, квітень  Савєнкова І.С.  

23. ТТГ «Добірка 

тестових завдань 

формату ЗНО для 

практичного 

розв’язання» (у 

межах реалізації 

обласного освітнього 

проекту 

«Підвищення 

компетентності 

вчителів  щодо 

підготовки учнів до 

учителі 
української мови 

та літератури 

січень Савєнкова І.С.  
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розв’язування 

тестових завдань  

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання» 

24. Теоретико-

практичний семінар 

«Організація роботи 

мовних таборів» 

учителі іноземної 

мови 

травень, 

ХЗОШ №151 

Савєнкова І.С.  

25. ТТГ «Розробка 

рекомендацій щодо 

оцінювання 

конкурсних творчих 

робіт учнів» 

учителі 

української мови 

та літератури 

вересень Савєнкова І.С.  

26. Майстер-клас 

«Підвищення 

компетентностей 

учителів щодо 

підготовки учнів до 

розв’язування 

тестових завдань 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання» 

учителі хімії  
та біології 

лютий, 

ХЗОШ № 68 

В’юнник Я.А.  

27. Творча група 

«Розвиток 

дивергентного 

мислення на уроках 

математики» 

учителі 

математики 

за окремим 

графіком 

Тесленко О.В.  

28. Творча група з 

проблем 

розвивального 

навчання 

учителі 

початкової 

школи 

січень, 

квітень, 

грудень, МЦ 

УО 

Тесленко О.В.  

29 Круглий стіл 

«Практика 

дослідницького 

навчання як засіб 

формування 

критичного 

мислення учнів» 

Учителі фізики жовтень 

ХЗОШ  

№ 68 

Тесленко О.В.  

30.  Практичний семінар  

«Формування 

творчого мислення на 

уроках географії та 

економіки» 

учителі географії  
та економіки 

листопад, 

ХЗОШ  

№ 102 

В’юнник Я.А.  

Для педагогічних працівників І  та ІІ групи  

31. Творча група 

вчителів суспільно-

гуманітарного та 

природничого 

циклів 

«Застосування 

інтерактивних 

технологій навчання 

учителі історії, 

географії, хімії, 

біології 

березень, 

травень, 

вересень, 

грудень 

В’юнник Я.А.  
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в урочній 

діяльності» 

32. Круглий стіл 

«Практика 

дослідницького 

навчання як засіб 

підготовки до ЗНО» 

учителі 

математики 

березень,  

ХТЛ № 173 

Тесленко О.В.  

33. Тренінг 

«Формування вмінь 

та навичок 

військової, фізичної 

підготовки як 

необхідний чинник 

військово-

патріотичного 

виховання молоді та 

можливість 

використання їх для 

захисту Вітчизни» 

учителі 

фізичної 

культури та 

предмету 

«Захист 

Вітчизни» 

листопад, 

ХГ № 83 

Самотой І.В.  

34. Семінар-практикум 

«Діяльнісні методи і 

форми роботи на 

уроках фізики» 

учителі фізики квітень, 

 ХГ № 46 

Тесленко О.В.  

35. Творча група 

вчителів 

«Прикладна 

спрямованість курсу 

фізики як реалізація 

діяльнісного 

підходу до 

навчання» 

учителі фізики 

 

лютий, 

квітень, 

вересень 

Тесленко О.В.  

36. Педагогічна 

майстерня з 

ефективного 

опрацювання 

типових лексико-

граматичних завдань 

згідно з сучасною 

комунікативною 

методикою 

учителі 

іноземної мови 

березень, 

ХСШ №77 

Савєнкова І.С.  

37. Творча група 

«Біблія для чайників 

від Оскара 

Уайльда» 

учителі 

російської мови 

та зарубіжної 

літератури/ 

літератури 

січень, 

квітень 

Савєнкова І.С.  

38. Методична палітра 

вчителів української 

мови та літератури 

(обмін досвідом 

роботи) 

учителі 

української мови 

та літератури 

квітень, 

ХЗОШ №151 

Савєнкова І.С.  

Для педагогічних працівників ІІ і ІІІ групи  

39. Практичний семінар 

« Організація  

диференційованого 

учителі 

української 

мови та 

січень,  

ХЗОШ №94 

Савєнкова І.С.  
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навчання на уроках 

української мови та 

літератури» 

літератури 

40. Методична 

панорама 

«Сучасний 

продуктивний урок 

англійської мови в 

середній школі: 6 

необхідних 

елементів 

формування 

комунікативної 

компетентності 

учнів середніх 

класів» 

учителі 

англійської 

мови 

лютий,  

ХСШ №114 

Савєнкова І.С.  

41. Методичний діалог 

«Особливості 

підготовки учнів ло 

інтелектуальних 

змагань та ЗНО» 

учителі історії 
та географії 

березень, 

ХЗОШ № 9 

В’юнник Я.А.  

42. Теоретично-

практичне заняття 

«Підготовка учнів 

до інтелектуальних 

змагань, творчих 

конкурсів та ЗНО з 

біології та хімії» 

учителі хімії та  
біології 

квітень, 

ХЗОШ № 91  

В’юнник Я.А.  

43. Методичний 

брифінг «Пощук 

методів і прийомів 

для ефективного 

формування в учнів 

зацікавленого 

відношення до 

фізичної культури 

та спорту» 

учителі 

фізичної 

культури 

травень, 

ХЗОШ № 78 

 

Самотой І.В.  

Для педагогічних працівників ІІІ групи  

44. Методична 

панорама 

«Сучасний 

продуктивний урок 

англійської мови в 

середній школі: 6 

необхідних 

елементів 

формування 

комунікативної 

компетентності 

учнів середніх 

класів» 

учителі 

англійської 

мови 

лютий,  

ХСШ №114 

Савєнкова І.С.  

45. Практичний семінар 

« Організація  

учителі 

української 

січень,  

ХЗОШ №94 

Савєнкова І.С.  
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диференційованого 

навчання на уроках 

української мови та 

літератури» 

мови та 

літератури 

46. Семінар-тренінг 

«Створення 

толерантних 

відносин у 

спілкуванні з 

батьками учнів» 

учителі 

початкових 

класів 

травень, 

 ХЗОШ № 91 

Тесленко О.В.  

47. Семінар-практикум 

«індивідуально-

диференційований 

підхід як важливий 

компонент 

фізичного 

виховання учнів та 

організація заходів з 

військово-

патріотично 

виховання»  

вчителі фізичної 

культури та 

предмету 

«Захист 

Вітчизни» 

жовтень, 

ХСШ № 60 

Самотой І.В.  

48. Панорама творчих 

ідей «Застосування 

ІКТ-технологій в 

роботі вчителя 

історії, як засіб 

формування 

предметних 

компетенцій учнів» 

вчителі історії листопад 

ХЗОШ № 95 

В’юнник Я.А.  

49. Практичний семінар 

«Особливості 

проведення 

предметного тижня 

в школі та його роль 

у розвитку творчого 

потенціалу учня та 

інтересу до 

предмету» 

Учителі 

математики 

грудень ХЗОШ 

№ 46 

Тесленко О.В.  

Для педагогів, які працюють в 11-х класах 

50. Практичний семінар 

«Ключові принципи 

підготовки до ДПА 

та ЗНО»  

учителі історії грудень, 

ХТЛ № 173 

В’юнник Я.А.  

                                                          Для педагогів, які працюють у 9-х класах 

51. Постійно діючий 

семінар  «Розвиток 

особистості учня в 

умовах 

упровадження 

Державного 

стандарту повної 

загальної середньої 

освіти» 

учителі 

української 

мови та 

літератури 

вересень, 

ХГ №20 

Савєнкова І.С.  
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52. Постійно діючий 

семінар  «Розвиток 

особистості учня в 

умовах 

упровадження 

Державного 

стандарту повної 

загальної середньої 

освіти» 

учителі 

іноземної мови 

жовтень, 

ХГ №78 

Савєнкова І.С.  

53. Постійно діючий 

семінар «Розвиток 

особистості учня в 

умовах 

упровадження 

Державного 

стандарту повної 

загальної середньої 

освіти» 

учителі 

російської мови 

та літератури 

жовтень, 

ХЗОШ №102 

Савєнкова І.С.  

54. Круглий стіл 

«Особливості 

викладання історії  

та географії в  

умовах 

упровадження 

Державного 

стандарту повної 

загальної середньої 

освіти» 

учителі історії жовтень, 

ХЗОШ № 60 

В’юнник Я.А.  

55. Методичний діалог 

«Викладання хімії 

та біології в умовах  

упровадження 

Державного 

стандарту повної 

загальної середньої 

освіти» 

учителі хімії, 

біології 

листопад, 

ХЗОШ №91 

В’юнник Я.А.  

56. Методична студія 

«Практичне 

направлення курсу 

математики як 

умова реалізації  

Державного 

стандарту повної 

загальної середньої 

освіти» 

учителі 

математики 

вересень 

ХЗОШ № 90 

Тесленко О.В.  

Колективні та індивідуальні форми методичної роботи з педагогічними працівниками 

за диференційованим підходом 

1.  Група «Педагог - 

майстер»  297 - осіб, 
серед них залучено до 

керівництва такими 

формами роботи: 

учителі 

предметн

ики 

 

156 

вихователі 

ДНЗ 

 

 

112 

педагоги 

ПНЗ 

 

 

15 

практичні 

психологи, 

соціальні 

педагоги 

7 

бібліотекарі 

 

 

 

7 
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•  наставництво, 

консультування - 152 

особи, 
•  майстер-класи -  

74  осіб, 
•  об’єднання у 

творчі групи (ТТК), 

мобільні фокус-групи 

(для вирішення 

оперативних 

педагогічних проблем) -  

84 особи, 
•  залучення до 

участі в 

експериментальній  

роботі -   61 особа, 

•  апробація нових 

навчально-методичних 

матеріалів -   60 осіб,; 

•  організація 

роботи власного сайту 

(блогу)  - 63 особи; 

• самоосвіта – 210 

осіб. 

94 29 15 7 7 

32 28 5 3 6 

39 25 10 5 5 

44 10 2  
5 

34 10 10  
6 

50 10 2  
1 

71 110 15 7 
7 

2. Із групою «Педагог-

професіонал» 729 -  

осіб, серед них залучено 

до керівництва такими 

формами роботи: 

• методичні студії 

за визначеною 

методичною темою-   

345 осіб, 
•  вивчення та 

впровадження 

інноваційних 

педагогічних 

технологій у навчально-

виховний процес - 475 

осіб, 
•  практичні 

заняття з розробки серії 

уроків, позакласних 

заходів - 653 осіб, 

•  розробка 

дидактичних матеріалів 

- 513 осіб, 
•  проведення 

тренінгів, дискусійних 

клубів – 145 осіб, 

•  робота з 

психологічної 

підготовки педагогів - 

91 осіб, 

589 83 37 15 5 

286 37 17 3 
2 

417 25 30  
3 

618 25 10  
 

472 20 15 2 
4 

130  10 2 
3 

80  10  
1 

516 83 37 15 
5 
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2.Організаційно-методична робота 

2.1. Організаційно-методична робота щодо виявлення, вивчення, узагальнення, 

поширення ефективного педагогічного досвіду 

 

•  самоосвіта - 656 

осіб. 

3. Із групою «Педагог-

початківець»     286 

осіб, серед них залучено 

до 

керівництва такими 

формами роботи: 

 відкриті уроки у 

наставників -  214 осіб, 

•  індивідуальні 

консультації у 

наставників - 286 осіб, 

•  проведення 

уроків та аналіз їх 

наставниками - 233 

осіб, 
•  участь у 

тренінгах, семінарах - 

286 осіб, 
•  проектування 

власної траєкторії 

розвитку- 197 осіб,  

• фахова 

самоосвіта - 280 осіб. 

141 99 10 23 13 

196  5  13 

234 19 10 10 13 

213 20    

223 20 10 23 10 

167 20 7  3 

135 99 10 23 13 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Організаційно-методичний 

супровід участі педагогів 

району в  обласному 

фестивалі-огляді освітніх 

Інтернет-ресурсів 

грудень-

лютий 

В’юнник Я.А. 

Котляр О.М. 

матеріали    

2. Ведення та оновлення 

інформацій-них банків 

узагальненого педагогіч-

ного досвіду (на рівні ЗНЗ, 

на рівні району)  

протягом 

року 

В’юнник Я.А. інформаційні 

банки 

 

3. Поповнення банку 

технологічних карт, 

алгоритмів, протоколів 

схем аналізу вивчення 

ефективного 

педагогічного досвіду  

протягом 

року 

В’юнник Я.А. інформаційні 

банки 

 

4. Розробка методичних 

рекомендацій щодо 

вивчення узагальнення і 

протягом 

року 

В’юнник Я.А. методичні 

рекомендації 
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впровадження ЕПД 

5. Проведення 

індивідуальних 

консультацій для 

керівників навчальних 

закладів та їх заступників 

щодо удосконалення 

роботи в навчальному 

закладі з даного питання 

протягом 

року  

(за 

потребою) 

Іванова О.А. 

Методисти 

МЦ 

журнал 

консультацій 

 

6. Організація роботи щодо 

вивчення та узагальнення 

ефективного 

педагогічного досвіду в 

2017|2018н.р.: 

1. Досвід вчителя 

початкових класів 

ХЗОШ № 91  

Лебединець О. В. 

«Формування у 

молодших школярів 

навичок здорового 

способу життя»; 

2. Досвід вчителя 

початкових класів 

ХЗОШ № 102  Кащук 

Т.О. «Створення ситуації 

успіху на уроці шляхом 

застосування 

особистісно орієнтованої 

системи навчання»; 

3. Досвід вчителя  

учителя російської 

мови та літератури  

ХЗОШ № 94 Бандури 

І.О. «Використання 

інтерактивних 

технологій на уроках 

зарубіжної літератури»; 

4. Досвід вчителя  

учителя української 

мови та літератури  

ХТЛ № 173 Корякіної 

В.М. «Формування 

національної свідомості 

школярів на засадах 

аксіологічного й 

системного підходів»; 

5. Досвід вчителя  

учителя інформатики  

протягом 

року 

 

 

 

 

В’юнник 

Я.А., 

Тесленко 

О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В’юнник 

Я.А., 

Савєнкова 

І.С. 

 

 

 

 

 

 

В’юнник 

Я.А., 

Самотой І.В. 

 

 

 

 

В’юнник 

Я.А., Котляр 

О.М. 

 

портфоліо  
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2.2. Організаційно - методичне забезпечення інноваційної та дослідницько-

експериментальної діяльності 

 

ХТЛ № 173 Шконди 

О.О. «Розробка та 

систематизація 

дидактичного 

матеріалу для 8 класу з 

поглибленим 

вивченням 

інформатики»; 

6. Досвід вихователя 

ДНЗ № 296 

Плотнікової Л.О. 

«Розвиток творчої 

особистості дитини 

засобами 

хореографічного 

мистецтва»; 

7. Досвід вихователя 

- методиста ДНЗ № 461 

Малько О.В. «Сучасні 

підходи до організації 

методичної роботи з 

питань патріотичного 

виховання 

дошкільників». 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Ведення та оновлення 

інформаційних банків: 

 освітніх інновацій; 

 освітніх новацій; 

 авторських програм; 

 видавничої 

діяльності 

педпрацівників 

району 

протягом 

року 

В’юнник Я.А. 

Котляр О.М. 

інформаційні 

банки 
 

2. Підведення підсумків 

інноваційної та 

новаційної діяльності 

ЗНЗ району 

вересень  В’юнник Я.А. 

 

інформація  

3. Розробка методичних 

рекомендацій щодо 

інноваційної та 

новаційної, 

дослідницько-

експериментальної 

діяльності ЗНЗ району 

протягом 

року 

В’юнник Я.А. 

Котляр О.М. 

методичні 

рекомендації 
 

4. Поповнення банку протягом В’юнник Я.А. інформаційні  
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2.3. Організаційно – методична робота щодо впровадження зовнішнього незалежного 

оцінювання 

технологічних карт, 

алгоритмів, протоколів 

схем аналізу 

інноваційної та 

новаційної  діяльності 

ЗНЗ 

року банки 

5. Надання методичної 

допомоги та 

консультацій щодо 

здійснення 

інноваційної та 

новаційної діяльності 

вчителями ЗНЗ району 

протягом 

року 

В’юнник Я.А. методичні 

рекомендації 
 

6. Аналіз видавничої 

діяльності ЗНЗ району 

за навчальний рік 

серпень -

травень 

В’юнник Я.А. аналітичні 

матеріали 
 

7. Організаційно-

методичний супровід 

участі ЗНЗ району в 

обласній тематичній 

відкритій виставці 

ефективного 

педагогічного досвіду 

«Освіта Харківщини 

ХХІ століття» 

протягом 

року 

В’юнник Я.А. матеріали  

№ 

з/п Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1. Систематичне поповнення банку 

нормативно-розпорядчих документів з 

питань організації та проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання 

протягом 

року 

Корсун О.І.  

2. Оперативне інформування навчальних 

закладів району з питань організації, 

підготовки та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 

протягом 

року 

Гайнутдінова 

Т.М. 

 

3. Участь педагогічних працівників району 

в організаційно – методичних заходах, 

що проводяться  ХРЦОЯО, з питань 

підготовки та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 

протягом 

року 

Іванова О.А. 

Методисти МЦ 

 

 

4. Підвищення професійної 

компетентності педагогічних 

працівників ЗНЗ району через залучення 

їх до різних форм колективної та 

індивідуальної методичної роботи з 

питань організації, підготовки та 

проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання 

протягом 

року 

Іванова О.А. 

Методисти МЦ 

 

5. Проведення інструктивно – методичних 

нарад із вчителями, які викладають 

протягом 

року 

Іванова О.А. 

Методисти МЦ 
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2.4. Організаційно-методична робота щодо впровадження  

моніторингових досліджень  

 

предмети, що виносяться на ЗНО  

6. Підготовка та висвітлення інформації про 

зовнішнє незалежне оцінювання на сайті 

управління освіти 

протягом 

року 

Колесніков 

В.Ю. 

 

7. Контроль за своєчасним висвітленням 

інформації про зовнішнє незалежне 

оцінювання на сайтах ЗНЗ 

протягом 

року 

Колесніков 

В.Ю. 

 

8. Проведення інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед 

загальноосвітніх навчальних закладів 

щодо проведення пробного тестування 

протягом 

року 

Гайнутдінова 

Т.М. 

Методисти МЦ 

 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

     1. Координація 

діяльності з Центром 

моніторингу якості 

освіти КВНЗ 

«Харківська академія 

неперервної освіти» 

щодо реалізації 

національних та 

міжнародних 

програм моніторингу 

протягом 

року 

В’юнник Я.А. 

Котляр О.М. 

аналітичні 

матеріали  

 

    2. Продовження 

поповнення 

районного Internet – 

каталогу 

нормативно-

правових та науково-

методичних 

матеріалів з даної 

тематики 

протягом 

року 

В’юнник Я.А. 

Котляр О.М. 

матеріали 

каталогу 

 

4. Участь у обласних 

науково-практичних 

семінарах для 

методистів МЦ, 

директорів та 

заступників 

директорів опорних 

навчальних закладів. 

протягом 

року 

В’юнник Я.А. 

 

матеріали 

семінарів 

 

5. Участь у 

консультаціях у 

режимі чату з питань 

моніторингових 

досліджень якості 

освіти для 

методистів МЦ, 

директорів та 

заступників 

директорів опорних 

протягом 

року 

В’юнник Я.А. 

Котляр О.М. 

матеріали  

чатів 
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навчальних закладів 

6. Консультування 

педагогічних 

працівників 

навчальних закладів 

району з питань 

моніторингових 

досліджень якості 

освіти 

протягом 

року 

В’юнник Я.А. 

Котляр О.М. 

листи 

консультування 

 

7. Моніторинг 

результатів ДПА 

учнів   4-х, 9-х, 11-х  

класів 

травень,  

червень 

Тесленко О.В. 

Савєнкова І.С. 

В’юнник Я.А. 

аналітичні 

матеріали 

 

8. Моніторингове 

дослідження якості 

поглибленого та 

профільного 

навчання (ІІІ етап) 

січень-

червень 

В’юнник Я.А. 

Тесленко О.В. 

 

аналітичні 

матеріали 

 

9. Моніторинг 

результативності 

роботи з 

обдарованими 

учнями (ІІІ етап) 

травень-

серпень 

В’юнник Я.А. 

Тесленко О.В. 

аналітичні 

матеріали 

 

10. Моніторинг 

результатів 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання (ІV етап) 

серпень-

вересень 

В’юнник Я.А. 

Тесленко О.В. 

аналітичні 

матеріали 

 

11. Моніторингові 

дослідження щодо 

визначення 

відношення учнів до 

проблем формування 

здорового способу 

життя та безпеки 

життєдіяльності 

жовтень, 

квітень 

Черних С.Ю. аналітичні 

матеріали 

 

12. Моніторинг районних 

показників стану 

забезпечення 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

педагогами 

профілактично-

просвітницьких 

програм, які 

пройшли навчання, 

мають сертифікати та 

входять до 

національної мережі 

та бази даних 

підготовлених 

педагогів Харківської 

області за 

Програмами 

жовтень, 

листопад  

Черних С.Ю. інформація  
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2.5. Організаційно – методичний супровід атестації,   підвищення кваліфікації  

керівних кадрів, педагогічних працівників навчальних закладів  

 

формування 

здорового способу 

життя та 

профілактики 

ВІЛ/СНІДу 

13. Моніторинг стану 

розвитку учнівського 

самоврядування в 

навчальних закладах 

району 

травень Попова Є.В. інформація  

№ 

з/п 

 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Інструктивно-

методична нарада для 

заступників 

директорів з НВР, 

вихователів – 

методистів ДНЗ, 

методистів ПНЗ 

лютий, 

жовтень 

Іванова О.А.   

Савєнкова І.С. 

Котляр О.М. 

матеріали 

нарад 

 

2. Підбір та розробка 

методичних 

рекомендацій для 

навчальних закладів 

району  «Атестація: 

крок за кроком» 

протягом 

року 

Іванова О.А.    

Савєнкова І.С. 

 

методичні 

рекомендації 

 

3. Оформлення стенду з 

атестації керівних 

кадрів та педагогічних 

працівників району 

серпень – 

вересень 

Іванова О.А.    

Савєнкова І.С. 

 

  

4. Складання списків 

керівних кадрів 

навчальних закладів 

району, які 

атестуються у 

2017/2018 

навчальному році  

до 10 жовтня 

2017 року 

Іванова О.А.    

Савєнкова І.С. 

 

списки 

керівних 

кадрів 

 

5. Складання плану 

атестації та 

підвищення 

кваліфікації керівних 

кадрів навчальних 

закладів на 2017/2018 

навчальному році 

вересень 

2017 року 

Іванова О.А.    

Савєнкова І.С. 

 

план атестації 

та 

підвищення 

кваліфікації  
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6. Консультування 

керівних кадрів,  

педагогічних 

працівників 

навчальних закладів 

району «Ще раз про 

атестацію» 

протягом 

року 

Іванова О.А. 

Савєнкова І.С. 

Котляр О.М. 

журнал 

реєстрації 

консультацій 

 

7. Надання практичної 

допомоги керівним 

кадрам, педагогічним 

працівникам в період 

підготовки їх до 

атестації 

протягом 

року 

Іванова О.А. 

Методисти МЦ 

  

8. Вивчення педагогічної 

діяльності осіб, які 

атестуються 

До 15 

березня 

2017 року 

Іванова О.А. 

Методисти МЦ 

протоколи 

заходів 

 

9. Аналіз проведення 

атестації керівних 

кадрів, педагогічних 

працівників району у 

2016/ 2017 н.р. 

до 

10.05.2017 

Іванова О.А. довідка, 

статистичні 

звіти 

 

10. Аналіз підвищення 

кваліфікації керівних 

кадрів та педагогічних 

працівників 

навчальних закладів у 

2017 році 

грудень Корсун О.І. аналітична 

довідка 

 

11. Формування заявки 

(попередньої та 

уточнюючої) на ІІ 

півріччя 2017 року та 

2018 рік  щодо 

підвищення 

кваліфікації керівних 

кадрів та педагогічних 

працівників району 

при КВНЗ «ХАНО» 

травень,  

вересень  

 

Корсун О.І. заявка   

12. Формування заявки на 

2017 рік щодо 

проходження 

спецкурсів педагогами 

району, які 

викладають предмети 

не за фахом, або 

викладають 2 і більше 

предметів  

вересень 

 

Корсун О.І. заявка   

13. Підготовка проектів 

наказів про курси 

підвищення 

кваліфікації керівних 

кадрів і 

педпрацівників та 

фахових спецкурсів 

щомісяця 

до 05 числа 

УО 

Корсун О.І. накази   
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14. Складання плану – 

графіка підвищення 

кваліфікації керівних 

кадрів та педагогічних 

працівників району у 

ІІ півріччі 2017 року та 

2018 рік 

січень  

 

     Корсун О.І. план - графік   

15. Оновлення банку 

даних підвищення 

кваліфікації керівних 

кадрів та педагогічних 

працівників 

січень, 

вересень 

 

Корсун О.І. електронний 

банк даних 

 

16. Організація участі 

керівних кадрів та 

педагогічних 

працівників району у 

фахових спецкурсах, 

семінарах, 

конференціях, 

тренінгах, що 

пропонуються та 

проводяться 

працівниками НМПЦ, 

КВНЗ «ХАНО» 

за планом 

роботи 

НМПЦ, 

КВНЗ 

«ХАНО» 

Корсун О.І. накази  

17. Надання 

індивідуальних 

консультацій 

педагогічним 

працівникам з питань 

організації підвищення 

кваліфікації 

протягом 

року 

 

Корсун О.І. журнал 

реєстрації 

консультацій 

 

18. Організаційно-

методичний супровід 

оновлення 

автоматизованого 

банку даних «Освіта 

Харківщини», «ІСУО: 

Школи» 

станом на 

10.09.2016 

10.04.2017 

 

Савєнкова І.С. статистичні 

дані 

 

19. Участь у роботі 

атестаційних комісій І 

рівня при навчальних 

закладах 

за окремим 

графіком 

Іванова О.А., 

члени атестаційної 

комісії ІІ рівня 

протоколи 

засідань 

 

20. Участь у 

консультативних 

чатах, Інтернет - 

семінарах, які 

проводяться  

спеціалістами Центру 

організаційно – 

методичної роботи з 

керівними кадрами 

КВНЗ «ХАНО» в on-

line режимі  

за окремим 

графіком 

Іванова О.А. 
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2.6. Заходи управління освіти, спрямовані на корекційну діяльність закладів 

освіти у міжатестаційний період 

 

№ 

з/

п 

Зміст заходу Термін виконання Відповідальний Відмітка 

про 

виконан

ня 

1. Аналіз та систематизація проблем та  

недоліків, виявлених у навчальних  

закладах під час атестації 

протягом місяця 

після оголошення 

результатів атестації  

Іванова О.А.  

2. Нарада для заступників керівників, 

вихователів-методистів із питань 

складання звіту за підсумками роботи з 

корекційної діяльності 

травень Гайнутдінова 

Т.М., 

Іванова О.А. 

 

3. Розробка рекомендацій щодо складання  

планів заходів, спрямованих на усунення 

недоліків, виявлених під час державної 

атестації 

протягом  місяця  

після  оголошення  

результатів 

атестації 

Гайнутдінова 

Т.М., 

Іванова О.А. 

 

4. Інформаційно-методичний супровід  

навчальних закладів, що мають низькі та 

середні показники  

протягом 

навчального року 

Гайнутдінова 

Т.М., 

Іванова О.А. 

 

5. Моніторинг результатів корекційної 

діяльності навчальних закладів району 

листопад Гайнутдінова 

Т.М., 

Іванова О.А. 

 

6. Надання методичної допомоги 

(консультацій) щодо усунення недоліків, 

виявлених при здійсненні атестаційної 

експертизи навчальних закладів (робота у 

відповідності до корекційних програм) 

протягом року Гайнутдінова 

Т.М., 

Іванова О.А. 

 

 

3. Організаційно-методичне забезпечення виконання заходів розділу «Обдарована 

молодь. Розвиток системи роботи з обдарованою молоддю» Комплексної програми 

розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Терміни, місце 

проведення 

Відповідаль 

ний 

Відмітка 

про  

виконання 

1. Науково-методичне та інформаційне забезпечення роботи з обдарованою молоддю 

1. 

 

Організація діяльності 

координаційної ради з питань 

організації роботи з обдарованою 

молоддю. 

1 раз на квартал, МЦ Тесленко 

О.В. 

 

2. Вивчення наявності у навчальних 

закладах району різних форм 

організації роботи з обдарованою 

молоддю, системність і 

ґрунтовність їх функціонування 

квітень – ХЗОШ № 

90, 

травень – ХЗОШ 

№№20,60 

грудень – ХЗОШ № 

151 

Тесленко 

О.В. 

 

3. Науково – практична конференція 

педагогічних працівників району 

«Розвиток творчих здібностей та 

обдарованості особистості: досвід, 

проблеми, перспективи» 

листопад, 

ХГ № 46 

Тесленко 

О.В. 

 

4. Участь у міських науково- протягом року Тесленко  
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практичних семінарах для 

методистів районних методичних 

центрів, які координують роботу з 

обдарованими учнями 

(за окремим графіком) О.В. 

5. Забезпечення висвітлення засобами 

масової інформації ходу та 

результативності заходів Проекту 

«Обдарована молодь» 

протягом року Тесленко 

О.В. 

 

6. Інформаційний супровід сторінки 

сайту управління освіти 

«Обдарована молодь» 

протягом року Тесленко 

О.В. 

 

2. Виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку 

1. Проведення масових 

психодіагностичних досліджень, 

спрямованих на пошук 

обдарованих дітей та молоді 

березень Черних С.Ю.  

2. Оновлення даних районного 

інформаційного банку 

«Обдарованість». 

вересень- травень Тесленко 

О.В. 

 

3. Організація і проведення районних 

етапів  міських учнівських 

командних турнірах: 

-   юних фізиків; 

-    юних істориків; 

-    юних математиків; 

-   юних хіміків; 

- юних біологів;  

- юних винахідників і 

раціоналізаторів; 

- юних журналістів; 

- юних правознавців; 

- юних географів; 

- юних економістів; 

- юних інформатиків; 

- з основ інформатики для учнів 

5-7-х класів 

згідно з календарем 

районних учнівських 

турнірів 

Іванова О.А. 

Методисти 

МЦ 

 

4.  Участь у міських учнівських 

командних турнірах 

згідно з календарем 

міських учнівських 

турнірів 

Іванова О.А. 

Методисти 

МЦ 

 

5. Участь в учнівських конкурсах і 

турнірах спільно з вищими 

навчальними закладами та 

громадськими організаціями 

згідно з календарем 

міських учнівських 

турнірів 

Методисти 

МЦ 

 

6. Організація і проведення районних 

етапів  міських конкурсів (участь у 

міських конкурсах): 

- - конкурс творчих робіт вільного 

жанру для знавців російської мови 

«Присвята рідному місту»; 

- - лінгвістичне Інтернет-змагання 

серед учнів 5-7-х класів «Філолог-

ерудит» 

листопад- 

грудень 

Савєнкова І.С.  

7. Організація та проведення 

районного та участь в обласному 

листопад-лютий Тесленко О.В.  
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етапах МАН України 

8. Організація і проведення районної 

та участь у міській олімпіаді для 

випускників шкіл І ступеня 

«Путівка в науку» 

березень Тесленко 

О.В. 

 

9. Підготовка звітних матеріалів 

щодо аналізу результатів участі 

учнів району в інтелектуальних 

змаганнях різних рівнів 

грудень,  червень,  Тесленко 

О.В. 

 

10. Укріплення системи міжміської, 

міжрегіональної та міжнародної 

взаємодії з профільними 

організаціями та установами, 

робота яких спрямована на пошук 

навчання і розвиток обдарованих 

дітей та молоді 

протягом року Іванова О.А. 

Тесленко 

О.В. 

 

11. Проведення районного та участь у 

міському конкурсі «Учень року - 

2017» 

січень-лютий; 

березень- квітень 

Тесленко 

О.В. 

 

12. Забезпечення участі учнів району 

для відпочинку та навчання 

обдарованої молоді у 

Міжнародних та Всеукраїнських 

таборах 

липень-серпень Тесленко 

О.В. 

 

13. Продовження шляхом укладання 

двосторонніх угод творчу 

співпрацю закладів освіти для 

обдарованих дітей та молоді 

(відповідно до профілю навчання в 

них) з вищими навчальними 

закладами, галузевими науково-

методичними установами 

постійно Іванова О.А. 

Тесленко 

О.В. 

 

14. Участь у ІІ (міському в м. 

Харкові) етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з фізики, 

математики та інформатики. 

листопад-грудень Іванова О.А. 

Методисти 

МЦ 

 

15. Координація та аналіз роботи ЗНЗ 

району №№ 46, 77, 83, 95, 114, 

151, 173, 178 у проекті «Освіта для 

майбутнього. Університетські 

кафедри у школі» 

протягом року Тесленко 

О.В. 

 

3. Соціальна підтримка обдарованих учнів та їхніх педагогів 

1. Організаційна робота щодо 

призначення персональних 

стипендій міського голови 

«Обдарованість» для учнів 

навчальних закладів району 

серпень- травень   Тесленко 

О.В. 

 

2. Організаційна робота щодо 

призначення міських стипендій 

«Кращий учень навчального 

закладу» учням навчальних 

закладів району 

серпень- травень   Тесленко 

О.В. 

 

3. Участь учнів району у зустрічі 

Харківського міського голови з 

жовтень, травень Тесленко 

О.В. 
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переможцями Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, конкурсу – 

захисту  науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України, 

Всеукраїнських турнірів, 

стипендіатами «Обдарованість» 

4. Забезпечення участі обдарованих 

дітей та молоді у Міжнародних та 

Всеукраїнських олімпіадах, 

турнірах, конкурсах, фестивалях, 

змаганнях, обміні дитячими і 

молодіжними делегаціями, 

«інтелектуальному туризмі» 

протягом року Іванова О.А. 

Тесленко 

О.В. 

Методисти 

МЦ 

 

5. Оновлення банку даних про 

кращих педагогічних працівників 

загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів, чиї учні 

стали переможцями Міжнародних 

та ІV етапу Всеукраїнських 

предметних та олімпіад, 

Всеукраїнських учнівських 

турнірів, конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України 

серпень Тесленко 

О.В. 

 

6. Організація та проведення 

урочистих зустрічей Голови 

адміністрації Комінтернівського 

району Харківської міської ради з 

переможцями Всеукраїнських 

учнівських олімпіад, конкурсу-

захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України, 

Всеукраїнських турнірів, з 

випускниками-медалістами 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

травень Іванова О.А. 

Тесленко 

О.В. 

 

 

4. Організаційно-методичне забезпечення виконання заходів розділу «Учнівське 

самоврядування» Комплексної програми розвитку освіти 

 м. Харкова на 2011-2017 роки 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Відмітка 

про 

виконання 

4.1. Науково-методичне та інформаційне забезпечення роботи 

1. Організація роботи районної Ради 

кураторів з питань супроводу діяльності 

органів учнівського самоврядування 

протягом 

року 

Попова Є.В.  

2. Організація роботи педагогічної 

майстерні кураторів шкільних органів 

учнівського самоврядування 

щомісячно Попова Є.В.  

3. Організація роботи районного центру 

волонтерського руху на базі ХЗОШ № 60 

протягом 

року 

Попова Є.В.  

4. Проведення учнівських конференцій:   Попова Є.В.  
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- виборчої конференція Комінтернівської 

районної організації учнівського 

самоврядування - звітної конференція 

Комінтернівської районної організації 

учнівського самоврядування; 

травень 

вересень  

 

 

 

5. Оновлення інформаційної бази для 

керування процесом розвитку системи 

учнівського самоврядування: 

- оновлення нормативно-правової бази 

діяльності учнівського самоврядування 

та дитячих громадських організацій; 

- оновлення банку даних про органи 

учнівського врядування у навчальних 

закладах; 

- оновлення банку учнівських ініціатив 

 

 

протягом 

року 

 

 

жовтень 

 

листопад 

Попова Є.В.  

6. Участь у засіданнях міської Ради 

кураторів, Координаційної ради 

ХМОУС, Координаційної ради з питань 

національно – патріотичного виховання 

дітей та молоді 

за окремим 

графіком 

Попова Є.В.  

4.2. Виявлення лідерів та створення умов для їх розвитку і роботи в органах 

самоврядування 

1. Висвітлення на сторінці «Учнівське 

самоврядування» офіційного сайту 

Управління освіти та у засобах масової 

інформації й учнівських друкованих 

органах змісту й результативності 

діяльності органів учнівського 

самоврядування 

протягом 

року 

Попова Є.В.  

2. Участь лідерів Комінтернівської 

районної організації учнівського 

самоврядування у роботі міських: 

-  «Школі розвитку «Мер міста», 

-  «Школі журналіста», 

-  «Школі лідера» 

раз на місяць Попова Є.В.  

3. Участь у міських форумах, зльотах, 

турнірах: 

- турнірі команд міського 

Дебатного клубу шкільної ліги; 

- зльоті юних миротворців та 

волонтерів  

березень-

квітень 

грудень 

Попова Є.В.  

4. Участь у фестивалях: 

- шкільних ЗМІ та дитячих 

екранних робіт; 

- конкурсі проектних ініціатив 

«Марафон унікальних справ ХМОУС» 

 

квітень 

грудень 

 

Попова Є.В.  

5. Участь у міських форумах, 

конференціях:  

- форумі учнівської молоді «Велика рада 

старшокласників м. Харкова»;  

-  звітно-виборчій конференції 

Харківської міської організації 

учнівського самоврядування 

 

вересень 

 

листопад 

Попова Є.В.  

6. Організація співпраці органів протягом Попова Є.В.  
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учнівського самоврядування із 

студентським самоврядуванням вищих 

навчальних закладів та Молодіжною 

радою при Харківському міському голові 

року 

7. Проведення моніторигну стану розвитку 

учнівського самоврядування в ЗНЗ 

району 

травень Попова Є.В.  

 

 

 

 

 

                   5. Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання  

дітей та молоді  

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

Відмітка 

про 

виконання 

5.1. Науково-методичне та інформаційне забезпечення 

виховної роботи в навчальних закладах району 

1.  Висвітлення на сторінці «Національно-

патріотичне виховання» сайту 

Управління освіти інформації про 

заходи з національно-патріотичного 

виховання дітей та учнівської молоді 

протягом 

року 

Попова Є.В.  

2.  Участь у засіданні міської Ради з питань 

національно – патріотичного виховання 

дітей та молоді 

двічі на рік Попова Є.В.  

3.  Поповнення інформаційного ресурсу 

(«Національно-патріотичне виховання») 

на сайті управління освіти, присвяченого 

національно-патріотичній тематиці  

по мірі 

надходження 

нормативних 

документів 

Попова Є.В.  

4.  Здійснення аналізу результативності 

участі навчальних закладів району у 

міських та районних конкурсах 

виховного спрямування 

травень Попова Є.В.  

5.  Розміщення на сторінках «Виховна 

робота»:  

- кращих учнівських проектів «Харків 

очима небайдужих дітейі»; 

- кращих учнівських творів конкурсу 

«Мій родовід»  

червень   Попова Є.В.  

6.  Участь у семінарі для методистів з 

виховної роботи та кураторів 

учнівського самоврядування «Підтримка 

розвитку дитячого громадського руху в 

освітньому просторі міста» 

жовтень Попова Є.В.  

7.  Участь у науково-практичній 

конференції «Сталий розвиток міст за 

участі дітей та молоді» 

травень Попова Є.В.  

5.2. Створення умов щодо формування громадянської свідомості особистості в 

межах реалізації проекту «Я - харків'янин» 
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1.  Реалізація проектів шкільних дитячо-

юнацьких організацій, участь у міських 

акціях волонтерських учнівських загонів 

та проведення районних акцій допомоги: 

- «Я люблю Україну»; 

- «Хочу жити без війни»; 

- «Другий шанс, або історії успіху 

людей, які втратили все»; 

- «Родинне коло Слобожанщини»; 

- «Мій подарунок тобі, друже»; 

- «Мої земляки-герої»; 

- «Діти знають, як зробити світ 

кращим»; 

- «Захоплені життям»; 

- «Історія однієї вулиці»; 

- «Школа та поліція» 

протягом 

року 

Попова Є.В.  

2.  Участь у міському фестивалі ХМОУС 

«Фестивальна весна»: 

- «Веселкою сплелися кольори» 

(до Дня української вишиванки); 

- «Патріоти України» 

 

квітень – 

травень  

Попова Є.В.  

3.  Участь у міському конкурсі учнівських 

творчо-пошукових робіт «Мій родовід» 

березень - 

травень 

Савєнкова І.С. 

 

 

4.  Участь у міському конкурсі творчих 

робіт вільного жанру «Присвята рідному 

місту» для учнів 8-11 класів 

жовтень - 

листопад 

Савєнкова І.С. 

 

 

5.  Участь у міському конкурсі учнівських 

проектів для учнів 3-6 класів «Харків 

очима небайдужих дітей» 

лютий-

квітень 

Попова Є.В.  

6.  Участь у лінгвістичному інтернет-

змаганні «Філолог-ерудит» серед учнів 

5-7 класів 

листопад Савєнкова І.С.  

7.  Участь у міській військово-спортивній 

грі «Патріот» 

травень      Самотой І.В.  

8.  Участь у міському форумі шкільних 

Євроклубів. Круглий стіл «Діяльність 

шкільних євро клубів як засіб інтеграції 

в європейський життєвий простір» 

жовтень Попова Є.В. 

 

 

9.  Участь у міському конкурсі дружин 

юних пожежних серед загальноосвітніх 

навчальних закладів 

квітень Попова Є.В.    

 

6. Організаційно-методичний супровід  фізкультурно-оздоровчої 

та спортивно-масової роботи в навчальних закладах району 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін  

проведення 

Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

1.  Проведення  фізкультурно-оздоровчих  та  

спортивно-масових заходів у рамках 

Спартакіади школярів ЗНЗ Комінтернівського 

району та участь збірних команд у Спартакіадах  

школярів  «Спорт  і  школа»  та  «Спорт 

протягом життя » у 2016/2017 та 2017/2018 

Протягом 

року 

відповідно 

до 

Положень  

Самотой І. 

В. 
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7.Організаційно-методичне забезпечення реалізації заходів розділу 

«Інформаційні та комунікаційні технології в освіті» Комплексної програми 

розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки  

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

 

Відмітка 

про 

виконання 

7. 1. Комп’ютеризація навчально-виховного процесу 

1. Проведення моніторингу стану інформатизації 

навчальних закладів району 

До 

18.10.2017 

Колесніков 

В.Ю. 

 

2. Аналіз наявності санітарних паспортів 

кабінетів інформатики та інформаційно-

комунікаційних технологій навчання. 

До 

15.09.2017 

Колесніков 

В.Ю. 

 

 

навчальних  роках 

2.  Організаційно-методичний супровід проведення 

фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів 

з нагоди Дня фізичної культури і спорту, 

Олімпійского уроку та Олімпійського тижня у 

2017/2018 навчальному році 

вересень 

відповідно 

до 

Положень 

Самотой 

І.В. 

 

3.  Аналіз стану фізкультурно-оздоровчої і 

спортивно-масової роботи та участі збірних 

команд району в міських, обласних спортивних 

змаганнях за 2016/2017 навчальний рік 

До 

20.05.2017 

Самотой І. 

В. 

 

4.  Організація та проведення 

фізкультурнооздоровчих та спортивно-масових 

заходів протягом канікул 

Протягом 

канікул 

Самотой 

І.В., 

Попова І.В. 

 

5.  Аналіз діяльності шкіл сприяння здоров‘ю червень Черних С.Ю.  

6.  Оновлення банку даних Шкіл сприяння 

здоров‘ю 

вересень Черних С.Ю.  

7.  Організація та проведення виховних заходів з 

нагоди 

Всесвітнього дня пам`яті загиблих від СНІДу 

До 19.05. Попова 

Є.В. 

 

8.  Організація та проведення фізкультурно-

оздоровчих та спортивно-масових заходів у 

пришкільних оздоровчих таборах 

Червень Методисти 

МЦ 

 

9.  Організація роботи з формування спеціальних 

медичних груп з фізичної культури у ЗНЗ 

району за підсумками поглибленого медичного 

огляду 

До 10.10. Самотой І. 

В. 

 

10.  Планування роботи РМО : 

- вчителів фізичної культури; 

- вчителів основ здоров‘я; 

- вчителів основ медичних знань; 

- вчителів предмета «Захист Вітчизни» 

До 01.09. Самотой І. 

В., 

керівники 

РМО 

 

11.  Організація участі учнів ЗНЗ та вихованців 

КДЮСШ 

№ 6 у Міжнародному традиційному 

легкоатлетичному марафоні «Визволення» 

серпень Самотой І. 

В. 

 

12.  Організація та проведення шкільних та районних 

фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових 

заходів серед учнів ЗНЗ району до Дня фізичної 

культури і спорту, участь у міських та обласних 

заходах 

вересень Самотой І. 

В. 

 

 

13.  Організація участі учнів ЗНЗ та вихованців 

КДЮСШ 

№ 6 у традиційних міжнародних змаганнях «Біг 

патрулів» 

листопад Самотой І. 

В. 
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3. Щоквартальний звіт з інформатизації 

- поставка НКК та окремих комп’ютерів (за 

формою) 

- кількість дітей на 1 комп’ютер; 

- кількість шкіл, підключених до мережі 

Інтернет; 

- кількість шкіл, які мають мультимедійне 

обладнання; 

- кількість шкіл, що мають Веб-сайти. 

До 

03.04.2017 

03.07.2017 

03.10.2017 

25.12.2017 

Колесніков 

В.Ю. 

 

 

4. Узагальнення інформації про 

використання комп’ютерної техніки в 

дошкільних навчальних закладах. 

15.12.2017 Колесніков 

В.Ю. 

 

5. Звіт про виконання розділу «Інформаційні 

та комунікаційні технології в системі 

освіти» Комплексної програми розвитку 

освіти м. Харкова на 2011-2017 роки 

15.12.2017 Колесніков 

В.Ю. 

 

6. Аналіз результативності управлінської 

діяльності УО АР ХМР за областю 

оцінювання Б.15.Інформатизація 

Міського рейтингу 

12.12.2017 Колесніков 

В.Ю. 

 

7.2.Функціонування єдиного освітнього інформаційного  середовища 

1. Адміністрування, модернізація, 

вдосконалення структури та інформаційне 

наповнення контенту офіційного сайту 

Управління освіти  

упродовж 

року 

Колесніков 

В.Ю. 

Давидовська 

І.О., 

 

2. Аналіз функціонування сайтів навчальних 

закладів району  

01.02.2017 

10.09.2017 

Колесніков 

В.Ю., 

Давидовська 

І.О. 

 

3. Ведення архіву фотоматеріалів на сайті 

Управління освіти.  

Упродовж 

року 

Колесніков 

В.Ю. 

 

                                            7.3. Програмні  засоби для закладів та установ освіти 

1. Здійснення контролю за ефективним 

використанням програмного комплексу 

ДІСО (Державна інформаційна система  

освіти) «Курс Школа» , «Курс Дошкілля»  

упродовж 

року 

Колесніков 

В.Ю.,                       

Котляр О.М.  

 

2. Адміністрування баз данних порталу 

«Україна. ДІСО ( Державна інформаційна 

система освіти)» 

упродовж 

року 

Колесніков 

В.Ю. 

 

7.4. Підвищення рівня інформаційної культури різних категорій педагогічних працівників  

закладів та установ освіти 

1. Проведення засідань творчих лабораторій 

на базі навчальних закладів-переможців 

конкурсу-захисту на кращу модель 

інформатизації навчального закладу 

«Шкільний інформаційний світ» 

за окремим 

графіком 

упродовж 

канікул 

Колесніков 

В.Ю. 

 

2. Участь у міському творчому конкурсі для 

педагогічних  працівників на кращий 

дистанційний   курс   в системи дистанційного 

навчання «Доступна освіта» 

січень -

жовтень  

Колесніков 

В.Ю. 

вчителі ЗНЗ 

 

3. Участь у міському Кубку з пошуку в мережі 

Інтернет для учнів 5-11-х класів серед 

навчальних закладів  м. Харкова 

березень Колесніков 

В.Ю. 
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4. Семінари-практикуми та консультації  для 

відповідальних за роботу з програмою 

ІСУО (інформаційна система управління 

освітою) 

упродовж 

року 

Колесніков 

В.Ю. 

 

5. Упровадження   у систему  роботи навчальних 

закладів  району елементів системи 

дистанційного навчання  «Доступна освіта» 

упродовж 

року 

Колесніков 

В.Ю., 

вчителі ЗНЗ 

 

6 Участь у міських  навчально-методичних 

семінарах  для  працівників ЛКТО та завідувачів 

МЦ УО АР ХМР за темою:  

- «Використання хмарових технологій в 

управлінській  діяльності та методичній роботі»; 

-  «Дистанційне навчання у сучасній школі»; 

-  «ІКТ у дошкільній освіті». 

упродовж 

року 

 

Колесніков 

В.Ю. 

Іванова О.А. 

вчителі ЗНЗ 

 

8. Організаційно – методичний супровід діяльності бібліотек загальноосвітніх 

навчальних закладів 

8.1. Організація діяльності з формування та ефективного використання бібліотечних 

фондів загальноосвітніх навчальних закладів 

№ 

з/п 

Зміст роботи Терміни, місце 

проведення 

Відповідальний Форма  

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Аналіз стану 

забезпеченості 

учнів ЗНЗ району 

підручниками 

вересень, 

МЦ 

 

Корсун О.І. звіт 

 

 

 

2.   Узагальнення 

відомостей про 

фактичні 

учнівські 

контингенти учнів 

ЗНЗ району, які у 

2017/2018 

навчальному році 

будуть 

використовувати 

в навчальному 

процесі 

підручники та 

навчальні 

посібники, згідно 

з формами 

Міністерства 

освіти і науки 

України  

жовтень, 

МЦ 

 

Корсун О.І. відомості 

 

 

3. Аналіз звітів ЗНЗ 

району про нові 

надходження 

підручників, 

одержаних за 

кошти 

державного 

бюджету у 2016 

лютий, 

МЦ 

 

Корсун О.І. звіт 
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році та підготовка 

зведеного звіту по 

району 

4. Організаційно-

методичне 

забезпечення 

щорічної 

інвентаризації 

підручникових 

фондів ЗНЗ 

району з метою 

вивчення стану 

придатності 

навчальних книг 

для використання 

у 2017/2018 н.р. 

Узагальнення 

даних та 

направлення звіту 

до КВНЗ 

«ХАНО», НМПЦ 

ДОХМР 

до 10.07.2017 

МЦ 

Корсун О.І. звіт  

5. Ведення 

електронної 

таблиці обліку 

підручників, 

отриманих ЗНЗ 

району протягом 

2012 – 2017 рр. 

постійно, МЦ Корсун О.І. електронні 

таблиці  

 

6. Поповнення 

картотеки-реєстру 

підручників 

згідно з новими  

надходженнями 

за надходження  Корсун О.І. картотека   

7. Підготовка 

проекту наказу 

про перерозподіл 

навчальної 

літератури із 

бібліотечних 

фондів ЗНЗ 

До 20.08.2017, 

МЦ 

Корсун О.І. наказ  

8. Перерозподіл 

підручників між 

ЗНЗ району згідно 

зі змінами 

учнівських 

контингентів 

2017/2018 

навчального року 

до 05.09, 

МЦ 

Корсун О.І. акти ЗНЗ про 

тимчасове 

користування 

підручниками; 

картотека - 

реєстр 

підручників 

 

9. Розподіл нових 

підручників, 

методичної, 

науково – 

популярної, 

систематично 

за 

надходженнями 

МЦ 

Корсун О.І. рознарядки  
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довідкової та 

художньої 

літератури між 

закладами освіти 

району згідно з 

контингентами 

учнів, профілем 

навчання та 

потребою 

закладів, 

оформлення 

рознарядок 

10 Організаційно – 

методичне 

забезпечення 

відбору 

електронних 

версій оригінал – 

макетів 

підручників для 

учнів 9-го класу 

педагогами – 

предметниками 

ЗНЗ через 

Інтернет на 

спеціальній 

платформі - 

Репозитарії 

березень - 

квітень 

ЗНЗ, МЦ 

Корсун О.І. інформації  

11 Підготовка 

перспективного 

замовлення на 

підручники для 

учнів 9-х класів 

району та надання 

її до КВНЗ ХАНО 

та НМПЦ 

травень 

МЦ 

Корсун О.І. замовлення  

12. Установлення 

суворого 

контролю за 

своєчасним 

надходженням до 

шкіл району 

нових підручників 

для учнів 9-х 

класів за рахунок 

Державного 

бюджету  

серпень – 

вересень,  

МЦ 

Корсун О.І. інформації  

13. Здійснення 

контролю за 

списанням та 

вилученням 

програмно 

застарілої 

навчальної 

листопад  

МЦ 

Корсун О.І. акти   



183 
 

літератури з 

бібліотечних 

фондів шкіл 

району 

14. Забезпечення 

участі вчителів 

району у роботі 

обласних творчих 

груп з апробації 

та 

моніторингових 

досліджень якості 

підручників для 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

жовтень, 

МЦ 

Корсун О.І. заявка  

15. Аналіз 

комплектування 

шкільних 

бібліотек 

методичною, 

художньою, 

довідковою, 

науково-

популярною 

літературою за 

позабюджетні 

кошти 

січень,  

червень,  

МЦ 

Корсун О.І. інформація   

16. Організаційне 

забезпечення 

передплати 

педагогічної 

преси на 2018 рік 

у навчальних 

закладах району 

жовтень, 

листопад 

МЦ  

Корсун О.І. квитанції   

18. Аналіз 

передплати 

періодичних 

видань у 

навчальних 

закладах району 

на 2018 рік.  

Надання даних 

ДНіО ХОДА та  

НМПЦ ДОХМР 

грудень, 

МЦ  

Корсун О.І. аналітичні 

матеріали 

 

19. Укладання 

договорів: 

- із видавництвом 

«Ранок» на 

комплектування 

та доставку 

підручників у 

2017 році; 

- з УДППЗ 

листопад, 

грудень,  

МЦ 

 

Корсун О.І. договори  
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«Укрпошта»; 

- із ФОП 

Сотрихіна К.С. по 

заготівлі 

макулатури 

8. 2. Інформаційно - методичне супроводження функціонування шкільних бібліотек. 

Консультативна робота 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

Терміни, 

місце 

проведення 

Відповідальний Форма 

узагальнення 

Відмітка 

 про 

виконання 

1. Оперативне 

інформування 

керівників 

навчальних 

закладів, 

керівників РМО, 

спеціалістів та 

методистів РУО, 

шкільних 

бібліотекарів 

щодо різних 

аспектів 

організації 

навчально-

виховного 

процесу та 

бібліотечної 

справи 

постійно,  

МЦ 

Корсун О.І. електронний 

облік 

телефонограм 

 

2. Поповнення 

електронних баз 

даних новими 

інформаційними 

матеріалами з 

основних проблем 

бібліотечної 

роботи та 

напрямів, 

пов’язаних з 

функціональними 

обов’язками 

постійно,  

МЦ 

Корсун О.І. електронні 

інформаційні 

матеріали 

 

3. Організація 

консультаційно-

методичної 

допомоги 

педпрацівникам, 

бібліотекарям, 

учням, батькам з 

питань 

бібліотечної та 

підручникової 

справи 

щосереди,  

МЦ 

Корсун О.І. журнал 

реєстрації 

консультацій 

 

4. Організація 

консультативних 

пунктів на базі 

протягом року, 

ЗНЗ №№ 77, 

90, 102 

Корсун О.І. матеріали  
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опорних шкільних 

бібліотек  

5. Організація 

проведення 

Всеукраїнського 

тижня дитячого та 

юнацького 

читання у 

бібліотеках ЗНЗ 

27.03.2017-

31.03.2017  

ЗНЗ 

Корсун О.І. рекомендації  

6. Організація 

Всеукраїнського 

місячника 

шкільних 

бібліотек 

1-31 жовтня, 

ЗНЗ 

Корсун О.І. рекомендації  

 8.3. Методичний супровід підвищення рівня професійної компетентності шкільних 

бібліотекарів 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

Терміни, 

місце 

проведення 

Відпо 

відаль 

ний 

Форма 

узагальнення 

Відміт 

ка про 

виконання 

1. Редагування 

електронного 

банку кількісно – 

якісного складу 

кадрового 

забезпечення 

шкільних 

бібліотек району  

жовтень,  

МЦ 

Корсун О.І. електронний 

банк даних 

 

2. Редагування та 

поповнення 

інформаційного 

банку 

нормативних та 

методичних 

матеріалів «На 

допомогу 

бібліотекарю» 

протягом року 

МЦ 

Корсун О.І. електронний 

банк даних 

 

3. Інформаційний 

супровід веб-

сторінки 

«Бібіліотека» 

офіційного сайту 

Управління освіти 

Слобідського 

району 

протягом року 

МЦ 

Корсун О.І. електронні 

інформаційні 

матеріали 

 

4. Організація 

роботи мобільної 

творчої групи з 

питання стану 

наповнюваності  

веб-сторінок 

шкільних 

бібліотек 

інформаційними 

матеріалами щодо 

лютий,  

листопад  

Корсун О.І. 

 

веб-картки 

 

 

матеріали 
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впровадження 

нових Державних 

стандартів 

5. Організація 

бібліотечного 

тренінгу 

«Портфоліо 

шкільного 

бібліотекаря»  

травень,  

ХСШ №114 

Корсун О.І. 

 

матеріали 

тренінгу 

 

6 Організація 

професійної 

зустрічі 

«Бібліотека в 

інформаційному 

середовищі 

школи» 

листопад, 

ХЗОШ № 77 

Корсун О.І. 

 

матеріали  

професійної 

зустрічі  

 

8.4.  Вивчення узагальнення та впровадження в практику роботи досягнень 

бібліотечної справи та перспективного бібліотечного досвіду 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи Терміни, 

місце 

проведення 

Відповідальний Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  Систематичне 

поповнення тек з 

актуальних питань 

сучасного розвитку 

бібліотечної справи 

протягом року 

МЦ 

Корсун О.І. теки   

2.  Ведення банку 

бібліотечних 

розробок 

шкільними 

бібліотекарями 

району 

протягом року, 

МЦ 

Корсун О.І. 

 

теки 

бібліотеч-них 

розробок 

 

3.  Ведення 

індивідуальних 

методичних карт 

шкільних 

бібліотекарів 

району 

протягом року, 

МЦ 

Корсун О.І. 

 

метод.карти   

8.5. Експертно – аналітична діяльність 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи Терміни, 

місце 

проведення 

Відповідальний Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Оновлення та 

поповнення банку 

паспортів 

шкільних 

бібліотек 

жовтень,  

МЦ 

Корсун О.І. паспорти 

шкільних 

бібліотек  

 

2. Вивчення питання 

про стан 

наповнюваності 

інформаційними 

матеріалами веб-

сторінок шкільних 

бібліотек на 

листопад,  

МЦ 

Корсун О.І. веб -картки  
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9. Організаційно-методичний супровід дошкільної освіти на 2017  рік 

 

сайтах ЗНЗ 

3. Аналіз готовність 

шкільних 

бібліотек до 

нового 2017/2018 

н.р.  

серпень,  

ЗНЗ 

Корсун О.І. акти   

4. Аналіз планування 

роботи шкільних 

бібліотек ЗНЗ на 

2017/2018 

навчальний рік 

жовтень,  

МЦ 

Корсун О.І. оперативна 

інформація 

 

9.1.Організаційно-методична робота та інформаційне забезпечення 

процесу Управління освіти 

№ 

з/п 

 
Зміст роботи 

Терміни 

проведення 

Відпо 

відаль 

ний 

Форма 

узагальненн

я 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

1. 

Організація 

консультаційної допомоги 

щодо реалізації закладами 

освіти методичної 

проблеми: «Створення 

умов для особистісного 

зростання кожної дитини в 

умовах реалізації Базового 

компонента дошкільної 

освіти України» 

протягом 

року 

Котляр О.М. Матеріали 

консультаці

й 

 

2. 

Проведення інструктивно-

методичних нарад для 

вихователів-методистів, 

керівників РМО  

щомісяця   Котляр О.М. Протоколи, 

матеріали 

нарад 

 

3. 

Організація та проведення 

першого (районного) 

етапу обласної виставки-

презентації педагогічних 

ідей та технологій   

січень-

лютий 

Котляр О.М. Роботи 

педагогів 

ДНЗ 

 

4. 

Інформаційно-

методичний, 

консультаційний супровід 

участі педагогів ДНЗ у 

фахових конкурсах 

упродовж  

навчального 

року 

Котляр О.М. Методичні 

рекомендаці

ї 

 

5. 

Організація адресної 

допомоги методичним 

кабінетам дошкільних 

навчальних закладів. 

упродовж  

навчального 

року 

Котляр О.М. Методичні 

рекомендаці

ї 

 

6. 

Узагальнення аналітичних 

звітів про зміст і рівень 

організації організаційно-

методичної роботи та 

навчально-виховного 

червень  

2017 

Котляр О.М. Аналітична 

інформація, 

звіт 
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процесу у ДНЗ 

7. 

Участь в організації та 

проведенні серпневого 

педагогічного тижня 

педпрацівників району  

серпень 

2017 

Котляр О.М. Матеріали 

конференції 

 

8. 

Проведення районних 

секційних засідань 

педагогів усіх категорій з 

питань організації 

навчально-виховного 

процесу у 2017/2018 

навчальному році 

серпень  

2017  

Котляр О.М. Матеріали 

секційних 

засідань 

 

9. 

Організація необхідної 

роботи щодо проходження 

на базі ДНЗ району 

практики студентів 

педагогічного 

університету 

ім.Г.Сковороди та  

гуманітарно-педагогічної 

академії 

упродовж 

навчального 

року 

Котляр О.М. Робочі 

матеріали 

 

9.2. Колективні форми методичної роботи з різними категоріями педагогічних 

працівників ДНЗ 

№ 

з/п 

 
Зміст роботи 

Категорія 

слухачів 

Терміни 

 проведення 

Відпо 

відаль 

ний 

Відміт 

ка про 

виконанн

я 

1.  Методичне об’єднання: 

«Удосконалення і 

підвищення ефективності 

управлінської діяльності 

керівника дошкільного 

навчального закладу» 

Для 

завідувачів 

ДНЗ 

 

березень  

листопад  

 

Котляр О.М. 

 

 

2. Методичне об’єднання: 

«Організаційно-методичні 

аспекти реалізації 

диференційованого 

підходу в роботі з 

педагогічними 

працівниками» 

Для 

вихователів-

методистів 

ДНЗ 

    

лютий  

травень 

жовтень                   

 

Котляр О.М. 

 

3. Методичні об’єднання вихователів ДНЗ 

3.1   Методичне об’єднання: 

«Формування професійної 

компетентності 

вихователів в умовах 

оптимізації педагогічної 

діяльності. Створення  

умов для  сенсорно-

пізнавального  розвитку у 

процесі навчально-

пізнавальної діяльності  

дітей молодшого 

дошкільного  віку» 

Для 

вихователів 

груп дітей  

молодшого 

дошкільного 

віку (3-й 

р.ж.) 

січень  

березень  

вересень 

листопад  

 

 

Котляр О.М  

Для 

вихователів 

груп дітей 

молодшого 

дошкільного 

віку (4-й 

лютий  

квітень  

жовтень  

грудень 

 

Котляр О.М  
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р.ж.) 

3.2 Методичне об’єднання: 

«Формування професійної 

компетентності 

вихователів в умовах 

оптимізації педагогічної 

діяльності. Забезпечення 

сучасних підходів до 

організації дитячої 

життєдіяльності 

дошкільників у 

дошкільному навчальному 

закладі» 

Для 

вихователів 

груп дітей 

середнього 

дошкільного 

віку (5-й 

р.ж.) 

січень  

березень  

 вересень  

листопад  

 

Котляр О.М.  

Для 

вихователів 

груп дітей 

старшого 

дошкільного 

віку (6-й 

р.ж.) 

лютий  

квітень  

жовтень  

грудень   

 

 

Котляр О.М.   

4. Методичне об’єднання: 

«Реалізація вимог 

комплексних та 

парціальних програм: 

форми музично-

естетичного виховання 

дошкільників». 

Для 

музичних 

керівників 

ДНЗ 

січень  

березень  

вересень  

листопад   

Котляр О.М.  

5. Методичне об’єднання: 

«Сучасні підходи до 

організації медичного 

обслуговування дітей у 

дошкільних навчальних 

закладах» 

Для сестер 

медичних 

старших 

сестер ДНЗ 

квітень 

грудень 

 

 

Котляр О.М.  

6. Школа педагогічної 

майстерності:  

«Формування  основ 

здорового способу життя 

дошкільників  в умовах 

організованої та 

самостійної діяльності» 

Для 

вихователів 

ДНЗ 

березень  

травень 

 

Котляр О.М.  

7.Постійнодіючі семінари 

7.1 Семінар-практикум: 

 «Реалізація широкого 

спектру засобів освітнього 

впливу в умовах реалізації 

завдань патріотичного 

виховання дошкільників» 

Для 

вихователів 

ДНЗ 

лютий  

квітень  

жовтень  

грудень  

Котляр О.М.  

7.2 Семінар-практикум: 

 «Сучасні підходи до 

формування 

комунікативно-

мовленнєвих якостей дітей 

дошкільного віку» 

Для 

вихователів 

ДНЗ 

лютий  

травень  

листопад  

грудень  

Котляр О.М.  

7.3 Семінар-практикум: 

«Використання 

інноваційних технологій 

навчання в пізнавальному 

розвитку дітей 

дошкільного віку». 

Для 

вихователів 

ДНЗ 

вересень  

листопад  

 

Котляр О.М.  
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9.3.Організаційно - методична робота щодо виявлення, вивчення, узагальнення, 

поширення ефективного педагогічного досвіду 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відпо 

відаль 

ний 

Форма 

узагальнення 

Відміт 

ка про 

виконання  

1. Вивчення досвіду 

роботи ДНЗ №266 на 

тему: «Психолого-

педагогічний супровід 

дітей їз порушенням 

психофізичного 

розвитку в умовах 

інклюзивної освіти» 

Березень  

2017 

Котляр 

О.М. 

Систематизована 

добірка 

теоретичних та 

практичних 

матеріалів з 

досвіду роботи 

ДНЗ району 

 

9.4. Організаційно-методичне забезпечення інноваційної та  

дослідницько-експериментальної діяльності 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відпо 

відаль 

ний 

Форма 

узагальнення 

Відміт 

ка про 

виконання  

1. Оновлення даних щодо 

здійснення 

інноваційної діяльності 

у дошкільних 

навчальних закладах 

району 

вересень  Котляр 

О.М. 

Банк даних  

2. Організація та 

методичний супровід 

інноваційної діяльності 

в ДНЗ району 

протягом 

року 

Котляр 

О.М. 

Методичні 

рекомендації 

 

3. Аналіз стану та 

результативності 

інноваційної та 

дослідно-

експериментальної  

діяльності в ДНЗ 

району 

травень  

 

Котляр 

О.М. 

Аналітична 

інформація, 

звіт 

 

9.5. Експертно – аналітична робота 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

Терміни 

проведення 

Відпо 

відаль 

ний 

Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Методичний вихід: 

 «Вивчення стану 

організаційно-

методичного 

супроводу навчально-

виховного процесу 

ДНЗ в умовах 

реалізації  змістового 

напряму з національно-

патріотичного 

виховання» 

квітень   

 

Котляр 

О.М. 

Інформація   

2. Методичний вихід: 

 «Вивчення стану 

організаційно-

методичного 

жовтень  Котляр 

О.М. 

Інформація   
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10. Організаційно-методична робота щодо соціально-психологічного супроводу 

навчально – виховного процесу 

супроводу   проведення  

моніторингових 

досліджень стану й 

розвитку системи 

освіти дітей старшого 

дошкільного віку» 

10.1. Організаційно-методичне забезпечення 

 

    

№ 

з\п 

 

Зміст роботи 

Терміни 

проведення 

Відповідальний Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1.  Організація роботи 

методичних об’єднань 

практичних психологів та 

соціальних педагогів 

навчальних закладів 

району 

протягом 

року 

Черних С.Ю. плани та 

графіки 

роботи 

 

2.  Організація роботи 

«Школи молодого 

спеціаліста»: 

складання плану 

роботи на 2016/2017 

рік, здійснення 

методичних виходів у 

навчальні заклади. 

протягом 

року 

Черних С.Ю. план роботи 

Школи 

молодого 

спеціаліста 

 

3.  Проведення групових та 

індивідуальних 

консультацій для 

молодих спеціалістів та 

інших працівників 

психологічної служби  

протягом 

року 

Черних С.Ю. протоколи 

консультацій 

 

4.  Здійснення методичних 

виходів до молодих 

спеціалістів працівників 

психологічної служби 

навчальних закладів 

району 

протягом 

року 

Черних С.Ю. довідки  

5.  Розробка інформаційно-

методичних рекомендації 

для молодих спеціалістів 

протягом 

року 

Черних С.Ю. методичні 

рекомендації 

 

6.  Забезпечення 

нормативно-правових 

аспектів діяльності 

працівників 

психологічної служби 

протягом 

року 

Черних С.Ю. методичні 

рекомендації, 

добірка наказів, 

листів та інших 

документів 
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навчальних закладів 

району  

7.  Організація роботи 

методичних об’єднань, 

творчих груп практичних 

психологів та соціальних 

педагогів навчальних 

закладів району 

протягом 

року 

Черних С.Ю. плани, 

графіки 

роботи 

 

8.  Участь в обласному 

форумі, присвяченому 

Дню психолога 

квітень  Черних С.Ю. матеріали 

програми 

форуму 

 

9.  Розробка методичних 

рекомендацій  про 

здійснення соціально-

психологічного супроводу 

різних аспектів навчально-

виховного процесу 

протягом 

року 

Черних С.Ю. методичні 

рекомендації 

 

10.  Забезпечення соціально-

психологічного супроводу 

допрофільного та 

профільного навчання. 

Добірка банку 

діагностичного 

інструментарію для 

виявлення інтересів та 

професійних нахилів учнів 

протягом  

року 

Черних С.Ю. Добірка 

діагностичного 

інструментарію, 

аналітичні 

довідки 

 

11.  Співпраця з центром 

зайнятості м. Харкова щодо 

надання 

профконсультативних та 

профорієнтаційних послуг 

ЗНЗ району 

протягом 

року 

Черних С.Ю. спільні плани  

12.  Організація та проведення 

психодіагностичних 

досліджень, спрямованих 

на пошук соціально 

обдарованих учнів 

(за 

потребою) 

Черних С.Ю. довідка  

13.  Організація та 

інструктивно-методичний 

супровід реалізації 

профілактично-

просвітницьких програм 

протягом 

року 

Черних С.Ю. звіти  

10.2. Експертно – аналітична робота 
№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

Терміни 

проведення 

Відповідальний Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Вивчення та аналіз 

кадрового 

забезпечення 

працівників 

психологічної служби 

навчальних закладів 

району 

вересень, 

травень 

 

Черних С.Ю. 

 

інформація  
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2. Аналіз та погодження 

річних планів, графіків 

роботи, графіків 

консультацій 

практичних психологів 

та соціальних 

педагогів навчальних 

закладів району 

серпень, 

вересень 

Черних С.Ю. плани, 

графіки 

роботи, 

графіки 

консультацій 

 

3. Вивчення стану 

підготовки кабінетів 

фахівців психологічної 

служби до нового 

навчального року 

відповідно до вимог 

«Положення про 

психологічний 

кабінет…» 

серпень-

вересень 

 

Черних С.Ю. протоколи  

4. Аналіз виконання 

заходів реалізації 

профілактично-

просвітницьких 

програм з формування 

навичок здорового 

способу життя і 

профілактики ВІЛ-

інфікування в 

загальноосвітніх 

навчальних закладах 

району 

протягом 

навчального 

року 

Черних С.Ю. інформація  

5. Аналіз роботи 

психологічної служби 

навчальних закладів 

району за 2016/2017 

навчальний рік 

травень Черних С.Ю. аналітичний 

звіт 

 

6. Аналіз статистичних 

звітів практичних 

психологів та 

соціальних педагогів 

навчальних закладів 

району 

грудень, 

травень 

Черних С.Ю. статистичні  

звіти 

 

7. Аналіз стану 

інформаційного 

забезпечення сторінок 

офіційних сайтів 

навчальних закладів 

щодо діяльності 

психологічної служби 

протягом 

року 

Черних С.Ю. інформація  

8. Аналіз виконання 

заходів   національних, 

державних, 

регіональних, міських 

програм 

протягом 

року 

Черних С.Ю. інформація  

9. Аналіз та узагальнення  

результатів 

жовтень, 

листопад  

Черних С.Ю. довідка  
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Інструктивно-методичні наради 

 для практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів району 

обстеження учнів1-х та 

5-х класів щодо 

визначення рівня 

адаптації до нових 

умов навчання 

10. Вивчення стану 

забезпечення 

психологічного 

супроводу 

функціонування «Шкіл 

сприяння здоров’ю», 

що входять до 

районної та обласної 

мережі 

Протягом 

року 

Черних С.Ю. Інфрмації, 

довідки 

 

11. Звітування на нарадах 

керівників з питань 

забезпечення 

соціально-

психологічного 

супроводу навчально-

виховного процесу 

Протягом 

року, згідно 

з планом 

нарад УО 

Черних С.Ю. Довідки, 

інформації 

 

12. Проведення та аналіз 

моніторингових 

досліджень 

(анкетування, 

тестування) серед 

учасників навчально-

виховного процесу 

щодо впровадження 

здоров’язберігаючих 

технологій 

 

Протягом 

року   

Черних С.Ю. Довідки, 

інформації 

 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

Термін 

виконання 

Відповідальний Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Про основні орієнтири 

діяльності 

психологічної служби 

у 2016/2017 

навчальному році 

вересень  Черних С.Ю. протоколи 

наради 
 

3. Про організацію та 

здійснення 

діагностичної та 

корекційно-

розвивальної роботи 

працівниками 

психологічної служби 

листопад  Черних С.Ю. протоколи 

наради 
 

2. Про профілактичну 

роботу працівників 

психологічної служби  

березень Черних С.Ю. протоколи 

наради 
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План Школи молодого спеціаліста 

 працівників психологічної служби навчальних закладів району 

№ 

з/п 

Напрямки діяльності Термін 

проведення 

Примітка 

про 

виконання 

1. Про функціонування психологічної служби та здійснення 

соціально-психологічного супроводу навчально-

виховного процесу 

вересень  

2. Здійснення психологічного супроводу адаптації учнів 

та дітей до нових умов навчання та виховання 

жовтень 

 

 

3. Організація роботи психолога з обдарованими та 

девіантними дітьми. Методи та методики роботи 

листопад 

 

 

4. Соціально-психологічна профілактика стресів та 

стресових розладів учнів 

грудень 

 

 

5. Профілактично-просвітницька діяльність у роботі 

практичного психолога та соціального педагога 

лютий 

 

 

6. Профорієнтаційна робота практичного психологів 

Визначення пробільності 

березень 

 

 

7. Консультативна робота практичного психолога квітень  

8. Підсумки роботи Школи молодого спеціаліста за 

2016/2017 навчальний рік 

травень   

9. Консультування за потребою протягом 

навчального 

року 

 

 

11. Організаційно-методичний супровід «Шкіл сприяння здоров’ю» 

4. Про аналіз діяльності 

психологічної служби 

навчальних закладів 

району у 2016/2017 

навчальному році 

травень Черних С.Ю. протоколи 

наради 
 

№ 

з/п 

 

Зміст роботи Терміни 

проведення 

Відповідальний Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Оновлення банку даних 

мережі «Шкіл сприяння 

здоров’я» 

березень - 

квітень 

Черних С.Ю. електронний 

банк даних 

 

  2. Аналіз тенденцій 

розвитку районної 

мережі «Шкіл сприяння 

здоров'ю» 

квітень Черних С.Ю. довідка  

3. Забезпечення 

нормативно-правових 

аспектів діяльності 

педагогів-тренерів 

профілактично-

просвітницьких програм 

«Захисти себе від ВІЛ», 

«Сімейна розмова» 

протягом 

року 

Черних С.Ю. інформаційні 

листи, 

методичні 

рекомендації, 

добірка 

наказів, 

листів  
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12. Організаційно-методичний супровід запровадження інклюзивної   освіти  

серед навчальних закладів району 

 

4. Проведення 

інструктивно-

методичних нарад для 

координаторів Шкіл 

сприяння здоров’ю 

районної мережі 

листопад, 

квітень 

Черних С.Ю. плани, 

протоколи  

 

5. Розробка методичних 

рекомендації для 

навчальних закладів 

району щодо 

запровадження 

здоров’язберігаючих 

технологій у навчально-

методичний процес 

вересень  Черних С.Ю. методичні 

рекомендації 

 

6. Узагальнення досвіду 

роботи навчальних 

закладів району за 

напрямком 

упровадження 

здоров’язберігаючих 

технологій у навчально-

виховний процес  

квітень  Черних С.Ю. папки із 

досвідами 

роботи  

 

7. Проведення 

моніторингових 

досліджень з питань 

формування здорового 

способу життя та 

профілактики 

ВІЛ\СНІДу серед учнів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

 

квітень 

Черних С.Ю. аналітичні 

довідки 

 

9. Інструктивно-

методичний супровід 

упровадження та 

реалізації 

профілактично-

просвітницьких програм 

протягом 

року 

Черних С.Ю. листи, наказа, 

методичні 

рекомендації 

 

10. Проведення 

індивідуальних та 

групових консультацій 

для педагогів-тренерів 

профілактично-

просвітницьких програм 

на засадах розвитку 

життєвих навичок  

протягом 

року  

 

 

Черних С.Ю.   

№ 

з/п 

 

Зміст роботи 

Терміни 

проведення 

Відповідальний Форма 

узагальнення 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Проведення 

просвітницьких 

протягом 

року 

Черних С.Ю. матеріали 

виступів 
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13. План роботи  Школи молодого вчителя при методичному центрі 

Управління освіти 

 

№ Зміст та форми роботи  Категорія 

учасників 

термін 

проведення  

місце 

проведення  

Відповідальний 

Спільна діяльність 

заходів  з питань 

запровадження 

інклюзивної освіти та 

нормативно-

правового 

забезпечення НВП 

серед керівників, 

педагогів, батьків 

(осіб що їх 

замінюють) 

2. Співпраця із 

соціальними 

службами, 

реабілітаційними 

центрами, 

волонтерськими 

організаціями, 

спеціальними 

навчальними 

закладами, ПМПК 

протягом 

року 

Черних С.Ю. угоди про 

співпрацю 

 

3. Ведення обліку дітей 

та учнів з особливими 

освітніми потребами, 

в тому числі дітей з 

інвалідністю які 

інтегровані до 

навчальних закладів 

району, або мають 

потребу та бажання 

відвідувати 

загальноосвітні 

навчальні заклади 

 

щоквартально 

Черних С.Ю.  

інформації 

 

4. Інструктивно-

методичний супровід 

щодо розробки 

індивідуальних 

програм розвитку та 

навчання учнів та 

дітей з особливими 

освітніми потребами  

 

протягом 

року 

Черних С.Ю. методичні 

рекомендації 
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1. Установча інструктивно 

– методична нарада: 

1. Ознайомлення з 

проектом МОНУ «Нова 

українська школа». 

2. Зміст й 

особливості програмного 

та науково-методичного 

забезпечення навчально-

виховного процесу в 

2016/2017 навчальному 

році» 

стаж 

роботи від 

0 до 3-х 

років 

вересень ХЗОШ № 

151 

Іванова О.А. 

2. Круглий стіл 

«Професійне 

становлення та 

досягнення успіху 

молодого педагога. Мої 

перші сходинки» 

стаж 

роботи від 

0 до 3-х 

років 

квітень ХЗОШ № 

151 

Іванова О.А. 

3.  Індивідуальне 

консультування з різних 

аспектів навчально – 

виховної роботи 

стаж 

роботи від 

0 до 3-х 

років 

протягом 

року 

      РУО Іванова О.А. 

Методисти МЦ 

Керівники РМО 

4. Відвідування уроків 

педагогічних 

працівників групи 

«педагог - майстер» 

стаж 

роботи від 

0 до 3-х 

років 

протягом 

року 

ЗНЗ району Іванова О.А. 

Методисти МЦ 

 

5. Тиждень молодого 

спеціаліста 

стаж 

роботи від 

0 до 3-х 

років 

травень ЗНЗ району Іванова О.А. 

Методисти МЦ 

Керівники РМО 

стаж роботи від 0  до 1 року 

6. Навчально – методичний  семінар: 

1. Урок як одна із основних форм 

навчання та виховання. Проектуємо 

успішний урок разом. 

2.  Побудова індивідуальних освітніх 

траекторій фахового зростання 

педагогів. 

3. Вивчення нормативно – правових 

та інструктивно – методичних 

документів. 

жовтень ХТЛ № 173 Іванова О.А. 

7. Навчально – методичний  семінар: 

1.Виховний процес у школі. Суть і 

зміст процесу виховання. 

2. Організація навчально-виховної 

роботи через інтеграцію Концепції 

національно-патріотичного виховання 

учнів та молоді в навчальні предмети. 

грудень ХЗОШ № 

102 

Іванова О.А. 

стаж роботи від 1 до 2- х років 

8. Навчально – методичний  семінар: 

1. 1.Сучасний урок: традиційні та 

інноваційні підходи. Проектуємо 

успішний урок разом. 

2. 2. Підготовка вчителя до самостійної 

жовтень  ХСШ № 114 Іванова О.А. 
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діяльності як складова його 

професійного зростання. 

9. 3. Навчально – методичний семінар: 

4. 1. Позакласна робота як одна із форм 

організації навчально – виховного 

процесу. 

5. 2. Організація навчально-виховної 

роботи через інтеграцію Концепції 

національно-патріотичного 

виховання учнів та молоді в 

навчальні предмети 

грудень ХНВК № 

112 

Іванова О.А. 

стаж роботи від 2 -х до 3- х років 

10. Навчально – методичний семінар: 

1. 1. Урок – головна форма організації 

навчально – виховного процесу. 

Компетентнісно зорієнтований урок. 

2. Практичне заняття. 

3. 2.  Аналіз та самоаналіз уроку в 

умовах реалізації нових освітніх 

стандартів. 

4. 3. Вивчення нормативно – правових 

та інструктивно – методичних 

документів. 

жовтень  ХГ № 46 Іванова О.А. 

11. Семінар   

1. Самоосвіта вчителя як один із 

чинників підвищення ефективності 

навчально – виховного процесу. 

2. Інноваційні процеси у навчанні та 

вихованні. 

грудень  ХТЛ № 173 Іванова О.А. 

 

14.  План роботи з кадровим резервом на посади  керівників навчальних закладів 

Слобідського  району  на 2017 рік 

 

№ Зміст роботи 

 

Завдання  Заходи по 

реалізації 

Дата Відповідальні 

1 Перспективни

й банк даних 

про 

педагогічних 

працівників, 

зарахованих до 

кадрового  

резерву 

керівників 

навчальних  

закладів  

Сформувати 

інформаційний 

банк даних про 

педагогічних 

працівників, 

зарахованих до 

кадрового  

резерву 

керівників 

навчальних  

закладів  

Добір осіб для 

кадрового резерву 

на посади керівників 

навчальних закладів 

До 01.10.2017 Керівники 

навчальних 

закладів 

Збір інформації про 

педагогічних 

працівників  

Аналіз та 

упорядкування 

інформації 

Співбесіда з 

педагогічними 

працівниками 

Письмова згода  

працівника на 
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зарахування до 

кадрового резерву 

2 Банк  даних 

педагогічних 

працівників 

кадрового  

резерву 

керівників 

навчальних  

закладів  

Сформувати 

інформаційний 

банк даних про 

педагогічних 

працівників 

кадрового  

резерву 

керівників 

навчальних  

закладів  

Аналіз та 

упорядкування 

інформації 

До 01.10.2017 Ісаєва В.В., 

методист   

 

 

 
Затвердження 

списків кадрового 

резерву на посади 

керівників 

навчальних закладів 

Комінтернівського 

району м. Харкова   

Складання 

особистих річних 

планів резервістів 

жовтень 

2017 

Керівники 

навчальних 

закладів 

Поповнення банку 

даних 

Протягом 

2017/2018н.р.  

 Ісаєва В.В., 

методист 

3 «Школа 

резерву»  

керівників 

навчальних  

закладів 

району 

Організувати 

роботу «Школи 

резерву» 

керівників 

навчальних  

закладів району 

з урахуванням 

нового змісту 

освіти та 

особистісно 

орієнтованої 

моделі навчання 

і виховання 

Підготовка 

методичних 

рекомендацій з 

різних питань 

діяльності закладів 

освіти 

Протягом 

2017/2018року 

Ісаєва В.В., 

методист 

Іванова 

О.А, 

завідувач 

МЦ 

 

 

Висвітлення 

інформації про 

роботу «Школи 

резерву» керівників 

навчальних закладів 

на офіційному сайті  

управління освіти 

Постійно 

Інформація для 

наради  керівників 

навчальних закладів   

щодо організації на 

рівні району 

«Школи резерву» 

керівників 

навчальних  закладів 

вересень 2017 

року 

Підготовка проекту 

наказу про роботу 

«Школи резерву»  

керівників 

навчальних закладів 

району на 2017 2018 

навчальний рік 

жовтень 2017 

Погодження 

програми роботи 

«Школи резерву»  

керівників 

навчальних закладів  

району на 2016/2017  

навчальний рік 

Вересень  

2017 рік 

 

Моніторинг роботи 

«Школи резерву»  

Травень 2018 
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керівників 

навчальних закладів  

району 

Погодження графіка 

індивідуальних та 

групових 

консультацій на 

2016/2017  

навчальний рік  

Вересень 2017 

 

Робота «Школи 

резерву керівників 

навчальних 

закладів» (згідно 

програми) 

Протягом 

2017/2018 

навчального  

року 

 

4. Звіт про 

роботу з 

слухачами 

«Школи 

резерву»  

керівників 

навчальних  

закладів 

району 

Підготувати 

питання на 

нараду 

керівників «Про 

роботу з 

резервом 

керівників 

навчальних 

закладів  у 

2016/ 2017 

навчальному 

році  та заходи 

щодо її 

удосконалення» 

Підготовка 

інформації з 

питання 

За окремим 

планом 

Ісаєва В.В., 

методист  

 

Підготовка проекту 

рішення 

Підготовка 

співдоповідачів 

Підготовка 

презентації виступу 

Підготовка 

методичних 

рекомендацій 

6. Акція  «На 

допомогу 

слухачам  

«Школи 

резерву» 

керівників 

навчальних 

закладів» 

Провести 

методичну 

акцію «На 

допомогу 

слухачам 

«Школи 

резерву» 

керівників 

навчальних 

закладів»  

 

Організація 

консультування 

слухачів «Школи 

резерву»  керівників 

навчальних закладів  

району з різних 

питань діяльності 

навчальних закладів 

Постійно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ісаєва В.В., 

методист  

 Іванова 

О.А, 

завідувач 

МЦ 

 

 

 Організація  

зустрічей  з 

науковцями, 

досвідченими 

керівниками 

установ освіти, 

кращими 

освітянами району 

Створення та 

поповнення 

бібліографічного 

списку літератури, 

нормативно – 

правових  

документів для 

самостійного 

опрацювання 

 


