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РОЗДІЛ 1. Основні підсумки діяльності Управління освіти у 2020  році та 

завдання на 2021  рік 

Робота   Управління освіти адміністрації Московського району  Харківської   міської   

ради   упродовж   2020   році   була спрямована на виконання Конституції України, законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» (до березня 2020 року), «Про повну 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та на 

реалізацію державної політики в галузі освіти. 

 

Дошкільна освіта 

Для задоволення потреб територіальної громади у здобутті дітьми дошкільної 

освіти в 2020 році функціонувало 38 закладів дошкільної освіти комунальної форми 

власності. У складі 1 приватного навчально-виховного комплексу «Благовіст» наявний 

дошкільний підрозділ з 4 групами.  

Динаміка розвитку мережі закладів дошкільної освіти за кількістю груп 

 
У січні 2020 року було створено заклад дошкільної освіти № 206, який 

функціонував як дошкільний підрозділ НВК № 8 та припинив свою роботу приватний 

НВК «Новатор». 

Для задоволення потреб батьків щодо надання дітям дошкільної освіти з 

17.09.2019 відновлено роботу 1  додаткової групи у функціонуючому закладі дошкільної 

освіти № 440. 

Дошкільну освіту отримували 8540 дітей.  

Динаміка розвитку мережі закладів дошкільної освіти за кількістю дітей 
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Варто зазначити, що в районі склалася чітка система дошкільної освіти, до якої 

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

освіти.  

Типи закладів дошкільної освіти комунальної форми власності  

 
Працювало 25 спеціальних груп для дітей з порушенням опорно-рухового 

апарату, зору, мовлення, затримкою психічного розвитку, які відвідувало 288 дітей, що 

складає 3 % від загальної кількості дітей у закладах дошкільної освіти району.  

38 закладів дошкільної освіти комунальної форми власності є україномовними, 1 

НВК – приватний НВК «Благовіст» з російською мовою навчання. 

Слід зазначити, що в 2020 році за запитами батьків 35 груп змінили мову 

здійснення освітнього процесу з дітьми  з мови національних меншин (російської) на 

українську. 

Організовано гнучкий режим роботи закладів дошкільної освіти комунальної 

форми власності. Працювали групи з: 

 4 годинним перебуванням дітей – 1 група (на рівні минулого року); 

 9 годинним перебуванням дітей – 279 груп (на 1 групу більше ніж торік); 

 10,5 годинним перебуванням дітей – 43 груп (на 6 груп менше, ніж торік); 

 12 годинним перебуванням дітей – 68 груп (на 2 групи більше ніж торік). 

 

Режим роботи закладів дошкільної освіти 

 
За потребою батьків збільшено кількість інклюзивних дошкільних  груп. Так,  з 

січня 2020 року функціонувало 10 інклюзивних груп (ЗДО №№ 28 (1 група), 39 (3 групи), 

97 (1 група), 124 (1 група), 137 (1 група), 367 (1 група), 440 (1 група), 454 (1 група); а з 

вересня 2020 року їх стало 13 (ЗДО №№ 28 (1 група), 39 (3 групи), 97 (2 групи), 124 (1 

група), 336 (1 група), 367 (3 групи), 440 (1 група), 454 (1 група). Відтепер, 30 дітей з 
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особливими освітніми потребами мають змогу навчатися та виховуватися разом зі своїми 

однолітками. 

Ключові завдання закладів дошкільної освіти у 2020 році полягали у вирішенні  

питань максимального охоплення дітей дошкільною освітою, створення безпечних умов 

перебування у закладах, змістовне наповнення освітнього процесу. 

За даними обліку відповідно до ст. 19 Закону України «Про дошкільну освіту», 

ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» в Московському районі 

налічується 12045 дітей від народження до 6 років.  

Особливу увагу щодо підготовки  до шкільного навчання приділено дітям 6-го 

року життя: і як  результат - 100% дітей-п’ятирічок  відвіують заклади дошкільної освіти. 

Забезпечення додержання конституційних гарантій з охорони дитинства, реалізація 

права дітей на безпечне для життя і середовище, збереження та зміцнення здоров’я – 

головні завдання кожного закладу дошкільної освіти. Здоров’ям дошкільнят опікувалися 

63 медичних працівники, 22 інструктори з фізкультури.  

 

Аналіз захворюваності дітей 

Як свідчить аналіз, захворюваність дітей у порівнянні з минулим роком 

зменшилась і склала 0,6 дня, пропущених по хворобі 1 дитиною.  

Аналіз випадків захворювання показав, що переважали захворювання на ГРВІ, 

фарингіт, бронхіт, риніт, вітряну віспу. 

 
 

У полі зору Управління освіти постійно перебувало питання організації  

здорового, раціонального та безпечного харчування дітей. Постачання продуктів 

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

угод з постачальниками. Претензій до постачальників не було. Продукти завозилися в 

кожний заклад своєчасно, з відповідними супроводжувальними документами. Ціни, за 

якими вони закуповувалися, не перевищували середніх статистичних цін на продукти 

харчування по місту Харкову.  

Одним із критеріїв оцінки ефективності та створеної системи раціонального 

харчування в закладах дошкільної освіти є виконання норм харчування. Управлінням 

освіти щомісячно проводився детальній аналіз виконання натуральних та грошових норм. 

Середній показник фактичної вартості денного раціону однієї дитини в день у 2020 році 

склав: раннього віку – 20 грн., дошкільного – 25 грн.  

Згідно з п.5 ст.35 Закону України «Про дошкільну освіту» батьки сплачували за 

харчування дитини в закладі дошкільної освіти 60% його вартості. Разом з тим, 919 дітей 

пільгових категорій були забезпечені безкоштовним харчуванням, розмір плати за 

харчування 359 дітей із багатодітних сімей був зменшений ще на 50%.  
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Забезпечення дітей питною водою «Роганська», «Імператорська», «Ордана»  було 

організовано за рахунок залучення позабюджетних коштів. У закладах дошкільної освіти 

№№ 363, 366 за бюджетні кошти встановлено ультрафільтраційні системи очистки води, 

які дають можливість зберігати корисні мікроелементи, здійснюють повну очистку від 

вірусів та бактерій.  

На виконання «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних 

закладах», затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

охорони здоров'я України від 17.04.2006 № 298/227 зі змінами 2013 року, листа 

Міністерства освіти і науки України від 21.06.2007 № 1/9-394 «Про здійснення контролю 

за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» Управління освіти 

систематично здійснювало перевірки організації харчування дітей в закладах дошкільної 

освіти щодо відповідності нормативним вимогам. 

Освітня робота була організована відповідно до концептуальних положень 

Базового компонента дошкільної освіти. Для реалізації варіативної складової в закладах 

дошкільної освіти використовували парціальні освітні програми, які враховували запити 

дітей та побажання батьків.  

Для підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її сталого інноваційного 

розвитку ефективною була робота методичних об’єднань педагогів-дошкільників, шкіл 

передового педагогічного досвіду, авторських майстерень. 

Одним із основних завдань педагогічних колективів закладів дошкільної освіти 

було забезпечення розвивального середовища для дітей, що передбачало зміщення 

акцентів з проблеми його дидактичного наповнення до створення сприятливого простору 

для розгортання дітьми активної та творчої ігрової діяльності, як провідної діяльності 

дітей дошкільного віку. Намагаючись змінити поширену в суспільстві думку щодо 

дитячих садочків, як «камери схову» дітей на час роботи батьків, педагоги зробили 

заклади максимально ефективним осередком розвитку особистості дитини. Значну увагу 

було приділено доступності середовища, в тому числі і для дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Проблемними питаннями у дошкіллі залишаються:  

- стан забезпечення педагогічними кадрами, що характеризується нестачею 

вихователів із фаховою освітою; 

- вміння педагогічних працівників забезпечувати плідну співпрацю з 

батьками на засадах взаємної довіри й поваги; 

- матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення закладів. 

 

Мережа закладів загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти 

 

Відповідно до Рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 

23.09.2020  № 558 «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова на 2020/2021 

навчальний рік», у районі функціонують заклади загальної, позашкільної, професійно-

технічної освіти: 

 Комунальні Приватні Всього 

Денні ЗЗСО 32 4 36 

В(З)Ш № 5 1 - 1 

Всього ЗЗСО 33 4 37 

ЗПО 4 - 4 

ЗПТО 6  6 
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Загальна середня освіта 

За типами заклади загальної середньої освіти розподіляються наступним чином: 

 

 Комунальна форма 

власності 

Приватна форма 

власності 

Всього 

на початок н.р. 

 2019/2020 2020/2021 2019/2020 2020/2021 2019/202

0 
2020/2021 Відхи

-

лення 

ХЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

23 23 1 1 24 24 - 

НВК 1 - 2 1 3 1 -2 

Гімназії 3 3 - 1 3 4 +1 

Спеціалізовані 

школи 

4 4 - - 4 4 - 

Ліцеї 1 2 - 1 1 3 +2 

Вечірні (змінні) 

школи 

1 1 - - 1 1 - 

 33 33 3 4 36 37  

 

 

 
Станом на 04.09.2020 року мережа закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) 

комунальної форми власності становить: 

 32 денних ЗЗСО з кількістю класів – 841 (більше на 6 класів, ніж у минулому році; 

минулий рік – 835 класів), але менше на 4 класи, ніж за перспективною мережею 

(планувалось 845 класів), в них учнів – 24373 (більше на 321 учнів, минулий рік – 24052), 

але менше на 168 учнів, ніж за перспективною мережею (планувалось учнів – 24541). 

 За фактичним станом на 04.09.2020 року середня наповнюваність 1-11-х класів 

складає 29,0 учнів (минулий рік – 28,8; збільшення  на 0,2); була запланована середня 

наповнюваність класів - 29,04 учнів, тобто, за фактом середня наповнюваність менша 

запланованих показників на 0,04 учні  

Розподіл учнів комунальних закладів загальної середньої освіти за класами  

на початок навчального року: 

Паралель 2019/2020 2020/2021 Відхилення 

К-ть кл. К-ть учн. К-ть кл. К-ть учн. К-ть кл. К-ть учн. 

1-х 87 2549 83 2514 -4 -35 

0
10
20
30

23

3
4

2 1
4

ХЗОШ Гімназії ХСШ Ліцеї В(З)Ш Приватні

ЗЗСО-37 23 3 4 2 1 4

ЗЗСО-37
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2-х 88 2676 86 2541 -2 -135 

3-х 85 2454 88 2636 +3 +182 

4-х 87 2521 84 2432 -3 -89 

5-х 86 2532 87 2467 +1 -65 

6-х 83 2365 85 2508 +2 +143 

7-х 78 2241 83 2350 +5 +109 

8-х 74 2089 77 2217 +3 +128 

9-х 71 1962 74 2041 +3 +79 

10-х 49 1361 45 1324 -4 -37 

11-х 47 1302 49 1343 +2 +41 

Всього 835 24052 841 24373 +6 +321 

 

Кількість класів у денних закладах загальної середньої освіти  

комунальної форми власності: 

 

-  
Кількість учнів у денних закладах загальної середньої освіти 

комунальної форми власності: 
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Скорочення мережі перевідних класів: 

 2018/2019 

(факт) 

2019/2020 

(факт) 

2020/2021 

(факт) 

ЗЗСО 8, 143 19, 30, 167 103, 111, 123 

Паралель 

класів 

№ 8 (9-ті), 

№ 143 (5-ті) 

№ 19 (2-гі), 

№ 30 (8-мі), 

№ 167 (9-ті) 

№ 103 (4-ті, 6-ті.), 

№ 111 (2-і), 

№ 123 (8-мі) 

Кількість 

класів 
-2 -3 -4 

 

Кількість класів  та учнів у денних комунальних ЗЗСО: 

 

 1-4-х 5-9-х 10-11-х 

КЛАСІВ 341 406 94 

Відхилення  у порівнянні з попереднім роком  

(класи) 

-6 +14 -2 

УЧНІВ 10123 11583 2667 

Відхилення  у порівнянні з попереднім роком 

 (учні) 

-77 +394 +4 

Середня наповнюваність класів 29,7 28,5 28,4 

Відхилення  у порівнянні з попереднім роком  

(середня наповнюваність) 

+0,3 - +0,7 

 

У районі функціонує 1 вечірня (змінна) школа ІІ–ІІІ ступенів  № 5: 

 

 9 класи 10 класи 11 класи 12 класи Всього 

 Класи Учні Класи Учні Класи Учні Класи Учні Класи Учні 

Очна форма навчання 

В(З)Ш № 5 1 37 1 25 1 26 1 20 3 71 

При виправній 

колонії № 54 

(КВК № 54) 

- - 1 27 1 31 1 18 3 76 

При виправній 

колонії № 43 

(ХВК № 43) 

- - 3 70 1 23 1 16 5 109 

Всього очна 

форма навчання 

- - 5 122 3 80 3 54 11 256 

Заочна форма навчання 

В(З)Ш № 5 1 21 1 26 1 25 1 20 4 92 

При виправній 

колонії № 54 

- - - - - - - - - - 
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(КВК № 54) 

При виправній 

колонії № 43 

(ХВК № 43) 

2 58 - - - - - - 2 58 

Всього заочна 

форма навчання 

3 79 1 26 - - 1 20 6 150 

Всього 3 79 6 148 4 105 4 74 17 406 

 

 У В(З) Ш № 5 кількість класів - 17, збільшення на 2 класи (минулий рік – 15), в них 

учнів – 406, збільшення на 11 учнів (минулий рік – 395,). Продовжено організацію 

навчально-виховного процесу в класах при Качанівській виправній колонії № 54 (КВК № 

54) з кількістю класів 3, в них учнів – 76, зменшення на 5 учнів (минулий рік: класів - 3, 

учнів - 81), при Харківській  виправній колонії № 43 (ХВК № 43 ) з кількістю класів 7, в 

них учнів – 167, збільшення на 2 класи, 59 учнів (минулий рік: класів - 5, учнів - 108). 

 

 

Мережа В(З)Ш № 5 (кількість класів): 

 

 
 

Мережа В(З)Ш № 5 (кількість учнів) 

 

 
 Всього у районі 33 заклади загальної середньої освіти комунальної форми 

власності  з кількістю класів  858 (минулий рік – 850, збільшення на 8),  в них учнів  24779 

(минулий рік 24447, збільшення на 332 учні). 

 

 

 

 

 

 

 

0

1
14 15 17

05.09.2018 05.09.2019 05.09.2020

К-ть класів 14 15 17

362 395 406

05.09.2018 05.09.2019 05.09.2020

К-ть учнів 362 395 406
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Аналіз фактичної  мережі ЗЗСО (на 05.09.2019 на 04.09.2020) 

№ 

з/п 
№ 

ЗЗСО 

1-11 (12)-ті класи 
Зміни 

середн. 

наповн. у 

порівнянні 

з  

05.09.2019 

Зміни к-ті 

класів у 

порівнянні 

з  

05.09.2019 

Фактично Фактично 

на 

05.09.2019 
Середня 

наповн. 

на 

04.09.2020 
Середня 

наповн. 
кл. уч. кл. уч. 

1 3 25 743 29,72 25 746 29,84 0,12 0 

2 8 29 844 29,10 29 845 29,14 0,03 0 

3 19 12 302 25,17 12 309 25,75 0,58 0 

4 23 13 361 27,77 13 365 28,08 0,31 0 

5 25 17 439 25,82 18 459 25,50 -0,32 1 

6 30 14 373 26,64 14 347 24,79 -1,86 0 

7 31 23 646 28,09 24 670 27,92 -0,17 1 

8 33 16 472 29,50 16 476 29,75 0,25 0 

9 42 17 472 27,76 17 477 28,06 0,29 0 

10 43 30 928 30,93 30 921 30,70 -0,23 0 

11 56 32 906 28,31 32 906 28,31 0,00 0 

12 58 38 1125 29,61 39 1150 29,49 -0,12 1 

13 64 28 782 27,93 29 830 28,62 0,69 1 

14 84 16 409 25,56 16 404 25,25 -0,31 0 

15 97 23 690 30,00 24 702 29,25 -0,75 1 

16 98 27 785 29,07 27 801 29,67 0,59 0 

17 103 32 896 28,00 30 887 29,57 1,57 -2 

18 111 22 595 27,05 23 635 27,61 0,56 1 

19 122 41 1204 29,37 42 1216 28,95 -0,41 1 

20 123 21 537 25,57 19 506 26,63 1,06 -2 

21 124 33 968 29,33 33 973 29,48 0,15 0 

22 128 30 913 30,43 32 952 29,75 -0,68 2 

23 138 35 1061 30,31 35 1080 30,86 0,54 0 

24 139 28 837 29,89 29 873 30,10 0,21 1 

25 140 23 656 28,52 22 645 29,32 0,80 -1 

26 141 31 913 29,45 31 912 29,42 -0,03 0 

27 142 30 839 27,97 31 860 27,74 -0,22 1 

28 143 26 739 28,42 26 770 29,62 1,19 0 

29 144 40 1180 29,50 40 1200 30,00 0,50 0 
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30 156 36 1085 30,14 36 1112 30,89 0,75 0 

31 167 39 1114 28,56 39 1113 28,54 -0,03 0 

32 177 8 238 29,75 8 231 28,88 -0,88 0 

Разом  835 24052 28,8 841 24373 29,0 0,18 6 

33 5 ВШ 14 362 25,86 17 406 23,88 -1,97 3 

Разом  849 24414 28,76 858 24779 28,88 0,12 9 
 

 

 

 

 

 

 

СЕРЕДНЯ НАПОВНЮВАНІСТЬ КЛАСІВ ДЕННИХ ЗЗСО 

 комунальної форми власності 

 

 
 

 Станом на 05.09.2020 року середня наповнюваність 1-11-х класів денних 

комунальних ЗЗСО складає 29,00 учнів (минулий рік – 28,80; збільшення на 0,2).  

 

Наповнюваність класів  на початок навчального року: 

 

 2019/2020 2020/2021 

Max 43 30,93 43 30,70 

128 30,43 156 30,89 

138 30,31 138 30,86 

Min: 19 25,17 30 24,79 

˃1000 

учнів 

122 41-1204 122 42-1216 

144 40-1180 144 40-1200 

58 38-1125 58 39-1150 

138 35-1061 138 35-1080 

28,42

28,68
28,85

28,80

29,00

28,00

28,20

28,40

28,60

28,80

29,00

29,20

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
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156 36-1085 156 36-1112 

167 39-1114 167 39-1113 

˂300 учнів 177 8-238 177 8-231 

 

Групи подовженого дня (ГПД) 

Кількість закладів, де є групи подовженого дня – 30 (минулий рік – 30), у них 

груп подовженого дня –73,  збільшення на 4 групи (ЗЗСО №№ 97, 103, 139, 140), в них 

учнів – 2190, збільшення на 120 учнів (минулий рік:  ГПД – 69, учнів – 2070. У 

2020/2021 н.р. охоплення учнів 1-4-х класів ГПД складає 21,6 % (минулий рік – 20,3 

%, збільшення на 1,3 %). 

o  

 2019/2020 2020/2021 Відхилення Додаткові ГПД у 

ЗЗСО 

К-ть ГПД 69 73 +4 97 

103 

139 

140 
К-ть  учнів 2070 2190 +120 

 

o  
 

Організація інклюзивного навчання 

 

На виконання законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

з урахуванням положень Конвенції про права людей з інвалідністю, відповідно до 

Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах (із 

змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 588), з 

метою забезпечення реалізації права дітей з особливими освітніми потребами на освіту в 

загальноосвітньому просторі, організовано класи з інклюзивним навчанням у 13-ти денних 

комунальних  ЗЗСО №№ 8, 19, 25, 31, 56, 58, 97, 124, 128, 138, 139, 167, 177:  кількість 

класів –  41,  в них учнів   –  63. 

К-ть ЗЗСО №№ ЗЗСО Кількість класів Кількість учнів 

2019/2020 

13 19, 31, 56, 97, 124, 138,  

8, 25, 58, 128, 139, 167, 177 

29 40 

2020/2021 

1700

1800

1900

2000

2100

2200

к-ть учнів у ГПД

1890

2070

2190

у ГПД 2018

у ГПД 2019

у ГПД 2020
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13 19, 31, 56, 97, 124, 138,  

8, 25, 58, 128, 139, 167, 177 

41 63 

Відхилення - +12 +23 

  

№ 

з/п 
№ 

ЗЗСО 

Фактично Фактично Зміни к-ті класів 

у порівнянні з  

05.09.2019 

Зміни к-ті  учнів у 

порівнянні з  

05.09.2019 
на 05.09.2019 на 04.09.2020 

кл. уч. кл. уч. 

1 8 1 1 1 1 - - 

2 19 3 4 4 7 +1 +3 

3 25 1 2 1 2 - - 

4 31 3 6 4 7 +1 +1 

5 56 1 2 1 2 - - 

6 58 1 1 6 9 +5 +8 

7 97 3 3 6 8 +3 +5 

8 124 8 11 9 15 +1 +4 

9 128 2 2 2 2 - - 

10 138 2 4 3 5 +1 +1 

11 139 1 1 1 1 - - 

12 167 2 2 2 3 - +1 

13 177 1 1 1 1 - - 

Разом  29 40 41 63 +12 +23 
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Кількість закладів з інклюзивним навчанням



15 

 

 
 

 

 

 
 

 

Приватні заклади загальної середньої освітиосвіти 

 

До мережі ЗЗСО району входять заклади, що не перебуувають в комунальній 

власності та мають ліцензії на надання освітніх послуг: 

- Харківський приватний навчально-виховний комплекс «Благовіст» з мовою 

національних меншин (російською): 

 кількість класів –    12, в них учнів –  98. 

-  Приватний заклад «Харківська приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

«Лєствіца» Харківської області» з мовою національних меншин (російською): 

 кількість класів –    12, в них учнів –  330. 

-  Харківський приватний заклад загальної середньої освіти «Новатор. Свідома 

школа» Харківської області з українською мовою навчання: 

 кількість класів –    5, в них учнів –  36. 

-  Харківський приватний ліцей «Перша Українська школа» Харківської області 

(двомовний): 

 кількість класів –    12, в них учнів –  78. 

Всього закладів загальної середньої освіти приватної форми власності – 4, в них: 

1–4-х   класів  –   19,     в них учнів   –  268; 

          5–9-х   класів  –   16,     в них учнів   –  222 ; 

         10–11-х  класів  –     6,     в них учнів   –   52.  

Всього:  класів  –   41,     в них учнів   – 542. 

У приватних ЗЗСО з українською мовою навчання класів – 8, в них учнів – 54, з 

мовою національних меншин класів – 4, в них учнів – 24. 

0

20

40

60

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

11
15 16

29

41

Кількість класів у закладах з інклюзивним навчанням

0

20

40

60

80

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

11

26 24
40

63

Кількість учнів у інклюзивних класах



16 

 

Всього у приватних закладах навчаються: 

- українською мовою: класів – 13, в них учнів – 90; 

- мовою національних меншин (російською): класів – 28, в них учнів – 452.   

 

 

 

 

 

Кількість учнів у приватних ЗЗСО 

 

 
Позашкільна освіта 

 

 
 

Заклади 

позашкільної освіти 

05.09.2019 04.09.2020 Відхилення 

Груп Учнів Груп Учнів Груп Учнів 

ДЮСШ № 4 100 1119 100 1127 - +8 

ДЮСШ № 13 96 1356 91 1322 -5 -34 

Всього ДЮСШ 196 2475 191 2449 -5 -26 

ЦПО «Мрія» 73 1423 73 1423 - - 

КЮМ 54 937 54 937 - - 

Всього: ЦПО, КЮМ 127 2360 127 2360 - - 

Всього ЗПО 323 4835 318 4809 -5 -26 
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542
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1

Заклади позашкільної освіти - 4
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МЕРЕЖА 

 закладів позашкільної освіти  (кількість груп) 

 

 
 

МЕРЕЖА 

 закладів позашкільної освіти  (кількість учнів) 

 

 
 

Професіно-технічна освіта 

 

 

К-ть  

ЗПО 

 

К-ть  

груп 

К-ть  

учнів 

у тому числі 

ліцей училище центр 

закладів груп учнів закладів груп учнів закладів груп учнів 

2019/2020 

6 124 2553 - - - 2 38 898 4 86 1655 

2020/2021 

6 126 2769 - - - 2 41 974 4 85 1795 

ВІДХИЛЕННЯ 

- +2 +216 - - - - +3 +76 - -1 +140 

У 2-х ЗПТО організовано групи з інклюзивним навчанням (ДНЗ «РЦПО 

будівельних технологій Харківської області» - 4 групи 32 учні, ДНЗ «ХРЦПО 

поліграфічних медіа технологій та машинобудування» - 2 групи 16 учнів; всього   

кількість груп 6,  в них учнів   –  48. 

Прим. : ЦПТО № 3 знаходиться у стадії ліквідації. 
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Заклади професійно-технічної освіти 
 

 
 

 

Забезпечення  виконання мовного законодавства 

 

У районі задовольняються освітні потреби населення стосовно мови навчання.  

З урахуванням історичних та територіальних умов у закладах загальної середньої 

освіти впроваджуються мови навчання як українська,  так і мова національних меншин 

(російська). 

За мовами навчання денні заклади загальної середньої освіти комунальної форми 

власності розподіляються наступним чином: 

 Денні заклади загальної середньої освіти з українською мовою навчання  – 15:   

№№ 23, 31, 64, 31, 64, 97, 103, 124, 128, 138, 139, 140, 142, 141, 144, 156, 177;  

 - в них класів   – 417, учнів – 12292. 

 Денні заклади загальної середньої освіти двомовні – 17: 

 №№ 3, 8, 19, 25, 30, 33, 42, 43, 56, 58, 84, 98, 111, 122, 123, 143, 167, в них класів    

- з українською мовою навчання      –  88, учнів  –  2589, 

- з мовою національних меншин (російською)              –  336, учнів  – 9492. 

Всього  класів        –   424, учнів – 12081. 

Всього у денних комунальних закладах загальної середньої освіти класів: 

- з українською мовою навчання     –  505, в них учнів  –  14881, 

-  з мовою національних меншин (російською)               –  336, в них учнів  –    9492.  

У 2020/2021 навчальному році у В(З)Ш №5 класів: 

- з українською мовою навчання (9, 10-ті класи)   –  9, в них учнів  –  227, 

-  з мовою національних меншин/російською (11, 12-ті класи) –  8, в них учнів  –  179.  

 

Кількість учнів, які навчаються українською та російською мовами 

у денних ЗЗСО комунальної форми власності 
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Розподіл ЗЗСО за мовами навчання (денні комунальні ) 

 

Мова навчання Кількість ЗЗСО №№ ЗЗСО Кількість 

класів 

Кількість 

учнів 

Українська 15 23, 31, 64, 97, 103, 124, 

128, 138, 139, 140, 142, 

141, 144, 156,  177 

417 12292 

Українська та мова 

нац. меншин 

(російська) 

17 3, 8, 19, 25, 30, 33, 42, 43, 

56, 58, 84, 98, 111, 122, 

123, 143, 167 

424 12081 

У т.ч.  

українська 

88 2589 

У т.ч.  

мова нац. меншин 

(російська) 

336 9492 

ВСЬОГО 32  845 24541 

У т.ч. : українська мова навчання 505 14881 

У т.ч.: мова нац. меншин (російська) 336 9492 

 

Стан забезпечення  навчання учнів за індивідуальною формою здобуття освіти 

(педагогічний патронаж/сімейна) в закладах загальної середньої освіти  

 

Індивідуальна форма здобуття освіти забезпечує права осіб на здобуття повної 

загальної середньої освіти. 

Управлінням освіти систематично проводиться аналіз організації навчання учнів за 

індивідуальною формою (тричі на рік: станом на 05.09.; 01.11.; на 01.04). 

Всього по району у закладах загальної середньої освіти організовано навчання 

учнів за індивідуальною формою (педагогічний патронаж з 01.09.2019): 
Навч. 

рік 

05.09. 01.11. Зміни у 

порівнянні 

з 05.09. 

01.04 Зміни у 

порівнянні 

з 05.09. 

К-ть  

учн. за 

мереже

ю 

(ден. 

комун.) 

К-

ть 

учн

. 

% К-ть 

учн за 

мереже

ю 

(ден. 

комун.) 

К-

ть 

учн

. 

% К-

ть 

учн

. 

% К-ть 

учн. за 

мереже

ю 

(ден. 

комун.) 

К-

ть 

учн 

% К-

ть 

учн

. 

% 

2016/2017 21883 79 0,36 21826 86 0,39 +7 +0,03 21798 112 0,51 +33 +0,14 

2017/2018 22591 84 0,37 22570 101 0,45 +17 +0,08 22571 122 0,54 +38 +0,16 

2018/2019 23453 99 0,42 23374 110 0,47 +11 +0,05 23324 131 0,56 +32 +0,12 

2019/ 

2020 

24052 97 0,4

0 

24014 11

8 

0,4

9 

+2

1 

+0,0

9 

23955 13

4 

0,5

6 

+3

7 

+0,1

6 

2020/20

21 

24373 11

5 

0,4

7 

24331 13

8 

0,5

7 

+2

3 

+0,1

0 
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У закладах загальної середньої освіти вперше у цьому навчальному році 

організовано навчання учнів за індивідуальною формою (сімейна форма): 

Навч. 

рік 

05.09. 01.11. Зміни у 

порівнянні 

з 05.09. 

01.04 Зміни у 

порівнян

ні з 

05.09. 
К-ть  

учнів 

за ме-

ре-

жею 

(ден. 

ком.) 

К-ь 

уч-

нів 

% К-ть 

учнів 

за 

мере-

жею 

(ден. 

комун.) 

К-

ть 

уч

нів 

% К-ть 

учн. 

% К-ть 

учн. за 

мере-

жею 

(ден. 

комун.) 

К-ть 

учн 

% К-ть 

учн. 

% 

2020/20

21 

2437

3 
2 0,0

08 

24331 9 0,0

4 

+7 +0,0

32 

     

Ці  учні навчаються у 7 закладах загальної середньої освіти: №№ 8,30,56, 98, 128, 

138, 177: 

№ з/п 
№ 

ЗЗСО 

Усього здобувачів загальної 

середньої освіти за сімейною 

(домашньою) формою 

У тому числі 

У 1-4 класах У 5-9 класах 

У 10-11 

(12) 

класах 

1 8 1 1     

2 30 1 1     

3 56 2 1 1   

4 98 1   1   

5 128 2   1 1 

6 138 1   1   

7 177 1 1     

    9 4 4 1 

 

 

Кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою 

у ЗЗСО району (2018/2019 - 2020/2021 н. р. р.) 

 

 
 

 

 

 

 

2018/2019 2019/2020 2020/2021

05.09. 99 97 115

01.11. 110 118 138

01.04. 131 134

99 97
115110 118 138131 134

0

50

100

150

05.09.

01.11.

01.04.
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Відсоток учнів, які навчаються за індивідуальною формою 

у ЗЗСО району (2018/2019 - 2020/2021 н. р. р.) 

 

 
Як бачимо, кількість учнів, які навчаються індивідуально, відповідні відсоткові 

показники щороку (у аналогічні періоди навчальних років: станом на 05.09., станом на 

01.11., станом на 01.04.) збільшуються (причини: поінформованість батьків учнів щодо 

можливості здобуття освіти за індивідуальною формою, погіршення стану здоров’я учнів, 

у т.ч. оперативне втручання, прибуття учнів з інших закладів освіти, встановлення 

інвалідності учням  тощо). А якщо порівнювати кількість учнів, які навчаються 

індивідуально, у ІІ семестрі (станом на 01.04. попереднього навчального року року та 

початком наступного навчального року (станом на 05.09.), то кількість учнів, як правило,  

зменшується, що пов’язано, в основному, із несвоєчасним оформленням батьками 

документів щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою (знаходження 

дитини в лікарні, відсутність лікаря, зміна місця проживання, недостаньо відповідальне 

ставлення батьків до оформлення документів тощо). 

Нижче наведено дані щодо кількості учнів, які навчаються за індивідуальною 

формою по паралелях: 

 

Кількість учнів по класах 

(у порівнянні: І і ІІ семестри 2019/2020 н.р. та І і ІІ семестри  2020/2021 н.р.) 

 
У І семестрі 2020/2021 навчального року за індивідуальною формою (педагогічний 

патронаж) найбільша кількість учнів навчаються у паралелі 7-х класів (22 учні, що 

складає  0,9 % (станом на 05.09.2020 було 18 учнів - 0,8 %) від кількості учнів паралелі 

7-х класів). Найменша кількість учнів, охоплених педагогічним патронажем 

навчаються у паралелі 4-х класів – 9 учнів (0,4 % від кількості учнів 4-х класів), станом 

на 05.09.2020 найменше учнів, охоплених педагогічним патронажем, було у паралелях 

6-х та 9-х класів – по 8 учнів, що у відсотковому співвідношенні складало відповідно 

0,3 % та 0,4 % від кількості учнів 6-х та 9-х класів). 

2018/2019 2019/2020 2020/2021

05.09. 0,42 0,40 0,47

01.11. 0,47 0,49 0,57

01.04. 0,56 0,56

0,42 0,40
0,470,47 0,49 0,570,56 0,56

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6

05.09.

01.11.

01.04.

0

10

20

30

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 

кл.

11 

кл.

05.09.2019 9 7 6 12 2 12 8 9 9 9 14

01.04.2020 13 9 9 14 7 18 11 13 12 10 18

05.09.2020 10 14 11 9 9 8 18 10 8 9 9

01.11.2020 10 16 14 9 12 13 22 10 10 11 11

01.04.2021

05.09.2019

01.04.2020

05.09.2020

01.11.2020

01.04.2021
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У минулому навчальному році (станом на 01.04.2020 р.) за індивідуальною формою 

найбільша кількість учнів навчались у паралелях 6-х та 11-х класів (по 18 учнів 

відповідно, що складає  по 6-х класах 0,8 % (у І семестрі - 0,7 %) від кількості учнів 

паралелі 6-х класів, по 11-х класах – 1,4 % (у І семестрі - 1,2 %) від кількості учнів 

паралелі 11-х класів денних закладів загальної середньої освіти комунальної форми 

власності). Найменша кількість учнів, охоплених педагогічним патронажем, 

навчалися у паралелі 5-х класів – 7 учнів (0,3 % від кількості учнів 5-х класів), у І 

семестрі було 4 учні (0,2 % кількості учнів 5-х класів). 

Серед учнів 11-х класів за індивідуальною формою (педагогіний патронаж) станом 

на 01.11.2020 року навчаються 11 випускників, що складає 0,8 % від кількості 

випускників денних ЗЗСО комунальної форми власності (станом на 05.09.2020 року за 

індивідуальною формою (педагогічний патронаж) було 9 випускників, що складало 0,7 

% від кількості випускників денних ЗЗСО комунальної форми власності). Ці учні 

навчаються у 9-ти закладах загальної середньої освіти району: №№  19, 43 (2 учн.), 56, 

97, 122 (2 учн.), 123, 141, 143,144. Серед 11-ти 11-класників, які навчаються за 

індивідуальною формою, станом на 01.11.2020 року – 8  учнів мають статус дитини з 

інвалідністю (№№ 8, 25, 56, 64 (2 уч.), 128, 138 (2 уч.), 141, 143). Серед 11-ти 11-

класників, які навчаються за індивідуальною формою, станом на 01.11.2020 року – 8  

учнів мають статус дитини з інвалідністю (№№ 8, 25, 56, 64 (2 уч.), 128, 138 (2 уч.), 141, 

143). Серед 11-ти учнів 11-х класів за індивідуальною формою навчаються не 1-й рік – 

9 учнів, двом 11-класникам (ЗЗСО №№ 56, 141) організовано навчання за 

індивідуальною формою вперше у 2020/2021 н.р. 

У минулому навчальному році (станом на 01.04.2019) серед учнів 11-х класів за 

індивідуальною формою навчались 14-ть випускників (1,3 % від кількості випускників 

11-х класів); станом на 01.11.2018 - 10 випускників (0,94 % від кількості випускників 

денних ЗЗСО). Ці учні навчались у 13-ти закладах загальної середньої освіти району: 

№№ 8, 25, 56, 58, 84, 97, 98, 122, 128, 140, 141, 142, 144. Серед 14-ти 11-класників, які 

навчались за індивідуальною формою – 7 випускників мали статус дитини з 

інвалідністю (№№ 8, 25, 56, 58, 122, 128, 142). Серед 14-ти учнів 11-х класів за 

індивідуальною формою навчались не 1-й рік –10-ть  учнів, 4-м учням навчання за 

індивідуальною формою було організовано вперше 

Серед учнів 9-х класів за індивідуальною формою станом на 01.11.2020 року 

навчаються 10 випускників школи ІІ ступеня, що складає 0,5 % від кількості учнів 9-х 

класів денних ЗЗСО комунальної форми власності (станом на 01.04.2020 року 

навчались 12 випускників школи ІІ ступеня, що складало 0,6 % від кількості учнів 9-х 

класів денних ЗЗСО комунальної форми власності).  Ці учні навчаються у 9-ти закладах 

загальної середньої освіти району: №№ 8, 56, 64, 122, 123, 124 (2 уч.), 140, 141, 144. 

Серед 10-ти 9-класників, які навчаються за індивідуальною формою, станом на 

01.11.2020 року – 6  учнів мають статус дитини з інвалідністю (ЗЗСО №№ 8, 56, 122, 

124 (2 учн.), 141). Серед 10-ти учнів 9-х класів за індивідуальною формою навчаються 

не 1-й рік – 9 учнів, 1-му 9-класнику (ХГ №144) організовано навчання за 

індивідуальною формою вперше у 2020/2021 навчальному  році. 

Станом на 01.04.2020 року навчались індивідуально (педагогічний патронаж) 12 

випускників школи ІІ ступеня, що складало 0,6 % від кількості учнів 9-х класів денних 

ЗЗСО комунальної форми власності.   Ці учні навчались у 8-ми закладах загальної 

середньої освіти району: №№ 8 (2 уч.), 42 (2 уч.), 43, 64, 103, 122 (3 уч.), 138, 141. 

Серед 12-ти 9-класників, які навчалися за індивідуальною формою, станом на 

01.04.2020 року – 4  учні мали статус дитини з інвалідністю (№№ 42, 122, 138, 141). 

Серед 12-ти учнів 9-х класів за індивідуальною формою навчались не 1-й рік – 8 учнів, 
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4-м 9-класникам (ЗЗСО №№ 43, 64, 122, 141) було організовано навчання за 

індивідуальною формою вперше у 2019/2020 н.р. році. 

Кількісні та відсоткові показники щодо навчання за індивідуальною формою 

(педагогічний патронаж) учнів з інвалідністю 

 Навчальний 

рік/семестр 

Кількість учнів, які 

навчаються за 

індивідуальною 

формою 

Кількість учнів-з 

інвалідністю, які 

навчаються за 

індивідуальною формою 

% від кількості учнів, 

які навчаються за 

індивідуальною 

формою 

2018/2019 

(01.11.2018) 

110 62 56 % 

2018/2019 

(10.04.2019) 

131 67 51 % 

2019/2020 

(01.11.2019) 

118 72 61 % 

2019/2020 

(01.04.2020) 

134 76 57 % 

2020/2021 

(01.11.2020) 

138 78 57 % 

   

Організація індивідуального навчання учнів з інвалідністю 

 

Показники щодо організації індивідуального навчання учнів з інвалідністю у 2020/2021 

навчальному році у порівнянні з минулим навчальним роком збільшились: за кількістю 

учнів – на 2, у відсотках - на 2 %. 

       Заклади загальної середньої освіти здійснюють організацію навчання дітей з 

інвалідністю у межах законодавства України з метою запобігання порушень вимог 

нормативно-правових актів.  

Станом на 01.11.2020 р. відсутні учні, які навчаються за індивідуальною формою 

(педагогічний патронаж), у 10-ти ЗЗСО: №№ 3, 23, 25, 33, 177,  В(З)Ш № 5, приватних 

ЗЗСО «Благовіст», «Лєствіца», «Новатор», «ПУШ».  

Проаналізовано кількісні показники щодо змін в організації навчання учнів 1-11-х 

класів, які навчаються за індивідуальною формою у спеціалізованих навчальних 

закладах: 

01.11.2019

01.04.2020

01.11.2020

0

50

100

150
118

72

134

76

138

78

01.11.2019

01.04.2020

01.11.2020
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№ 

з/п 

№ 

ЗЗС

О 

Кількість учнів, які навчаються за індивідуальною 

формою 

 

 

Зміни 

 
ІІ семестр  

2019/2020 н.р. 

(станом на 01.04.2020) 

І семестр  

2020/2021 н.р. 

(станом на 01.11.2020) 

1 3 - - - 

2 23 1 - -1 

3 33 - - - 

4 43 3 4 +1 

5 141 6 9 +3 

6 144 2 4 +2 

7 156 - 1 +1 

8 177 1 - -1 

Всього 11 18 +7 

 

У порівнянні з ІІ семестром 2019/2020 н.р. зменшено кількість учнів, які 

навчаються за індивідуальною формою (педагогічний патронаж) у ЗЗСО №№ 23, 177; 

збільшено – у ЗЗСО №№ 43, 141, 144; без змін – у ЗЗСО №№ 3, 33. 

Проаналізовано кількісні показники щодо змін в організації навчання за 

індивідуальною формою учнів 1-11-х класів ХЗОШ І-ІІІ ступенів комунальної форми 

власності у І семестрі 2020/2021 н.р. у порівнянні з  ІІ семестром 2019/2020 навчального 

року: 

 

№ 

з/п 

№ ЗЗСО К-ть учнів, які навчались за 

інд. формою у  

ІІ семестрі  

2019/2020 н.р. 

(станом на 01.04.2020) 

К-ть учнів, які 

навчались за інд. 

формою у  

І семестрі  

2020/2021 н.р. 

(станом на 01.11.2020) 

Зміни 

 

1.  8 9 10 +1 

2.  19 8 9 +1 

3.  25 1 - -1 

4.  30 2 3 +1 

5.  31 1 2 +1 

6.  42 9 12 +3 

7.  56 7 6 -1 

8.  58 6 9 +3 

9.  64 7 5 -2 

10.  84 3 1 -2 

11.  97 2 4 +2 

12.  98 8 5 -3 

13.  103 4 4 - 

14.  111 2 5 +3 

15.  122 9 10 +1 

16.  123 2 2 - 

17.  124 6 6 - 

18.  128 7 5 -2 

19.  138 6 6 - 
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20.  139 1 1 - 

21.  140 5 3 -2 

22.  142 3 3 - 

23.  143 9 5 -4 

24.  167 4 4 - 

Всього 121 120 -1 

  

У порівнянні з І семестром 2019/2020 н.р. зменшено кількість учнів, які 

навчаються за індивідуальною формою у ЗЗСО №№ 25, 56, 64,84, 98, 128, 140, 143; 

збільшено – у ЗЗСО №№ 8, 19, 30, 31, 42, 97, 111, 122; без змін – у ЗЗСО №№ 103, 123, 

124, 138, 139, 142, 167. 

Якщо порівнювати кількість учнів, які навчались за індивідуальною формою у ІІ 

семестрі 2019/2020 навчального року, з кількістю учнів, які навчаються у І семестрі 

2020/2021 навчального року, то слід зазначити, що кількість учнів по ЗЗСО (без 

спеціалізованих) зменшилась на  1 учня. 

 У І семестрі 2020/2021 навчального року найбільша кількість учнів, які навчаються 

індивідуально (педагогічний патронаж), зафіксована в ЗЗСО №№42 (12 учнів), 8, 122 (по 

10 учнів), 19, 58 (по 9  учнів), у минулому навчальному році найбільше учнів за 

індивідуальною формою навчались у ЗЗСО №№8, 42, 122, 143 (по 9  учнів). Найбільший 

відсоток  охоплення учнів педагоічним патронажем у І семестрі 2020/2021 н.р. – у ХЗОШ 

№19 (2,95 %),  № 42 (2, 52 %), а в середньому по району – 0,57 %; у ІІ семестрі 2019/2020 

н.р. – у ХЗОШ № 19 (2,77 %), а в середньому по району – 0,56 %. 

Прибули із зони ООС та охоплені педагогічним патронажем   2 учні: ХЗОШ №19 

(4-й клас), ХЗОШ №111 (2-й клас). 

Закладами загальної  середньої освіти проводиться робота щодо залучення цих учнів 

(за бажанням учнів та їх батьків) до участі в інтелектуальних турнірах, конкурсах, 

олімпіадах. Здобувачі освіти, охоплені педагогічним патронажем, користуються 

підручниками, навчальними посібниками та іншою літературою бібліотечного фонду, 

культурною, спортивною інфраструктурою закладів освіти тощо. 

 

Розподіл (ранжування) учнів за нозологіями (нозологічними формами/розділами 

патології) станом на 01.11.2020: 

№ 

з/п 

Нозологічні форми Кількість 

учнів 

% від к-ті учнів 

за інд. ф. 

Місце 

1 Розлади психіки і поведінки 38 28% 1 

2 Хвороби нервової системи  31 23% 2 

3 Порушення опорно рухового апарату 22 16% 3 

4 Захворювання ендокринної системи 16 12% 4 

5 Соматичні хвороби – захворювання серця, 

доброякісні та злоякісні 

новоутворення,захворювання крові 

10 7% 5 

6 Генетична аномалія (с. Дауна), 

хромосомна аномалія 

5 4% 6 

7 Порушення дихальної системи 4 3% 7 

8 Вади слуху 3 2% 8 

9 Порушення мовлення 2 1 % 9 

10 Захворювання сечо-видільної системи 2 1 % 9 

11 Порушення імунної системи 2 1 % 9 

12 Наслідки травми 2 1 % 9 
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13 Порушення травлення 1 1 % 9 

Всього 138 100  

 

Як бачимо, серед 138 учнів, охоплених педагогічним патронажем, найбільше  – 38 

(23 %) та 31 (23 %) – школярі з розладами психіки і поведінки, нервовими 

захворюваннями: гіперактивність та дефіцит уваги, порушення поведінки, аутизм, 

епілепсія, емоційна неадекватність, соціальна дезадаптація – дитяча шизофренія, тощо). 

 

Змінність навчання 

У 2020/2021 н.р. для  всіх учнів ЗЗСО організовано навчання тільки у першу зміну.  

  

 

Закінчення 2019/2020 навчального року, проведення державної підсумкової 

атестації  

 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

 Кількість % Кількість % Кількість % 

Всього випускників 9-х 

класів: 

1947  2057  2092  

у.т.ч.: денна форма навчання 1930  1988  1991  

вечірня форма навчання -  41  81  

екстернат  17  28  20  

Навчальний рік Кількість 

класів 

Кількість учнів №№ ЗЗСО Які класи 

Навчаються на пізміні: 

2018/2019 6 191 122, 156 4-ті 

2019/2020 - - - - 

2020/2021 - - - - 

     

68

37

53 52

93

50

28 32

34

75

18

9

21

9 18

2016 2017 2018 2019 2020

Кількість учнів, які отримали медалі

усього золото срібло
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у т.ч. закінчили 9-й клас з 

відзнакою (денна форма 

навчання) 

94 4,9  111 5,6 114 5,7 

Всього випускників 11 (12)-х 

класів 

1208  1235  1428  

у.т.ч. денна форма навчання 1082  1083  1294  

вечірня форма навчання 102  123  104  

екстернат  24  29  30  

Нагороджені медалями 

 (денна форма навчання): 

53 4,9  52 4,8 93 7,2 

- у т.ч. золотою медаллю 32 3 34 3,1 75 5,8 

срібною медаллю 21 1,9 18 1,7 18 1,4 

 

 У 2019/2020 навчальному році золотими та срібними медалями нагороджено 93 

учні 11-х класів денних ЗЗСО (у минулому році – 52), що складає в середньому по району 

7,2 % (у минулому році – 4,8 %) від загальної кількості випускників денних ЗЗСО, з них: 

золотими – 75 (у минулому році – 34), срібними – 18 (у минулому році – 18). 

 

Впровадження профільного навчання,  поглибленого вивчення предметів  

 

Мережа закладів з поглибленим вивченням окремих предметів складається з:  

8 ЗЗСО, у яких функціонують 82 класи (зменшення на 18 класів: 1,2, 3-ті та 10-11-ті класи 

у 2020/2021 н.р. не є класами з поглибленим вивченням предметів), де навчаються 2424 

учнів, зменшення на 527 учнів (минулий рік – 100 класів, 2951 уч.). Заклади з 

поглибленим вивченням окремих предметів: англійської мови (ЗЗСО № 3, 33, 156, 144, 43, 

141);  німецької мови (ЗЗСО № 23, 177). 

У 2020/2021 навчальному році профільним навчанням охоплено 2667 учнів 10-11-х 

класів - 100 %  (у 2019/2020 навчальному році – 2663 учнів - 100 %).  

Учні 10—11-х класів 30-ти закладів загальної середньої освіти комунальної форми 

власності вивчають профільні предмети:  

№ 

з/п 

Предмети 10 класи 11 класи 10-11 класи №№ ЗЗСО 

Кл. Уч. Кл. Уч. Кл. Уч. 

1.  Українська 

мова 

20 593 16 419 36 1012 8, 19 (10 кл.), 30 (11 

кл.), 31, 42 (10 кл.), 

43, 56 (11 кл.), 64, 

97 (10 кл.), 103, 

124, 128, 139, 140, 

142 (10 кл.), 143 

(10-й клас тільки 

укр. мова), 167 

2.  Українська 

література 

19 556 16 419 35 975 

3.  Іноземна мова 

(англ.) 

6 186 7 216 13 402 3, 122 (10 кл.), 144, 

156    

4.  Іноземна мова 

(нім.) 

1 29 2 45 3 71 23 

5.  Історія України 

в контексті 

всесвітньої 

історії 

4 104 4 118 8 222 25, 30 (10 кл.), 97 

(11 кл.), 122, 141 

(11 кл.), 144 (10 

кл.) 

6.  Правознавство 2 62 4 99 6 161 19 (11 кл.), 42 (11 

кл.), 56, 58 
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7.  Економіка 4 111 6 158 10 269 43, 84, 111, 123, 141 

(11 кл.) 

8.  Математика 7 216 7 205 14 421 98, 103 (10 кл.), 

122, 138, 140 (11 

кл.), 141 (10 кл.), 

142 (11 кл.), 143, 

144   

9.  Біологія та 

екологія 

1 28 1 30 2 58 138 

10.  Хімія 1 28 1 30 2 58 138, 144 (11 кл.) 

11.  Інформатика 1 32 2 53 3 85 58, 142 (11 кл.) 

Вивчають профільні предмети у В(З)Ш №5: 

№ з/п Предмети 10 класи 11 класи 10-11 класи 

Кл. Уч. Кл. Уч. Кл. Уч. 

1.  Українська мова 6 148   6 148 

2.  Українська література 6 148   6 148 

 

Поглиблене вивчення предметів (комунальні заклади) 

 

Предмет №№ 

ЗЗСО 

2019/2020 2020/2021 Зміни 

К-ть  

класів 

К-ть 

учнів 

К-ть  

класів 

К-ть 

учнів 

К-ть  

класів 

К-ть 

учнів 

Англійська 

мова 

3, 33, 43, 

141, 144, 

156 

86 2552 70 2075 -16 -477 

Німецька 

мова 

 23, 177  14 399 12 349 -2 -50 

Всього 8 ЗЗСО 100 2951 82 2424 -18 -527 

 

У закладах загальної середньої освіти приватної форми власності  учні  10-11-х  

класів вивчають профільні предмети:  

 

ЗЗСО Профільні 

предмети 

10 класи 11 класи 10-11 класи 

Кл. Уч. Кл. Уч. Кл. Уч. 

Благовіст Правознавство 1 2 1 4 2 6 

Лєствіца Зарубіжна 

література 

1 20 - - 1 20 

Фізична 

культура 

  1 15 1 15 

ПУШ Іноземна мова 

(англійська) 

1 4 1 7 2 11 

Всього 3 26 3 26 6 52 

Формами профільного навчання є поглиблене вивчення окремих предметів, 

введення курсів за вибором, спецкурсів, профільна орієнтація, профільні гуртки, 

наукові товариства учнів, участь у предметних олімпіадах, Малій академії наук тощо. 
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Динаміка охоплення учнів профільним навчанням 

(у відсотках від загальної кількості учнів 10-11-х класів) 

за останні 3 роки: 

Навчальний рік 

2018/2019 н.р. 2019/2020 н.р. 2020/2021 н.р. 

100,0 = 100,0 = 100,0 = 

 

 

Облік продовження навчання та працевлаштування випускників 9, 11 (12)-х 

класів 2020  року 

 

На виконання плану роботи Управління освіти на 2020 рік, наказів Департаменту 

освіти Харківської міської ради від 23.04.2020 № 72 «Про проведення обліку продовження 

навчання та працевлаштування випускників 9-х, 11-х класів 2020 року», Управління 

освіти від 30.04.2020 № 52 «Про проведення обліку продовження навчання та 

працевлаштування випускників 9-х, 11-х (12-х) класів 2020 року» Управлінням освіти 

здійснено аналіз роботи підпорядкованих закладів загальної середньої освіти усіх типів і 

форм власності щодо продовження навчання та працевлаштування випускників 9-х та 11-х 

(12)-х класів 2020 року. 

Закладами освіти, Управлінням освіти складено та узагальнено списки випускників 

9, 11 (12-х) класів 2020 року, забезпечено перевірку довідок з місця навчання випускників 

9-х класів, що підтверджують їх зарахування до закладів освіти для продовження 

навчання, підготовлено статистичні дані щодо подальшого навчання (працевлаштування) 

випускників 2020 року закладів загальної середньої освіти  Московського району, які 

протягом травня-жовтня 2020 року уточнювали та надавали до Департаменту освіти 

Харківської міської ради. 

 

Облік продовження навчання та працевлаштування  

випускників 9-х класів закладів загальної середньої освіти 

 У 2020 році з 9-х класів закладів загальної середньої освіти Московського району 

усіх типів і форм власності випущено 2092  учні (минулий рік – 2057), що на 35 

випускників більше, ніж торік. За інформацією закладів, станом на 09.10.2020 року, з 2092 

учнів 9-х класів – 2090 школярів (99,9 %) продовжили навчання, 2 випускники ХВ(З)Ш № 

5 – працевлаштовані (учні – повнолітні). А саме: 

Заклади освіти 2019 рік 2020 рік Динаміка 

10 кл. денних шкіл 1404 (68,3 %) 1377 (65,8 %) -2,5 % (↓) 

Вечірні школи 64 (3,1 %) 99 (4,7 %) +1,6 %  (↑) 
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ЗПТО з середньою 

освітою 

185 (9 %) 221 (10,6 %) +1,6 %  (↑) 

ЗВО І-ІІ р.а. 401 (19,5 %) 393 (18,8 %) -0,7 % (↓) 

Працюють 3 (0,1 %) 2 (0,1 %) = 

 

За даними таблиці констатуємо, що позитивна динаміка спостерігається щодо 

продовження навчання в вечірніх школах та ЗПТО з середньою освітою,  негативна - в 10-

х класах та ЗВО І-ІІ р.а. випускників 9-х класів, які б продовжили навчання в ЗПТО без 

здобуття повної загальної середньої освіти у 2020 році, як і в минулі два роки, не 

виявлено. 

Серед 2092 випускників 9-х класів закладів загальної середньої освіти району 

продовжили навчання в 10-х класах денних шкіл 1377 учнів, що становить 65,8 %. 

Навчаються у 10-х класах ЗЗСО, в яких учні отримали базову середню освіту, – 1368, що 

складає 65,4 % (у минулому році цей показник становив 66,5 %). Таким чином, 

спостерігаємо негативну динаміку на 1,1 %.   

 

У наступній таблиці представлено дані щодо продовження навчання випускників 9-х 

класів у розрізі кожного закладу освіти: 

 

№ 

з/п 
№ ЗЗСО 

К
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Комунальні                       

1 3 83   67       16   83 100,0   

2 8 87   43   16   28   87 100,0   

3 19 21   14   4   3   21 100,0   

4 23 49   33 1 5   10   49 100,0   

5 25 28   21   2   5   28 100,0   

6 30 29   20   1   8   29 100,0   

7 31 48   29 2 8   9   48 100,0   

8 42 31   23   3   5   31 100,0   

9 43 91   68   3   20   91 100,0   

10 56 61   41   11   9   61 100,0   

11 58 90   60   8   22   90 100,0   

12 64 86   57   16   13   86 100,0   

13 84 47   30   9   8   47 100,0   

14 97 60   36   12   12   60 100,0   

15 98 58   37 1 12   8   58 100,0   

16 103 77   58   8   11   77 100,0   
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17 111 29   23 1 3   2   29 100,0   

18 122 109   80 1 9   19   109 100,0   

19 123 52   28   10   14   52 100,0   

20 124 78   50   10   18   78 100,0   

21 128 61   34 1 13   13   61 100,0   

22 138 88   58   12   18   88 100,0   

23 139 64   54   3   7   64 100,0   

24 140 58   36   8   14   58 100,0   

25 141 60   43   3   14   60 100,0   

26 142 80   55   6   19   80 100,0   

27 143 48   38 1 3   6   48 100,0   

28 144 106   92   1   13   106 100,0   

29 156 103   74   3   26   103 100,0   

30 167 88   53   14   21   88 100,0   

Всього комун. 1970 0 1355 8 216 0 391 0 1970 100,0 0 

31 Благовіст 3   2       1   3 100,0   

32 Лєствіца 20   19       1   20 100,0   

Всього 

(комун+прив) 1993 0 1376 8 216 0 393 0 1993 100,0 0 

33 

В(З)Ш № 

5 81 
  1 73 5       79 97,5 2 

В(З)Ш № 5 

екст. 18     18         18 100,0  

Всього 2092 0 1377 99 221 0 393 0 2090 99,9 2 

 

За даними таблиці констатуємо, що у 2020 році найнижчий відсоток випускників 

денних закладів освіти, які продовжили навчання у 10-х класах, спостерігається у ХЛ № 8 

(49,4 %), ХЗОШ № 128 (55,7 %%); найвищий –ХПЗОШ «Лєствіца» (95  %), ХГ № 144 

(86,8 %), ХЗОШ № 139 (84,4 %),   ХСШ № 3 (80,7 %). 
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У 2020 році випускників 9-х класів  вечірньої (змінної) школи № 5 було 99 (денна 

форма – 81, екстернат – 18), серед яких 1 учень продовжив навчання у 10 класі денних 

шкіл, 91 -  у В(З)Ш, що складає 91,9 % (у минулому році – 79,1 % ); 5 учнів – ЗПТО та 2 

повнолітніх випускники – працевлаштовані. 

Дані щодо продовження навчання випускників 9-х класів ЗЗСО, 

які отримали свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою 

 

Рік 

Кількість 

випускників  

9-х класів денних 

ЗЗСО, які 

отримали 

свідоцтво з 

відзнакою 

10 кл. 

ЗЗСО 
% ЗВО І-ІІ  р.а. ЗПТО 

2020 111 103 92,8 8 (7,2 %) 0 

 (%)   3,6  3,6   

2019 111 107 96,4 4 (3,6 %) 0 

 (%)   3,85  3,85   

2018 94 87 92,55 7 (7,45 %) 0 

За даними таблиці констатуємо, що у 2020 році отримали свідоцтва про базову 

середню освіту з відзнакою 111 випускників 9-х класів (у 2019 році – 111, у 2018 році – 

94). Серед них: 

-  продовжили навчання у 10-х класах ЗЗСО – 103 випускники, що складає 92,8 % (у 

2019 році – 107; 96,4 %). Таким чином, спостерігається зменшення показника на 3,6 %; 

- вступили до ЗВО І-ІІ р.а. – 8 випускників, що складає 7,2 % (у 2019 році – 4; 3,6 %), 

тобто спостерігається збільшення показника на 3,6 %; 

- випускників, що продовжили навчання в ЗПТО, немає, як і в минулому році. 
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Облік продовження навчання та працевлаштування  

випускників 11-х класів закладів загальної середньої освіти 

У наступній таблиці представлено дані щодо продовження навчання/ 

працевлаштування випускників 11-х класів денних закладів загальної середньої освіти: 
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Комунальні                       

1 3 79 1   78   79 100,0         

2 8 29   5 24   29 100,0         

3 19 14 5 1 8   14 100,0         

4 23 33   2 31   33 100,0         

5 25 19 3 4 12   19 100,0         

6 30 27 8   19   27 100,0         

7 31 30 4 2 24   30 100,0         

8 42 21   3 18   21 100,0         

9 43 64   3 61   64 100,0         

10 56 56 4 3 49   56 100,0         

11 58 58 3 5 50   58 100,0         

12 64 25 3 1 21   25 100,0         

13 84 24 4 1 19   24 100,0         

14 97 30 3 5 22   30 100,0         
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15 98 31   8 23   31 100,0         

16 103 48 2 1 45   48 100,0         

17 111 24 10 4 10   24 100,0         

18 122 55 5   50   55 100,0         

19 123 28   2 26   28 100,0         

20 124 60 2 1 57   60 100,0         

21 128 34 4 4 26   34 100,0         

22 138 58   2 52   54 93,1 3     1 

23 139 49 2 5 42   49 100,0         

24 140 56 2 2 52   56 100,0         

25 141 57     57   57 100,0         

26 142 28     28   28 100,0         

27 143 49 5 2 42   49 100,0         

28 144 88   1 87   88 100,0         

29 156 55   4 51   55 100,0         

30 167 52 1 3 48   52 100,0         

Всього комун. 1281 71 74 1132 0 1277 99,7 3 0 0 1 

31 Благовіст 0         0 0          

32 Лєствіца 19     19   19 100,0         

Всього 

(комун+прив) 1300 71 74 1151 0 1296 99,7 3 0 0 1 

За даними таблиці констатуємо, що у 2020 році з 11-х класів денних закладів 

загальної середньої освіти району випущено 1300  школярів, що на 212 осіб більше, ніж 

торік. Серед них продовжили навчання у: 

- ЗПТО – 71 (5,5 %), що  на 1,5 % більше, ніж у минулому році  ( у 2019 році – 5 %); 

- ЗВО І-ІІ р.а. – 74 (5,8 %), що на 1,9 % більше  минулорічного показника (у 2019 році – 

3,9 %); 

- ЗВО ІІІ-ІV р.а. –1151 (88,4 %),  що на 2,7 % менше, ніж у 2019 році (у минулому році – 

91,1 %). 

У 2020 році 3 учні пішло працювати після закінчення 11-го класу та 1 (за станом 

здоров’я) не продовжив навчання (це випускники ХЗОШ № 138). 

 

Продовження навчання (працевлаштування) випускників 12-х класів 

вечірньої (змінної) школи № 5 

ЗЗСО 

Кількість  

випускників  

12-х класів 

З них  поступили на навчання Працюють 

Тюрма/ 

розшук/ 

слідство 

ЗПТО 

ЗВО 

 І-ІІ р.а. 

ЗВО 

  ІІІ-ІV 

р.а. 

 

 

В(З)Ш №5 104 - 1 10 

83 

 

10 

В(З)Ш №5 24 - - 2 22 - 
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екст.  

Всього 128 - 1 12 105 10 

 

Серед 128 випускників 12-х класів В(З)Ш №5: 

-  продовжили навчання  у  закладах вищої освіти -  13, що складає 10,2 %  (у 

минулому році – 6,8 %), таким чином.  спостерігаємо збільшення показника на 3,5 %; 

- пішло працювати – 105, що складає 82 %  (у минулому році – 77,5 %), тобто 

збільшення показника на 4,5 %; 

- перебувають у виправній колонії – 10,  що складає 7,8 %  (у минулому році –

15,7 %), зменшення показника на 7,9 %. 

 
 

 

Дані щодо продовження навчання випускників 11-х класів ЗЗСО, 

які нагороджені золотими та срібними медалями 

Рік 

Кількість випускників 

11-х класів, які 

нагороджені медалями 

ЗПТО 
ЗВО І-

ІІ  р.а. 

ЗВО ІІІ-ІV  

р.а. 
% 
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2020 93 - - 93 100 

2019 52 - - 52 100 

2018 53 - - 53 100 

 

З 93 випускників, нагороджених медалями у 2020 році (ЗМ-75, СМ-18), усі  учні 

продовжили навчання у  ЗВО ІІІ-ІV р.а., як і у попередні 2 роки.  

 

Зовнішнє незалежне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 

У 2020 році наказами Міністерства освіти і науки України внесено незначні зміни 

та доповнення до Порядку проведення ЗНО випускників закладів освіти, Порядку 

реєстрації осіб для участі в ЗНО, Порядку використання приміщень закладів освіти для 

проведення ЗНО.  

З метою інформування випускників шкіл, батьківської громадськості, педагогічних 

працівників про порядок проведення та особливості ЗНО упродовж 2019/2020 

навчального року закладами освіти забезпечується цикл інформаційно-роз’яснювальних 

заходів, а саме : 

- розміщення інформації про особливості проведення основного та пробного ЗНО та 

графіку основної сесії ЗНО на офіційному сайті  Управління освіти, на сайтах 

ЗЗСО, інформаційних стендах у школах; 

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з випускниками 11(12)-х класів, 

їх батьками, класними керівниками та вчителями-предметниками з використанням 

презентаційних матеріалів, наданих ХРЦОЯО; 

-  оформлення інформаційних куточків «Пробне ЗНО-2020», «ЗНО-2020»;  

-  проведення уроків інформатики для учнів випускних класів ЗЗСО з метою 

ознайомлення з Інтернет ресурсами ЗНО та надання он-лайн консультацій; 

-  участь учнів 11-х класів ХГ №№23, 144 в апробації  тестів ЗНО з навчальних 

предметів: українська література, хімія (профільний рівень), німецька мова, 

географія (10-11.12.2019); 

-  оновлення інформації про заклади освіти в довідниках інформаційно-

телекомунікаційної системи УЦОЯО . 

       Зважаючи на запровадження по всій території України карантинних обмежень в 

зв’язку з пандемією COVID-19, у 2020 році проведення державної підсумкової атестації  

випускників школи ІІІ ступеня проводилася з трьох предметів лише у формі ЗНО, 

результати зараховувалися за бажанням випускників.  

      Для всіх випускників шкіл (за бажанням) результати ЗНО з української мови і 

літератури зараховувалися як оцінки за підсумками державної підсумкової атестації, 

що визначалися на основі кількості балів, набраних за виконання завдань з української 

мови та написання власного висловлювання. 

Як результати ДПА зараховувались результати складання тестів із математики або 

історії України. Випускник мав право обрати один із зазначених предметів незалежно від 

профілю закладу освіти. Третій предмет – результат одного навчального предмета ЗНО за 

вибором випускника, у тому числі історія України та математика.  

          З метою забезпечення результативного проходження випускниками ЗНО-2020 

проведені засідання районних методичних об’єднань вчителів з предметів, винесених на 

ЗНО-2020. 

Учасники ознайомилися з нормативними документами щодо проведення ЗНО у 2020 

році, матеріалами Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти «Зовнішнє 

незалежне оцінювання як складова національної системи моніторингу якості освіти» та 

досвідом учителів, які забезпечують високі результати складання ЗНО учнями у попередні 

роки. 
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Пробне ЗНО в 2020 році не проводилося. 

На ЗНО-2020 було зареєстровано 1308 випускників, з 32-х закладів загальної 

середньої освіти усіх форм власності району. 

7 учнів за станом здоров’я були звільнені від ДПА, та не планували вступати до 

ЗВО (ЗЗСО №19, 23(2), 25, 56, 138(2). 5-ти учням (ЗЗСО №№ 3,23, 64, 128, 143) були 

створені особливі (спеціальні) умови для проходження ЗНО. 

Крім того, педагогічні працівники залучаються до проведення ЗНО в якості 

персоналу пунктів тестування: у 2020 році брали  участь у роботі пунктів тестування 531 

педагогічний працівник та 18 медичних працівників. З них: старшими інструкторами - 

427, інструкторами – 85, черговими – 19.  

 Експертом працював учитель  німецької мови ХСШ №156. В якості екзаменаторів 

були залучені 14 вчителів української мови, 5 вчителів математики, 4 вчителі англійської 

мови. 

У грудні 2020 року здійснено редагування електронної бази даних закладів 

загальної сереньої освіти Московського району на сайті Українського центру оцінювання 

якості освіти. 

Десятий рік поспіль в рамках підготовки до ЗНО у закладах загальної середньої 

освіти проводяться уроки інформатики за уніфікованими методичними рекомендаціями, 

наданими Харківським регіональним центром оцінювання якості освіти.  

Результати ЗНО з української мови і літератури (2016-2020 роки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати ЗНО з математики 

(2016-20120 роки) 

 

 

 

Результати ЗНО з історії України 

(2016-2020 роки) 
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Результати ЗНО з англійської мови 

(2016-2020 роки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організація харчування учнів  у закладах загальної середньої освіти 

 

Організація харчування дітей в  закладах загальної середньої освіти  спрямована на 

реалізацію нормативно-правових актів щодо організації харчування в галузі освіти  та на 

виконання заходів «Комплексної програми розвитку освіти в м. Харкові на 2018-2022 

роки». 

Організацію харчування дітей в школах району здійснюють адміністрації закладів 

освіти та «КП «Комбінат дитячого харчування». 

Всі школи комунальної форми власності мають  їдальні, в яких обладнано зали для 

прийому їжі та харчоблоки.  

Для вільного вибору школярами продукції харчування, з урахуванням побажань їх 

батьків, у кожному ЗЗСО до складу меню входить широкий набір страв.  Заборонено для 

вживання чіпси, сухарики, газовані напої та інші  продукти, які не містять у своєму складі 

необхідних для дітей корисних речовин. За рахунок батьківських коштів проводиться С-

вітамінізація третіх страв у школах.  

Динаміка охоплення харчуванням учнів району  у 2015-2020 роках (%): 

                                            термін 

параметр 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Охоплення учнів усіма видами 

харчування 

98,4 98,1 99,1 99,5 99,7 99,7 

Охоплення учнів гарячим харчуванням  86,7 89,8 97,3 99,2 99,2 99,2 

Організовано дієтичне харчування для дітей, які його потребують.  Щороку у вересні 

складаються, а протягом навчального року оновлюються списки дітей, які потребують 

дієтичного харчування. Завідуючими виробництвом шкільних їдалень спільно з 

технологом КП «Комбінат дитячого харчування» розробляється окремий вид страв у 

меню для таких дітей.  

З початку  2020/2021 навчального року харчування учнів у закладах загальної 

середньої освіти організовано відповідно до   Вимог організації харчування, викладених в 

пунктах 20-28 Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22 серпня 

2020 року N 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину в зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», а саме: 

- керівниками закладів освіти розроблено графіки харчування здобувачів освіти з  

розрахунку максимальної кількості учнів, які можуть одночасно отримувати (на лінії 

роздачі) та вживати їжу, не порушуючи фізичної дистанції в 1 метр. Організація 

мультипрофільного харчування за типом «шведського столу» та шляхом 

самообслуговування на період карантину заборонена; 
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- заборонено функціонування питних шкільних фонтанчиків на території закладу освіти.  

Питний режим здобувача освіти організовується з допомогою використання 

індивідуальних ємностей для рідини або фасованої питної продукції; 

 - при організації харчування забезпечується відстань між столами не менше 1,5 м та 

розміщення за столом не більше 4-х осіб; 

- працівник їдальні, який видає страви або здійснює розрахунок, забезпечений засобами 

індивідуального захисту: захисною маскою або респіратором, захисними окулярами або 

захисним щитком, одноразовими рукавичками. 

 

Кошти, залучені на ремонтні роботи харчоблоків, обідніх залів ЗЗСО 

 

За бюджетні кошти Залучені кошти 

 ЗЗСО району провели ремонти на загальну 

суму 18 024,48 грн 

 

Кошти, залучені на придбання столового та кухонного посуду, меблів,  

обладнання для шкільних їдалень 

 

 Кухонний столовий 

посуд 

Меблі Обладнання 

 Сума (грн.) Сума (грн.) Сума (грн.) 

Залучені 

кошти 
12 317,50 грн   

(ЗЗСО №№ 30, 31, 33, 

123,128,139,143,177 

10 200,00 грн 

(ЗЗСО №№ 

144,156) 

35 253,00 грн (ЗЗСО №№ 43,122,123) 

Бюджетні 

кошти 

  545 064,00 грн 

(19,25,33,42,43,56,58,84,97,103,111,122

,123,138,139,142,143,144,156,167) 

Всього 12 317,50 грн. 10 200,00 грн. 580 317,00 грн. 

 

Організація медичного обслуговування учнів 

 

 На виконання Постанови Кабінету Міністрів України  від 08 грудня 2009 р. № 

1318 «Про затвердження порядку здійснення медичного обслуговування учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів», зі змінами, внесеними Постановою Кабінету 

Міністрів  від 05 серпня 2015р. № 568  «Про внесення змін до пункту 4 Порядку 

здійснення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», 

організовується проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів учнів 

лікарями-педіатрами  або лікарями – загальної практики (сімейними лікарями) в 

присутності батьків або законних представників у медичних установах. У зв’язку із 

запровадженням по всій території України карантинних обмежень в зв’язку з пандемією 

COVID-19 проведення поглибленого  медичного огляду   учнів закладів загальної 

середньої освіти відтерміновано до закінчення карантинних обмежень. 

 З 2018/2019 навчального року до штатних розписів закладів загальної середньої 

освіти введені  сестри медичні (32 ставки в усіх ЗЗСО) та лікарі (6 ставок в ЗЗСО №№ 58, 

122, 138, 144, 156, 167).  На кінець 2020 року ЗЗСО району  забезпечені медичним 

персоналом у повному обсязі. 
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На виконання  вимог Постанов Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №641 

«Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 

території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» та Головного державного санітарного лікаря України від 

22.08.2020 №50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період 

карантину у зв’язку з поширенням  коронавірусної хвороби (COVID-19)», інших 

нормативних документів, з метою створення безпечних умов організації освітнього 

процесу у 2020/2021 навчальному році адміністраціями закладів загальної середньої 

освіти розроблений тимчасовий Порядок роботи закладів освіти, який передбачає 

організацію: 

- безконтактного контролю доступу працівників закладів освіти в приміщення із 

скринінгом температури тіла; 

- соціального дистанціювання учасників освітнього процесу; 

- гнучкого режиму початку і закінчення навчальних занять; 

- санітарної обробки приміщень та їх провітрювання; 

- збір та утилізацію використаних засобів індивідуального захисту тощо.          

         Управлінням освіти за бюджетні кошти закуплено дезінфікуючі засоби, 

антибактеріальне та господарське рідке мило для санітарної обробки рук учасників 

освітнього процесу, підлоги та поверхонь на загальну суму понад 5,5млн. грн. 

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

знайшли можливість підтримати заклади освіти  дезінфікуючими засобами для обробки 

підлоги та поверхонь, зокрема дезінфікуючий засіб «Domestos». У вересні- жовтні 2020 

року ГО «ЗООКОНТРОЛЬ» проведено дезінфекцію приміщень генератором гарячого 

туману розчином дезінфікуючого засобу «Бланідаз-актив». 

 

Підсумки роботи з питань соціального захисту дітей пільгових категорій  

в закладах освіти району упродовж 2020 року 

 

На підставі Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, відповідно до 

Сімейного і Цивільного кодексів України, з метою реалізації законів України «Про 

охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у 

справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про соціальні послуги», Постанов Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом 

прав дитини», від 03.10.2018 №800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть 

загрожувати їх життю та здоров’ю», керуючись ст. 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 

01.04.2020 №194 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Харківської 

міської ради від 14.02.2018 №58 «Про створення координаційних рад з питань соціального 

захисту дітей, попередження та протидії жорстокому поводженню з дітьми у місті 

Харкові», в межах реалізації міської Комплексної програми «Назустріч дітям» на 2018-

2020 роки, враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №586 «Деякі 

питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2», питання створення сприятливих 

умов для фізичного, психічного, соціального й духовного розвитку дітей, забезпечення їх 

правового і соціального захисту, поліпшення умов життя є одним з пріоритетних для 

Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради (далі – 

Управління освіти) та колективів закладів освіти. 
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В закладах освіти району створено банки даних дітей пільгових категорій, 

відповідно до яких спостерігаємо наступну динаміку змін: 

- вересень 2020 року на обліку перебуває 5147 дітей (ЗЗСО – 4022, ЗДО – 1125), 

- грудень 2020 року – 5477 дітей (ЗЗСО – 4225, ЗДО – 1252), 

 

 
Аналіз показує щорічну тенденцію до збільшення (у 2020 році на 722) кількості 

дітей пільгових категорій в закладах освіти району: 

- простежується зростання у ЗЗСО на 16,5%, у ЗДО – зростання на 10,9%; 

- загальна кількість дітей пільгового контингенту на кінець 2020 року в закладах освіти 

району збільшилася на 15,2%. 

 Зростання пояснюється тим, що, починаючи з 2018 року, до складу пільгового 

контингенту включено дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в зоні АТО / ООС, та 

дітей внутрішньо переміщених осіб, які перебувають на обліку у закладах освіти району. 

 
Соціальний паспорт району станом на 10.12.2020: 

Соціальний статус Кількість дітей у: Разом 

ЗЗСО ЗДО 

Діти-сироти 63 5 68 

Діти, позбавлені батьківського піклування 87 12 99 

Діти з малозабезпечених родин 225 151 376 
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Діти, реєстрація народження яких здійснена 

відповідно до ст. 135 Сімейного Кодексу 

України (зі слів матері) 

662 107 769 

Діти з багатодітних родин 1271 365 1636 

Діти-напівсироти 382 20 402 

Діти з інвалідністю 316 61 377 

Діти, які мають статус осіб, постраждалих 

внаслідок аварії на ЧАЕС 

109 6 115 

Діти військовослужбовців і працівників 

органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов’язків 

11 4 15 

Діти, батьки яких були шахтарями і загинули 1 0 1 

Діти учасників бойових дій в зоні АТО / ООС 410 232 642 

Діти, які виховуються у сім'ях, де батьки 

мають інвалідність 

22 12 34 

Діти, які постраждали внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

54 0 54 

Загальна кількість дітей із родин внутрішньо 

переміщених осіб (ВПО) 

612 277 889 

Разом: 4225 1252 5477 

 

Управлінням освіти щорічно здійснюється моніторинг кількості дітей пільгових 

категорій, а саме: 

 

 

Кількість дітей пільгового контингенту в ЗЗСО району  

станом на 10.12.2020 
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КІлькість дітей пільгового контингенту в ЗДО району  

станом на 10.12.2020 

 

 

 

У кожному закладі освіти району створено електронні бази даних дітей 

пільгових категорій, складено узагальнені соціальні паспорти класів/груп та закладу 

освіти, на кожну дитину пільгового контингенту оформлено «Соціальний паспорт» – 

папку/файл, в якій/якому зберігається пакет документів на неї. У закладах освіти району 

щороку проводиться обстеження умов проживання дітей з метою надання матеріальної, 

педагогічної та психологічної допомоги дітям пільгових категорій. Практичні психологи 

здійснюють психологічний супровід освітнього процесу. У ЗЗСО району введені посади 

соціальних педагогів, які забезпечують соціально-педагогічний патронаж, що сприяє 

взаємодії закладу освіти, сім’ї та суспільства у вихованні дітей, їх адаптації до умов 

соціального середовища, надають консультативну допомогу батькам або особам, які їх 

замінюють. За їх відсутності в закладах освіти району наказами призначено громадських 

інспекторів з охорони дитинства. 

Управлінням освіти систематично доводилися до учасників нарад соціальних 

педагогів й громадських інспекторів з охорони дитинства, заступників директорів з 

виховної роботи нові нормативні документи; відповідні питання розглядалися й на 

нарадах керівників ЗЗСО та ЗДО (протоколи нарад у наявності). 

З метою допомоги соціальним педагогам й громадським інспекторам з охорони 

дитинства, батькам, опікунам, піклувальникам постійно оновлюється створена в 2011 році 

окрема сторінка на сайті Управління освіти, де розміщено нормативні документи з питань 

соціального захисту дітей. У закладах освіти району проводиться ознайомлення 

працівників, батьків, опікунів, піклувальників, учнів з нормативними документами, що 

регулюють законодавство в галузі охорони дитинства. 

Водночас актуальними залишаються й організаційно-методичні рекомендації 

Управління освіти щодо роботи стосовно соціального захисту дітей, призначені для 

керівників закладів освіти району, які постійно оновлюються. 
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Підсумки діяльності педагогічних колективів закладів освіти району у 2019/2020 

навчальному році висвітлено у матеріалах освітянського віснику Управління освіти 

«Виклики та перспективи сучасної реформи в освіті Московського району». Статті 

соціальних педагогів ЗЗСО №58 («Робота соціального педагога щодо формування в учнів 

1-х класів комунікативної компетенції») та 123 («Адаптація учнів молодших класів до 

навчання у старшій школі»), надруковані у спеціальному віснику, сприяють обміну 

ефективним педагогічним досвідом, підвищенню професійної майстерності та 

задоволенню потреб у професійній самореалізації соціальних педагогів. 

Постійну консультативну допомогу з питань соціального захисту і захисту прав та 

інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, профілактики та 

попередження правопорушень серед неповнолітніх, організації роботи щодо контролю за 

відвідуванням учнями пільгових категорій ЗЗСО району також педагоги отримують під 

час активної співпраці зі Службою у справах дітей по Московському району 

Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради (далі – районна ССД) та 

інших державних установ, які опікуються справами дітей. Роботу ЗЗСО району щодо  

соціального захисту, захисту прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, районною ССД оцінено (у відповідності до складених 

протоколів)  на високому рівні (у ЗЗСО №3, 97, 111, 138 – на достатньому рівні); від ЗЗСО 

№3, 97, 111, 138 отримано пояснення щодо виявлених недоліків та планів роботи по їх 

усуненню. 

Заклади освіти району активно співпрацюють з районною ССД:  відбувається 

обмін інформацією та матеріалами (надаються списки, довідки про навчання/відвідування 

підопічних, їх характеристики, інформації про роль опікунів/піклувальників у вихованні, 

утриманні, розвитку та навчанні підопічних серед дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування), як це передбачено п.5.3. Постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 №866 «Про питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини»; проводиться системна робота щодо організації та 

проведення Всеукраїнського рейду «Урок», профілактичних рейдів «Родина» з метою: 

- обстеження й аналізу умов проживання, навчання і виховання дітей облікових категорій, 

які опинилися у складних життєвих обставинах, що проживають в сім’ях опікунів 

(піклувальників); 

- надання їм адресної допомоги у підготовці до нового навчального року, осінньо-

зимового сезону; 

- здійснення відповідних благодійних акцій із залученням до участі в них спонсорів, 

фондів, благодійних організацій; 

- залучення до навчання дітей, які допускають пропуски занять; 

- усунення причин невідвідування закладів освіти.  

- притягнення до відповідальності батьків, опікунів, інших дорослих та посадових осіб, які 

негативно впливають на дітей або порушують їх права; 

- залучення до занять у секціях й гуртках в ЗЗСО та ЗПО району. 

Всі діти-сироти (68 осіб) та діти, позбавлені батьківського піклування (99), які 

навчаються в ЗЗСО району (167 осіб), забезпечені Єдиними квитками, що дають право 

їх власникам на безплатне відвідування кінотеатрів, виставок, музеїв, спортивних споруд, 

а також безплатний проїзд у громадському міському (приміському) транспорті. Упродовж 

2020 року видано 60 Єдиних квитків. 

Крім того, продовжується організована у 2018 році співпраця з КП 

«ХАРКІВПАСС» щодо забезпечення школярів Єдиним електронним квитком «E-ticket» 

для пільгового (безкоштовного) проїзду у метро, трамваї та тролейбусі в м. Харкові; 

загальна кількість школярів, які отримали квитки складає понад 18000, серед яких є діти- 

сироти та діти, позбавлені батьківського піклування. Відповідно до Рішення 36 сесії 
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Харківської міської ради 7 скликання від 24.06.2020 право пільгового проїзду для учнів 

ЗЗСО м. Харкова за електронним квитком «E-ticket» для проїзду в метрополітені та 

міському електричному транспорті встановлено на весь календарний рік. 

Продовжується розпочатий Департаментом освіти Харківської міської ради (далі – 

Департамент освіти) спільно з Департаментом міжнародного співробітництва Харківської 

міської ради у  2017 році соціальний проєкт «Соціальна автобусна екскурсія»: 

06.03.2020 за організаційної підтримки Департаменту освіти було проведено соціальну 

автобусну екскурсію «Харків’янки, які змінювали світ» для 41 дитини пільгового 

контингенту – школярів 8-11-х класів, які навчаються у ЗЗСО №3, 19, 23, 30. Під час 

екскурсії учнів ознайомлено з життям відомих й маловідомих харків’янок, які зробили 

визначний внесок у розвиток різних сфер життєдіяльності та історію м. Харкова. 

Популяризації серед екскурсантів ідей гендерної рівності та зміни стереотипів щодо 

соціальних ролей жінок й чоловіків через неформальну гендерну просвіту сприяло 

відвідування школярами під час екскурсії Музею видатних харків’ян ім. К.І. Шульженко 

та інтерактивного Музею жіночої і гендерної історії. 

На особливому контролі Управління освіти перебуває питання забезпечення 

реалізації права на здобуття освіти і дошкільного виховання. 

 Двох дітей дошкільного та шкільного віку, один з яких відвідує ЗДО №79 

(вихованець середньої групи №3) другий - ЗОШ №84 (учень 3-Б класу), було поставлено 

на облік (в районній ССД та відповідних закладах освіти) дітей, що опинилися у складних 

життєвих обставинах, на підставі проживання їх у сім’ї, в якій батьки або особи, які їх 

замінюють, ухиляються від виконання обов’язків з виховання неповнолітніх. На підставі 

рішень виконавчого комітету Харківської міської ради від 11.12.2019 №917 «Про 

влаштування дітей до сім’ї патронатного вихователя» та від 11.03.2020 №145 «Про 

продовження строку перебування дітей у сім’ї патронатного вихователя» хлопців 

тимчасово було влаштовано на виховання до сім’ї патронатного вихователя Павленко Т.І. 

З метою моніторингу функціонування патронатної родини спеціалістами Управління 

освіти відвідано ряд засідань міждисциплінарної команди. Рішенням виконавчого 

комітету Харківської міської ради Харківської області (від 10.06.2020 №308 «Про вибуття 

дітей із сім’ї патронатного вихователя») з 11.06.2020 припинено перебування цих 

малолітніх дітей у сім’ї патронатного виховател, Павленко Т.І., у зв’язку із закінченням 

строку перебування дітей. Районною ССД їх передано на виховання та спільне 

проживання матері.  

З вересня 2020 року ЗДО №79 відвідують двоє дітей дошкільного віку (сестри є 

вихованками групи раннього віку №1 та молодшої групи №5), яких на підставі рішення 

виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської області від 08.07.2020 №382 

«Про влаштування дітей до сім’ї патронатного вихователя» влаштовано до сім’ї 

патронатного вихователя Павленко Т.І., з 10.09.2020 строком на 3 місяці, як таких, що 

опинились у складних життєвих обставинах. Акт про факт передачі дитини у наявності. 

Рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради Харківської області від 

07.10.2020 №585 «Про продовження строку перебування дітей у сім’ї патронатного 

вихователя» продовжено перебування малолітніх дітей у сім’ї патронатного вихователя 

Павленко Т.І. строком до 3-х місяців. Сестер взято на облік дітей (в районній ССД, ЗДО 

№79). Рішенням,  прийнятим виконавчим комітетом Харківської міської ради Харківської 

області від 24.12.2020 №751 «Про вибуття дітей із сім’ї патронатного вихователя», дівчат 

тимчасово влаштовано до сім’ї рідних. В Московському районному суді м. Харкова 

розглядається цивільна справа за позовною заявою Департаменту служб у справах дітей 

Харківської міської ради про позбавлення батька дітей батьківських прав та закріплення 

житла за дітьми. 
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Використання фонду загального обов’язкового навчання 

 

З метою соціального захисту дітей пільгових категорій, поліпшення соціального й 

матеріального стану учнів ЗЗСО району створено фонди загального обов’язкового 

навчання (на виконання розпорядження голови Адміністрації Московського району 

Харківської міської ради від 31.12.2010 №177 «Про затвердження Положення про 

формування і використання фонду загального обов'язкового навчання в загальноосвітніх 

навчальних закладах комунальної форми власності Московського району міста Харкова» / 

керуючись Рішенням 2 колегії Управління освіти адміністрації Московського району 

Харківської міської ради від 21.09.2020 «Про Положення про формування та 

використання фонду загального обов’язкового навчання в закладах загальної середньої 

освіти комунальної форми власності Московського району м. Харкова», затвердженого 

наказом Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради 

від 21.09.2020 №137). 

У 2020 році кошти цього фонду було витрачено: 

- до Дня захисту дітей 01.06.2020 135 дітям пільгового контингенту (дітям-сиротам та 

дітям, позбавленим батьківського піклування) придбано зошити на загальну суму 

16078,50 грн. (у 2017 році – 306 дітей на суму 49954,50 грн.; у 2018 році – 2419 дітей на 

суму 49954,50 грн; у 2019 році – 120 дітей на суму 21048,00 грн.); 

- до Дня Святого Миколая та свята Нового року 141 дитина пільгового контингенту 

отримали солодкі новорічні подарунки на загальну суму 20515,50 грн. (у минулому році – 

130 дітей, у позаминулому – 2419 дітей). 

 

Харчування в ЗЗСО району 

У 2020 році в ЗЗСО району всі учні 1-4-х класів за рахунок бюджетних коштів 

були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням, учні 1-х класів – молоком. 

Згідно з діючим законодавством станом на 10.12.2020 у ЗЗСО району отримали 

безкоштовне харчування: 

- 155 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (не харчується 12 

дітей: ЗОШ №64 (1) – відмова; ЗОШ №103 (2) – навчаються за екстернатною формою 

навчання, В(З)Ш №5 (5) – немає їдальні; ПЗОШ «Лєствіца» (4) – немає безкоштовного 

харчування); 

- 374 дітей із малозабезпечених родин (не харчується 2 дітей: СШ №177 (2) – відмова). 

Також 62 дитини з особливими освітніми потребами, для яких організовано 

інклюзивне навчання у ЗЗСО №8 (1), 19 (7), 25 (2), 31 (7), 56 (2), 58 (9), 97 (1), 124 (15), 

128 (2), 138 (5), 139 (1), 167 (3), 177 (1), та 14 дітей військовослужбовців і працівників 

органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків в 

зоні АТО / ООС – 10 учнів ЗЗСО №3, 58 (2), 97, 98 (2), 138 (2), 142, 156 та 4 вихованця 

ЗДО №85, 168, 206, 375 – отримують безкоштовне харчування. 

Треба зазначити, що: 

- діти з особливими освітніми потребами, для яких організовано інклюзивне 

навчання (62 особи) у спеціальних та інклюзивних класах – з січня 2015 року і по 

теперішній час відповідно до ст.2 Закону України від 05.06.2014 №1324-VII «Про 

внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного 

навчання», ст.21 Закону України «Про загальну середню освіту» – забезпечуються 

безоплатним гарячим харчуванням упродовж усього періоду навчання у ЗЗСО району; 
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- та діти військовослужбовців і працівників органів внутрішніх справ, які загинули 

під час виконання службових обов’язків в зоні АТО / ООС (14 осіб) – з січня 2017 року 

за рішенням Харківської міської ради - за рахунок бюджетних коштів. 

 

 
 

На виконання Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», 

розпорядження Президента України від 11.06.2007 №119/2007-рп «Про заходи щодо 

захисту дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків», 

Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки, затвердженої 

рішенням 16 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 08.11.2017 №826/17, 

керуючись рішенням 17 сесії 7 скликання Харківської міської ради від 20.12.2017 №905/17 

«Про внесення змін до Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 

роки», з січня 2018 року всі діти учасників бойових дій в зоні АТО / ООС (627 осіб) 

харчуються безкоштовно (не харчується 15 дітей: ЗЗСО №3 (2), 43, 64, 98 (3), 138 (5), 139, 

142, 144 – відмова): 

 

Кількість 

дітей 

Травень  

2019 року 

Вересень 

2019 року 

Грудень 

2019 року 

Березень 

2020 року 

Вересень 

2020 року 

Грудень 

2020 року 

ЗЗСО 312 360 380 373 388 395 

ЗДО 200 193 211 218 208 232 

Разом: 512 553 591 591 596 627 
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 У відповідності до змін, внесених до ст.7 Закону України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб» та затверджених Законом України від 16.01.2020 

№474-ІX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», з 01.09.2020 всі діти із родин 

внутрішньо переміщених осіб (507 осіб) та діти, які мають статус дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів (43 особи), забезпечені 

безкоштовним харчуванням. 

 

Харчування в ЗДО району 

В ЗДО району станом на 10.12.2020 безкоштовним гарячим харчуванням 

забезпечено 17 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування (ЗДО №12, 

33, 39, 85, 112, 137, 174, 270, 336, 363, 366 – по 1 дитині, ЗДО №97, 124, 367 – по 2 дитини) 

та 151 дитину з малозабезпечених родин. 

 
 

Треба зазначити, що протягом 2020 року кількість дітей цієї категорії у ЗДО району 

зменшилась на 22,7%. 

Крім того, на 12,9% зменшилась упродовж 2020 року кількість батьків дітей з 

інвалідністю, які з 2016 року звільнені від плати за харчування дітей. Станом на 

10.03.2020 були звільнені від плати – 70 батьків, станом на 10.09.2020 – 57, станом на 

10.12.2020 безкоштовно харчувалася 61 дитина з інвалідністю. 

 
 

Станом на 10.12.2020 для батьків 365 дітей з багатодітних родин в ЗДО району 

встановлено 50% плату за харчування (станом 10.09.2020 – 342 дитини з багатодітних 

родин): 
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Станом на 10.12.2020 145 хворих дітей, які перебувають за рішенням медичних 

комісій ІРЦ в спецгрупах та інклюзивних групах, забезпечено безкоштовним 

харчуванням (з них 61 дитина з інвалідністю): 

 

 
 

На виконання Законів України «Про дошкільну освіту», «Про дитяче харчування», 

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо 

переміщених осіб» з 01.06.2020 всі діти із родин внутрішньо переміщених осіб (277 

осіб) та діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів (0 осіб) забезпечено безкоштовним харчуванням. 

У ЗДО району розміщено відповідні «Пам’ятки» для батьків з переліком категорій 

громадян, які звільняються від плати за харчування дітей. 

Соціальна підтримка обдарованих учнів пільгових категорій 

 Здійснюється соціальна підтримка обдарованих учнів з числа дітей пільгового 

контингенту. Вони залучаються до участі в районних конкурсах, олімпіадах, турнірах, в 

тому числі і міського конкурсу «Учень року», та мають певні досягнення. 

 Так учасниками І (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту Малої 

академії наук України стали школярі всіх ЗЗСО району, окрім приватних – ПЗЗСО 

«Новатор» та ПЛ «ПУШ»; призерів (І-ІІІ місце) направлено на участь у наступному етапі 

змагань (ЗЗСО №3, 8, 23, 25, 30, 31, 42, 43, 58, 64, 84, 97, 98, 122, 123, 138, 139, 140, 141, 

142, 144, 156, «Благовіст», «Лєствіца»); постійними учасниками й переможцями різних 
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етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та 

Всеукраїнських учнівських турнірів є діти пільгових категорій майже всіх ЗЗСО 

району. 

 Формування активної громадянської позиції та відповідальності за долю рідного 

міста, України в цілому, виховання єдності власної долі з долею Батьківщини відбито у 

роботах школярів, залучених до участі у міських конкурсах творчих робіт «Присвята 

рідному місту», «Харків очима небайдужих дітей» та виразного читання «Україна в 

огні». 

 Учениця 11-А класу ЗОШ №140, посіла ІІІ місце у міському етапі конкурсу 

творчих робіт «Присвята рідному місту» у номінації «Харків – місто щастя та добра». 

 З метою пропагування грамотності, підтримки та розвитку державної мови як 

духовного потенціалу нації, виховання високої мовної культури дітей та юнацтва 

проведено Міжнародний конкурс з української мови ім. Петра Яцика, мовно-

літературний конкурс ім. Тараса Шевченка та фестиваль ораторського мистецтва за 

темою «Де ж і голосам буть, як не в народі, що виростає на волі, серед степу широкого! (І. 

Карпенко-Карий)». 

 Традиційно у ЗЗСО району школярів залучено і до проведення Шевченківських 

тижнів, тижнів української мови та літератури, конкурсів на краще знання рідної 

мови, літератури, мистецтва, історії, етнографії. 

 Кандидатури учнів пільгових категорій висуваються на нагородження стипендіями 

Харківської міської ради «Кращий учень закладу освіти» та Харківського міського 

голови «Обдарованість». 

Охорона здоров’я школярів 

На виконання ст.15 Закону України «Про захист населення від інфекційних 

хвороб» медичні огляди організованих колективів дітей проводяться перед початком 

нового н.р. за графіком ЗЗСО району. 

На підставі п.3.2.6 Положення про Управління освіти адміністрації Московського 

району Харківської міської ради, затвердженого рішенням 1 сесії Харківської міської ради 

7 скликання «Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 7 

скликання» від 20.11.2015 №7/15, в редакції рішення 26 сесії Харківської міської ради 7 

скликання від 17.04.2019 №1537/19, наказів Департаменту освіти Харківської міської ради 

Харківської області від 10.08.2020 №124 «Про організацію профілактичних медичних 

оглядів учнів закладів загальної середньої освіти міста Харкова перед початком 2020/2021 

навчального року», Управління освіти адміністрації Московського району Харківської 

міської ради від 17.08.2020 №86 «Про організацію профілактичних медичних оглядів 

учнів закладів загальної середньої освіти Московського району перед початком 2020/2021 

навчального року», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 №641 «Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на 

території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CоV-2», з метою своєчасного виявлення дітей, хворих на інфекційні, 

паразитарні, шкіряні хвороби, запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань у 

ЗЗСО району до початку 2020/2021 н.р. проведено медогляди учнів (з 25.08.2020 по 

31.08.2020) та оглянуто школярів, які не пройшли їх під час основного періоду (до 

03.09.2020). 

При організації проведення профілактичних медичних оглядів школярів перед 

початком нового 2020/2021 н.р. адміністраціями ЗЗСО району здійснено ряд заходів: 

- забезпечено заповнення вакансій медичних сестер та лікарів-педіатрів згідно із 

штатними розписами; 

- затверджено Графік проведення медичних оглядів учнів; 
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- проінформовано всіх учасників освітнього процесу про Порядок проведення 

профілактичних медичних оглядів учнів; 

- профілактичні медичні огляди учнів проведено у приміщеннях, які відповідають 

санітарним нормам й правилам; 

- огляди школярів проведено медичними працівниками ЗЗСО району з урахуванням вимог 

щодо дистанціювання та уникнення скупчення учасників освітнього процесу; 

- зарахування дітей до 1-х класів здійснено за наявності медичної карти дитини 

відповідного зразка; 

- сформовано та надано в медичні кабінети списки учнів окремо по кожному класу; 

- проінформовано про результати проведення профілактичних медичних оглядів учнів 

Управління освіти / ДО ХМР. 

Управління освіти тримає під контролем забезпеченість ЗЗСО району медичними 

працівниками. 

Окрім цього постійно медична допомога надається дітям в Центрах первинної 

медико-санітарної допомоги лікарями-педіатрами та лікарями загальної практики – 

сімейними лікарями, до функціональних обов’язків яких належить проведення щорічних 

обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів ЗЗСО району у присутності 

батьків або інших законних представників в умовах лікувально-профілактичних закладів 

за місцем спостереження дитини, на підставі укладеної декларації на медичне 

обслуговування (на виконання Закону України №2168-VІІІ «Про державні фінансові 

гарантії медичного обслуговування населення» та відповідно до рішення Харківської 

міської ради Харківської області від 18.04.2018 №1072, за яким комунальні заклади 

охорони здоров’я м. Харкова реорганізовано (липень 2018 року) у комунальні 

некомерційні підприємства Харківської міської ради, в яких відповідно до вимог наказу 

Міністерства охорони здоров’я України від 29.07.2016 №801 «Про затвердження 

Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про 

його підрозділи» створено Центри первинної медико-санітарної допомоги з визначенням 

завдань й основних напрямків діяльності медичних працівників первинної ланки. 

Схема періодичності проведення профілактичних медичних оглядів учнів 

затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 16.08.2010 №682 «Про 

удосконалення медичного обслуговування учнів загальноосвітніх навчальних закладів», 

який зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2010 року за 

№794/18089. Після проведення обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів 

видається «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати 

обов’язково медичного профілактичного огляду» (облікова форма 086/1-о). 

Вищезазначена довідка містить інформацію про стан здоров’я учнів, групу здоров’я, 

рекомендації щодо фізичних навантажень учня на уроках фізичної культури, можливість 

брати участь в спортивних змаганнях тощо і зберігається в медичному кабінеті. Термін дії 

довідки – один рік. 

На початку 2020/2021 н.р., відповідно до стану здоров’я та фізичного розвитку 

учнів, за результатами медичного огляду до початку н.р., проведених на виконання 

спільного наказу Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти і науки від 

20.07.2009 №518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним 

вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», яким затверджено Положення 

(контроль за фізичним вихованням та медичним обслуговуванням учнів та Інструкцію 

(медичне обстеження та розподіл учнів на групи), учнів було поділено на три медичні 

групи за ознаками основної, підготовчої, спеціальної груп таким чином: 

Розподіл дітей по групах занять фізкультурою: Звільнені від занять 

фізичною культурою: основна підготовча спеціальна 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 
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2016/2017 н.р. 

16532 78,3% 4761 20,2% 123 0,6% 270 1,3% 

2017/2018н.р. 

17931 79,1% 4364 19,2% 145 0,6% 253 1,1% 

2018/2019 н.р. 

19351 86,6% 2923 13,1% 104 0,5% 382 1,7% 

2019/2020 н.р. 

21705 88,86% 2273 9,3% 90 0,37% 357 1,46% 

2020/2021 н.р. 

22394 90,1% 2011 8,1% 72 0,29% 330 1,33% 

 

У листках здоров’я зроблено відмітки про віднесення дітей до цих груп. 

Навчання всіх 72 учнів, віднесених до спеціальної медичної групи, в ЗЗСО району 

здійснюється за індивідуальними планами на уроках фізичної культури. Це учні ЗЗСО №3, 

8, 19, 23, 30, 31, 33, 43, 58, 64, 97, 98, 103, 123, 124, 128, 138, 144, 156, 167, 177 (усього 

ЗЗСО: у 2020 році – 21, у 2019 році теж 21), у яких спеціальні медичні групи не відкриті за 

відсутності нормативної наповнюваності (12 - 15 учнів). 

В інших (ЗЗСО №25, 42, 56, 84, 111, 122, 139, 140, 141, 142, «Благовіст», 

«Лєствіца», «Новатор», «ПУШ») немає учнів, які віднесені за станом здоров'я до 

спеціальних медичних груп (усього ЗЗСО: у 2020 році – 14; у 2019 році – 13). 

Поглиблений медичний огляд (станом на 18.07.2019*) пройшли 23337 учнів ЗЗСО 

району, що склало 99,9% від загальної кількості школярів та з’ясовано, що на 

диспансерному обліку перебуває: 

Кількість дітей, які перебувають на диспансерному обліку 

Н.р. Абс. % 

2010/2011 н.р. 6478 33,83% 

2011/2012 н.р. 7299 37% 

2012/2013 н.р. 6515 33,23% 

2013/2014 н.р. 6764 34,1% 

2014/2015 н.р. 6430 30,8% 

2015/2016 н.р. 6745 33,2% 

2016/2017 н.р. 5665 26,8% 

2017/2018 н.р. 5731 25% 

2018/2019 н.р. 6164 26% 

2019/2020 н.р.  

(станом на 27.11.2019*) 
3201 23,8% 

 

Простежується тенденція щодо збільшення кількості дітей, які знаходяться на 

диспансерному обліку. 

Примітка: * У зв’язку з переведенням закладів охорони здоров’я на посилений 

протиепідемічний режим, проведенням комплексу карантинних заходів, масочного 

режиму профілактичні огляди учнів ЗЗСО району з 13.03.2020 не проводились. 

Захист прав дітей з особливими освітніми потребами 

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

«Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про основи соціальної захищеності 

осіб з інвалідністю в Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про 

внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного 

навчання» (від 05 червня 2014 року №1324-VII),  Постанов Кабінету Міністрів України від 

01.08.2012 №706 «Про затвердження Державної цільової програми «Національний план 

http://www.ussf.kiev.ua/ielegalframework/239/1/
http://www.ussf.kiev.ua/ielegalframework/239/1/
http://www.ussf.kiev.ua/ielegalframework/239/1/
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дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю» на період до 2020 року», від 

09.08.2017 №588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах» в районі реалізуються державні гарантії дітям з 

особливими освітніми потребами та дітям з інвалідністю на отримання дошкільної й 

загальної середньої освіти. 

В оперативному підпорядкуванні Управління освіти немає спеціальних 

загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) та загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-

інтернатів), що входять до системи реабілітації дітей з інвалідністю згідно зі ст.12 Закону 

України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», але знаходяться комбіновані 

ЗДО комунальної форми власності, де функціонують спеціальні групи: 

- ЗДО №12 – для дітей з порушеннями зору; 

- ЗДО №33 – для дітей з розумовою відсталістю та дітей із затримкою психічного 

розвитку; 

- ЗДО №112, 124, 125, 182 – для дітей з порушеннями мовлення; 

- ЗДО №366 – для дітей з порушенням опорно-рухового апарату; 

- ЗДО №112 – з 4 санаторними групами для дітей з неспецифічними захворюваннями 

органів дихання; 

- ЗДО №28, 39, 97, 124, 336, 367, 440, 454 – 13 інклюзивних груп, в яких виховується 30 

дітей з особливими освітніми потребами. 

 З вересня 2020 року у ЗДО №124, 336, 367 відкрито нові інклюзивні групи. Всього 

за мережею станом на 10.12.2020 працює 25 спеціальних груп та 13 інклюзивних груп для 

598 дітей, що складає приблизно 6,9% від загальної кількості дітей у ЗДО району (8525 

осіб). 

Прийом дітей до цих ЗДО здійснено відповідно до спільного наказу МОН України 

та МОЗ України від 27.03.2006 №240/165 «Про затвердження Порядку комплектації 

дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу». ЗДО системи реабілітації 

дітей з інвалідністю спрямовують свою роботу на зміцнення здоров’я, розвиток і 

формування особистості, забезпечення соціально-психологічної реабілітації та адаптації 

дитини шляхом спеціально організованого освітнього процесу у комплексі з корекційно-

розвивальною та лікувально-оздоровчою роботою. 

Для здійснення лікувально-оздоровчої, корекційно-відновлювальної роботи у ЗДО 

району, які мають спеціальні групи, обладнані відповідні лікувальні кабінети та 

приміщення. 

В інших 24 ЗДО комунальної форми власності для дітей загального розвитку, також 

виховуються діти з інвалідністю. Всього у ЗДО району станом на 10.12.2020 виховується 

61 дитина з інвалідністю (станом на 10.03.2020 було 70 дітей), з них: 

- 8 дітей зі зниженим слухом; 

- 12 дітей з порушенням опорно-рухового апарату (ПОРА); 

- 15 із порушеннями інтелектуального розвитку (ІР) та розладами аутистичного спектру 

(РАС); 

- 6 дітей із синдромом Дауна / розумової відсталості (РВ); 

- 20 дітей з іншими формами інвалідності (захворювання серцево-судинної системи, 

шлунково-кишкового тракту (ШКТ) тощо). 

В усіх ЗДО району для дітей з особливими освітніми потребами проводяться 

загартовуючі та оздоровчі процедури. 

Індивідуальна форма навчання є однією з форм організації освітнього процесу в 

системі загальної середньої освіти для забезпечення права осіб на здобуття повної 

загальної середньої освіти з урахуванням індивідуальних здібностей та стану здоров’я. З 

метою реалізації цих прав хворим дітям та дітям з інвалідністю згідно з наказом МОН 

України від 12.01.2016 №8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму 
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навчання в загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 03.02.2016 за №184/28314 (у редакції наказу МОН України від 10.07.2019 №955), 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.08.2019 за №852/33823, протягом 2020 

року в ЗЗСО району була організована індивідуальна форма навчання (педагогічний 

патронаж): 

- станом на 01.11.2019 року для 118 учнів (з них дітей з інвалідністю – 72), 

- станом на 01.04.2020 року для 134 учнів (з них дітей з інвалідністю – 76); 

- станом на 01.11.2020 року для 138 учнів (з них дітей з інвалідністю – 78). 

Відповідно до Розділу ІV Положення («… Педагогічний патронаж може бути 

організовано для осіб, які за станом здоров'я не можуть здобувати освіту за денною 

формою (відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони 

здоров'я або медичного висновку про стан здоров'я дитини за формою, затвердженою 

Міністерством охорони здоров'я України) …») Управлінням освіти систематично 

проводиться аналіз організації навчання учнів за індивідуальною формою (педагогічний 

патронаж) для учнів з інвалідністю: 

 

Станом на: 

Кількість 

дітей з 

інвалідністю 

в ЗЗСО 

району 

Кількість дітей, 

які навчаються 

за 

індивідуальною 

формою 

Кількість дітей з 

інвалідністю, які 

навчаються за 

індивідуальною 

формою 

% дітей з 

інвалідністю, які 

навчаються за 

індивідуальною 

формою, від загальної 

кількості дітей з 

інвалідністю в ЗЗСО 

району 

01.04.2016 259 139 66 25,5% 

01.11.2016 261 86 49 18,8% 

07.04.2017 266 112 57 21,4% 

03.11.2017 274 101 52 19,0% 

02.04.2018 296 122 64 21,6% 

05.09.2018 277 99 61 22% 

01.11.2018 294 110 62 21% 

10.04.2019 300 131 67 22,3% 

01.11.2019 378 118 72 19% 

01.04.2020 378 134 76 20,1% 

01.11.2020 316 138 78 24,6% 

Розподіл (ранжування) учнів за нозологіями (нозологічними формами / розділами 

патології) станом на 01.11.2020: 

№ 

з/п 

Нозологічні форми Кількість 

учнів 

% від 

кількості 

учнів за інд. 

ф. 

Місце 

1. Розлади психіки і поведінки 38 28% 1 

2. Хвороби нервової системи  31 23% 2 

3. Порушення опорно-рухового апарату 22 16% 3 

4. Захворювання ендокринної системи 16 12% 4 

5. Соматичні хвороби – захворювання серця, 

доброякісні та злоякісні новоутворення, 

захворювання крові 

10 7% 5 

6. Генетична аномалія (синдром Дауна), 

хромосомна аномалія 

5 4% 6 
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7. Порушення дихальної системи 4 3% 7 

8. Вади слуху 3 2% 8 

9. Порушення мовлення 2 1% 9 

10. Захворювання сечо-видільної системи 2 1% 9 

11. Порушення імунної системи 2 1% 9 

12. Наслідки травми 2 1% 9 

13. Порушення травлення 1 1% 9 

Всього: 138 100  

Як бачимо, серед 138 учнів, охоплених педагогічним патронажем, найбільше учнів 

– 38 (23%) та 31 (23%) –  з розладами психіки і поведінки, нервовими захворюваннями: 

гіперактивність та дефіцит уваги, порушення поведінки, аутизм, епілепсія, емоційна 

неадекватність, соціальна дезадаптація – дитяча шизофренія, тощо. 

Станом на 01.11.2020 забезпечують педагогічний патронаж учнів 29 вчителів. 

Щорічно (у січні та вересні 2020 року) Управлінням освіти аналізується стан 

залучення до навчання в ЗЗСО району дітей з інвалідністю, які пересуваються на 

візках. 

Моніторинг цього питання свідчить: 

Станом на: Загальна кількість 

дітей з інвалідністю, 

які пересуваються на 

візках, у ЗЗСО району 

Форма навчання: 

індивідуальна загальна 

(групова) 

інклюзивна 

лютий 2016 року 8 3 1 4 

серпень 2016 року 12 5 1 6 

січень 2017 року 14 7 1 6 

вересень 2017 року 12 5 1 6 

січень 2018 року 13 6 1 6 

жовтень 2018 року 12 5 1 6 

січень 2019 року 12 5 1 6 

жовтень 2019 року 14 6 1 7 

січень 2020 року 14 6 1 7 

вересень 2020 року 14 5 1 8 

У ЗДО району таких дітей станом на: 

- січень 2019 року – не було; 

- жовтень 2019 року – 2 (ЗДО №№124, 454); 

- січень 2020 року – 2 (ЗДО №№124, 454). 

- вересень 2020 року – 4 (ЗДО №№124, 336, 367, 454). 

Усього таких дітей в районі станом на вересень 2020 року – 18 осіб (14 у ЗЗСО та 4 у 

ЗДО): 

Район міста Форма навчання: Клас 

навчання / 

група 

виховання 

Назва 

ЗЗСО / ЗДО 

(скорочено) 

Наявність у 

ЗЗСО / ЗДО 

пандусу, 

спеціальної 

туалетної 

кімнати, 

кнопки 

виклику 

персоналу та / 

або інше 

ін
д
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Московський +     11-А ХЗОШ №19 у наявності 
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кнопка виклику 

персоналу. 

пандус 

Московський +     2-Б ХЗОШ №42 у наявності 

кнопка виклику 

персоналу 
Московський +     7-Б 

Московський +     2-А ХЗОШ №111 у наявності 

кнопка виклику 

персоналу 

Московський   +   1-В ХЗОШ №124 у наявності 

кнопка виклику 

персоналу, 2 

пандуси, 3 

спеціальні 

туалетні кімнати, 

функціонує 

підйомник (до 

столової та х 1-го 

на 4-й поверхи) 

Московський   +   3-А 

Московський   +   5-А 

Московський   +   5-А 

Московський   +   5-В 

Московський   +   5-В 

Московський   +   8-А 

Московський   +   7-В ХЗОШ № 128 у наявності 

кнопка виклику 

персоналу, 

пандус, 

спеціальна 

туалетна кімната 

Московський +     1-А ХЗОШ №138 немає 

Московський  +    9-А ХПЗОШ 

«Лєствіца» 

у наявності 

пандус 

По ЗЗСО 5 1 8 0 0    

Московський   +   група №3 

старший 

дошкільний 

вік 

ЗДО №124 немає 

Московський   +   група №1 

ранній 

дошкільний 

вік 

ЗДО №336 у наявності 

кнопка виклику 

персоналу 

Московський   +   група №3 

середній 

дошкільний 

вік 

ЗДО №367 у наявності 

кнопка виклику 

персоналу 

Московський   +   група №5 

старший 

дошкільний 

вік 

ЗДО №454 у наявності 

кнопка виклику 

персоналу 

По ЗДО 0 0 4 0 0    

По району 5 1 12 0 0    

 

З метою реалізації освітнього проєкту «Розвиток інклюзивної освіти в Харківській 

області», затвердженого рішенням колегії Департаменту науки і освіти Харківської 
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обласної державної адміністрації від 29.03.2017, завдань районного плану заходів щодо 

запровадження інклюзивного навчання з 2010 року в закладах освіти району 

впроваджується інклюзивне навчання, метою якого є реалізація права дітей з особливими 

освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізація та інтеграція у 

суспільство, залучення сім’ї до участі в освітньому процесі дитини. 

Так, станом на 10.12.2020 у ЗДО №28, 39, 97, 124, 336, 367, 440, 454 функціонує 13 

інклюзивних груп, в яких виховується 30 дітей з особливими освітніми потребами. 

Динаміка розвитку мережі інклюзивних груп та кількості дітей у них: 

Рік Кількість інклюзивних груп Кількість дітей з ООП в них 

2018 3 6 

2019 10 21 

2020 13 30 

Аналіз показує, що кількість інклюзивних груп в ЗДО у 2018 році складала 0,7% від 

загальної кількості груп, у 2019 році вона зросла до 2,5%, а у 2020 році – до 3,3%. 

Впродовж 2020 року всі групи оснащувались необхідними методичними 

матеріалами відповідно до нозологій дітей. Управлінням освіти було придбано м’які 

модулі «Паровозик», «Пароплав», сухі басейни, біг-борди «БізіДомик», розвиваючі 

комплекти для індивідуальних занять «Нумікон», «Дари Фребеля» тощо; кожен заклад 

оснащено ресурсною кімнатою. Таке спрямування спеціально організованого освітнього 

простору дозволяє кожній дитині реалізувати своє право на освіту, максимально розкрити 

освітній і особистісний потенціал і подолати бар'єри у соціалізації. 

Рішенням виконавчого комітету Харківської міської ради від 23.09.2020 №558 

затверджено мережу ЗЗСО району з інклюзивним навчанням на 2020/2021 н.р.: 

 

№ з/п ЗЗСО Класів Учнів з ООП 

1. 8 1 1 

2. 19 4 7 

3. 25 1 2 

4. 31 4 7 

5. 56 1 2 

6. 58 6 9 

7. 97 6 8 

8. 124 9 15 

9. 128 2 2 

10. 138 3 5 

11. 139 1 1 

12. 167 2 3 

13. 177 1 1 

Всього: 41 63 

 

Аналіз мережі інклюзивних класів свідчить: 

1. Учні 1-4-х класів складають 79% від загальної кількості дітей з ООП, учнів 5-9-х класів 

– 21% від загальної кількості дітей з ООП, у 10-11-х класах такі діти відсутні. 

2. Учні 1-х класів складають 21% від загальної кількості дітей з ООП у районі 

(аналогічно, по місту Харкову – 20%). 

Висновок: основна частина дітей з ООП в інклюзивних класах – учні початкової 

школи. 
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Тобто, кількість дітей в інклюзивних класах ЗЗСО району (24%) найбільша по м. 

Харкову (на 2-му місці – Новобаварський район – 21%). 

Динаміка розвитку мережі інклюзивних шкіл у Московському районі: 

Рік ЗЗСО Кількість ЗЗСО Динаміка 

2010-2016 №124 1 Стабільна, без змін 

2017 №124 + 31, 138 3 Зростання на 2 

2018 №31, 124, 138 + 19, 56, 97 6 Зростання на 3 

2019 №19, 31, 56, 97, 124, 138 + 8, 25, 58, 

128, 139, 167, 177 

13 Зростання на 7 

2020 №8, 19, 25, 31, 56, 58, 97, 124, 128, 138, 

139, 167, 177 

13 Стабільна, без змін 

 

 
 

Динаміка розвитку мережі інклюзивних класів та кількості дітей у них: 

Рік Кількість інклюзивних класів Кількість дітей з ООП в них 

2017 10 12 

2018 16 24 

2019 29 40 

2020 41 63 

Аналогічно на діаграмі: 

1 1 1 1 1 1 1
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Аналіз показує, що в районі: 

1. За період з 2017 по 2020 рік: 

- кількість інклюзивних класів зросла на 310%; 

- кількість дітей з ООП в інклюзивних класах зросла на 425%. 

2. Порівняно з минулим роком: 

- кількість інклюзивних класів зросла на 41%; 

- кількість дітей з ООП в інклюзивних класах зросла на 57,5%. 

Перша інклюзивна школа в районі – ХЗОШ №124. У ній з вересня 2010 року і по 

теперішній час впроваджується інклюзивне навчання дітей з інвалідністю (порушення 

опорно-рухового апарату), що сприяє більш якісному включенню цих дітей в освітній 

процес. З 2010/2011 н.р. ця школа стала другою в Україні школою рівних можливостей 

(перша – у місті Біла Церква). 

З 2010 року ХЗОШ №124 активно співпрацює з Харківською міською громадською 

організацією інвалідів «Креавіта», яку очолює О.В.Шингарьова, член виконкому 

Харківської міської ради. 

Для організації інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у 

ЗОШ №124 створені відповідні умови: 

- безперешкодний доступ до території закладу освіти, архітектурна доступність шкільних 

приміщень, зокрема, для дітей з вадами опорно-рухового апарату, в тому числі для дітей, 

які пересуваються на візках: встановлено ліфт, який об’єднує чотири поверхи і дає 

можливість дітям з інвалідністю відвідувати заняття у всіх шкільних кабінет, та 

підйомник до їдальні, збудовано пандус біля входу до школи, облаштовані туалетні 

кімнати на першому, другому та третьому поверхах, встановлено поруччя на сходах до 

їдальні; у навчальних кабінетах передбачено додатковий простір для пересування дітей-

візочників та спеціальні парти; влітку 2016 року збудовано ще один пандус на вулиці для 

спуску до реконструйованого стадіону на території закладу освіти; 

- школа забезпечена необхідними навчально-методичними посібниками, наочно-

дидактичними та технічними засобами навчання, реабілітаційним обладнанням тощо; 

- співпрацює з фахівцями Інклюзивно-ресурсного центру (ІРЦ) для надання спеціальних 

послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей; 

- налагоджено позитивний клімат у шкільному середовищі; 

- організовано підвезення дітей-візочників до школи й додому на спеціальних автобусах 

«ІНВАТАКСІ», кількість яких з 2016/2017 н.р. збільшено до 2-х; 

- організовано безкоштовне харчування дітей з особливими освітніми потребами в 

інклюзивних класах; 

- з 2017/2018 н.р. введено додаткові посади вчителя-дефектолога, вчителя-реабілітолога, 

асистента вчителя, практичного психолога тощо. 
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З 2016/2017 н.р. у ХЗОШ №124 розпочалася і продовжується на цей час реалізація 

нового проекту «Інклюзія», розробленого адміністрацією під керівництвом працівників 

Управління освіти, метою якого є забезпечення гарантованого державою права на 

здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами у середовищі здорових 

однолітків, створення максимально сприятливих умов для розумового, емоційного, 

естетичного розвитку дитини з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей і 

збережених розумових й фізичних здібностей в процесі творчої діяльності, формування 

гуманного ставлення суспільства до людей з обмеженими можливостями, адаптація в 

звичайне життя, соціум. 

В усіх ЗЗСО з класами з інклюзивним навчанням організовано безкоштовне 

харчування дітей з особливими освітніми потребами, введено посади асистентів вчителів; 

додатково – вихователів інклюзивних ГПД введено у ЗЗСО №19, 25, 31, 124: з дітьми 

працюють логопеди, практичні психологи, вчителі-дефектологи тощо. 

Для організації якісного інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми 

потребами у ЗЗСО №19, 31, 58, 97, 124, 138, 139, 167 обладнано ресурсні кімнати. 

У 2020 році виділено субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (для обладнання 

інклюзивних шкіл), за рахунок якої поповнено матеріальну базу ЗЗСО з інклюзивними 

класами засобами технічного навчання, спеціальними засобами корекції, методичною 

літературою, дидактичними матеріалами тощо. 

В школах з класами з інклюзивним навчанням особлива увага приділяється 

організації освітнього процесу: всі вчителі, які працюють у інклюзивних класах  

проходять навчання в КВНЗ «ХАНО» та на електронному порталі EdEra (студія онлайн-

освіти). Вчителі шкіл, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, 

застосовують особистісно-орієнтовані методи навчання та стимулюючу систему 

оцінювання навчальних досягнень учнів, організують освітній процес з урахуванням 

індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. На 

виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 №588 «Про внесення 

змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах» складено індивідуальні програми розвитку дітей з особливими освітніми 

потребами. Налагоджена співпраця з батьками, які беруть активну участь у вихованні 

дітей. У кожному закладі створено команди психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Проводиться робота щодо популяризації інклюзивної освіти серед батьківської 

громадськості в закладах освіти району, у тому числі й через засідання районної 

Батьківської ради, на яких презентується досвід роботи шкіл з інклюзивними класами. 

Підвищенню професійної майстерності педагогів шкіл щодо роботи з дітьми з 

особливостями психофізичного розвитку, вивченню науково-методичних засад 

впровадження інклюзивного навчання сприяє участь у семінарах, форумах, методичних 

нарадах тощо. ХЗОШ №124 постійно презентує досвід своєї роботи гостям м. Харкова. 

У 2020 році закладам освіти району систематично надсилалися, а також 

розміщувалися на сайті Управління освіти, де створено спеціальну сторінку щодо 

впровадження інклюзивної освіти, нові нормативні документи з цього питання. У серпні 

2020 року було проведено он-лайн консультацію для директорів 13 інклюзивних шкіл та 

їх заступників у спеціальному чаті «Інклюзія». 

Управлінням освіти доведено до закладів освіти району лист Міністерства освіти і 

науки України від 31.08.2020 №1/9-495 «Щодо організації навчання осіб з особливими 

потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 н.р.», а також інформаційний 

посібник «Новий освітній простір. Безбар’єрність», підготовлений Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 
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Впроваджується лист Міністерства освіти і науки України від 05.04.2019 №1/9-223 

«Щодо забезпечення доступності закладів освіти для осіб з особливими освітніми 

потребами», а також ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», затверджені 

наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 30.11.2018 за №327. 

У 2020 році з метою забезпечення вільного доступу людей з обмеженими фізичними 

можливостями до будівель закладів освіти району за бюджетні кошти встановлено пандус 

у ЗДО №124, обладнано спеціальні туалетні кімнати у ЗОШ №128 та ЗДО №39. 

З метою забезпечення доступності для осіб з інвалідністю та інших осіб з 

обмеженими фізичними можливостями до закладів освіти району на цей час засобами 

безперешкодного доступу забезпечені: 

- кнопками виклику – всі заклади освіти; 

- мініпандусами – ЗЗСО №19, 103; 

- пандусами – ЗЗСО №№23, 58, 124, 128, 143, ПЗОШ «Лєствіца», ЗДО №№70, 100, 124, 

126, 206, 282, ЦПО «Мрія»; 

- вільний доступ мають берегова база ХДЮКМ та до першого поверху – ЗДО №№84 та 

292; 

- ліфтом – ХЗОШ №124; 

- підіймальною платформою у шкільній їдальні – ХЗОШ №124; 

- пандусом для спуску до шкільного стадіону – ХЗОШ №124; 

- похилим підйомником на 1-3 поверхи – гімназія №23; 

- спеціальними туалетними кімнатами – ЗЗСО №№23, 124, 128, ЗДО №39, ЗПО «Мрія»; 

- альтернативними вказчиками на вході до будівлі – ЗДО №174; 

- контрастними обмежувальними смугами на сходах по краю першої та останньої 

сходинки для дітей з порушенням зору – ЗДО №12. 

Приміщення Управління освіти з 2018 року обладнано пандусом, встановлено 

кнопку виклику, облаштовано спеціальну туалетну кімнату для осіб з обмеженими 

фізичними можливостями, розширено дверні прорізи до 90 см для вільного доступу осіб 

на візках. 

Всі ці заходи здійснено з метою реалізації освітнього проєкту «Розвиток 

інклюзивної освіти в Харківській області», затвердженого рішенням колегії Департаменту 

науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 29.03.2017. 

Окрім цього, 23.10.2020 у ЗДО №39 відбулося відкриття реконструйованих басейну 

та спортивної зали. Осучаснення і відновлення роботи басейну, спортивної зали стали 

можливими завдяки цільовій соціальній програмі розвитку фізичної культури і спорту м. 

Харкова на 2017-2020 роки. Ремонтні роботи проводилися поетапно та здійснювались за 

рахунок коштів бюджету м. Харкова. Під час реконструкції в басейні облаштовано 

спеціальну душову для дітей з обмеженими фізичними можливостями, розширено дверні 

прорізи до 90 см  для вільного доступу вихованців, які пересуваються на візках. Введення 

в дію даних спортивних об’єктів дає можливість організовувати діяльність з  дітьми на 

більш якісному і змістовному рівні, що сприяє розвитку  фізично-оздоровчого напрямку, 

за яким працює ЗДО. 

 

Охоплення гуртковою роботою 

Управлінням освіти проаналізовано стан охоплення гуртковою роботою як в 

ЗЗСО, так і в ЗПО дітей пільгового контингенту, надано відповідні доручення 

адміністраціям закладів освіти району. 

Аналіз показує, що завдяки вжитим Управлінням освіти та ЗЗСО району заходам 

відсоток охоплення гуртковою роботою дітей цієї категорії протягом 2020 року у 

порівнянні з минулим роком залишається стабільно високим: 
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% 

охоплення 

дітей даної 

категорії 

позашкільно

ю освітою 

Кількість 

дітей-сиріт 

та дітей, 

позбавлених 

батьківськог

о піклування 

Кількість 

дітей з 

багатодіт

- 

них  

родин 

Кількість дітей 

працівників 

правоохоронних 

органів, 

військовослужб

ов- 

ців, шахтарів, 

журналістів, які 

загинули під час 

виконання 

службових 

обов'язків 

Кількість 

дітей 

інших 

пільгових 

категорій: 

діти з 

неповних 

сімей (ст. 

135, 

напівсиро

ти); діти з 

малозабез

пече-них 

сімей; 

діти, 

батьки 

яких є 

учасника

ми 

бойових 

дій в зоні 

АТО / 

ООС 

Кількість 

дітей з 

інвалідніст

ю 

Кількість 

дітей, які 

постражд

а-ли 

внаслідок 

аварії на 

ЧАЕС 

Р
а

зо
м

 

25.01.2016 
100% 100% 100% 97% 94% 99% 

98

% 

27.09.2016 
100% 99% 100% 97% 93% 98% 

98

% 

26.01.2017 
100% 98% 100% 98% 93% 97% 

98

% 

20.09.2017 
100% 96% 100% 95% 87% 99% 

95

% 

25.01.2018 
100% 98% 100% 98% 87% 100% 

97

% 

17.09.2018 
100% 97% 90% 99% 92% 100% 

98

% 

30.01.2019 
100% 98% 100% 91% 99% 98% 

97

% 

30.09.2019 
96% 99% 100% 99% 94% 100% 

99

% 

30.01.2020 
100% 99% 100% 97% 90% 100% 

98

% 

18.09.2020 
100% 99% 100% 97% 98% 100% 

98

% 

 

 

 

Інформація про охоплення позашкільною освітою дітей пільгових категорій станом 

18.09.2020 виглядає наступним чином: 
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Заклади позашкільної 

освіти 

Діти-сироти 

та діти, 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

Діти з 

багатодітних 

родин 

Діти, батьки 

яких загинули 

під час 

виконання 

службових 

обов’язків 

Діти 

з інвалідністю 

Діти, які 

постраждал

и внаслідок 

аварії на 

ЧАЕС 

Діти інших 

пільгових 

категорій: діти з 

неповних сімей 

(стаття 135 СКУ, 

напівсироти); 

діти з 

малозабезпечених 

сімей; діти, 

батьки яких є 

учасниками 

бойових дій в зоні 

АТО / ООС 

Р
а

зо
м

: 

З
а

г
.к

іл
-т

ь
д
іт

ей
 

К
іл

-

т
ь

о
х
о
п

л
е
н

и
х
 

З
а

г
.к

іл
-т

ь
д
іт

ей
 

К
іл

-

т
ь

о
х
о
п

л
е
н

и
х
 

З
а

г
.к

іл
-т

ь
д
іт

ей
 

К
іл

-

т
ь

о
х
о
п

л
е
н

и
х
 

З
а

г
.к

іл
-т

ь
д
іт

ей
 

К
іл

-

т
ь

о
х
о
п

л
е
н

и
х
 

З
а

г
.к

іл
-т

ь
д
іт

ей
 

К
іл

-

т
ь

о
х
о
п

л
е
н

и
х
 

З
а

г
.к

іл
-т

ь
д
іт

ей
 

К
іл

-

т
ь

о
х
о
п

л
е
н

и
х
 

Дитячо-

юнацькі 

спортивн
ішколи 

ДЮСШ 
№4 

143 

3 

1254 

37 

12 

1 

303 

13 

110 

5 

2178 

62 

436 

ДЮСШ 
№13 

5 60 0 5 5 88 

ДЮСШ 

інших 
районів 

міста / 

області 

4 46 1 7 4 90 

Станції 

юних 
техніків / 

Центри 

позашкіл
ьної 

освіти 

ЦПО 
«МРІЯ» 

(колишній 

СЮТ №5 
Московськ

ого 

району) 

10 37 2 12 5 86 

184 

СЮТ / 
ЦПО 

інших 

районів 
міста / 

області 

0 1 0 8 0 23 

Станції 

юних 
натуралі

стів 

 

0 0 0 0 0 7 7 

Центри 

туризму 
та 

краєзнав
ства 

Харківська 

обласна 
станція 

туристів 

2 4 0 1 0 13 20 

Центри, 
будинки 

дитячої 

та 
юнацько

ї 

творчост
і 

Харківськи

й міський 

Палац 

дитячої та 

юнацької 

творчості 
(пр. 

Тракторо-

будівників, 
55) 

11 132 0 31 14 224 

588 

Харківськи

й обласний 
Палац 

дитячої та 

юнацької 
творчості 

(вул. 

Сумська) 

1 17 0 5 4 88 
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Центр 

дитячої 

творчості 

Київського 

району (ст. 

метро 
«Студентс

ька») й 

інші 
центри та 

будинки 

ДЮТ 

0 7 0 6 0 48 

Інші 
заклади 

позашкіл
ьної 

освіти 

(музична 
школа, 

школа 

ім. 
Рєпіна, 

танцюва

льний та 
інші 

гуртки 

при 
ЗЗСО, 

клуби за 

місцем 
прожива

ння, 

клуб 
моряків 

та інші) 

Музична 
школа 5 72 0 6 6 74 

2695 

Художня 
школа 3 37 0 7 2 80 

Школа ім. 

Рєпіна 0 7 0 1 2 21 

Танцюваль

ний та інші 

гуртки при 
ЗЗСО 

52 361 2 79 29 547 

Клуб за 

місцем 
проживанн

я 

4 68 0 23 6 147 

Клуб юних 

моряків 5 22 1 2 0 37 

Інші 

заклади 38 339 5 90 28 487 

Усього:   143   1247   12   296   110   2122 3930 

% від заг. кіл-ті:   
100

% 
  99%   100%   98%   

100

% 
  97% 98% 

 

Працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

 

На виконання Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 №226 

«Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 

забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» питання 

подальшого навчання та працевлаштування випускників 9-х та 11 (12)-х класів з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, знаходиться під постійним 

контролем Управління освіти. 

Так, у 2019/2020 н.р., серед випускників 9-х класів нараховувалося 19 осіб з числа 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (у минулому році теж 19), 

серед випускників 11 (12)-х класів – 10 (12 у минулому році). 

Як свідчать інформації ЗЗСО району, протягом року соціальними педагогами з 

дітьми даної категорії проводилася профорієнтаційна робота, їх опікунам роз’яснювалися 

правила вступу до ЗВО, дітям надавалася консультативна допомога в отриманні 

паспортів, реєстрації на ЗНО-2020 тощо. 

10 випускників 11 (12)-х класів ЗЗСО району, які перебувають під опікою/ 

піклуванням, отримали в червні 2020 року одноразову грошову матеріальну допомогу 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 №823 (зі змінами та 

доповненнями). 
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 Упродовж червня-серпня 2020 року адміністрації ЗЗСО району тримали під 

контролем питання подальшого працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, з числа випускників 9-х та 11 (12)-х класів, та інформували 

Управління освіти. Станом на 21.09.2020 довідки, що підтверджують подальше 

працевлаштування дітей даної категорії, надали всі ЗЗСО району. 

 Таким чином, інформація про подальше навчання та працевлаштування дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, з числа випускників 2020 року виглядає 

так: 

Закінчили 11 (12)-ті класи: 

 

Всього 

дітей-сиріт 

та дітей, 

позбавлених 

батьківськог

о піклування 

Продовжують навчання Праце- 

влашто- 

вані 

Не 

влашто-

вані 

Інше 

(відпус

тка по 

догляд

у за 

дитино

ю) 

ЗВО 

ІІІ-ІV 

р. акр. 

ЗВО 

І-ІІ р. 

акр. 

ЗПТО Курси 

Разом: 10 7 1 2 - - - - 

З 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, випускників 11 

(12)-х класів: 

1. Навчаються у: 

- ЗПТО та ЗВО І-ІІ рівнів акредитації (коледжах, ліцеях, технікумах) – 3 (у минулому році 

теж 3) – 30%; 

- ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації (академіях, інститутах, університетах) – 7 (у минулому році 

– 9) – 70%. 

2. Працюють – 0 (у минулому році 0) – 0%. 

3. Знаходяться у відпустці по догляду за дитиною – 0 (у минулому році – 0) – 0%. 

 

 
 

Таким чином, 100% випускників 11 (12)-х класів з числа дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, продовжують навчання (у минулому році також 

100%). 

Закінчили 9-ті класи: 

 

Всього дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

Продовжують навчання Не 

навчаються  

(причина) 
10 кл. 

ЗЗСО 

ЗПТО ЗВО 

І-ІІ 

акр. 

Курси Вечірня 

школа 

Інше  

100% 100% 100% 100% 100%

0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
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120%
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працюють

декретна відпустка
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Разом: 19 7 3 9 - - - - 

 

З 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є 

випускниками 9-х класів, навчаються у: 

- ЗПТО та ЗВО І-ІІ рівнів акредитації (коледжах, ліцеях, технікумах) – 12 (у минулому 

році – 5) – 63%; 

- 10 класах ЗЗСО – 7 (у минулому році 10) – 37%; 

- вечірній школі – 0 (у минулому році – 4) – 0%. 

 

 
 

Таким чином 100% випускників 9-х класів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, продовжують навчання, як і у минулому році. 

 

Дотримання прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

 

Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 

перебувають на обліку у закладах освіти району, (станом на 10.12.2020) – 167 осіб. Із них: 

- біологічних сиріт – 68, 

- соціальних сиріт –  99. 

Із них навчаються: 

- у ЗДО – 17, 

- у ЗЗСО – 150. 

Відповідними службами здійснюються виплати на дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування: діти отримують допомогу по опіці, допомогу як 

вихованці прийомних сімей, аліменти, пенсію по втраті годувальника тощо. 

Всього дітей, які отримують допомогу 167 чоловік. Із них: 

- кількість дітей, які отримують допомогу по опіці – 166 чоловік (окрім 1 дитини ХСШ 

№156, яка отримує лише пенсію по втраті годувальника); 

- кількість дітей, які отримують допомогу, як вихованці ДБСТ – 0 чол.; 

- кількість дітей, які отримують допомогу, як вихованці прийомних сімей (ПС) – 1 чол.; 

- кількість дітей, які отримують аліменти – 4 чол.; 

- кількість дітей, які отримують пенсію по втраті годувальника – 19 чол.; 

- кількість дітей, які не отримують жодного виду державної допомоги – 2 чол. 

Щороку аналізуються звіти опікунів, подається до ССД інформація про стан 

виховання та утримання дітей цієї категорії. 

У закладах освіти району аналізується стан дотримання житлових та майнових 

прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: 

- кількість дітей, за якими закріплено житло – 127 чол.; 
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- кількість дітей, за якими закріплено майно – 9 чол. 

Всі учні цієї категорії забезпечені Єдиними квитками. 

 

Діти внутрішньо переміщених осіб 

 

Під особливою увагою у закладах освіти району перебувають діти 

внутрішньопереміщених осіб із зони АТО / ООС. Динаміка змін кількісного складу таких 

дітей протягом останніх років наступна: 

 

Дата Діти внутрішньопереміщених осіб: 

у ЗЗСО у ЗДО 

30.05.2016 713 306 

08.12.2016 685 303 

25.05.2017 700 320 

07.09.2017 655 277 

07.12.2017 756 295 

25.05.2018 758 307 

05.09.2018 767 278 

01.12.2018 782 290 

01.03.2019 790 294 

31.05.2019 793 307 

05.09.2019 760 241 

10.12.2019 776 271 

10.03.2020 775 290 

10.09.2020 638 253 

10.12.2020 666 277 

 

 
 

53 дитини із родин внутрішньо переміщених осіб були запрошені 18.12.2020 та 

21.12.2020 на районні (міські) Новорічні свята, що відбулися на базі Харківського Палацу 

дитячої та юнацької творчості (далі – ХПДтаЮТ), де отримали солодкі новорічні 

подарунки. 

Діти учасників бойових дій в зоні АТО / ООС 

Під особливою увагою у закладах освіти району перебувають також діти 

учасників бойових дій в зоні АТО/ООС (642 особи) й діти загиблих 

військовослужбовців (15 осіб). 

Моніторинг кількості дітей цієї категорії: 
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Дата Діти учасників бойових дій в зоні АТО / ООС у: 

ЗЗСО ЗДО 

28.09.2017 138 80 

15.11.2017 158 99 

27.12.2017 168 104 

18.05.2018 258 154 

05.09.2018 282 158 

01.12.2018 305 183 

31.05.2019 312 200 

05.09.2019 360 193 

10.12.2019 380 211 

10.03.2020 384 218 

10.09.2020 403 208 

10.12.2020 410 232 

 

Аналіз цього питання свідчить, що на кінець 2020 року кількість дітей цієї категорії 

у ЗЗСО зросла на 6,8%, у ЗДО – на 6,4 %. 

Найбільше таких дітей у: 

- ЗЗСО №№3, 8, 19, 23, 31, 43, 56, 97, 98, 103, 122, 124, 128, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 

144, 156, 167 (від 10 до 28); 

- ЗДО №№28, 58, 79, 117, 168, 270, 292, 317, 336, 363, 440, 454 (від 8 до 14). 

Діти цієї категорії були залучені до районних та міських святкових новорічних 

заходів. Так, 18.12.2020 та 21.12.2020 у районних (міських) святах на базі ХМПДтаЮТ 

брали участь: 

Діти військовослужбовців і працівників органів 

внутрішніх справ, які загинули під час виконання 

службових обов’язків 

7 

Діти, батьки яких були шахтарями і загинули 0 

Діти учасників бойових дій в зоні АТО / ООС 132 

Крім того, з січня 2018 року організовано безкоштовне харчування дітей учасників 

бойових дій в зоні АТО/ООС на підставі відповідного рішення Харківської міської ради. 

 

Святкові заходи для дітей пільгових категорій, надання гуманітарної 

допомоги, благодійні акції 

 

Упродовж 2020 року проводилися зустрічі, святкування, урочисті заходи тощо, 

під час яких відбулися відзначення, привітання дітей пільгового контингенту, надання 

їм  гуманітарної допомоги. 

У закладах освіти району відбулося урочисте вручення подарунків від Харківської 

міської ради  учням 1-4-х класів та малюків. 

До Дня Святого Миколая та свята Нового року 141 учень 1-11-х класів з числа дітей 

пільгового контингенту ЗЗСО району отримали солодкі новорічні подарунки за рахунок 

фонду загального обов’язкового навчання ЗЗСО району на загальну суму 20515,50 грн. 

Під час святкування зустрічі Нового 2021 року, Різдвяних свят та відпочинку дітей 

у дні зимових шкільних канікул: 

- 18.12.2020 на базі ХПДтаЮТ проведено районне (міське) свято до Дня Святого 

Миколая для 120 дітей пільгового контингенту (1-2 класи) з врученням подарунків від 

Харківської міської ради; 
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- 21.12.2020 на базі ХПДтаЮТ проведено районне (міське) Новорічне свято для 280 

дітей пільгового контингенту 3-6-х класів з переглядом вистави «У пошуках чарівної 

зірки» й врученням подарунків від Харківської міської ради; 

- на святковій виставі, підготовленій педагогічним колективом і вихованцями ЦПО 

«Мрія», були присутні діти пільгових категорій (ЗЗСО №№25, 139, 140, 142), учні з 

особливими освітніми потребами (ЗЗСО №№19, 25, 31, 56, 58, 97, 139, 167), а також 

школярі інтернатних установ, розташованих на території Московського району 

(Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів для дітей з вадами 

розумового розвитку №3, Харківська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів №14 

Харківської міської ради). 

Управлінням освіти вживаються інші заходи щодо заохочування і підтримки 

благодійницької діяльності щодо дітей облікових категорій. 

У 2020 році робота районної організації учнівського самоврядування 

відповідала вимогам часу, розрахована на різні вікові групи й мала різноманітний формат 

проведення. 

Так, упродовж 2020 року, бажаючі школярі, в тому числі і діти пільгових категорій, 

залучались до проведення: 

- звітно-виборчої конференції ХМОУС та засідань районної/міської Координаційної 

ради «Нове покоління»/«Лідер»; 

- учнівського форуму «Велика рада старшокласників», в локаціях, передбачених його 

програмою,  працювали ЗЗСО №№3, 31, 43, 122, 138 – «Школа розвитку «Мер міста», 

ЗЗСО №№3, 25, 30, 31, 56, 98, 111, 128, 139, 156 – «Школа розвитку «Шкільні 

омбудсмени», ЗЗСО №№31, 98, 141, 156 – «Школа розвитку «Юні миротворці», ЗЗСО 

№№8, 97, 140, 143, 167 – «Лідери шкільних євроклубів»; 

- засідання Прес-центру дитячо-юнацької організації «Нове покоління» за темою 

«Робота шкільних ЗМІ в рамках діяльності району» на базі ХЗОШ №103. 

Члени-учасники учнівського самоврядування презентували чергові випуски міської 

учнівської газети «Шкільний Харків» та районної – «Нове покоління». До надання 

матеріалів долучились для випуску міської газети – ЗЗСО №№8, 25, 42, 43, 58, 64, 84, 103, 

111, 124, 138, 140, 141, 156, районної – ЗЗСО №№19, 23, 30, 122, 143, 123, 144 (декілька 

статей надійшло від ЗЗСО №42, 43, 141, 144). 

Декілька років поспіль діти пільгових категорій є лідерами шкільних дитячих 

організацій учнівського самоврядування у ЗЗСО району та популяризують його роботу 

через участь: 

- в школах розвитку – «Школа мера» («Start Up School») (ЗЗСО №№3, 31, 43, 122, 138, 

167); «Юний інспектор з безпеки» (ЗЗСО №№3, 25, 43, 144, 156); «Урбаністичні 

європейські студії» (ЗЗСО №№3, 25, 42, 43, 64, 84, 122, 123, 139, 140, 142, 156); 

«Соціологічна майстерня старшокласника» (ЗЗСО №№8, 42, 84, 97, 123, 140, 143); «Юний 

інспектор з безпеки» (ЗЗСО №№3, 25, 43, 144, 156); «Школа юного омбудсмена» (ЗЗСО 

№№30, 31, 56, 58, 98, 111, 128, 139); «Школи лідерів» (ЗЗСО №№3, 19, 25, 30, 31, 97, 103, 

111, 122, 124, 128, 138, 167); «Школа журналістики» (ЗЗСО №№143, 141); 

- проєкті «Платформа шкільного розвитку» (ЗЗСО №№141, 143, 144); 

- у конкурсі «Учень року-2020» переможці районного туру - учні 10-11 класів в 

номінаціях – «Лідер року» (ЗЗСО №№31, 124, 141, 144), «Інтелектуал року» (ЗЗСО №№3, 

139, 141, 143, 144, 156), «Творча особистість року» (ЗЗСО №№30, 42, 43, 138, 139, 141, 

142), «Спортсмен року» (ЗЗСО №№23, 31, 43, 122, 124, 128, 144, 167); лідери-фіналісти 

районного туру (учніс ЗЗСО №№3, 31, 43, 138) стали учасниками міського туру. 

У І (районному) турі конкурсу учнівських громадських ініціатив «Марафон 

унікальних справ ХМОУС» приймали участь учні  ЗЗСО №№3, 8, 19, 25, 56, 84, 98, 103, 

123, 156, 167, переможців якого – представників ЗЗСО №98 («Стоп шкільний терор!»), 103 
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(«Що приховує QR-код»), 167 («Казкотерапія») направлено на участь у наступному турі з 

реалізацією кращих соціально-значущих ініціатив школярів у міському масштабі. 

Доброю традицією стала співпраця ЗЗСО району з первинними ветеранськими 

організаціями. Цього навчального року в рамках учнівського самоврядування, за 

сприянням Ради ветеранів Московського району та підтримці Адміністрації Московського 

району Харківської міської ради було проведено низку спільних заходів під гаслом «Ми – 

нащадки переможців! Пам’ятаємо! Пишаємося!», присвячених 75-й річниці визволення 

від нацистських загарбників і 75-й річниці Перемоги у Другій Світовій війні. Організовано 

урочисту передачу символів естафети в ЗЗСО району за участі ветеранів, почесних гостей, 

творчих колективів тощо. Заходи естафети пам’яті пройшли у ЗЗСО №№3, 8, 19, 23, 30, 31, 

42, 43, 56, 58, 64, 97, 98, 103, 111, 122, 124, 128, 138, 140, 141, 144, 156, 167. 

Однак, у зв’язку зі складною  епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з 

метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) та враховуючи 

особливості освітнього процесу під час карантину, школярі долучалися до участі в 

дистанційних заходах шляхом використання різних засобів обміну інформацією із 

використанням відеоінструментів Skaype, Zoom тощо: 

- конференція до Дня миротворців (ЗЗСО №№3, 144, 156); 

- музично-танцювальна композиція «Діти Харкова – за мир!» (ХЗОШ №122); 

- он-лайн випуск книги «Мрії про Україну» (ЗЗСО №№8, 30, 33, 98, 122, 124, 139, 141, 

144, 177); 

- конкурс учнівських творів «Лист ветерану», віртуальна галерея малюнків на тему 

«Пам’ятаємо … Перемагаємо!» тощо (всі ЗЗСО району). 

Таким чином, проведена протягом 2020 року системна робота з питань соціального 

захисту дітей пільгових категорій сприяла створенню належних умов для дітей, які 

навчаються в закладах освіти району, забезпеченню їх соціального й правового захисту 

відповідно до державних вимог. Закладами освіти району подовжено спрямування своєї 

діяльності на подальшу педагогізацію соціально-освітнього середовища у закладі, 

мікрорайоні, районі та визначення та вирішення проблем й потреб дітей різних соціальних 

категорій. 

 

Правова освіта школярів, профілактика правопорушень, злочинності, насильства, 

булінгу, наркоманії та інших негативних проявів в учнівському середовищі 

 

Робота щодо профілактики правопорушень і злочинності у 2020 році проводилася 

згідно з Планом спільних заходів Управління освіти адміністрації Московського району 

Харківської міської ради зі Службою у справах дітей по Московському району 

Департаменту служб у справах дітей Харківської міської ради, сектором ювенальної 

превенції Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Харківській області, Центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді Московського 

району міста Харкова, Комунальним некомерційним підприємством «Міський шкірно-

венерологічний диспансер №2» Харківської міської ради, шкільними офіцерами поліції - 

інспекторами відділу зв’язків із громадськістю УПП в Харківській області ДПП, лікарями-

наркологами Московського наркокабінету КНП Харківської обласної ради «Обласний 

наркологічний диспансер» з попередження правопорушень, злочинності, насильства, 

булінгу, запобігання дитячій бездоглядності і жорстокому поводженню з дітьми, 

здійснення правоосвітницької роботи в закладах освіти з учнями та батьківською 

громадськістю, роботи з пропаганди здорового способу життя, попередження наркоманії, 

токсикоманії та СНІДу, розробленим Управлінням освіти, погодженим керівниками 

відповідних установ і затвердженим у встановленому порядку головою Адміністрації 

Московського району Харківської міської ради О.М.Товкуном 08.01.2020 року. 
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Районним Управлінням освіти спільно із закладами загальної середньої освіти 

реалізуються заходи, спрямовані на запобігання та профілактику злочинності, 

правопорушень, булінгу серед учнів закладів Московського району міста Харкова. 

Упродовж 2020 року Управлінням освіти здійснювались організаційні заходи з 

профілактики злочинності, правопорушень, булінгу та бездоглядності серед учнів: 

видавалися відповідні накази, питання розглядалися на нарадах директорів та їх 

заступників з виховної роботи, висвітлювалися на офіційному сайті РУО, до карантину 

проводилися рейди «Родина», було організовано співпрацю з ШОП, ССД, СЮП 

Московського ВП, ЦСССДМ, НК, ШВД №2, ГО «Фонд рятування дітей і підлітків від 

наркотиків», проводилися заходи щодо запобігання насильству та булінгу, протидії 

торгівлі людьми, акції «16 днів проти насильства» та «Молодь проти наркоманії та 

СНІДу», Тиждень права та тиждень «За здоровий спосіб життя», діяли у ЗЗСО Ради 

профілактики правопорушень, впроваджувалися проєкти «Шкільна медіація», «Правова 

корпорація ХМОУС», «Шкільний омбудсмен», систематично організовувалися районні 

«круглі столи» з профілактики негативних проявів в учнівському середовищі із 

залученням фахівці різних служб (під час карантину – он-лайн) тощо. Реалізується проєкт 

«Шкільний офіцер поліції».   

У ЗЗСО питання профілактики злочинності та правопорушень, проведення 

правоосвітницької роботи тощо розглядаються на засіданнях педагогічних рад, нарадах 

при директорі, на засіданнях: методичних об’єднань класних керівників, вчителів історії 

та правознавства, шкільних  Рад профілактики правопорушень. 

Станом на 07.12.2020 року на внутрішньошкільному обліку в закладах загальної 

середньої освіти знаходиться 31 учень девіантної поведінки.  

Найбільша кількість учнів цієї категорії навчається у: 

- ЗЗСО №128 – 6; 

- ЗЗСО № 84- 5; 

- ЗЗСО №138  –  4; 

- В(З)Ш №5 – 3; 

- ЗЗСО №№ 42, 64, 122, 139  – по 2; 

- ЗЗСО №№ 8, 19, 58, 98, 167– по 1. 

Немає цієї категорії учнів у ЗЗСО №№ 3, 23, 25, 30, 31, 33, 43, 56, 97, 103, 111, 123, 

124, 140, 141, 142, 143, 144, 156, 177, приватних закладах «Благовіст», «Лєствіца», 

«ПУШ», «Новатор. Свідома школа». 

Спостерігається позитивна динаміка змін кількості дітей девіантної поведінки на 

ВШО протягом 2020 року: 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

39 40 21 31 

Динаміка за останні роки: 
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 Наказами по ЗЗСО за учнями, які потребують особливої уваги у вихованні, схильні 

до правопорушень або невідвідування школи без поважних причин, закріплені наставники 

з числа педагогічних працівників, розроблені із залученням практичних психологів та 

соціальних педагогів та реалізуються індивідуальні плани роботи. 

Діти, які перебувають на внутрішньошкільному обліку, на обліку у відділі поліції та 

службі у справах дітей, залучені до занять у гуртках, секціях як у ЗЗСО, так і у клубах за 

місцем проживання, позашкільних закладах освіти з урахуванням їх нахилів та інтересів. 

Щоквартально проводилися взаємозвірки між РУО, закладами освіти, ССД, 

районною поліцією щодо учнів закладів освіти, які скоїли злочини та правопорушення, які 

перебувають на обліку в поліції, які стоять обліку у Службі у справах дітей. 

Так, згідно з актом взаємозвірки між Управлінням освіти та СЮП Московського 

відділу поліції Головного управління національної поліції в Харківській області від 

03.12.2020 року на обліку в цьому підрозділі поліції перебувають 2 учня ЗЗСО району: 

ХЗОШ №139 і В(З)Ш №5. Ще одна учениця  В(З)Ш №5 за скоєння злочину перебуває на 

обліку у Секторі ювенальної пробації м.Харкова. Таким чином, дітей на обліку у різних 

секторах поліції – 3. На початок 2020 року таких дітей було 6. 

Таким чином, спостерігається зменшення упродовж 2020 року кількості дітей, які 

перебували на обліку в секторі ювенальної превенції (та пробації), а саме: 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

6 6 4 3 

Динаміка за останні роки (станом на вересень щорічно): 

 Під час взаємозвірок упродовж 2020 року від Московського відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла інформація 

про постановку на облік за скоєння злочинів 2-х учнів, а саме: 
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1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

ХВ(З)Ш № 5 – 1 учень - ст. 

125 ч.2 ККУ 

- - ХЗОШ №139 – 1 учень - 

ст.296 ч.1 ККУ (передано під 

надзор батькам) 

Для порівняння: у 2019 році – 3 учня, у 2018 році -  2 школяра. 

Здійснюється аналіз кількості неповнолітніх, які перебувають на профілактичному 

чи диспансерному обліку в медичних установах за вживання алкогольних, психотропних 

та наркотичних речовин (на підставі відповідних листів обласного наркологічного 

диспансеру). Листів  від Комунального закладу охорони здоров’я «Обласний 

наркологічний диспансер» Управління охорони здоров’я Харківської обласної державної 

адміністрації з інформацією про перелік навчальних закладів, де навчаються неповнолітні, 

які перебувають під наркологічним наглядом, не надходило. Але треба зазначити, що 

учень ХЗОШ №167, знаходиться на антинаркотичній реабілітації в спецзакладі м.Харкова. 

На підставі актів взаємозвірок з ССД Московського району на обліку перебувають:  

1 квартал 2020 року 2 квартал 2020 року 3 квартал 2020 року 4 квартал 2020 року 

учні ЗЗСО – 31 учні ЗЗСО – 30 учні ЗЗСО – 22 учні ЗЗСО – 25 

вихованці ЗДО – 4 вихованці ЗДО – 4 вихованці ЗДО – 5 вихованці ЗДО – 8 

Разом: 35 

неповнолітніх з 27 

родин 

Разом: 34 

неповнолітніх з 26 

родин 

Разом: 27 

неповнолітніх з 19 

родин 

Разом: 33 

неповнолітніх з 23 

родин 

Забезпечується постійне виявлення підлітків, які ухиляються від занять, бродяжать, 

жебракують, щодня аналізується стан відвідування учнями навчальних закладів. 1 учень 

В(З)Ш №5 не навчається без поважних причин. 

Крім того, поширено в кожному закладі освіти інформацію про діяльність 

Національних ліній (інформаційні стенди, на сайті закладу тощо):  «Гаряча лінія» з питань 

протидії булінгу - за номером 116 000; Національна дитяча «гаряча лінія» за номером 0-

800-500-225 та 116 111.  

У ЗЗСО району систематично проводяться відповідні правопросвітницькі заходи, 

організовано проведення комплексу бесід (занять) за тематикою «Я обираю здоровий 

спосіб життя» (з профілактики ВІЛ/СНІДу), організовуються заходи з метою 

профілактики правопорушень, самовільних уходів дітей з дому, заборони вживання 

електронних цигарок та принесення їх до закладів освіти, з метою виявлення та 

запобігання  фактів насильства, булінгу, кібербулінгу серед учнів у школах та в їх 

родинах, з метою вилучення дітей з родин, де батьки вживають алкогольні напої, 

наркотичні засоби та не приділяють уваги вихованню дітей.  

Працівники психологічної служби та соціальні педагоги ЗЗСО району залучені до 

роботи з профілактики правопорушень, наркоманії, інших негативних проявів в 

учнівському середовищі. 

Проводиться профілактична та роз'яснювальна робота серед батьків з метою 

запобігання булінгу серед дітей, насильства та жорстокого поводження з дітьми. Про 

випадки насильства в родинах інформуються районні ССД та поліція. 

На сайті районного Управління освіти в розділі «Виховна робота» створено окремі 

підрозділи «Правова освіта, профілактика злочинності і булінгу» і «Формування 

здорового способу життя»,  де висвітлюється проведена робота, а також це здійснюється в 

розділі «Новини». На сайтах закладів освіти також розміщується інформація для дітей та 

батьків з питань пропаганди здорового способу життя, правової освіти, профілактики 

булінгу, запобігання іншим негативним проявам серед неповнолітніх. Крім того, до цієї 

роботи активно залучаються члени Батьківської ради Московського району:  на сторінці 

РБР у соціальній мережі Фейсбук ведуться правові рубрики #блог_права_інформує та 

#безпека_понад_усе.  
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Запобігання всім видам дитячого травматизму  

 

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

«Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» Управлінням освіти та педагогічними 

колективами навчальних закладів різних типів і форм власності проводилася робота щодо 

запобігання травматизму та загибелі дітей.  

Упродовж 2020 року Управлінням освіти видавалися накази, які стосуються питань 

запобігання дитячого травматизму, доводилися до закладів накази Департаменту освіти 

Харківської міської ради, інші нормативні документи Міністерства освіти і науки України. 

З метою методичного забезпечення освітнього процесу в закладах освіти, 

ознайомлення батьків та дітей, формування в них навичок безпечного життя  засобами 

ІКТ на сайті районного Управління освіти створено окрему сторінку «Профілактика 

дитячого травматизму», подібні сторінки є на сайті кожного закладу освіти. На сайті 

районного Управління освіти розміщено нормативні документи, методичні матеріали з 

профілактики дитячого травматизму, інформації про проведені заходи тощо. З 2019 року 

на сторінці районної Батьківської ради у соціальній мережі Фейсбук започатковано 

рубрику #безпека_понад_усе 

Питання покращення роботи з профілактики дитячого травматизму систематично 

розглядалися на апаратних нарадах в РУО, на нарадах керівників ЗЗСО, ЗДО, ЗПО, на 

нарадах заступників директорів з виховної роботи, в тому числі запрошувалися 

представники ДСНС, шкільні офіцери поліції тощо (до початку карантину).  

Представникам адміністрацій закладів освіти систематично роз’яснюються основні 

положення та вимоги наказу Міністерства освіти і науки України від 16 травня 2019 року 

№659 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що 

сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу». 

Управлінням освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради 

керівникам закладів освіти надсилаються всі нормативні документи МОН України, ДО 

ХМР тощо. 

У закладах освіти району створені відповідні умови для безпечного навчання та 

виховання учнів. Здобувачі освіти в цілому дотримуються санітарно-гігієнічних вимог та 

вимог безпеки під час проведення уроків та позакласних заходів.  

Розроблено і затверджено в закладах плани-графіки чергування адміністрацій та 

педагогічних працівників на травмонебезпечних ділянках (сходи, вестибюль, їдальня 

тощо) з урахуванням статистики найбільш травмонебезпечних місць. 

У 2020 році значна увага приділялася організації співпраці закладів освіти зі 

шкільними офіцерами поліції та районним підрозділом ДСНС щодо запобігання дитячого 

травматизму, вивчення правил дорожнього руху, дотримання пожежної безпеки, 

пропаганди здорового способу життя. Так, реалізуються графіки, згідно з якими 

проводяться в усіх ЗЗСО та ЗДО району зустрічі здобувачів освіти зі співробітниками 

патрульної поліції – шкільними офіцерами поліції – з метою вивчення правил дорожнього 

руху, запобігання бійкам, насильству, булінгу тощо. Було розроблено та реалізовано 

спільно із Московським РВ ГУ ДСНС України в Харківській області план-графік щодо 

проведення масово-роз’яснювальної роботи з населенням Московського району щодо  

попередження травмування та загибелі людей під час виникнення надзвичайних ситуацій 

різного виду на 2020 рік. Управлінням освіти спільно із закладами освіти організовано 

заходи в рамках Всеукраїнської інформаційної кампанії  #CтопБулінг. 

У закладах освіти проведено протягом 2020 року комплекс заходів із профілактики 

дитячого травматизму серед дітей. Так, з метою запобігання дитячого травматизму в 

ЗЗСО було організовано викладання курсу «Основи здоров'я», проведення різних видів 
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інструктажів та комплексу бесід зі школярами з профілактики усіх видів дитячого 

травматизму, в тому числі на початку навчального року та перед початком кожних 

канікул.  У ЗЗСО і ЗДО району проведено Єдині уроки безпеки дорожнього руху та Єдині 

уроки пожежної безпеки, Тижні безпеки дитини, Місячник безпеки дорожнього руху 

«Увага! Діти на дорозі!», Тижні безпеки дорожнього руху, заходи щодо профілактики 

насильства та булінгу, в тому числі конкурс малюнків та плакатів «Діти – проти 

насильства!», оновлено майданчики для вивчення правил дорожнього руху тощо. 

Під час карантину заходи проводилися в режимі онлайн. 

За фактами нещасних випадків зі школярами та вихованцями проводяться 

позапланові бесіди та інструктажі, доручено класним керівникам докладно аналізувати зі 

своїми учнями обставини і причини кожного випадку дитячого травматизму, який стався в 

закладах освіти Московського району з метою попередження подібних випадків серед 

інших школярів. 

У закладах дошкільної освіти району впроваджувалася парціальна програма з 

основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, 

про себе треба дбати». 

Питання профілактики дитячого травматизму, в тому числі дорожньо-

транспортного, збереження життя і здоров'я учнів, відповідальності батьків за дотриманням 

контролю за дітьми в позаурочний час були обговорені в закладах освіти на батьківських 

зборах у режимі онлайн.  

Щоквартально проводився аналіз кількості випадків дитячого травматизму. Що 

сталися під час освітнього процесу та у позаурочний час, а також аналіз проведеної 

профілактичної роботи. Звіти направлялися до Департаменту освіти Харківської міської 

ради та РУПСЗН.  

Управлінням освіти здійснено моніторинг кількості випадків дитячого 

травматизму за 2020 рік в розрізі кожного кварталу: 

Нещасні випадки (НВ) 1 

квартал 

2 

квартал 

3 

квартал 

4 

квартал 

Разом 

НВ під час освітнього 

процесу 

3 0 6 14 23 

НВ в позаурочний час 

(побутовий травматизм) 

10 2 3 8 23 

Усього нещасних випадків 13 2 9 22 46 

в них:      

- травмовано  12 1 9 22 44 

- загинуло  1 1 0 0 2 

Для порівняння: у 2019 році сталося  86 випадків, у 2018 році – 40 випадків (з них 3 - 

зі смертельним наслідком),  у 2017 році – 42 випадки. 

Встановлено, що загальна кількість випадків дитячого травматизму порівняно з 

минулим роком зменшилася на 46,5%: упродовж 2020 року зареєстровано 46 випадків 

порівняно з 86 випадками у 2019 році.  
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Треба зазначити, що зафіксовано 2 нещасних випадки серед дітей з летальним 

наслідком у 2020 році, з них 1 - суїцид (у 2019 – не було, у 2018 – 3 (з них 2  суїциди), у 

2017 - не було, у 2016 – 3). 

Під час освітнього процесу травмовано 23 учня та вихованця, що менше на 23%, 

ніж у минулому році (у 2019 – 30, у 2018 – 18, 2017 - 18, 2016 – 18, 2015 році – 15). 

Але зафіксовано зростання кількості травмованих дітей у ЗДО району під час 

освітнього процесу. 

У 2020 році у позаурочний час сталося 23 нещасних випадки невиробничого 

характеру з учнями та вихованцями закладів освіти району, порівняно з 2019 роком 

спостерігається тенденція до зменшення на 60% (для порівняння: 2019 – 56, 2018 рік – 22, 

2017 рік – 24, 2016 – 21, 2015 рік – 43). 

У 2020 році від закладів освіти надійшли інформації щодо смертей 3-х дітей з 

природних причин (внаслідок хвороб): 29.04.2020 - ХЗОШ №139 (онкологія), 02.07.2020 – 

ЗДО №168 (онкологія), 02.08.2020  - ЗДО №317. Для порівняння: у 2019 році – 6 дітей, у 

2018 році – 2 дитини, у 2017 році – 2 дитини, у 2016 році – 1 дитина, у 2015 році -  2 

дитини, у 2014, 2013, 2012 – по 3 дитини). 

Виховна робота 

Діяльність закладів освіти була спрямована на виконання листа Міністерства освіти 

і науки України від 20.07.2020№ 1/9-385 «Деякі питання організації виховного процесу у 

2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих 

навичок». 

В умовах захворювання на коронавірус в ЗЗСО району значна увага приділена 

вихованню здорового способу життя. Так, на виконання листа Міністерства освіти і науки 

України від 27.08.2020 № 1/9-483 «Щодо проведення першого уроку в закладах загальної 

середньої освіти» в школах Московського району проведено 1 вересня 2020 року перший 

урок за темою «Культура здорового способу життя у нових обставинах». На виконання 

постанови головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 №50 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку 

поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)» у закладах загальної середньої освіти 

району організовано навчання школярів з дотриманням санітарного законодавства, 

проводиться виховна робота, спрямована на формування здорового способу життя, 

запобігання захворюванню на СОVID-19. 

Реалізація Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді  

У період становлення України як суверенної держави, відродження духовності 

суспільства проблема національно-патріотичного виховання дітей набуває особливої 

актуальності. В таких умовах школа виконує роль фундаменту, на якому будується вся 
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система патріотичного виховання школярів, формування у них любові до рідного краю, 

України, історичної пам’яті, духовності, національного характеру.  

Зміст виховання школярів передбачає взаємопов’язану діяльність адміністрації 

школи, психологічної служби, вчителів і учнів, спрямовану на засвоєння системи 

громадянських знань, формування і розвитку громадянських почуттів і відповідних їм рис 

поведінки, а саме: любові до Батьківщини, відданості й активної праці на благо Вітчизни, 

примноження традицій свого народу, бережливого ставлення до історичних пам’яток, 

традицій, звичаїв рідної України, прагнення до зміцнення честі та гідності своєї держави. 

Нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання патріотизму як 

почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно враховувати, що Україна має 

древню і величну культуру та історію, досвід державницького життя, які виступають 

потужним джерелом і міцним підґрунтям виховання дітей і молоді. Вони уже ввійшли до 

освітнього і загально-виховного простору, але нинішні суспільні процеси вимагають їх 

переосмислення, яке відкриває нові можливості для освітньої сфери. 

У закладах освіти Московського району створена і  ефективно діє виховна система 

національно-патріотичного виховання молоді, яка спрямована на реалізацію Указу 

Президента України від 18.05.2019 №286/2019 «Про Стратегію національно-

патріотичного виховання», Концепції національно-патріотичного виховання в системі 

освіти України, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 29.07.2019 

№ 1038 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 

р. №641», розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №954-р «Про 

затвердження плану заходів щодо популяризації державних символів України, виховання 

поваги до них у суспільстві», розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 жовтня 

2020 року № 1233-р «Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми 

національно-патріотичного виховання на період до 2025 року», постанови Кабінету 

Міністрів України від 09 жовтня 2020 р. № 932 «Про затвердження плану дій щодо 

реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020—2025 роки». 

З метою створення нормативно-правового підґрунтя, інформаційно-методичного 

забезпечення для здійснення національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

створено інформаційний ресурс, присвячений цій тематиці: на сайті районного управління 

освіти в розділі «Виховна робота» створено вкладку «Національно-патріотичне виховання 

дітей та молоді», зміст якої постійно поповнюється  новими нормативними документами з 

питань національно-патріотичного виховання та відомостями про новини. Подібні 

сторінки створено на сайтах ЗЗСО. Всі нові нормативні документи надсилаються закладам 

освіти. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

31.10.2011 №1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх 

навчальних закладів України» виховання учнів у закладах освіти здійснюється в контексті 

громадянської і загальнолюдської культури, охоплює весь навчально-виховний процес, 

ґрунтується на свободі вибору мети життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, 

суспільства і держави. 

У 2020 році продовжено реалізацію освітнього проєкту «Виховний простір 

Харківщини», схваленого рішенням розширеної Колегії Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації 19 жовтня 2016 року. 

З метою забезпечення у молодого покоління розвинутої патріотичної свідомості і 

відповідальності, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про спільне благо, 

збереження та шанування національної пам’яті, формування ціннісного ставлення 

особистості до суспільства і держави, ціннісного ставлення до людей проведено: 

Місяць Заходи 

 

https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/


78 

 

СІЧЕНЬ День Соборності України 

 День пам’яті Героїв Крут 

ЛЮТИЙ Місячник правової освіти 

 Міжнародний день Безпечного Інтернету  

 Вшанування подвигів учасників Революції гідності й 

увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні 

БЕРЕЗЕНЬ Святкування Дня 8 Березня 

 Тиждень національно-патріотичного виховання – 

«Шевченківський тиждень» 

КВІТЕНЬ Заходи до 34-ї річниці аварії на ЧАЕС 

 Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності (Тиждень 

безпеки) 

ТРАВЕНЬ Святкування Дня Пам’яті і примирення, Дня Перемоги над 

нацизмом у Європі. Тиждень національно-патріотичного 

виховання – «Тиждень пам’яті» 

 Міжнародний день сім’ї 

 Всесвітній день вишиванки 

 Вшанування Дня пам'яті жертв геноциду 

кримськотатарського народу 

 День матері 

 Тиждень безпеки дорожнього руху 

 Свято Останнього дзвоника 

ЧЕРВЕНЬ Заходи, присвячені Дню захисту дітей 

 Випускні вечори  

 Річниця Конституції України 

СЕРПЕНЬ День визволення Харкова 

 День Державного Прапора України 

 День Незалежності України 

ВЕРЕСЕНЬ Свято Першого дзвоника 

 Місячник безпеки дорожнього руху «Увага! Діти на дорозі» 

 День фізичної культури та спорту 

 День партизанської слави 

ЖОВТЕНЬ Міжнародний день громадян похилого віку 

 День працівника освіти 

 День захисника України 

 Тиждень запобігання торгівлі людьми - до Європейського 

дня проти торгівлі людьми 

 Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності (Тиждень 

безпеки) 

ЛИСТОПАД День української писемності і мови 

 Тиждень «За здоровий спосіб життя» 

 Акція «Молодь проти наркоманії і СНІДу» 

 Тиждень безпеки дорожнього руху 

 Європейський день захисту дітей від сексуальної 

експлуатації та сексуального насильства 

 День Гідності і Свободи 

 День пам’яті жертв голодоморів 

 Заходи в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти 

насильства» 
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ГРУДЕНЬ Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

 Міжнародний день осіб з інвалідністю 

 День Збройних Сил України 

 День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 

 Всеукраїнський тиждень права 

 Міжнародний День прав людини 

 День Святого Миколая 

 Новорічні свята 

З метою реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді в 

закладах освіти району систематично проводяться виховні заходи, більшість з яких у 2020 

році в умовах карантину була переведена в онлайн-режим. 

Налагоджено співпрацю з районною ветеранською організацією (голова – Кононенко 

Н.М.), з районною спілкою воїнів-афганців (керівник - Овчаренко М.М.), взаємодію з 

Московським районним військовим комісаріатом м.Харкова з військово-патріотичного 

виховання школярів, з Харківським міським центром зайнятості щодо профорієнтації 

школярів, з Харківською обласною бібліотекою для юнацтва щодо проведення спільних 

заходів з патріотичного виховання молоді тощо. 

Прищеплюється любов до української мови через спеціально організовані уроки: 

«Свято рідної мови», «Мужай, прекрасна наша мово», «Шевченківське слово». Класними 

керівниками проводяться цикли бесід, спрямованих на розкриття традицій української 

культури, ознайомлення дітей з фольклором (традиції, ігри та ін.).  

Проводяться у закладах освіти конкурси малюнків та фотографій «Моя Україна», 

«Подорожуємо Україною» тощо. Організовуються виставки творчих робіт школярів. 

У травні 2020 року проведено Тиждень національно-патріотичного виховання – 

«Тиждень пам’яті». Упродовж 2020/2021 н.р. спільно з районною ветеранською 

організацією школярі брали участь у «Естафеті пам’яті», яку проведено з нагоди  75-ї 

річниці визволення України і завершено у березні 2020 року (внаслідок карантину).  

Шкільні музеї є важливим засобом виховної роботи, формування всебічно освіченої 

особистості, виховання патріотів українського народу. Метою діяльності музеїв є 

сприяння у дітей та учнів патріотизму, формуванню національної самосвідомості та 

високих моральних якостей громадянина України. У Московському районі активно 

працюють  шкільні музеї, створено постійно діючі стенди з фотоматеріалами, що 

відображають події збройної боротьби Українського народу за територіальну цілісність 

нашої країни,  участь випускників ЗЗСО в антитерористичній операції. Так, у ЗОШ №103, 

де створено військово-історичний музей, присвячений подіям на Майдані та в зоні АТО, 

проводяться екскурсії, тематичні уроки та виховні години для учнів за темами: «Герої 

Небесної Сотні», «Подвиг героїв АТО». Крім того, у ЗЗСО №№ 111, 167, 56, 97, 128, 141 є 

стенди, присвячені випускникам цих закладів, загиблим в АТО. За рішенням виконавчого 

комітету Харківської міської ради від 7 жовтня 2020 року №610, з  метою увічнення 

пам’яті  військовослужбовця, який загинув під час бойових дій на сході країни, на будівлі 

ХЗОШ №111 13.10.2020 року було урочисто відкрито меморіальну дошку випускнику 

2001 року Бєляєву Івану Олександровичу - кавалеру ордена «За мужність» III ступеня. На 

цей час в районі є чотири меморіальні дошки випускникам ЗЗСО №№ 97, 128, 56, 111 – 

героям АТО. 

Спільно з громадською організацією «Харківська міська спілка ветеранів 

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)», за рішенням виконавчого комітету Харківської 

міської ради від 17 січня 2018 року за №45, з метою увічнення пам’яті воїнів-

інтернаціоналістів, які героїчно загинули в Афганістані, упродовж жовтня 2019 року – 
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лютого 2020 року відкрито 13 меморіальних дощок воїнам-інтернаціоналістам, 

випускникам ЗЗСО №№ 58, 31, 139, 142, 25, 111, 103, 128, 123, 8, 25, 144, 143. 

В рамках реалізації Концепції національно-патріотичного виховання проведено в 

режимі  онлайн різноманітні учнівські турніри та конкурси, в тому числі конкурс-захист 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у відповідних 

секціях.  

До Дня української писемності та мови 09 листопада 2020 року в закладах загальної 

середньої освіти Московського району організовано участь у всеукраїнському 

радіодиктанті національної єдності. 

З метою виховання поваги до державних символів України забезпечується 

наповнення інформаційного контенту (сайти) та приміщень закладів освіти позитивною 

інформацією щодо привабливості образу України, державних символів, поваги до них, 

підтримки бажання жити й працювати в Україні, цінності національної спадщини, 

спрямованих на формування історичної пам’яті. У закладах забезпечено розміщення 

державної символіки,  у  кожному шкільному кабінеті/групі розміщено куточки державної 

та національної символіки. 

 

Кадрова політика 

 

Відповідно до звіту про чисельність і склад педагогічних працівників за формою                 

№ 83-РВК, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2018 № 

937, станом на 01.10.2020 у закладах освіти району всіх типів і  форм власності працює 

4481 працівників, з них 2495 – педагогічних працівників: 

• 1662 – у закладах загальної середньої освіти; 

• 724 – у закладах дошкільної освіти; 

• 109 – у закладах позашкільної освіти. 

 

Кількість працівників у закладах освіти району 

всіх типів і форм власності 

Навчальний 

рік 

ЗЗСО ЗДО ЗПО Всього 

всі пед. всі пед. всі пед. всі пед. 

2019/2020 2418 1639 1736 701 179 125 4333 2465 

2020/2021 2541 1662 1767 724 173 109 4481 2495 
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Порівняно з попереднім роком у 2020/2021 навчальному році спостерігається: 

- збільшення чисельності педпрацівників у закладах освіти району (на 30 осіб.):  

• чисельність педпрацівників ЗЗСО збільшилась на 23 особи; 

• чисельність педпрацівників ЗДО - на 23 особи; 

• чисельність педпрацівників ЗПО зменшилась на 16 осіб. 

- збільшення інших працівників - на 118 осіб. 

 

Якісний склад педагогічних працівників ЗЗСО комунальної форми власності 

 

 У закладах загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) комунальної форми власності 

Московського району станом на 01.10.2020 працюють 1662 педпрацівників, із них: 

• вчителів 1-4-х класів– 359; 

• педагогів-організаторів – 32; 

• практичних психологів – 24;  

• соціальних педагогів – 28;  

• бібліотекарів - 37.  

33 педагогічних працівника ЗЗСО району працюють за сумісництвом. 

Із 1662 педагогічних 

працівників ЗЗСО району  
(без сумісників) 

1565 – мають вищу 

освіту, що складає  94% від 

загальної кількості; 

65 – базову вищу освіту 

(4%); 

32 – неповну вищу (2%) 

2,0% 4,0%

94,0%

вища базова вища неповна вища
 

 

Підвищують освітній рівень, навчаються заочно 29 педагогічних працівників. 
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569 педагогічних працівників підвищили кваліфікацію на відповідних курсах у 2020 

році.  

Разом з тим, не мають педагогічної освіти і працюють у закладах загальноосвітньої 

освіти району всіх форм власності 30 педагогічних працівників, з них: 

- 1 має неповну вищу непедагогічну освіту; 

- 29 – повну вищу непедагогічну освіту. 

Окрім того, 13 учителів мають педагогічну освіту, але працюють не за фахом. 

Всього по району із 1662 (без сумісників) педагогічних працівників ЗЗСО 

комунальної форм власності мають кваліфікаційні рівні: 

          Рівень «Спеціаліст» - 364 (22%) 

«Спеціаліст ІІ категорії» - 200 (12 %) 

«Спеціаліст І категорії»-367 (22 %) 

«Спеціаліст вищої категорії» - 684 (41 %) 

«Без категорії» - 47 (3%) 
3%

12%
22%

41%
22%

Вища І категорія

ІІ категорія Спеціаліст

Без категорії
 

Аналіз кадрового складу за кваліфікаційним рівнем педагогічних працівників ЗЗСО 

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

кваліфікаційну категорію, працюють у  ХСШ № 156 – 42 (62,7%), ХСШ № 3 - 33 (57%),              

ХГ № 43 – 31 (55,4%), ХГ № 144 - 41 (54%), ХЗОШ № 56 – 30 (44,7%); найменше – ХЗОШ  

№ 19 – 8 (22,2%), ХЗОШ №103 – 12 (25%), ХЗОШ №177 – 5(33,3%), ХЗОШ №111 – 13 

(34,2%), ХЗОШ №30 – 9 (36%). Але рівень освітньої роботи з учнями (за результатом 

ЗНО, рейтингами олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, 

турнірів, тощо) не відповідає високому кваліфікаційному рівню вчителів.  
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Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників ЗЗСО району 

комунальної форми власності 

 

 

    
Аналіз кваліфікаційного рівня педагогічних працівників показав, що у порівнянні з 

2019 роком збільшилась кількість вчителів, які мають категорію «спеціаліст» (на 5%), 

зменшилась кількість вчителів, які мають категорію «спеціаліст вищої категорії» (на 3%), 

які мають категорію «спеціаліст І категорії» (на 1%), без категорії (на 1%); без змін 

залишилась категорія «спеціаліст ІІ категорії». 

Якісний склад педагогічних працівників ЗДО 

 У закладах дошкільної освіти (далі – ЗДО) комунальної форми власності 

Московського району станом на 01.10.2020 працює 724 педпрацівник, із них: 

• вихователів – 515; 

• вихователів-методистів – 36; 

• інструкторів з фізичного виховання – 22; 

• музичних керівників – 66; 

• практичних психологів – 32; 

• вчителів-логопедів – 13; 

• вчителів – дефектологів – 9. 

•13 педагогічних працівників закладів дошкільної освіти району комунальної форми 

власності працюють за сумісництвом. 

41%

22%

12%

22%

3% 2020 рік

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст

Без категорії

44%

23%

12%

17%
4% 2019 рік

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст

Без категорії
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• 

Із 724 педпрацівників ЗДО 

району (без сумісників-13): 

427 – мають вищу освіту, що 

складає 59 % від загальної 

кількості; 

218 – базову вищу освіту (30 %); 

79 – загальну середню (11 %)  

11%

30%

59%
Вища

базова вища освіта

загальна середня

30 %

 

 

Підвищують освітній рівень, навчаються заочно 46 педагогічних працівників. 

227 педагогічних працівників підвищили кваліфікацію на відповідних курсах у 2020 

році. 

Загалом по району із 724 (без сумісників) педагогічних працівників ЗДО 

комунальної форми власності мають кваліфікаційний рівень: 

«Спеціаліст» - 193 (26 %); 

«Спеціаліст ІІ категорії» - 76 (11 %); 

«Спеціаліст І категорії» - 93 (13 %); 

«Спеціаліст вищої категорії» 86  

(12 %); 

Без категорії - 276 (38%) 

38%

11%

13% 12%

26%

Вища І категорія

ІІ категорія Спеціаліст

Без категорії 

 

 

Аналіз кадрового складу за кваліфікаційним рівнем педагогічних працівників ЗДО 

комунальної форми власності показав, що найбільше вихователів – спеціалістів вищої 

категорії працюють у  ЗДО №366 – 9 (43%), ЗДО №112 - 8 (32%), ЗДО №198 – 7 (37%). У 

10-ти ЗДО №№79, 80, 84, 100, 115, 117, 124, 125, 148, 206 таких працівників немає. 
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Кваліфікаційний рівень педагогічних працівників ЗДО району 

комунальної форми власності 

    
  

Аналіз кадрового складу працівників ЗДО комунальної форми власності показав, що 

у порівнянні з 2019 роком збільшилась кількість вихователів, які мають категорію 

«спеціаліст І категорії» (на 1%) та кількість вихователів без категорії  (на 6%), зменшилась 

кількість вихователів, які мають категорію «спеціаліст вищої категорії» (на 1%), які мають 

категорію «спеціаліст ІІ категорії» (на 1%), які мають категорію «спеціаліст» (на 5%). 

Залишаються високі відсотки працівників категорії «спеціаліст» та «без категорії». 

 

Якісний склад педагогічних працівників ЗПО 

 

Із 109 педагогічних працівників 

ЗПО району 
(без сумісників 8) 

 

96 – мають вищу освіту, що складає 

88% від загальної кількості; 

         12 – базову вищу освіту (11 %); 

1 – загальну середню (1%). 

 
 

Кваліфікаційний рівень: 

12%

13%

11%

26%

38%

2020 рік

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст

Без категорії

13%

12%

12%31%

32%
2019 рік

Спеціаліст вищої категорії

Спеціаліст І категорії

Спеціаліст ІІ категорії

Спеціаліст

Без категорії

88%

11,0%
1%

0

вища базова вища загальна середня
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«Спеціаліст ІІ категорії» – 23 (21%);  

«Спеціаліст І категорії» – 9 (8%); 

«Спеціаліст вищої категорії» – 7 (6%); 

«Спеціаліст» – 40 (37%); 

«Без категорії» – 30 (28%). 

28%
21%

8%

6%

37%

Вища І категорія

ІІ категорія Спеціаліст

Без категорії
 

 

Нагороди, відзнаки, звання педагогічних працівників 

 закладів освіти району 

 

Із 2495 педагогічних працівників закладів освіти району 113 нагороджені відомчими 

заохочувальними відзнаками Міністерства освіти і науки України, а саме: 

 

Вид нагороди ЗДО ЗЗСО ЗПО Всього 

І ступінь: 

Почесна грамота Міністерства освіти і науки України                 
7 38 3 48 

ІІ ступінь: 

нагрудний знак «Відмінник освіти України»                                    
6 43 4 53 

ІІІ ступінь:     

нагрудний знак «Василь Сухомлинський» - 9 - 9 

нагрудний знак «Софія Русова» 1 - - 1 

нагрудний знак «О.А. Захаренко» - 1 - 1 

нагрудний знак «І.Г. Ткаченко» - - - - 

нагрудний знак «А.С. Макаренко» - 1 - 1 

нагрудний знак «Петро Могила» - - - - 

нагрудний знак «За наукові досягнення» - - - - 

Разом 14 92 7 113 

Почесні звання мають 5 педагогічних працівників, з них: 

• 2 – «Заслужений тренер України» (КЗ «ХДЮСШ №4»); 

• 1 – «Заслужений тренер України» (КЗ «ХДЮСШ №13»); 

• 1 – «Заслужений майстер спорту України» (КЗ «ХДЮСШ №4); 

• 1 - «Заслужений вчитель України» (ЗЗСО №124). 

Педагогічні звання мають 485 педагогічних працівників, з них: 

• 199 - «Вчитель-методист»; 

• 226 - «Старший учитель»; 

• 58 - «Вихователь-методист»; 

• 2 - «Старший вихователь». 

Необхідно зазначити, що найбільша кількість вчителів, які мають зазначені звання, 

працюють у ХСШ №156 – 30 педагогів, що складає 45% від загальної кількості 

працівників закладу освіти, ХЛ №141 – 27 (44%), ХГ №144 – 26 (34%), ХЗОШ №56 – 25 

(40%), ХЗОШ №122 – 24 (33%). 

• Звання «вихователь-методист» та «старший вихователь» мають 60 працівників 

закладів дошкільної освіти (8% від загальної кількості працівників ЗДО). Найбільше у 
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ЗДО №137 (9), №№ 28, 112 (по 5), у №№182,198, 367 (по 4). 

Немає працівників, яким присвоєно звання, у 15-ти закладах дошкільної освіти: ЗДО 

№№39, 79, 84, 100, 115, 124, 125, 126. 148, 206, 270, 282, 336, 375, 440.  

Крім того, у закладах освіти Московського району працюють: 

• 3 педпрацівника, які мають спортивне звання «Заслужений тренер України»; 

• 1 - звання «Заслужений майстер спорту України»; 

• 28 – звання «Майстер спорту».  

•  
Розподіл педагогічних працівників ЗЗСО за віком у 2020 році 

До 30 років – 295 (18%), 

31-40 років – 300 (18%), 

41-50 років – 423 (25%), 

51-55 років – 206 (12%), 

56-60 років – 181 (11%), 

понад 60 років – 257 (16%). 

 

 
Аналізуючи зведені дані, можна зазначити, що найбільше в ЗЗСО працює 

педагогічних працівників 41-50 років, найменше – 51-55 та 56-60 років. 

 

Розподіл  педагогічних працівників ЗДО за віком у 2020 році 

до 30 років – 111 (15%), 

31-40 років – 152 (21%), 

41-50 років – 187 (26%), 

51-55 років – 89 (12%), 

56-60 років – 56 (8%), 

понад 60 років – 129 (18%). 

 

 
 

 Аналізуючи зведені дані,  можна зазначити, що найбільше в ЗДО працює 

педагогічних працівників 41-50 років, найменше – 51-55 років. 
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Розподіл педагогічних працівників ЗПО за віком у 2020  

до 30 років – 21 (19%), 

31-40 років – 24 (22%), 

41-50 років – 23 (21%), 

51-55 років – 7 (6%), 

56-60 років – 18 (17%), 

понад 60 років – 16 (15%) 

 
Аналізуючи зведені дані, можна зазначити, що найбільше в ЗПО працює 

педпрацівників 31-40 років, найменше – 51-55 років. 

 

Аналіз кадрового складу педпрацівників пенсійного віку 

(без сумісників) 

З
ак

л
ад

 

о
св

іт
и

 2020 рік 

кількість 

педагогічних 

працівників 

з них 

пенсійного віку 

кількість % 

ЗДО 724 142 20 

ЗЗСО 1662 308 19 

ЗПО 109 20 18 

Всього 2495 470 19 
 

З
ак

л
ад

  

о
св

іт
и

 2019 рік 

кількість 

педагогічних 

працівників 

з них 

пенсійного віку 

кількість % 

ЗДО 694 150 21 

ЗЗСО 1533 278 18 

ЗПО 116 12 10 

Всього 2343 440 19 
 

Усього у закладах освіти Московського району комунальної форми власності 

працює 470 педагогічних працівників пенсійного віку, що складає 19% від загальної 

кількості педпрацівників. Порівняно з 2019 роком кількість педпрацівників пенсійного 

віку, які працюють у:      -  ЗДО  зменшилась на 1 %; 

                                           -  ЗЗСО збільшилась на 1%; 

-  ЗПО збільшилась на 8%. 

Загалом по району кількість педпрацівників пенсійного віку залишилась без змін.  

Найбільша кількість працівників пенсійного віку в ЗЗСО №№3, 167 (по 15); 128, 144 

(по 14); 97, 156 (по 15). Найменша - у ЗЗСО №№33, 177 (по 1).  

Найбільша кількість працівників пенсійного віку у ЗДО №№182 (10); 112 (9); 97 (8), 

80 та 454 (по 7).  Немає працівників пенсійного віку у ЗДО №№115, 125, 126, 282. 

 

Плинність кадрів 

Рік 
Кількість 

педпрацівників 

Кількість 

педпрацівників, 

які вибули 

% від загальної 

кількості 

педпрацівників 

2016 2309 292 13 % 

2017 2427 254 10 % 

2018 2388 249 10 % 

2019 2343 267 11 % 

2020 2495 375 15% 

19%

22%

21%

6%

17%

15%

2020

до 30 р. 31-40 41-50 51-55 56-60 понад 60
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Порівняно з попереднім роком плинність кадрів по району збільшилась на 4%.  

Найбільша кількість педагогічних працівників звільнилась у: 

- ЗЗСО №122 – 19, ХГ №144 – 12, ХЛ №8 – 11, ЗЗСО №111 – 10, ЗЗСО №№ 19, 43 

–  по 9; 

- ЗДО №117 – 6, ЗДО №№12, 168, 292 – по 5. 

Причини плинності кадрів у ЗЗСО 2020 року 

Педагогічні працівники 

За 

власним 

бажанням 

(ст.38 

КЗпП 

України) 

За 

угодою 

сторін 

(п.1. 

ст.36 

КЗпП 

України) 

Смерть Закінчення 

строку 

(п.2. ст.36 

КЗпП 

України) 

Систематичне 

невиконання  

обов'язків 

(п.3 ст.40 

КЗпП 

України) 

Поновлення 

працівника 

(п.6 ст.40 

КЗпП 

України) 

Всього 

119 58 4 33 1 1 216 

Інші працівники 

За власним 

бажанням 

(ст.38 КЗпП 

України) 

За угодою сторін 

(п.1. ст.36 

КЗпП України) 

Смерть Закінчення 

строку 

(п.2. ст.36 

КЗпП 

України) 

Всього 

99 47 3 3 152 

Причини плинності кадрів у ЗДО 2020 року 

Педагогічні працівники 

За власним 

бажанням 

За угодою сторін Смерть Закінчення 

контракту 

Всього 

52 9 1 2 64 

Інші працівники 

За власним 

бажанням 

За угодою сторін Смерть Всього 

95 21 1 117 

 

Забезпечення молодими спеціалістами 

У 2020 році до закладів освіти району прибули 36 випускників закладів вищої 

освіти, у 2019 році - 19 випускників, тоді як у 2018 році - 15.  

Назва вищого навчального закладу 
Кількість випускників, які 

прибули до ЗО району 

Харківський національний педагогічний університет 

ім. Г.С. Сковороди 
17 

Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради 
11 
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Харківський національний університет  

ім. В.Н. Каразіна 
3 

Інші заклади 5 

РАЗОМ 36 

 

Науково-методичний супровід 

 

ОСНОВНІ ПІДСУМКИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ  

(З 01.09.2020 ЦЕНТРУ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ) ЗА 2020  

 

У 2020 році діяльність центру освітніх технологій (до 1 вересня 2020 року – 

методичного центру) Управління освіти адміністрації Московського району Харківської 

міської ради (далі ЦОТ) була спрямована на реалізацію державної політики в системі 

освіти, Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про повну 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 № 344/2013, Державної цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на період до 2020 року, постанов Кабінету Міністрів України, 

нормативно-інструктивних документів Міністерства освіти і науки України, державних, 

регіональних та міських програм у галузі освіти, з метою забезпечення всебічного 

розвитку кожної дитини, сприяння реалізації її духовного, фізичного та інтелектуального 

потенціалу, забезпечення рівного доступу до якісної освіти та соціального захисту 

учасників освітнього процесу, підвищення професійної компетентності педагогічних 

працівників щодо створення цілісного освітнього простору. 

Центр освітніх технологій як структурний підрозділ Управління освіти здійснює 

організаційно-методичне забезпечення системи загальної середньої, дошкільної та 

позашкільної освіти району, підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 

атестаційний, міжатестаційний та міжкурсовий періоди, координує діяльність методичних 

об’єднань педагогічних працівників закладів загальної середньої, дошкільної та 

позашкільної освіти. 

Кадрова забезпеченість напрямів роботи центру освітніх технологій та розподіл 

обов’язків методистів здійснено згідно з чинним законодавством. У центрі освітніх 

технологій працює 14 методистів, кожен з яких організовує діяльність з декількох 

різнопланових напрямів.  

У 2020 році основна діяльність центру освітніх технологій спрямована на розвиток 

професійної майстерності педагогів щодо реалізації компетентнісного підходу та 

принципу дитиноцентризму в освітньому процесі, виховання на цінностях педагогіки 

партнерства; формування інноваційного, інтерактивного освітнього середовища в регіоні 

відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа». 

Працівниками центру освітніх технологій, систематично, за мірою надходження, 

оновлювались інформаційно-довідкові матеріали: картотеки (керівних і нормативних 

документів про освіту, навчальних програм, видань з інноваційних методик і технологій, 

передплатних видань), бібліотечки методичної, психолого-педагогічної літератури, 

друкованих видань та електронних презентацій з досвіду роботи  педагогічних 

працівників. 

На допомогу педагогічним працівникам закладів освіти упродовж навчального року 

надано інформаційно-методичні та рекомендаційні матеріали за різними напрямами 

методичної та аналітичної діяльності (протоколи самоекспертиз, зразки документів, 

рекомендації тощо). 
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У поточному році методистами значна увага приділена роботі з педагогічними 

працівниками щодо організації освітнього процесу за допомогою дистанційних технологій 

навчання, участі у конкурсному відборі підручників для 3-х та 7-х класів. 

Результати роботи центру освітніх технологій засвідчують, що його працівники, в 

цілому, забезпечують реалізацію єдиної державної політики в галузі освіти району. 

У 2020 році здійснено організаційно-методичний супровід та узагальнено 

результати моніторингових досліджень: 

1. Міжнародного рівня: 

- реалізація пілотного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2021 (ЗЗСО 

№167). 

Згідно з наказом МОН України від 28.04.2020 №566 «Про відтермінування 

проведення пілотного етапу міжнародного дослідження якості освіти PISA-2021», з метою 

зниження ризиків поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, з 24 квітня 2020 

року призупинено виконання відповідальними установами передбачених Планом заходів 

щодо підготовки й проведення у 2020 році пілотного етапу другого міжнародного 

дослідження якості освіти PISA-2021 

2. Всеукраїнського рівня: 

- реалізація основного етапу другого циклу загальнодержавного моніторингового 

дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної 

компетентностей випускників початкової школи ЗЗСО у 2020 році» (ЗЗСО №156 – 

потенційний учасник). 

Згідно з наказом МОН України від 07.05.2020 №607 «Про внесення змін до Плану 

заходів щодо підготовки й проведення у 2020 році основного етапу другого циклу 

загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти «Стан 

сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової 

школи закладів загальної середньої освіти» та визнання таким, що втратив чинність, 

наказу Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2020 року № 399», з метою 

зниження ризиків поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 визнано таким, що 

втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2020 року № 

399 «Про затвердження Переліку закладів освіти – учасників основного етапу другого 

циклу загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти «Стан 

сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової 

школи закладів загальної середньої освіти» у 2020 році та графіку його проведення». 

3. Регіонального рівня: 

- реалізація освітнього проєкту «Моніторинг якості освіти в умовах модернізації 

освітнього простору» (план заходів, затверджений рішенням колегії Департаменту науки і 

освіти Харківської обласної державної адміністрації від 20.06.2017 №229), у 2019/2020 

навчальному році були проведені ІІІ регіональні моніторингові дослідження якості освіти. 

Учасниками регіонального моніторингу стану розвитку освіти в регіоні та ефективності 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти є 4 

заклади загальної середньої освіти Московського району, а саме:  

- КЗ «Харківська спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів № 3 Харківської міської ради 

Харківської області»; 

- Харківська гімназія № 23 Харківської міської ради Харківської області; 

- Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 42 Харківської міської ради 

Харківської області; 

- Харківська загальноосвітня школа I-III ступенів № 111 Харківської міської ради 

Харківської області. 
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Дослідження ефективності реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти передбачало проведення в закладах освіти, що є учасниками 

моніторингу: 

а) у початковій школі: 

- анкетування вчителів 1 класів та батьків учнів 1 класів з окремих аспектів освітньої 

діяльності в умовах реалізації Концептуальних засад реформування середньої школи 

«Нова українська школа»; 

- опитування вчителів 4 класів, учнів 4 класів щодо факторів, які впливають на 

рівень сформованості читацької, математичної, природничої компетентностей молодших 

школярів; 

- тестування учнів 4 класів (за зразками завдань PIRLS, TIMSS) із метою визначення 

рівня сформованості читацької, математичної та природничої компетентностей; 

б) в основній школі: 

- анкетування вчителів 8 класів, учнів 8 класів щодо факторів, які впливають на 

рівень сформованості читацької, математичної, природничо-наукової компетентностей 

учнів в основній школі; 

- тестування учнів 8 класів (за зразками завдань PISA) із метою визначення рівня 

сформованості читацької, математичної та природничо-наукової компетентностей; 

в) у старшій школі: 

- анкетування вчителів 11 класів з окремих питань освітньої діяльності; 

- опитування учнів 11 класів та їх тестування за зразками завдань ЗНО. 

Тестування у 4-х та 8-х класах здійснювалося з метою вимірювання рівня 

сформованості учнівської компетентності з читання, математики та природничих 

дисциплін в паперовому варіанті за зразками завдань PIRLS, TIMSS (4 класи), PISA (8 

класи). 

В 11-х класах тестування проводилося в режимі on-line за завданнями 

зовнішнього незалежного оцінювання з двох навчальних предметів: 1) української мови та 

літератури; 2) історії України або математики (за вибором учнів). 

Кількість учасників моніторингу за кожним напрямом:  

 
Напрям Кількість 

 

Всього 

GE01 GE02 GE03 GE04 

анкетування  вчителів 1-х класів - - 5 3 8 

анкетування батьків учнів 1-х класів - - 52 30 82 

анкетування вчителів 4-х класів - - 5 2 7 

анкетування учнів 4-х класів: 

- читання; 

- математика та природознавство 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

26 

28 

 

 

25 

26 

 

 

 

51 

54 

тестування учнів 4-х класів: 

- читання; 

- математика та природознавство 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

26 

28 

 

 

25 

26 

 

 

51 

54 

 

опитування учнів 10-х класів (за методикою 

типового реагування на конфліктні ситуації К. 

Томаса)  

29 44 25 26 124 

тестування учнів 11-х класів 26 33 11 24 94 

анкетування вчителів (українська мова та 

література, історія України, математика) 11-х 

класів 

5 3 4 3 15 

анкетування учнів 11-х класів 26 33 18 24 101 
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- дослідження якості дошкільної освіти. Учасники моніторингових досліджень – 

вихователі старших груп та батьки вихованців старших груп. Охоплено – 4 заклади (4 

вихователі, 79 батьків вихованців). 

4. Районного рівня: 

- результатів участі випускників закладів загальної середньої освіти району у зовнішньому 

незалежному оцінюванні 2020 року; 

-  виконання навчальних планів і програм; 

- організації освітнього процесу за допомогою дистанційних технологій під час карантину; 

- підсумків участі учнів закладів загальної середньої освіти району в учнівських турнірах, 

інтелектуальних змаганнях та виховних заходах; 

- забезпечення закладів освіти підручниками та навчально-методичною літературою. 

Заступники директорів з НВР ЗЗСО, учителі української мови та літератури, 

математики, природничих дисциплін 09.06.2020 взяли участь в онлайн семінарі-тренінгу 

«Особливості завдань міжнародного дослідження якості освіти PISA з читання, 

математики, природничих дисциплін» у межах регіонального комплексного освітнього 

проєкту «Підвищення компетентності педагогічних працівників щодо розвитку читацької, 

математичної та природничо-наукової грамотності учнів в умовах підготовки до PISA-

2021». 

Реалізація вимог мовного законодавства України організована згідно з 

нормативними документами: Конституція України (ст. 10), Закони України «Про освіту» 

(ст. 7), «Про дошкільну освіту» (ст.1, 6, 7, 9, 10), «Про забезпечення функціонування 

української мови як державної» (набув чинності 16.07.2019), «Про повну загальну 

середню освіту» (ст.5, набув чинності 18.03.2020). 

Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII (далі − Закон) - 

регулює суспільні відносини у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, 

права та обов’язки фізичних і юридичних осіб, визначає компетенцію державних органів 

та органів місцевого самоврядування у сфері освіти. Згідно зі ст. 7 цього Закону - вільний 

вибір мови навчання є невід'ємним правом громадян України за умови обов'язкового 

вивчення державної мови в обсязі, достатньому для інтеграції в українське суспільство. 

Громадянам України гарантується право отримання освіти державною мовою і 

регіональними мовами або мовами національних меншин через мережу дошкільних 

дитячих установ, загальних середніх, позашкільних, професійно-технічних і вищих 

державних і комунальних закладів освіти з українською або іншими мовами навчання. 

Згідно із Законом (підпункт 18 пункт 3 розділу ХІІ «Прикінцеві та перехідні положення») 

особи, які належать до корінних народів, національних меншин України і розпочали 

здобуття загальної середньої освіти до 1 вересня 2018 року, до 1 вересня 2020 року 

продовжували здобувати таку освіту, з поступовим збільшенням кількості навчальних 

предметів, що вивчаються українською мовою. 

Статтею 5 Закону України «Про повну загальну середню освіту», який вступив у 

дію в березні 2020 року, мовою освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти 

визначено державну мову, тобто: 

- кожен, хто здобуває в закладі освіти повну загальну середню освіту, вивчає у цьому 

закладі державну мову відповідно до державних стандартів; 

- кожному учневі гарантується право на здобуття повної загальної середньої освіти 

державною мовою в державних, комунальних і корпоративних закладах освіти, що 

забезпечується шляхом організації викладання всіх навчальних предметів (інтегрованих 

курсів) державною мовою, крім випадків, визначених цим Законом; 

- особам, які належать до корінних народів або національних меншин України, 

гарантується і забезпечується право вивчати мову відповідного корінного народу або 
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національної меншини в державних, комунальних і корпоративних закладах загальної 

середньої освіти або через національні культурні товариства; 

- особи, які належать до національних меншин України, мають право здобувати початкову 

освіту в державному, комунальному чи корпоративному закладі освіти мовою відповідної 

національної меншини поряд з державною мовою; 

- особи, які належать до національних меншин України, мови яких є офіційними мовами 

Європейського Союзу, та реалізують право на навчання відповідними мовами в 

державних, комунальних чи корпоративних закладах освіти, здобувають: 

базову середню освіту державною мовою в обсязі не менше 20 відсотків річного обсягу 

навчального часу  у 5 класі із щорічним збільшенням такого обсягу (не менше 40 відсотків 

у 9 класі); 

- профільну середню освіту державною мовою в обсязі не менше 60 відсотків річного 

обсягу навчального часу; 

- особи, які належать до інших національних меншин України, здобувають у державних, 

комунальних чи корпоративних закладах освіти базову та профільну середню освіту 

державною мовою в обсязі не менше 80 відсотків річного обсягу навчального часу. 

Перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), що вивчаються державною 

мовою і мовою національної меншини, визначається освітньою програмою закладу освіти 

згідно з вимогами державних стандартів та з урахуванням особливостей мовного 

середовища. 

Право на навчання мовою корінного народу чи національної меншини України 

поряд із державною мовою реалізується в окремих класах з навчанням відповідною 

мовою, що відкриваються відповідно до вимог цього Закону. 

Освітні програми закладів загальної середньої освіти можуть передбачати 

викладання одного чи декількох навчальних предметів (інтегрованих курсів) поряд із 

державною мовою англійською чи іншою офіційною мовою Європейського Союзу. 

Приватні заклади освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої 

освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб, мають право вільного вибору мови 

освітнього процесу (крім закладів освіти, що отримують публічні кошти) та зобов’язані 

забезпечити опанування учнями державної мови відповідно до державних стандартів. 

Освітній процес у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних закладах 

освіти району приведено у відповідність до вимог законодавства: забезпечується 

постійний контроль за набором учнів до 1-х класів. Згідно з планом діяльності Управління 

освіти питання дотримання мовного законодавства розглядаються на апаратних нарадах 

та нарадах керівників закладів освіти. 

Розподіл ЗЗСО за мовами навчання (денні комунальні) у 2019/2020 та 2020/2021 

навчальні роки, представлений у таблиці. 

Таблиця 

Розподіл ЗЗСО за мовами навчання (денні комунальні)  

у 2019/2020 та 2020/2021 навчальних роках 
Мова 

навчання 

(№№ЗЗСО) 

2019/2020 2020/2021 

К-сть 

ЗЗСО 

К-сть 

класів 

К-ть дітей К-сть 

ЗЗСО 

К-сть 

класів 

К-ть дітей 

Денні 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти з 

українською 

мовою 

навчання 

15 

(№№23, 

31, 64, 

97,103, 

124,128, 

138,139, 

140,142, 

141,144, 

156,177) 

413 12108 15 

(№№23, 

31, 64, 

97,103, 124,128, 

138,139, 

140,142, 

141,144, 

156,177) 

413 12108 
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Денні 

заклади 

загальної 

середньої 

освіти з 

двомовні 

16 

(8,19,25,30,33,

42,43,56,58,84,

98, 

111,122,123,14

3, 

167) 

401 11457 17 

(3, 8, 19, 25, 30, 

33, 42, 43, 56, 

58, 84, 

98, 111, 122, 

123, 143,167) 

424 12081 

У т.ч. 

українська 

41 1159 88 2589 

У т.ч. мова 

національни

х меншин 

(російська) 

360 10298 336 9492 

Всього у 

денних 

закладах: 

31 839 24285 32 841 24373 

з 

українською 

мовою 

навчання 

15 462 13500 15 505 14881 

з мовою 

національни

х менших 

(російською) 

16 377 10785 17 336 9492 

 

 

Вечірня (змінна) школа №5 (з російською та українською мовами навчання: 
 9 класи 10 класи 11 класи 12 класи Всього 

Кл. Уч. Кл. Уч. Кл. Уч. Кл. Уч. Кл. Уч. 

Очна форма навчання 

В(З)Ш№5 1 37 1 25 1 26 1 20 3 71 

При виправній колонії 

№54 

- - 1 27 1- 31 1 18 3 76 

При виправній колонії 

№43 

- - 3 70 1 23 1 16 5 109 

Всього очна форма - - 5 122 3 80 3 54 11 256 

Заочна форма навчання 

В(З)Ш№5 1 21 1 26 1 25 1 20 4 92 

При виправній колонії 

№54 

- - - - - - - - - - 

При виправній колонії 

№43 

2 58 - - - - - - 2 58 

Всього заочна форма 

навчання 

3 79 1 26 - - 1 20 6 150 

Всього: 3 79 6 148 4 105 4 74 17 406 

У т.ч. укр. мова 3 79 6 148 - - - - 9 227 

У т.ч. росі. мова     4 105 4 74 8 179 

 

Порівняння даних 2019/2020 та 2020/2021 навчальних років свідчить: 

1) станом на 01.09.2020 всі ЗЗСО району організовують освітній процес українською 

мовою;  

2) у порівнянні з 2019/2020 роком відбулося збільшення учнів, які навчаються 

українською мовою на 1430 осіб (47 класів). 

 

У мережі закладів загальної середньої освіти, що не знаходяться в 

комунальній власності та мають ліцензії на надання освітніх послуг, перебувають 4 

заклади, в яких всього: класів - 41, учнів – 542. За мовами навчання:  
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- приватний НВК «Благовіст» - з мовою навчання національних меншин (російською): 

класів – 12, в них учнів - 98; 

- приватний заклад «Харківська приватна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів «Лєствіца» 

Харківської області - з мовою навчання національних меншин (російською): класів – 12, 

в них учнів - 330; 

- Харківський приватний заклад загальної середньої освіти «Новатор. Свідома школа» 

Харківської області – з української мовою навчання: класів - 5, в них учнів – 36; 

- Харківський приватний ліцей «Перша українська школа» Харківської області 

(двомовний): класів – 12, в них учнів – 78: з українською мовою навчання класів – 8, в 

них учнів – 54, з мовою навчання національних меншин (російською) – 4, в них учнів – 

24. 

Всього у приватних закладах навчаються: 

- українською мовою: класів – 13, в них учнів -90; 

- мовою національних меншин (російською): класів – 28, в них учнів -452. 

 

Приділяється увага організації профільного навчання за філологічним напрямом, 

а саме профільні класи з української філології мають: 

№ 

з/п 

Предмети 10 класи 11 класи 10-11 класи №№ ЗЗСО 

Кл. Уч. Кл. Уч. Кл. Уч. 

1. Українська 

мова 

26 741 16 419 42 1160 10 класи: 8, 19, 31, 

42, 64, 97, 103, 124, 

128, 139, 140, 142, 

167, В(З)Ш№5, 143 

(тільки укр. мова); 

11 класи: 30, 43, 56 

2. Українська 

література 

25 704 16 419 35 1123 

 

Всі 38 закладів дошкільної освіти комунальної форми власності здійснюють свою 

діяльність українською мовою: всього груп – 391, в них дітей – 8 тисяч 525. Двомовні 

навчальні заклади відсутні, російськомовних груп у дошкільних закладах немає. 

Мова навчання у приватному дошкільному закладі НВК «Благовіст» - російська, а 

саме: груп – 4, дітей – 15. 

 

У закладах позашкільної освіти мова навчання обирається згідно із чинним 

законодавством, відповідно до потреб батьків.  

 

У закладах освіти району питання мовного законодавства вивчається та 

аналізується, забезпечується дотримання нормативних вимог при оформленні 

документації, наочності, організації та проведенні масових заходів та урочистостей згідно 

із Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» 

(частина 9 розділ ІХ «Прикінцеві та перехідні положення»). 

Створено належні умови для розвитку і розширення сфери функціонування 

української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму в 

майбутніх громадян України: відповідно до річних планів у ЗЗСО району передбачена та 

здійснюється робота з формування культури мовлення, прищеплення любові до рідної 

мови, шанобливого ставлення до державних святинь, історичного минулого українського 

народу, його традицій, куточки державної символіки, ведеться роз'яснення учням ідейної 

суті державних символів і правил їх використання, ритуалів, традицій, відбувається 

виховання позитивного ставлення до державних символів України, формуються почуття 

поваги до них, стійкі навички свідомого дотримання почестей та правил поведінки щодо 

державних символів у повсякденному житті, під час урочистих і офіційних заходів. 
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Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради 

здійснює моніторинг освітньої діяльності закладів освіти, у тому числі виконання 

нормативних вимог при зарахуванні першокласників та новоприбулих учнів. 

Стан забезпеченості закладів освіти підручниками тримається Управлінням 

освіти на особливому контролі: заслуховується на апаратних нарадах, нарадах директорів 

та заступників директорів з навчально-виховної роботи (записи у протоколах та відповідні 

документи у наявності). Керівники закладів  забезпечуються нормативною, методичною 

та додатковою літературою за мірою надходження. 

У 2020 році з метою підвищення рівня володіння українською мовою забезпечено 

навчання 16 педагогів різних предметів, які працюють у закладах освіти №№ 25, 30, 56, 

111, 167 з мовою національних меншин (російською), у «Онлайн-школі грамотності», 

організованої КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». 

Узагальнення та поширення досвіду роботи досвідчених педагогів відбувається 

традиційно: під час семінарів-практикумів (за планами МО). Окрім цього на сайті 

Управління освіти в розділі «Центр освітніх технологій» розміщено матеріали  кращих 

вчителів української мови (переможців районних етапів конкурсу «Учитель року» та тих, 

кому за результатами атестації присвоєно педагогічні звання). 

На контролі Управління освіти тримається питання щодо укомплектованості 

закладів загальної середньої освіти учителями української мови і літератури: випадкові 

вакансії, що періодично з’являються, швидко заповнюються спеціалістами з відповідною 

фаховою освітою. 

Підвищенню педагогічної майстерності вчителів у тому числі щодо рівня 

володіння українською мовою сприяє робота шкільних методичних об’єднань: у ЗЗСО 

організовані мовні практикуми («Культура мови», «Норми літературної мови», 

«Орфоепічна та граматична правильність мовлення», «Мовний етикет і культура діалогу», 

«Стилі мовлення»), здійснюється передплата фахових періодичних видань (науково-

методичних журналів «Вивчаємо українську мову та літературу», «Дивослово»). 

Дотримання вимог мовного законодавства забезпечується у закладах освіти, а 

саме: згідно нормативних вимог здійснюється перевірка стану ведення зошитів з 

української мови, у системі впроваджуються інноваційні елементи педагогічних технік, 

спрямованих на підвищення результатів вивчення україномовних предметів (української 

мови та літератури, історії України, географії України, Харківщинознавства, предмета 

«Захист України» та фізичної культури), підготовка й проведення шкільних та участь у 

районних предметних олімпіадах, конкурсах, турнірах, конкурсах робіт МАН, проведення 

предметних тижнів. Організовано повторення та підготовку до ДПА, ЗНО. Традицією 

стало проведення у закладах Шевченківських тижнів та тижнів української мови та 

літератури, конкурсів на краще знання рідної мови, мистецтва, історії, етнографії. З метою 

пропагування грамотності, підтримки та розвитку державної мови як духовного 

потенціалу нації, виховання високої мовної культури дітей та юнацтва у листопаді 

відзначається День української писемності та мови. 

Проводиться роз’яснювальна та організаційна робота: на батьківських зборах 

розглядаються питання щодо забезпечення виконання вимог мовного законодавства, 

зміцнення статусу української мови як державної, підвищення якості мовної освіти учнів.  

Ретельна робота щодо реалізації мовного законодавства України проводиться у 

закладах дошкільної освіти: у наявності систематизовані матеріали щодо розгляду питань 

дотримання мовного законодавства на нарадах та семінарах керівників, під час 

методичних заходів різних категорій педагогів-дошкільників, забезпечується облік 

заходів, спрямованих на допомогу педагогам в оволодінні українською мовою. 

Проводиться моніторинг рівня засвоєння знань за освітньою лінією «Мовлення дитини» (у 

наявності матеріали моніторингу за 2 останні навчальні роки). 
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Підвищення кваліфікаційних категорій педагогів відбувається відповідно до 

Типового положення про атестацію педагогічних кадрів, з обов’язковим урахуванням 

рівня володіння українською мовою педагогічними працівниками.  

Розвитку української мови сприяє участь школярів району в олімпіадах з 

української мови та літератури, конкурсі-захисті робіт Малої академії наук та інших 

мовних інтелектуальних змаганнях.  

У ІІ етапі Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка та ХХ Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика у 2019/2020 навчальному році взяли участь 286 (277) учнів 3-11 

класів – переможці І (шкільного) етапу. Призові місця   посіли 52 (37) учні (мовно-

літературний конкурс імені Тараса Шевченка, 5-11 класи), 17 (6) учнів (конкурс імені 

Петра Яцика, 3 – 4 класи). Для участі у обласному етапі запрошено учнів закладів освіти 

№№43, 142, 143, 144. Переможцем обласного етапу став учень 9-го класу гімназії №43. 

Залишаючись одним із найбільш пріоритетних напрямів в освітній сфері, питання 

функціонування державної мови під час  освітнього процесу вимагає посиленої 

цілеспрямованості та системності. 

Методична робота в районі через мережу традиційних колективних, групових та 

індивідуальних форм роботи забезпечила реалізацію Концепції НУШ. 

У системі над реалізацією Концепції НУШ працюють 29 районних методичних 

об'єднань: вчителів з навчальних предметів, шкільних бібліотекарів, практичних 

психологів та працівників дошкільних установ. Досить поширеними і ефективними є 

взаємовідвідування навчальних занять і позакласних заходів, проведення творчих звітів (у 

межах атестації педагогічних працівників). На розв’язання проблем організації сучасного 

інноваційного освітнього середовища працюють постійно діючі науково-практичні 

семінари для керівників закладів освіти, учителів-предметників та різних категорій 

педагогічних працівників закладів дошкільної освіти: упродовж навчального року 

проведено більше 30-ти семінарів-практикумів. 

Вирішенню актуальних питань модернізації змісту, форм та методів навчання й 

виховання у сучасних умовах, підвищенню ефективності освітнього процесу, росту 

професійної майстерності керівників закладів освіти та вчителів району сприяють такі 

форми роботи, як майстер-класи, педагогічні майстерні, засідання творчих груп, 

методичні діалоги тощо. 

Результати вивчення стану методичної роботи, проведеного адміністраціями 

закладів освіти за кваліметричним протоколом самоекспертизи, представлені у довідках та 

узагальнені відповідними наказами, свідчать про системну методичну роботу на рівні 

закладів освіти. 

Вивчення матеріалів закладів освіти, в яких унормовується і висвітлюється 

методична робота, показало, що методика формування методичних тем закладів освіти, 

в основному, ґрунтується на методичних тенденціях освітніх кіл України, області та 

району, визначена за результатами семінарів-практикумів, діагностування вчителів та 

педагогів закладів дошкільної освіти, в тому числі й практичними психологами. Обрані 

ЗЗСО та ЗДО методичні теми є актуальними у контексті проблем, на вирішенні яких 

сьогодні зосереджують увагу освітяни, і підпорядковані  реалізації Концепції Нової 

української школи. 

Вважаючи найважливішим завданням діяльності центру знаходження оптимальних 

форм удосконалення майстерності педагогів та розвиток їх професійної компетентності 

за рахунок формування позитивного сприйняття педагогічних інновацій, працівники 

центру зосереджують увагу керівників на необхідності відстеження результативності 

впровадження інноваційних технологій в тому числі дистанційних або їх елементів в 

освітньому процесі. Ця робота набула ознак системності (організаційно-методичні 
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рекомендації надаються ЗЗСО району з 2007 року щорічно): підготовлені у 2020 році 

організаційно-методичні рекомендації надані керівникам у електронному вигляді. 

Урізноманітнено інноваційну діяльність залученням педагогів ЗЗСО до роботи за 

науково-педагогічними проєктами: 

ЗЗСО № 58, 64  працюють за Освітньою програмою за системою розвивального 

навчання Ельконіна Д.Б., Давидова В.В. та ін. (автори І.П. Старагіна, Г.М. Захарова, Г.В. 

Жемчужкіна, К.І. Пінсон, О.А. Перепелицина,  Н.П. Сосницька); у ЗЗСО №122  

викладання  здійснюється за програмою «Система розвивального навчання ДРіМ» (автори 

Давидов В.В., Рєпкін В.В., Максименко С.Д. та ін.). 

ЗЗСО № 144 та 177 будують освітній процес за освітньою програмою для 1-4-х 

класів початкової школи за педагогічною технологією «Росток» (автор  Т.О. Пушкарьова). 

У 9-ти закладах освіти  району (ЗЗСО № 43, 64, 103, 124, 140, 142, 144, 156, 177) 

освіта учнів здійснюється відповідно до освітньої програми початкової школи науково-

педагогічного проєкту «Інтелект України» (Харківський національний педагогічний 

університет імені Г.С. Сковороди, науковий керівник І.В. Гавриш).  

Окрім цього, протягом 2019/2020 навчального року дослідно-експериментальна 

робота Всеукраїнського рівня здійснювалася у 3-х закладах освіти району за напрямами: 

1) «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-

виховний процес навчальних закладів» (на базі закладів загальної середньої освіти та 

закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації України на 2012 − 2019 роки) – ХЛ №141, ХГ 

№43, ХЗОШ №111 (накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

19.07.2012 № 828, Міністерства освіти і науки України від 17.06.2013 № 776 на 2012 – 

2019 роки). Результатами діяльності є відзначення команди «Бізнес-сила» (ХЛ №141, 

ХГ№43, ХЗОШ №139, 143):  

1. ІІ місце на Всеукраїнському турнірі юних знавців курсу «Фінансова 

грамотність», м. Київ (нагороджена Дипломом ІІ ступеня, який підписано Міністром 

освіти і науки України Л. Гриневич); 

2. ІІ місце та Кубок на ІV Регіональному турнірі з фінансової грамотності на 

Кубок Голови Харківської державної обласної адміністрації. Участь в турнірі взяли 23 

шкільні команди, 9 команд з технікумів і коледжів та 16 студентських команд, що 

змагалися в окремих групах. 

2) В закладі дошкільної освіти № 80 продовжується впровадження програми 

соціальної та економічної освіти дітей дошкільного віку «Афлатот» по формуванню 

практичних навичок щодо основ соціальної та фінансової освіти дітей дошкільного віку. 

Робота згідно цього проєкту проводилася з дітьми, педагогами та батьками. 

3) Заклади дошкільної освіти №№ 366, 440 продовжують творчо співпрацювати з 

благодійним фондом LEGO Foundation (Данія), який входить до складу LEGO GROUP, 

проект Care of Education (сприяння освіті).  

Педагогічні колективи цих закладів освіти брали активну участь у дитячій 

архітектурній виставці-конкурсі «Успіх» у рамках Всеукраїнського фестивалю гри, 

навчання та натхнення «Plaу Fest 2020». 

4) Заклад дошкільної освіти № 198 бере участь у регіональній Програмі дослідно-

експериментальної діяльності у 2019-2024 роках за темою «Науково- методичні основи 

створення моделі наскрізної медіаосвіти в закладах освіти Харківської області». 

Згідно з програмою вчителями – членами творчих груп, створених у КВНЗ «ХАНО»,  

відвідано серії «круглих столів», семінарів, конференцій, спрямованих на підготовку до 

роботи у проєктних класах; поширення набутого досвіду відбувається через публікації у 

фахових журналах, участь у професійних конкурсах. 

У 2020 році узагальнено досвід 14 педагогів: із них 5 - переможці районного етапу 

конкурсу «Учитель року»; 3 – переможці районного етапу конкурсу «Кращий вихователь 
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Харківщини», 6 - педагогічні працівники, які претендували на присвоєння педагогічного 

звання «вчитель-методист» за результатами атестації 2020. Досвіди схвалено на 

засіданнях методичної ради МЦ (26.02.2020 протокол №7). 

Оновлена у 2020 році база даних ефективного педагогічного досвіду педагогів 

району за останні 5 років (2016-2020) складається із 100 імен вчителів, серед яких 

переможці районних етапів всеукраїнських конкурсів «Учитель року», обласного 

конкурсу «Кращий вихователь Харківщини», педагогічні працівники, яким присвоєно за 

результатами атестацій педагогічне звання «учитель – методист», «вихователь-методист». 

Пропаганда та розповсюдження інноваційного пошуку педагогічних працівників 

закладів загальної середньої та дошкільної освіти району відбувається відповідно до 

плану роботи МЦ: під час засідань творчих груп, школи педагогічної майстерності, 

семінарів, майстер-класів, педагогічних майстерень, методичних об’єднань, методичних 

діалогів, що сприяє підвищенню професійної компетентності вчителів та педагогів ЗДО. 

 Зростання професійного рівня педагогічних працівників, розвиток творчої 

ініціативи, самовдосконалення, самоствердження та підвищення продуктивності 

діяльності стимулює система заходів, спрямованих на всебічну комплексну оцінку 

педагогічної діяльності, які проводяться в межах  атестації.  

 За поданнями закладів освіти атестаційною комісією ІІ рівня 02, 03 квітня 2020 

року атестовано 172 ( в минулому 223) педагогічних працівника (42 – ЗДО, 121 – ЗЗСО та 

ЗПО, 5 - Центру соціальної реабілітації «Гармонія», 2 -  Управління освіти, 2 - інших 

установ). 

За іншими посадами у Московському районі атестовано: 

- вчителів –234, 

- вихователів-методистів – 11, 

- вихователів ГПД – 7 

- вихователів ЗДО – 79,  

- музичних керівників – 12, 

- практичних психологів – 7 

- соціальних педагогів – 1 

- вчителів-логопедів – 2, 

- дефектологів – 2;  

- інструкторів з фізкультури – 1, 

- керівників гуртків – 9 

- бібліотекарів – 8 

За результатами засідання атестаційної комісії при Управлінні освіти видано накази 

від 02.04.2020 № 163-к, від 03.04.2019 № 166-к «Про підсумки засідання атестаційної 

комісії ІІ рівня». 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які атестувалися у черговому або 

позачерговому порядку, здійснено відповідно до ст. 27 Закону України «Про освіту» 

(загальна кількість академічних годин відповідає нормативним вимогам).  

У закладах освіти здійснюється психологічний супровід атестації педагогічних 

працівників. Практичні психологи є членами атестаційних комісій, що відображено у 

відповідних наказах та протоколах засідань. 

Працівники Центру практичної психології та соціальної роботи беруть активну 

участь у атестації соціальних педагогів та практичних психологів закладів освіти: 

експертні висновки складаються за результатами проведеної роботи.  

Практичні психологи закладів освіти, скеровані ЦПП СР на поетапну роботу з 

вчителями під час атестації: здійснення психологічного аналізу відвіданих уроків, 

проведення індивідуальних консультацій щодо роботи учнів на різних етапах уроку та 
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створення сприятливого психологічного клімату, індивідуальна та групова робота з 

профілактики професійного вигорання. 

Серед педагогічних працівників, які атестувались у 2020 році,  понад 92% мають 

друковані роботи, ведуть власний блог чи сторінку на сайті закладу. 

Збережені кваліфікаційні категорії, присвоєні за попередньої атестації 11 

педагогічним працівникам, у ЗЗСО – 3, 19, 42, 56, 139, 142, 143, 167, УО та ЗДО – 115, 126 

з різних причин: 

 перехід на роботу з одного закладу освіти до іншого – 4 (ЗЗСО №  42, 142, УО, ЗДО 

№ 115), 

 відновлення педагогічної діяльності - 6 (ЗЗСО №№ 3, 19, 56, 139, 167, ЗДО № 126), 

 вихід з відпустки  по догляду за дитиною - 1 (ЗЗСО №№ 143). 

Відповідно до частини 4 статті 51 Закону України «Про освіту», листа МОН України 

№ 1/9-772 від 19 грудня 2019 року «Щодо результатів сертифікації вчителів початкових 

класів у 2019 році», 2 вчителя початкових класів (ЗЗСО № 33, 103), які успішно пройшли 

сертифікацію у 2019 році, позачергово атестовані з присвоєнням їм наступної 

кваліфікаційної категорії. 

Атестація - 2020 у закладах освіти та Управлінні освіти пройшла без порушень. Звернень 

педагогічних працівників з апеляціями до атестаційних комісій ІІ та ІІІ рівнів не було. 

Підвищення кваліфікації керівних і педагогічних працівників здійснено згідно 

з планами підвищення кваліфікації закладів освіти району на 2020 рік, що сформовані, 

затверджені і виконані відповідно до Постанови КМУ від 21 серпня 2019 року №800.  

 У 2019/2020 навчальному  році курси підвищення кваліфікації пройшли  969 

педагогічних працівників закладів освіти Московського району. 

Згідно пункту 4 статті  18 Закону України «Про освіту» педагогічний працівник має 

право на вільний вибір закладу освіти, установи, організації, іншого суб’єкта освітньої 

діяльності, видів, форм, темпу здобуття освіти та освітньої програми в межах здобуття 

освіти дорослих. Переважна кількість учителів, пройшли підвищення кваліфікації  у КВНЗ 

«ХАНО» - 688, у Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. 

Сковороди – 118, Центрі післядипломної освіти Харківського національного університету 

імені В.Н.Каразіна  -  12, в інших закладах -151.   

Курси підвищення кваліфікації педагогічні працівники відвідали за різними 

напрямами, із них: «Початкові класи» - 90, «Англійська мова» - 45; «Початкові класи. 

Вихователі ГПД» - 28, «Українська мова та література» - 26, «Зарубіжна література, 

російська мова та інтегрований курс «Література» - 22, «Фізична культура» - 13, «Захист 

Вітчизни» -13, «Математика» - 12, «Географія» - 11, «Трудове навчання» - 10 та інші. 

Вчителям надавалися можливості для вибору тематичних спецкурсів поглибленого 

змісту для задоволення фахових потреб. Участь 469 педагогічних працівників у 

тематичних і фахових спецкурсах дозволила поглибити, розширити знання з окремих 

найважливіших або актуальних тем навчальних предметів чи сфер діяльності 

педагогічних працівників. 

188 вчителів початкових класів Московського району брали участь у навчанні за 

Регіональною програмою «Особливості організації освітнього процесу в умовах 

упровадження нового Державного стандарту початкової освіти»,  які проводили 

спеціально підготовлені педагоги-тренери (з числа заступників директорів з навчально-

виховної  роботи Ємельянова Т.В. (ХСШ № 33), Кирилюк Н.В. (ХГ № 43), Омельченко 

А.Ю. (ХЗОШ № 122), Велігоря В.В. (ХЗОШ № 140), Власенко Л.В. (ХЛ № 141),  

Постнікова Л.М. (ХСШ № 156). По завершенню занять вчителі отримали сертифікати 

встановленого зразка. 

Крім того, за попереднім замовленням для вчителів початкових класів були 

організовані та проведені спецкурси «Формування математичної компетентності 



102 

 

молодших школярів» (вчителі-тренери Пуляєва В.П., Бабаєва С.І.), «Формування 

наскрізних умінь у процесі дослідницько-пошукової діяльності у молодих школярів на 

уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (Карнаухова Л.О., Ярославцева Л.А., 

Смиронова В.В., Скоркіна Л.П.), «Використання гри в освітньому процесі 1-го циклу 

початкової освіти» (Мезенцева О.О., Лукавенко Н.О.). 

За підтримки The Lego Foundation  у вересні 2019 року для вчителів 1-х, 2-х класів, 

які навчають  учнів у 2019/2020 навчальному році на базі КВНЗ «ХАНО»  був проведений 

спецкурс-тренінг (6 годин)  «Навчання через гру  з LEGO. Методика ігрового і 

діяльнісного підходів до навчання» (185 осіб). Також у листопаді 2019 року 30 

заступників директорів з навчально-виховної роботи, які відповідають за початкову школу 

у закладах освіти Московського району брали участь у одноденному тренінгу (4 години) 

за відповідною програмою щодо роботи з LEGO. 

Педагогічні працівники району упродовж 2019/2020 навчального року брали участь 

у науково-методичних, науково-практичних конференціях (347 особи), семінарах, 

семінарах-тренінгах (538 особи) та у Інтернет-семінарах (602 особи); методичних студіях 

для керівників районних методичних об’єднань ( 31особа); консультаційних ЧАТах з 

різних питань (534 особи); інтерактивних засіданнях педагогічних тимчасових творчих 

колективів педагогів (12 осіб); школі педагогічної майстерності (188 осіб). 

На виконання статті 38 Закону України «Про загальну середню освіту» протягом 

2019-2020 відбулося навчання 3-х новопризначених директорів та 3-х новопризначених  

заступників директорів із навчально-виховної, виховної роботи закладів загальної 

середньої освіти за принципом диференціації (відповідно до стажу адміністративної 

роботи) у форматі фахових спецкурсів. 

Педагогам  району запропоновано проходження курсів за різними  формами: очна, 

очно-дистанційна та очно-заочна.  Відмінною особливістю цього навчального року є те, 

що  в зв’язку з введенням на території України карантину 182 педагогічних працівника з 

16.03.2020 по 01.06.2020 пройшли курсове підвищення кваліфікації у дистанційному 

режимі, що сприяло  зменшенню відриву  педагогічних працівників від освітнього 

процесу. 

Виконання графіка проходження підвищення кваліфікації адміністраціями закладів 

освіти, відстежується, дані заносяться до книг реєстрації проходження підвищення 

кваліфікації.  

 Узагальнені матеріали щодо підвищення кваліфікації та  поточні питання, 

розглядаються на засіданнях методичної ради,  на нарадах при директорі, педагогічних 

радах. Згідно з планами роботи закладів освіти звітування учителів щодо підвищення 

кваліфікації відображено у протоколах засідань предметних методичних об’єднань.  

Аналіз діяльності закладів освіти свідчить, що адміністрації сприяють 

професійному зросту вчителів, забезпечують своєчасне підвищення кваліфікації педагогів 

з усіх предметів.  

Педагогічні працівники району упродовж 2020 року брали участь у науково-

методичних, науково-практичних конференціях, семінарах, семінарах-тренінгах, 

методичних студіях, консультаційних ЧАТах з різних питань, інтерактивних засіданнях 

педагогічних тимчасових творчих колективів педагогів, тренінгах – у тому числі в онлайн 

режимі, школі педагогічної майстерності, обласній тематичній виставці ефективного 

педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття». 

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

пошук сучасних шляхів професійного самовдосконалення. 

 

У 2020 році обласний конкурс «Кращий вихователь Харківщини» проводився за 

номінаціями: «Вихователь груп раннього віку», «Вихователь груп компенсуючого типу», 
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«Вихователь-методист». В І районному турі конкурсу брали участь 19 вихователів. За 

підсумками районного туру 2 педагоги-переможці брали участь в ІІ обласному турі 

конкурсу «Кращий вихователь Харківщини». Вихователь-методист ЗДО №198 визнана 

лауреатом конкурсу та посіла ІІІ місце. 

У 2020 році у всіх закладах освіти, продовжується здійснення систематичної 

роботи щодо реалізації заходів впровадження Концепції «Нова українська школа». 

Відповідно до  Типової освітньої програми складені освітні програми, навчальні плани. 

Здійснено ознайомлення з нормативними документами щодо впровадження НУШ на 

нарадах при директорові, на засіданнях методичних об’єднань. 

Практичними психологами здійснюється супровід Нової української школи з 

метою мотиваційної готовності вчителів початкової школи до роботи в НУШ.  

 З метою формування у  батьківської громадськості спеціальних знань про розвиток 

дитини та дотримання принципів педагогіки партнерства впроваджуються різноманітні 

форми навчання батьків учнів: індивідуальні консультації, співбесіди, діалоги, ранкові 

(вечірні) зустрічі, батьківські збори у форми тренінгу, розгляд і аналіз відеоматеріалів,  

психолого-педагогічниі консиліуми для вчителів і батьків щодо адаптації учнів 1-х класів 

до навчання у Новій українській школі, дні відкритих дверей. 

Підготовка педагогічних працівників до реалізації  нового Державного стандарту 

початкової загальної освіти та науково-методичний супровід організації освітнього 

процесу у початкових класах протягом 2020  року здійснювались в умовах  реформування 

освіти України. З метою формування єдиного простору розуміння та розв’язання проблем 

щодо підготовки вчителів початкових класів до роботи в умовах модернізації української 

школи для керівників районних методичних об’єднань учителів початкових класів, 

заступників директорів із навчально-виховної роботи школи І ступеня, учителів 

початкових класів проведено семінари за темами: 

- Робота за нетиповими  освітніми програми для учнів початкових класів в умовах 

впровадження Нової української школи (лютий 2020); 

- Ключові зміни для педагогів у реалізації Нової української школи (листопад 2019). 

Напрацюваннями ділились вчителі початкової школи на майстер-класах:  

-  Екологічне виховання молодших школярів (ЗЗСО № 43); 

- Інтерактивна діяльність в групах як ефективна форма соціалізації першокласників 

(ЗЗСО №156). 

Проведено «круглий стіл» «Методична скарбниця вчителя, який працює за 

педагогічним проєктом «Інтелект України»» (ЗЗСО № 156).  

Організовано роботу творчої групи заступників директорів з навчально-виховної 

роботи школи І ступеня за напрямом: «Створення освітнього середовища в початковій 

школі в умовах реалізації Нової української школи».  

У 2020 році педагогічні працівники виключно на добровільних засадах брали 

участь у сертифікації, яка у 2020 році відбувалась за новим порядком відповідно до 

Положення про сертифікацію педагогічних працівників (зі змінами). 

6 вчителів початкових класів (ЗЗСО №64, 122, 177) успішно пройшли реєстрацію, 

зовнішнє незалежне оцінювання, самооцінювання та  етап вивчення практичного досвіду. 

Із врахуванням особливостей адаптивного карантину вивчення досвіду здійснювалось в 

режимі on-line в режимі Zoom-конференції у формі співбесід. Перелік питань відображав 

10  професійних компетентностей  вчителя початкової школи згідно із професійним 

стандартом. За сумою набраних балів у п’яти з шести учасників згенеровані сертифікати. 

У 2020 році всеукраїнський конкурс «Учитель року - 2020», проводився за 

номінаціями: «Початкова освіта», «Історія», «Образотворче мистецтво», «Зарубіжна 

література», «Хімія».  
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Учасниками конкурсу стали 41 учитель. Педагогічні колективи ЗЗСО №№8, 42, 58, 

64, 103, 139, 144 були представлені 2 учасниками. Переможці районного етапу конкурсу 

були визнані лауреатами та переможцями інших етапів всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року - 2020»: 

Макєєв С.П., учитель історії ХЛ №141, у номінації «Історія» здобув перемогу в 

міському конкурсі та став лауреатом регіонального етапу, Бокова Ю.В., учитель 

образотворчого мистецтва ХЗОШ №98, стала лауреатом міського конкурсу, Мацулевич 

О.Є., учитель зарубіжної літератури ХГ №144, визначена лауреатом регіонального етапу 

всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020». 

У 24-х номінаціях обласного фестивалю «добрих практик», який у проводився за 

темою «Медіа освіта – актуальний компонент Нової української школи», взяли участь 

1050 учасників, із них 100 ініціативних, творчо працюючих педагогів Московського 

району, які застосовують у своїй практиці сучасні педагогічні ідеї, методики, технології, 

окремі інноваційні методи, прийоми та форми роботи, виявили бажання обмінятися  

ефективним педагогічним досвідом. Серед учасників фестивалю - 67 працівників із 33-х 

закладів загальної середньої освіти, 28 працюють у 23-х дошкільних закладах, 

позашкільна освіта представлена роботою ХДЮКМ. За номінаціями напрацювання 

розподілились наступним чином: «Дошкільна освіта» - 24, «Початкова освіта» - 17, 

«Іноземні мови» - 10, «Українська мова та література» - 9, «Бібліотечна справа» - 4, 

«Управління освітою», «Громадянська освіта, правознавство», «Мистецтво», «Біологія, 

екологія» - по 3, «Зарубіжна література», «Мови національних меншин», «Математика», 

«Історія», «Географія, економіка», «Фізика, астрономія», «Практична психологія та 

соціальна робота» - по 2, «Позашкільна освіта», «Інформатика», «Трудове навчання», 

«Основи здоров’я, фізична культура», «Виховна робота», «Спеціальна та інклюзивна 

освіта» - по 1. Не представлені роботи у номінаціях «Хімія» та «Захист Вітчизни». 

Узагальнюючі матеріали обласного рівня зазначили наймасовіше представництво 

Московського району. Найбільше учасників зареєстровано у ЗЗСО №43 – 8, ЗЗСО №№142 

- 6, 84 – 4, по 3 роботи представили ЗЗСО №№19 та 139, по 2 роботи - 16 закладів (ЗЗСО 

№№31, 42, 56, 97, 103, 128, 140, 141, 144, 156, 167, 177, ЗДО №№97, 115, 366, 440).  

Педагоги району за підсумками Фестивалю мають найбільше переможців та 

призерів, а саме: 

Район Усього 

учасників 

Відзначені дипломами 

І ІІ ІІІ Усього 

дипломів 

Московський 100 4 11 27 42 

У лютому-листопаді 2020 року традиційно проведено конкурс на кращий 

дистанційний курс серед вчителів закладів загальної середньої освіти. Конкурс 

проводиться з метою розвитку контенту системи дистанційного навчання «Доступна 

освіта» та залучення педагогічних працівників закладів освіти міста до запровадження у 

систему роботи елементів дистанційного навчання, що є актуальним в рамках реалізації 

Концепції Нової української школи. У 2020 році конкурс проводився за трьома 

предметними номінаціями: англійська мова, математика та хімія. Лауреатами (ІІІ місця) 

конкурсу стали 2 вчителя району (Момот Ольга Валеріївна – номінація «Англійська мова» 

(ХЗОШ № 143) та Чучуменко  Світлана Миколаївна – номінація «Математика» (ХЗОШ № 

143).Упродовж 2020 року методистами ЦОТ забезпечено організаційно-методичний 

супровід роботи з обдарованою учнівською молоддю. 

Для організованого проведення І і ІІ етапів та участі у ІІІ та ІV етапах 

Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів підготовлено проєкти наказів 

«Про підсумки ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 2019/2020 навчальному році» від 02.01.2020 №6, «Про проведення ІІ 
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(районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 

2020/2021 навчальному році» від 29.10.2020 №120, надано у ЗЗСО завдання для шкільного 

етапу та тренувань учнів, складені за завданнями ІІ (районного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад минулого року, та рекомендації для підготовки до ІІ (районного) та 

ІІІ (обласного) етапів. 

У 2020 році проведено лише 9 (у минулому році – 18) районних олімпіад (листопад-

грудень 2020). Припинення проведення районних олімпіад з інших навчальних предметів 

регламентовано наказом Міністерства освіти і науки України від 11.11.2020 №1398 «Про 

внесення змін до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з 

навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі 

спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності», зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 27.11.2020 за №1187/35470, згідно з яким «Всеукраїнські учнівські 

олімпіади з навчальних предметів, турніри, олімпіади зі спеціальних дисциплін та 

конкурси фахової майстерності не проводяться під час надзвичайних ситуацій природного 

та техногенного походження, карантину, запровадження протиепідемічних заходів та 

інших обставин, які об’єктивно унеможливлюють їх проведення»). 

Переможці ІІ (районного) та ІІ (міського в м. Харкові) етапів (учні 7-11 класів) брали 

участь у 18, як і у минулих роках, обласних олімпіадах (січень-лютий 2020). 17 команд 

виступили результативно і мають перемоги різного ступеню (у 2018/2019 н.р. – 18, 

2017/2018 – 17, у 2016/2017 – 17). 

Результати участі школярів у районному, міському у м. Харкові та обласному етапах 

олімпіад узагальнено: у довідці, підготовленій на апаратну нараду УО від 25.05.2020 та 

нараду директорів від 02.06.2020 року. 

Учні-переможці відзначені дипломами (І ступеня – 14 (14) учнів, ІІ ступеня – 22 (27) 

учня, ІІІ ступеня - 43 (43) учнів): 

 

2019/2020 н.р. 2018/2019 н.р. 2017/2018 н.р. 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ 

14 22 43 14 27 43 16 27 32 

79 84 75 

16 школярів із 9-ти ЗЗСО мають перемоги з предметів профільного навчання: ХСШ 

№3 (4 учні з англійської мови), ХГ №23 (4 учні з іноземної філології), ХГ №144 (1 учень з 

хімії), з української філології по 1 учню ХЗОШ №139 та ХЛ №141, з економічного 

профілю - ХГ №43 (1 учень), ХЗОШ №58 (1 учень з правового), №124 (1 учень з 

математичного), №138 (2 учні з біолого-хімічного). Для порівняння: у 2018 та 2019 роках 

було по 16 учнів. 

 

Результати участі учнів ЗЗСО районів м. Харкова 

ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 2019/2020 н.р. 

 
Район Усього 

учасників 

Місце Усього 

перемог 

Рейтингова 

сума 

Рейтинговий 

бал 

Рейтинго

вий 

номер 
І ІІ ІІІ 

Шевченківський 227 39 76 69 184 338 1,489 1 

Київський 132 19 27 48 94 159 1,205 2 

Московський 113 14 22 43 79 129 1,142 3 

Слобідський 118 11 24 43 78 124 1,051 4 

Індустріальний 80 3 19 29 51 76 0,950 5 

Немишлянський 106 8 15 40 63 94 0,887 6 

Новобаварський 72 6 13 17 36 61 0,847 7 

Основ’янський 68 5 8 16 29 47 0,691 8 
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Холодногірський 78 5 10 17 32 52 0,667 9 

Міська мережа: 256 49 81 81 211 390 1,520 (1) 

ХФМЛ №27 208 45 74 71 190 354 1,7  

Університетсь-

кий ліцей 

48 4 7 10 21 36 0,75  

Усього по місту 1250 159 295 403 857    

 

На жаль, не збільшується активно кількість переможців з предметів профільного 

навчання. 

18 школярів було запрошено до участі у відбірково-тренувальних зборах з 

підготовки до ІV (всеукраїнського) етапу, що проводилися на базі ЗВО. Це учні ЗЗСО 

№3, 23, 43, 103, 139, 140, 141, 144, 156. 

Однак, у зв’язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2, та враховуючи особливості 

освітнього процесу під час карантину, ІV (всеукраїнський) етап у березні-квітні 2020 року 

не проводився (наказ МОН України від 16.04.2020 №525 «Про скасування ІV етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів»).  

Порівняльна якість виступу на всеукраїнському етапі у 2018/2019 н.р. становила 

90%, це найвищий показник за останні роки (у 2016/2017 - 80%, у 2017/2018 н.р. - 86%). 

Недостатній рівень результативності для обдарованих дітей на різних етапах 

змагань свідчить про відсутність у закладах загальної середньої освіти цілісної системної 

роботи щодо розробки та реалізації індивідуальних освітніх траєкторій розвитку учнів. 

Формально підійшли до тренувань школярів 34% вчителів-спеціалістів вищої 

кваліфікаційної категорії, які викладають предмети у 6-11-х класах. Лише 79 педагогів 

підготували переможців олімпіад. Тобто значна частина спеціалістів вищої 

кваліфікаційної категорії, які мають педагогічні звання, несповна реалізує свій 

педагогічний потенціал  (низька результативність учнів або відсутність учасників олімпіад 

тощо). 

Головним завданням роботи  Малої академії науки України (далі - Конкурс) є 

залучення інтелектуальної та творчо обдарованої учнівської молоді до науково-

дослідницької та експериментальної роботи. У 2020 році на розгляд журі районного етапу 

надано до 62 секцій 320 (336 у минулому році) науково-дослідницьких робіт, які пройшли 

відбірковий етап у закладах освіти, що на 1 роботу більше ніж у минулому році. 

У 2020 році на ІІ (обласний) етап Конкурсу представлено 58 науково-

дослідницьких робіт, що на 5 більше, ніж у минулому навчальному році (53). 

Серед гімназій, ліцеїв та спеціалізованих шкіл збільшили кількість учасників  

ХСШ №156,  ХГ №23, у ХГ №43, 144, ХЛ №141 та ХСШ №3 зменшилась кількість 

учасників. Серед ЗЗСО збільшили кількість учасників ЗЗСО №8,  97, 98, 122, 142, 143, 25, 

а 103, 124, 128 та ПНВК «Благовіст». Кількість учасників ЗЗСО №103, 124, 128 

залишилась незмінною, а  ПНВК «Благовіст», ЗЗСО №19, 42, 56, 58, 64, 84, 111, 123, 139 

зменшилась. 

Кількість учасників від ліцеїв, гімназій та спеціалізованих шкіл складає 49% від 

загальної кількості учасників, що на 1% більше, ніж у минулому році (48%). Кількість 

учасників від закладів загальної середньої освіти складає 51% від загальної кількості, що 

на 1% менше ніж у минулому році  (52%).  

Перемогу у ІІ (обласному) етапі здобули 55 учнів закладів загальної середньої 

освіти, що на 11 більше, ніж у минулому році (44). Якість виступу команди району 

складає 60% (63% у минулому році), що на 3% нижче. 

Аналіз підсумкових протоколів участі учнів 11-х класів у ІІ (обласному) етапі виявив  

наступні причини поразки: низький рівень підготовки до контрольної роботи з базових 

предметів, недостатність досвіду (беруть участь вперше).  
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Найбільшу кількість переможців підготували вчителі ХГ №43 та ХСШ №156 (по 6), 

ХСШ №3 (5), ХГ №43 та ХЛ №141, ХЗОШ №142, ХПЗОШ «Лєствіца» (по 4), ХГ №23, 

ХЗОШ №138, 143 (по 3), ХЗОШ №64 (2), ХЛ№8, ХЗОШ №, 25, 30, 31, 56, 58, 122, 124, 

139, 140, 167 (по 1).  

100% якості участі у ІІ етапі показали учні ХЛ №141 та ХСШ №156, ХЗОШ №30, 31, 

139, 140, 143.  

7 учнів закладів загальної середньої освіти району увійшли до складу команди, яка 

представляла Харківську область у ІІІ (фінальному) етапі Конкурсу. Перемогу отримали 3 

учні: ХГ №144 (2 перемоги), ЗЗСО №140. 

Якість виступу команди Московського району складає 43 %, що на 44% менше ніж у 

минулому році (87%) та на 10% нижче середнього показника виступу команди  закладів 

загальної середньої освіти м. Харкова 53%).  

Недоліками слід вважати недостатню активність роботи з обдарованими учнями у 

шкільних наукових товариствах, відсутність мотивації та заохочень до науково-

дослідницької діяльності та низький рівень підготовки до контрольної роботи з базових 

предметів. 

 

Результати участі учнів ЗЗСО районів м. Харкова  

в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України 

 Район Усього  

учасникі

в 

Nуч 

 Кількість  

призових 

місць 

Усього 

перемог 

Рейтингова  

сума 

S 

Рейтин

говий 

бал 

S/Nуч 

Рейти

нгове  

місце 

 І ІІ  ІІІ 

Новобаварський 30 5 9 8 22 41 1,37 1 

Шевченківський 168 40 24 47 111 215 1,28 2 

Московський 87 15 18 22 55 103 1,18 3 

Київський 67 10 12 19 41 73 1,09 4 

Холодногірський 29 3 5 9 17 28 0,97 5 

Основ'янський 21 1 5 7 13 20 0,95 6 

Немишлянський 45 8 5 7 19 41 0,91 7 

Слобідський 47 6 8 7 21 41 0,87 8 

Індустріальний 23 2 1 10 13 18 0,78 9 

Міська мережа: 8 2 2 4 8 14 1,75 (1)  

ФМЛ № 27 6 1 1 4 6 9 1,5   

Університетсь-

кий ліцей 

2 1 1   2 5 2,5   

Усього по місту: 525 92 89 140 321       
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Відповідно до Комплексної програми розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 

роки, календаря проведення міських та районних учнівських турнірів та конкурсів у 

2019/2020 навчальному році та з метою подальшого вдосконалення системи роботи з 

обдарованими учнями, формування творчого покоління молодих науковців і практиків 

для різних галузей суспільного життя, підвищення інтересу школярів до поглибленого 

вивчення навчальних предметів у районі проведено І етапи міських інтелектуальних 

змагань, що розраховані на різні вікові групи і мають різний формат. Серед цих змагань 11 

командних турнірів: юних математиків, економістів, хіміків, біологів, правознавців, 

географів, фізиків, винахідників і раціоналізаторів, істориків, журналістів та 

інформатиків; конференція-конкурс «Каразінський колоквіум». 

Учнівські турніри. Організаційно-методичний супровід І (районного) етапу 

міських та Всеукраїнських учнівських турнірів, здійснений методистами ЦОТ відповідно 

до посадових обов’язків, забезпечив проведення турнірів у період з 09 вересня 2019 року 

по березень 2020 року. Результативність участі команд закладів загальної середньої освіти 

у районних етапах турнірів можна побачити в наступній таблиці: 
ЗЗС
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35

30
26 24 23

21 20 20 19 19
15 14 13 12 11 11

8 7
5 4

Рейтингування

Рейтингування
участі учнів закладів освіти району за 

підсумками Всеукраїнськог конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів 
Малої академії наук України у 2019/2020 

навчальному році 

144

43

141

3

142

156

Лєствіца

23

122

138

143

64
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0 
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Ж
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5 
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2), ІІІ 
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3 
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6 
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0 
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Лєс
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а 

3 

            

1 

_ _ ІІ _ _ _ ІІ І(збВ) _ _ _ 
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0 

            

0 
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0 
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Примітка: 

А* - кількість участі закладу освіти в районних турнірах; 

В* - кількість участі закладу освіти у складі збірних команд на районних турнірах. 

Дані  таблиці свідчать, що активність закладів загальної середньої освіти району із 

залучення школярів до турнірного руху складає 94 %. Учні ХПНВК «Благовіст», ХВ(З)Ш 

№ 5 не брали участь у турнірах. Спостерігається тенденція об’єднання закладів освіти для 

участі у районних етапах турнірів, що є позитивним, бо поліпшує якість підготовки 

команд, але, на жаль,  зменшує кількість учнів, які могли б розвивати індивідуальні 

здібності, готуючись за програмою турнірів. 

 

З урахуванням кількості та вагомості перемог, отриманих командами ЗЗСО у 

районних етапах турнірів, розраховані загальні рейтингові суми: 

№ ЗЗСО Бали Кількість отриманих Всього Всього Загал
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з/п за 

участь 

(К1) 

перемог перемог перемог 

у складі 

збірних 

команд 

ьна 

рейти

нгова 

сума 

(бали) 

(Р) 

І 

місце 

(Р1) 

ІІ місце 

(Р2) 

ІІІ місце 

(Р3) 

1.  139 3 3 6 5 14 6 43 

2.  43 2 3 4 4 11 4 34 

3.  156 3 3 5 2 10 6 34 

4.  141 2 3 5 1 9 9 31 

5.  143 4 2 5 2 9 5 31 

6.  122 3 2 5 1 8 1 28 

7.  3 3 3 2 3 8 2 27 

8.  144 4 4 1 2 7 3 27 

9.  64 6 1 3 2 6 3 23 

10.  142 5 1 4 1 6 1 23 

11.  124 6 2 1 2 5 3 21 

12.  128 4 1 1 5 7 3 21 

13.  138 4  2 5 7 2 20 

14.  8 5  2 4 6 3 19 

15.  140 5  2 4 6 3 19 

16.  103 7 1 1 2 4 1 18 

17.  123 7  3 1 4 3 18 

18.  97 8  3  3 1 17 

19.  98 5   6 6 1 17 

20.  31 8 1  2 3 1 16 

21.  42 7   4 4 0 15 

22.  58 7   4 4 0 15 

23.  167 8  1 2 3 0 15 

24.  23 8   3 3 0 14 

25.  25 9   2 2 0 13 

26.  56 9   2 2 1 13 

27.  84 10  1  1 1 13 

28.  19 11    0 0 11 

29.  30 11    0 0 11 

30.  111 11    0 0 11 

31.  Лєствіца 0 1 2  3 1 10 

32.  Благовіс

т 

0    0 0 0 

33.  ХВ(З)Ш 

№5 

0    0 0 0 

 

Таким чином, найбільшу кількість балів у  районних  етапах  турнірів отримали 

школярі ХЗОШ №139; найменшу –  учні ХПЗОШ «Лєствіца». Жодної перемоги у ЗЗСО 

№№19, 30, 111.  
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Кількість перемог, отриманих командами закладів загальної середньої освіти за 

результатами виступів у районних етапах турнірів, наступна: 

Кількість нагород, отриманих ЗЗСО  

найбільша найменша 

ХЗОШ №139 (14 (6 – у складі збірних) 

ХГ № 43 (11 (4 – у складі збірних) 

ХСШ № 156 (10 (6 – у складі збірних) 

ХЛ № 141 (9 (9 – у складі збірних) 

ХЗОШ № 143 (9 (5 – у складі збірних) 

ХЗОШ № 122 (8 (1- у складі збірних) 

ХСШ №3 (8 (2 – у складі збірних) 

ХГ № 144 (7 (3 – у складі збірних) 

ХЗОШ № 64 (6 (3 – у складі збірних) 

ХЗОШ № 142 (6 (1 – у складі збірних) 

ХЗОШ № 25 (2)  

ХЗОШ № 56 (2 (1 – у складі збірних)  

ХЗОШ № 84 (1 (1 – у складі збірних) 

 

На жаль, не мають жодної перемоги в районних етапах турнірів 5 закладів 

загальної середньої освіти району, а саме: №19 (третій рік поспіль), №30, 111, ХПНВК 

«Благовіст», ХВ(З)Ш № 5. 

 

Динаміка кількості перемог, 

отриманих командами ЗЗСО у районних етапах турнірів  

№ ЗЗСО Кількість отриманих нагород Динаміка 

2018/2019 н.р. 2019/2020 н.р. 

1. 3 7 8 +1 (↑) 

2. 8 7 6 -1 (↓) 

3. 19 0 0 - 

4. 23 3 3 ↔ 

5. 25 1 2 +1 (↑) 

6. 30 0 0 - 

7. 31 2 3 +1 (↑) 

8. 42 2 4 +2 (↑) 

9. 43 8 11 +3 (↑) 

10. 56 5 2 -3 (↓) 

11. 58 2 4 +2 (↑) 

12. 64 6 6 ↔ 

13. 84 1 1 ↔ 

14. 97 4 3 -1 (↓) 

15. 98 4 6 +2 (↑) 

16. 103 3 4 +1 (↑) 

17. 111 0 0 - 

18. 122 8 8 ↔ 

19. 123 7 4 -3 (↓) 

20. 124 1 5 +4 (↑) 

21. 128 6 7 +1 (↑) 

22. 138 3 7 +4 (↑) 

23. 139 9 14 +5 (↑) 

24. 140 4 6 +2 (↑) 

25. 141 11 9 -2 (↓) 

26. 142 4 6 +2 (↑) 

27. 143 7 9 +2 (↑) 
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28. 144 7 7 ↔ 

29. 156 9 10 +1 (↑) 

30. 167 2 3 +1 (↑) 

31. Лєствіца - 3 +3 (↑) 

32. Благовіст 2 - -2 (↓) 

33. ХВ(З)Ш №5 - - - 

Оперуючи даними таблиці, можна зробити висновок, що у порівнянні з минулим 

навчальним роком значно збільшили кількість нагород команди ЗЗСО №139 (на 5), 

№№124, 138 (на 4). Разом з тим, спостерігаємо і зменшення кількості перемог у команд 

закладів, а саме:  ЗЗСО №№56 та 123 (на 3), 141 (на 2). Стабільними є результати ЗЗСО 

№№64, 122.  

За розрахованою загальною рейтинговою сумою визначено рейтинг 

результативності участі команд закладів загальної середньої освіти у районних етапах 

турнірів. Динаміку рейтингу представлено у наступній таблиці: 

№ ЗЗСО Рейтинг Динаміка 

2018/2019 2019/2020 н.р. 

1. 3 4 4 ↔ 

2. 8 4 7 -3 (↓) 

3. 19 10 10 ↔ 

4. 23 8 9 -1 (↓) 

5. 25 10 9 +1 (↑) 

6. 30 11 10 +1 (↑) 

7. 31 9 8 +1 (↑) 

8. 42 8 8 ↔ 

9. 43 4 2 +2 (↑) 

10. 56 6 9 -3 (↓) 

11. 58 9 8 +1 (↑) 

12. 64 4 5 -1 (↓) 

13. 84 10 9 +1 (↑) 

14. 97 7 7 ↔ 

15. 98 7 7 ↔ 

16. 103 8 7 +1 (↑) 

17. 111 11 10 +1 (↑) 

18. 122 4 4 ↔ 

19. 123 4 7 -3 (↓) 

20. 124 9 6 +3 (↑) 

21. 128 5 6 -1 (↓) 

22. 138 8 6 +2 (↑) 

23. 139 2 1 +1 (↑) 

24. 140 7 7 ↔ 

25. 141 1 3 -2 (↓) 

26. 142 6 5 +1 (↑) 

27. 143 4 3 +1 (↑) 

28. 144 4 4 ↔ 

29. 156 3 2 +1 (↑) 

30. 167 9 8 +1 (↑) 

31. Лєствіца 0 11  

32. Благовіст 11 12  

33. ХВ(З)Ш №5 0 12  
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Дані таблиці констатують, що підвищили рейтинг у цьому навчальному році ЗЗСО 

№124 (на 3 позиції), ЗЗСО  №43 та 138 (на 2). Але разом з позитивною динамікою 

спостерігається і негативна. Так, зниження рейтингу мають ЗЗСО №№8, 56, 123 (на 3 

позиції).  

Візуалізацію рейтингу закладів загальної середньої освіти за результатами 

районних етапів турнірів представлено наступною діаграмою: 

 

 
 

У першій п’ятірці закладів загальної середньої освіти за ранжуванням щодо 

кількості та вагомості отриманих перемог в районних етапах турнірів: 

ХЗОШ №139 -  перша позиція (43 бали), 

ХГ №43 та ХСШ №156 – друга (по 34 бали), 

 ХЛ №141 та ХЗОШ №143– третя (по 31 бал), 

ХЗОШ №122 – четверта (28 балів), 

ХСШ №3 та ХГ №144– п’ята (по 27 балів). 

Дві останні позиції рейтингу - у ХЗОШ №№19, 30,  111, ХПЗОШ «Лествіца». 

Міські учнівські турніри мають формат командної гри. В них беруть участь 

команди, які вибороли перші місця в районних етапах.  

Турнір юних правознавців 

У ХІІ міському турнірі юних правознавців для учнів 9-11-х класів закладів 

загальної середньої освіти Московський район був представлений збірною командою 

«Фенікс» (учні ЗЗСО №№3, 64, 139, 144 (2 учня). 

На підставі протоколів та висновків журі збірна команда нагороджена Дипломом 

ІІІ ступеня. В особистій першості Дипломом І ступеня був відзначений учень ХЗОШ 

№139 – Рубежов Богдан. 

У фінальному етапі ХVІІ Всеукраїнського турніру юних правознавців збірна 

команда Московського району «Фенікс» була нагороджена Дипломом ІІІ ступеня.  

Турнір юних математиків 

У XІV міському турнірі юних математиків для учнів 9-11-х класів закладів 

загальної середньої освіти Московський район був представлений збірною командою 

(учні ЗЗСО №№43, 58, 103, 122, 124). 

На підставі протоколів та висновків журі команда була нагороджена Дипломом 

учасника. 

Турнір юних хіміків 

У ХVІІ міському турнірі юних хіміків для учнів 7-11-х класів закладів загальної 

середньої освіти Московський район був представлений командою «Аурум» Харківської 
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спеціалізованої школи ІІ-ІІІ ступенів № 3 Харківської міської ради Харківської області та 

«Протон» (учні ЗЗСО № 23 (2 учня), по одному учню – ЗЗСО №№ 128, 144). 

На підставі протоколів та висновків журі збірна команда «Аурум» нагороджена 

Дипломом ІІІ ступеня, команда «Протон» дипломом учасника.  

 В особистій першості Дипломом ІІІ ступеня були відзначені учні Коваленко 

Олександр, Зінченко Павло (ХСШ №3). 

Турнір юних економістів 

У ХІІІ міському турнірі юних економістів для учнів 9-11-х класів закладів загальної 

середньої освіти Московський район представляли дві збірні команди: «Бізнес-сила» (учні 

ЗЗСО № 43 (2 учня), по одному учню – ЗЗСО №№139, 141, 143) та «Національний резерв» 

(учні ЗЗСО №43 (3 учня), по одному учню – ЗЗСО №№139, 156). 

На підставі протоколів та висновків журі команда «Бізнес-сила» виборола кубок і 

посіла І місце, команда «Національний резерв» - ІІІ місце.  

У фінальному етапі ХV Всеукраїнського турніру юних економістів збірна команда 

Московського району «Бізнес-сила» нагороджена Дипломом І ступеня, команда 

«Національний резерв» дипломом учасника.  

Турнір юних географів 

 У ХІІ міському турнірі юних географів для учнів 7-11-х класів закладів загальної 

середньої освіти Московський район представляли дві збірні: «Архіпелаг» (учні ЗЗСО 

№№122,139,140,143,156) та команда «Еверест» учні (ЗЗСО №№123, 124, 128, 141(2). 

На підставі протоколів та висновків журі збірна команда «Архіпелаг» нагороджена 

Дипломом І ступеня, команда «Еверест» – Дипломом учасника. В особистій першості 

Дипломом ІІІ ступеня були відзначені учні Степанець Єлизавета (ЗЗСО  №124), 

Красноруцький Дмитро (ЗЗСО №143). 

У XV Всеукраїнському турнірі юних географів оновлена збірна команда 

Московського району «Архіпелаг» (учні ЗЗСО №№122, 124, 128, 140, 141) виборола  

Диплом ІІІ ступеня.  

Турнір юних інформатиків 

 У ІV міському турнірі юних інформатиків для учнів 9-11 класів закладів загальної 

середньої освіти Московський район представляла команда ЗЗСО №№144, 156, 167, 122. 

На підставі протоколів та висновків журі команда отримала Диплом учасника. 

Турнір юних біологів 

У ХІV міському турнірі юних біологів для учнів 9-11 класів закладів загальної 

середньої освіти Московський район був представлений двома командами: Харківської 

гімназії № 144 та збірною командою (учні ЗЗСО №№8, 64, 123, 141). 

На підставі протоколів та висновків журі обидві команди отримали Дипломи 

учасників.  

У фінальному етапі ХVІІІ Всеукраїнського турніру юних біологів Московський 

район представляла команда «Праймер» (учні ЗЗСО №№138, 156). Команда отримала 

Диплом учасника. 

Турнір юних винахідників і раціоналізаторів 

У XІІІ міському турнірі юних винахідників і раціоналізаторів для учнів 9-11 класів 

закладів загальної середньої освіти Московський район представляла збірна команда 

«Вектор» (учні ЗЗСО №№122, 141, 144, 156, «Лєствіца»). 

На підставі протоколів та висновків журі команда нагороджена Дипломом ІІІ 

ступеня.  

Турнір юних фізиків 

 У ХХVІІІ міському турнірі юних фізиків для учнів 9-11 класів закладів загальної 

середньої освіти Московський район був представлений 2 командами:  «Шість степенів 

свободи» (учні ЗЗСО №№31, 103, 141, 144, 156) та командою ХПЗОШ «Лєствіца». 
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На підставі протоколів та висновків журі команда «Шість степенів свободи» 

отримала Диплом ІІІ ступеня, «Лєствіца» – Диплом учасника.  

Турнір юних істориків, журналістів 

ХІV міський етап Всеукраїнського турніру юних істориків та журналістів 

відповідно до наказів Департаменту освіти Харківської міської ради було заплановано на  

березень 2020 року. Але у зв’язку із оголошенням Всеукраїнського карантину з 13.03.2020 

турніри було відмінено. 

Загальні результати участі команд (учнів у складі збірних району) у міських етапах 

турнірів представлені в наступній таблиці, де окремо наведена кількість командних та 

особистих перемог: 

№ 

з/п 

ЗЗСО Бали 

за 

участь 

(К2) 

Загаль

- на 

рейтин

гова 

сума 

(бали) 

(Р) 

Кількість отриманих 

перемог 

Особиста першість Загаль-

на 

рейти-

нгова 

сума 

(бали) 

(М) 

І місце 

(М1) 

ІІ 

місце 

(М2) 

ІІІ 

місце 

(М3) 

Диплом 

І ст. 

(Д1) 

Диплом 

ІІ ст. 

(Д2) 

Диплом 

ІІІ ст. 

(Д3) 

1. 139  43 2  2 1   54 

2. 156 1 34 1  3    41 

3. 43 1 34 1  1    39 

4. 141 2 31 1  2    38 

5. 143  31 2     1 38 

6. 122 2 28 1  1    34 

7. 144 2 27   4    33 

8. 3  27   2   2 31 

9. 64 1 23   1    25 

10. 124 2 21      1 24 

11. 128 1 21   1    23 

12. 142  23       23 

13. 140  19 1      22 

14. 8 1 19       20 

15. 103 1 18   1    20 

16. 123 2 18       20 

17. 138  20       20 

18. 31  16   1    17 

19. 97  17       17 

20. 98  17       17 

21. 58 1 15       16 

22. 167 1 15       16 
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23. 23  14   1    15 

24. 42  15       15 

25. 25  13       13 

26. 56  13       13 

27. 84  13       13 

28. Лєст

віца 

1 10   1    12 

29. 19  11       11 

30. 30 

 

 11       11 

31. 111  11       11 

32. Благ

овіст 

 0       0 

33. ХВ(З

)Ш 5 

 0       0 

Як видно з наведеної таблиці, найкращі результати показали учні ХЗОШ №139 (4 

перемоги у командному заліку, 1 – в особистій першості), ХСШ №156 (4 перемоги у 

командному заліку). 

Поряд з цим, мають місце безрезультатні виступи у міських турнірах, а саме: турнір юних 

математиків (учні ЗЗСО №№ 43, 58, 103, 122, 124), турнір юних географів (учні ЗЗСО №№123, 

124, 128, 141), турніри юних інформатиків (учні ХГ №144), турнір юних біологів (учні ЗЗСО 

№№ 8, 64, 123, 141, 144), турнір юних фізиків (учні ХПЗОШ «Лєствіца»). 

Учасниками Всеукраїнських турнірів у складі збірних команд стали учні 14 закладів 

загальної середньої освіти, а саме: № 3, 8, 43, 64, 122, 124, 128, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 156. 

 

Кількість ЗЗСО, учні яких були учасниками Всеукраїнських турнірів  

2016/2017 н.р. 2017/2018 н.р. 2018/2019 н.р. 2019/2020 н.р. 

16 15 14 14 

 

За попередні три навчальні роки спостерігається тенденція зменшення кількості закладів 

загальної середньої освіти району, учні яких охоплені турнірним рухом Всеукраїнського 

рівня. Але, у поточному навчальному році – кількість закладів освіти – учасників турнірів не 

змінилась. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» та Наказу МОН України від 16.04.2020 № 525 про 

скасування Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів  з навчальних предметів, фінальні 

етапи Всеукраїнських турнірів юних істориків та журналістів було відмінено. Тому цьогоріч 

через епідеміологічну ситуацію не усі  заклади освіти приймали участь у IV етапі, що 

негативно вплинуло на кількісні показники участі ЗЗСО в змаганнях.   

Результати участі учнів закладів загальної середньої освіти району у фінальних етапах 

Всеукраїнських учнівських турнірів представлені в наступній таблиці, де окремо наведена 

кількість командних перемог та досягнень у номінаціях або особистій першості: 

 

№ 

з/п 

ЗЗСО 
Бали за 

участь 

(К3) 

Всеукраїнський (фінальний) етап 

Кількість перемог 
Номінація 

(Н) 

Загальна 

рейтингова 

сума (бали) 

І 

місце 

ІІ 

місце 

ІІІ 

місце 
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(В1) (В2) (В3) (∑В) 

1 3 1   1  2 

2 8 1     1 

3 43 1 1 1   6 

4 64    1  1 

5 122    1  1 

6 124    1  1 

7 128 1   1 1 3 

8 138 1     1 

9 139 1 1 1 1 1 8 

10 140    1  1 

11 141  1 1 1  6 

12 143  1 1  1 6 

13 144    1  1 

14 156 2     2 

 

Дані таблиці свідчать, що найбільшу кількість перемог отримали учні ЗЗСО №139 

та №141 (по 3 перемоги  в командному заліку). 

У наступній таблиці наведено розрахунок рейтингових балів закладів загальної середньої 

освіти з урахуванням вагомості перемог у командному та особистому заліках, кількості 

нагород у номінаціях у всіх етапах Всеукраїнських турнірів (районний, міський, 
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фінальний):

 
 

Міські інтелектуальні змагання 

Проведення І (районного) етапу ХVІІІ міської олімпіади випускників школи І 

ступеня «Путівка в науку», відповідно до наказу Управління освіти від 18.02.2020 № 27, 

було заплановано на 18 березня 2020 року. Але у зв’язку із оголошенням всеукраїнського 

карантину з 13.03.2020 олімпіада була відмінена. 

До міської Конференції-конкурсу для учнів 9-11-х класів «Каразінський 

колоквіум» у 2019/2020 навчальному році подано 17 робіт. Рішенням Оргкомітету 

колоквіуму (протокол №3 від 30.03.2020р.) сертифікатом учасника міської відкритої 

конференції-конкурсу для учнів 9–11-х класів ліцеїв і гімназій «Каразінський колоквіум» 

нагороджені наступні учні: ЗЗСО №23  Коваленко Валерія (секція «Біологія та Хімія»), 

Логачова Єлизавета (секція «Всесвітня історія»), ЗЗСО №30 Грунов Олександр (секція 

«Література»), ЗЗСО №43 Проскурня Єлизавета (секція «Географія»), Беззубець Катерина 

(секція «Англійська мова» (Generation Z…)), ЗЗСО №141 Велика Марія (секція «Біологія 

та Хімія»), Власенко Єлизавета (секція «Німецька мова» (Künstliche Intelligenz…)), 

Жернокльов Олена (секція «Німецька мова» (Künstliche Intelligenz…)), Колупаєва Альона 

(секція «Біологія та Хімія»), Корнієнко Катерина (секція «Фізика»), Короткова Єлизавета 

(секція «Соціологія»), Марченко Поліна (секція «Соціологія»), Стародубцева Дар’я 

(секція «Англійська мова» (Generation Z…)), Фесенко Марія (секція «Фізика»), ЗЗСО № 

І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ І ІІ ІІІ

3 4 3 2 3 28 2 2 4 1 1 33

8 7 2 4 21 0 0 21

19 11 11 0 0 11

23 8 3 14 1 1 0 15

25 9 2 13 0 0 13

30 11 11 0 0 11

31 8 1 2 16 1 1 0 17

42 7 4 15 0 0 15

43 4 3 4 4 36 1 1 4 1 1 5 45

56 9 2 13 0 0 13

58 8 4 16 0 0 16

64 7 1 3 2 24 1 1 1 1 26

84 10 1 13 0 0 13

97 8 3 17 0 0 17

98 5 6 17 0 0 17

103 8 1 1 2 19 1 1 0 20

111 11 11 0 0 11

122 5 2 5 1 30 1 1 4 1 1 35

123 9 3 1 20 0 0 20

124 8 2 1 2 23 1 1 1 1 25

128 6 1 1 5 23 1 1 1 1 2 26

138 5 2 5 21 0 0 21

139 4 3 6 5 44 2 2 1 11 1 1 1 1 7 62

140 5 2 4 19 1 3 1 1 23

141 4 3 5 1 33 1 2 5 1 1 1 6 44

142 5 1 4 1 23 0 0 23

143 4 2 5 2 31 2 1 7 1 1 1 6 44

144 6 4 1 2 29 4 4 1 1 34

156 6 3 5 2 37 1 3 6 0 43

167 9 1 2 16 0 0 16

Лєс

твіц

а 1 1 2 11 1 1 0 12

Бла

гові

ст 0 0 0 0 0
Х(В)

Ш 5 0 0 0 0 0

Ф

М

Міський етап

кількість перемог

номінація В

Всеукраїнський (фінальний)

особиста першістьЗЗСО кількість перемог
Р

кількість перемог

Районний етап
Бали

 за 

участь
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144 Зінченко Вадим (секція «Всесвітня історія»), Іонова Маргарита (секція «Література»), 

ЗЗСО № 156 Штангей Кирил (секція «Англійська мова» (Culture shock…)). 

Участь учнів закладів загальної середньої освіти району у виховних 

конкурсах.  
У відбірковому етапі міського Чемпіонату шкільних команд гумору брали участь 

23 заклади загальної середньої освіти (№№3, 8, 19, 23, 25, 30, 31, 42, 58, 64, 98, 103, 111, 

122, 124, 128, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 156). Переможцями визнані команди: І 

місце – ЗЗСО №№25, 64, 122, 144, ІІ місце – ЗЗСО №№23, 140, 141, ІІІ місце – ЗЗСО 

№№31, 58, 142. 

І (районний) етап Чемпіонату з інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?», 

районний етап міського конкурсу дружин юних пожежних, районний конкурс 

«Прапороносці», який проводиться у рамках реалізації Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, виховання у школярів поваги до державних 

символів України, формування громадянської компетентності особистості в сучасному 

суспільстві, національної свідомості та патріотизму районні конкурс шкільних хорових 

колективів «Дзвінкі голоси», фестиваль-огляд шкільних команд з черліденгу та 

міський науково-практичний конкурс для учнів 10-11-х класів закладів загальної 

середньої освіти «Основи безпеки життєдіяльності» не проводилися у зв’язку з 

пандемією, викликаною СOVID-19. 

У жовтні 2020 року відбувся районний етап обласного фестивалю ораторського 

мистецтва за темою «Де ж і голосам буть, як не в народі, що виростає на волі, серед 

степу широкого!» (в режимі онлайн), за підсумками якого переможцем визначено 

ученицю ЗЗСО №31 Костів Ганну (І місце в районному етапі та ІІІ місце в обласному 

етапі). 

У 2020  році у закладах загальної середньої освіти продовжується робота щодо 

розвитку масової фізичної культури, залученню учнів до різних форм позакласної 

фізкультурно-оздоровчої роботи, зміцненню спортивної бази закладів освіти, спрямована 

на виконання відповідних державних та регіональних програм. У районі створені належні 

умови для якісного проведення масової фізкультурно-оздоровчої роботи та  

результативної  підготовки дітей до участі у спортивно-масових заходах всіх рівнів.  

«Спортивні шкільні ліги», на жаль, скасовані через пандемію. 

У 2020 році КП «Спорт для всіх» проведено реконструкцію стадіонів у ХГ №144, КЗ 

«КДЮСШ №4». 

У 2020 році у закладах загальної середньої освіти продовжується робота з 

військово-патріотичного виховання молоді, спрямована на виконання відповідних 

державних та регіональних документів. 

Згідно «Плану спільних заходів з військово-патріотичного виховання молоді та 

залучення її до технічних і прикладних видів спорту», узгодженого з адміністрацією 

Московського району Харківської міської ради, Московським районним військовим 

комісаріатом м. Харкова, Московською районною організацією Товариства сприяння 

оборони України, учні закладів загальної середньої освіти взяли участь у районних 

заходах: 

- особисто-командна першість району зі стрільби з пневматичних гвинтівок 

серед закладів загальної середньої освіти: 

- до Дня Захисника України: (листопад 2020 р.), не проводилась через COVID-19; 

- до 75-ої річниці з Дня Перемоги у Другій світовій війні: (квітень 2020 р.), не 

проводилась через COVID-19; 

- місячник оборонно-масової роботи, у ході якого у закладах освіти проведено 

урочисті тематичні зустрічі з учасниками Другої світової війни, воїнами – учасниками 

ООС, ветеранами Збройних Сил України, викладачами предмету «Захист Вітчизни»; 
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організовано цикл лекцій, бесід, демонстрацій кінофільмів на військово-патріотичну 

тематику, екскурсії в музеї бойової слави. Робота проводиться з метою формування у 

молоді патріотичної свідомості щодо необхідності захисту національних інтересів 

України, поваги до учасників бойових дій. 

Робота закладів загальної середньої освіти у напрямку військово-патріотичного 

виховання реалізується через шкільні музеї (у районі функціонують 8 музеїв бойової 

слави (гімназія №23, ХЗОШ №№25, 31, 97, 103, 122, ліцей №141, Клуб юних моряків) та 2 

кімнати бойової слави (ХЗОШ №№19 та 138).  

Участь у військово-патріотичних іграх (змаганнях) та конкурсах: 

-  міський етап гри «Патріот» (травень 2020) скасовано через пандемію,  ХГ №43 

підготовлена до огляду-конкурсу на визначення кращого закладу освіти міста Харкова з 

організації роботи з допризовною молоддю і військово-патріотичного виховання 

підростаючого покоління, але через пандемію конкурс не проводився. 

Навчальні програми з предмета «Захист Вітчизни» у закладах загальної середньої 

освіти  в 2019/2020 н.р. виконано повністю., звіти всіх ЗЗСО в наявності. 

З 1 вересня 2020 року предмет «Захист Вітчизни перейменовано в предмет «Захист 

України» (Постанова кабінету Міністрів  від 26 лютого 2020 р. №143 «Про внесення змін 

до деяких постанов Кабінету Міністрів України»). Актуальним залишається оновлення  

комплектів плакатів для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти з 

предмета «Захист України», наявність яких перевіряється під час огляду-конкурсу на 

визначення кращого закладу загальної середньої освіти міста з організації роботи з 

допризовною молоддю і військово-патріотичного виховання підростаючого покоління та 

перехід до нової навчальної програми предмета «Захист України» (наказ МОН від 

20.04.2018 №408 (у редакції наказу МОН України від 28.11.2019 №1493 зі змінами, 

внесеними наказом МОН України від 31.03.2020 №464). Приділяється увага контролю за 

наявністю у закладах загальної середньої освіти журналів інструктажів з техніки безпеки, 

керівної документації з питань викладання предмета (окремий розділ «Захист України та 

військово-патріотичне виховання молоді» в наявності у річних планах ЗЗСО).  

У 2019/2020 навчальному році в межах діяльності Харківської міської організації 

учнівського самоврядування лідери шкільних дитячих організацій учнівського 

самоврядування закладів загальної середньої освіти Московського району брали 

активну участь у роботі міських Шкіл розвитку: «Школа мера» («Start Up School»): ЗЗСО 

№№3,31, 43, 122, 138, 167; «Юний інспектор з безпеки»: ЗЗСО №№3, 25, 43, 144, 156; 

«Урбаністичні європейські студії»: ЗЗСО №№3, 25, 42, 43, 64, 84, 122, 123, 139, 140, 142, 

156; «Соціологічна майстерня старшокласника»: ЗЗСО №№8, 42, 84, 97, 123, 140, 143; 

«Юний інспектор з безпеки»: ЗЗСО №№3, 25, 43, 144, 156; «Школа юного омбудсмена»: 

ЗЗСО №№30, 31, 56, 58, 98, 111, 128, 139; «Школа лідерів»: ЗЗСО №№3, 19, 25, 30, 31, 97, 

103, 111,  122, 124, 128, 138, 167; «Школа журналістики»: ЗЗСО №№143, 141; проєкт 

«Платформа шкільного розвитку»: ЗЗСО №№141, 143, 144. 

В рамках Платформи шкільних медіакомунікацій проведено міський семінар за 

темою для обговорення: «Корпоративні комунікації як стратегічний напрям діяльності 

організації». У роботі брали активну участь: ЗЗСО №№122, 138, 144. 

У жовтні 2019 року на базі Харківського національного університету міського 

господарства імені О.М. Бекетова  відбувся щорічний учнівський форум «Велика рада 

старшокласників». Програмою форуму була передбачена робота за локаціями: «Школа 

розвитку «Мер міста»», «Шкільні омбудсмени», «Юні миротворці», «Лідери шкільних 

євроклубів». Активну участь в роботі шкіл розвитку брали ЗЗСО району, а саме: «Школа 

розвитку «Мер міста» - ЗЗСО №№3, 31, 43, 122, 138 ; «Школа розвитку  «Шкільні 

омбудсмени» ЗЗСО№№3, 25, 30, 31, 56, 98, 111, 128, 139, 156;  «Школа розвитку «Юні 
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миротворці»» ЗЗСО №№31, 98, 141, 156; «Лідери шкільних євроклубів» ЗЗСО №№8, 97, 

140, 143; 167. 

У грудні 2019 року на базі спеціалізованої школи № 162 проведено звітно-виборчу 

конференцію Харківської міської організації учнівського самоврядування.  Під час 

конференції керівники структурних підрозділів ХМОУС звітували про роботу в межах 

реалізації Стратегії розвитку організації на 2018-2022 роки.  За активну участь у 

Всеукраїнському проєкті «Мережа шкіл миру», який здійснюється Всеукраїнським 

союзом ветеранів війни, Асоціацією миротворців України, Громадським об’єднанням 

миротворців та учасників міжнародних операцій за підтримки Представництва ООН в 

Україні та Міжнародної  асоціації миротворців ООН «Солдати миру (AISP/SPIA)», 

педагогічний та учнівський колективи Харківської спеціалізованьої школи І-ІІІ ступенів 

№156 Харківської міської ради Харківської області району отримав почесне право на 

звання «Школи миру – 2019». 

   Дипломами Департаменту освіти відзначені переможці «Марафону унікальних 

справ – 2019», конкурсу лепбуків та відеоробіт «Я маю право», проєкту «Шкільний 

Харків». У Московському районі відзначені заклади загальної середньої освіти №№144, 

103, 19, 31. 

   Сім лідерів учнівського самоврядування (членів Координаційної ради) отримали 

Подяки Департаменту освіти «За активну громадянську позицію та особистий внесок у 

розвиток Харківської міської організації учнівського самоврядування». Від Московського 

району нагороджений Товстокорий М. - лідер правової корпорації ХМОУС, учень ХГ 

№144.  

   У фінальній частині конференції обрано голову ХМОУС та заступників голови. 

Першим заступником організації учнівського самоврядування міста обрана учениця ХГ 

№144 Дергачова Д. 

У січні 2020 року на базі  Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  №103 

Харківської міської ради Харківської області відбулося відкрите засідання Прес-центру 

дитячо-юнацької організації «Нове покоління» за темою: «Робота шкільних ЗМІ в рамках 

діяльності Московського району. Перспективи роботи на весняний семестр 2019/2020 

навчального року». На засіданні були розглянуті питання участі шкільних дитячо-

юнацьких організацій в рамках роботи ЗМІ Московського району, покращення 

висвітлення районним ЗМІ роботи дитячо-юнацьких організацій з національно-

патріотичного виховання молоді.  

Учасникам засідання було представлено досвід роботи районного медіа, 

презентовано черговий випуск міської учнівської газети «Шкільний Харків», районної 

газети «Нове покоління». Активну участь в наданні матеріалів для випуску міської газети 

брали ЗЗСО №№8, 25, 42, 43, 58, 64, 84, 103, 111, 124, 138, 140, 141, 156,  районної газети - 

ЗЗСО №№19, 23, 30, 122, 143, 123, 144 (декілька статей надали ЗЗСО №№42, 43, 141, 144). 

У січні 2020 року відбувся І районний тур конкурсу учнівських громадських 

ініціатив «Марафон унікальних справ ХМОУС» Харківської міської організації 

учнівського самоврядування. У заході брали участь учні ЗЗСО №№3, 8, 19, 25, 56, 84, 98, 

103, 123, 156, 167. Переможці: ЗЗСО №103  («Що приховує QR-код»), ЗЗСО №167 

(«Казкотерапія»), ЗЗСО №98 («Стоп, шкільний террор!») взяли участь ІІ турі конкурсу 25 

лютого 2020 року.  Конкурс спрямований на підтримку соціально-значущих ініціатив 

школярів та реалізацію кращих із них у міському масштабі.  

Упродовж 2019/2020 навчального року Асоціацією «Нове покоління» проводяться 

засідання Координаційної ради «Лідер» (засідання голів учнівського самоврядування 

ЗЗСО, засідання головних омбудсменів ЗЗСО).  

Доброю традицією стала співпраця загальноосвітніх шкіл Московського району з 

первинними ветеранськими організаціями району. Цього навчального року в рамках 
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учнівського самоврядування, за сприянням Московської районної ради ветеранів та 

підтримки адміністрації Московського району Харківської міської ради було проведено 

низку спільних заходів під гаслом «Ми – нащадки переможців! Пам’ятаємо! 

Пишаємося!», присвячених 75 річниці визволення від нацистських загарбників і 75 

річниці Перемоги у ІІ Світовій війні. Організовано урочисту передачу символів естафети в 

закладах освіти (за окремим графіком) за участі ветеранів, почесних гостей, творчих колективів 

тощо. Заходи естафети пам’яті пройшли у ЗЗСО№№8, 3, 42, 19, 30, 23, 111, 124, 144, 122, 

140, 43, 97, 64, 138, 128, 103, 58, 98, 31, 167, 156, 56, 141. Естафета пам’яті триває. 

Лідери учнівського самоврядування ЗЗСО Московського району взяли активну 

участь у конкурсі «Учень року - 2020». Посіли призові місця учні-учасники ЗЗСО №№31, 

124, 141, 144 в номінації «Лідер року»; ЗЗСО №№3,  139, 143, 141, 144, 156 в номінації 

«Інтелектуал року»; ЗЗСО №№138, 141, 43, 139, 30, 42, 142 в номінації «Творча 

особистість року»; ЗЗСО №№43, 23, 144, 31, 122, 124, 128, 167 в номінації «Спортсмен 

року». 

У травні 2020 року учні ЗЗСО №№3, 144, 156 взяли активну участь у роботі 

конференції  (On-Line режим (платформа ZOOM)) до Дня миротворців. Організатори: 

Самойлов С. – координатор проєкту «Школа миру» та «Юний миротворець», голова 

правління «Об’єднане товариство миротворців ООН - учасників міжнародних операцій та 

інвалідів війни», учасник миротворчої місії ООН в Сьєрра-Лєоні, учасник бойових дій в 

Республіці Ірак; Лютий В. – офіцер національної гвардії України, учасник миротворчої 

місії ООН у Південному Судані. 

Розвивається міська система підтримки обдарованої молоді, так у 2020 році 

стипендії Харківської міської ради «Кращий учень закладу освіти» отримують 39 учнів 

Московського району та стипендіями Харківського міського голови «Обдарованість» 

відзначено 6 школярів району. 

З метою підтримки та стимулювання розвитку обдарованої молоді з 06 по 26 лютого 

відбувся І (районний) тур міського конкурсу «Учень року - 2020» (далі - Конкурс), 

учасниками якого стали 45 учнів із 30 закладів загальної середньої освіти.  

Кількісний розподіл учасників за номінаціями: 

 

Номінація 2017 2018 2019 2020 

«Інтелектуал року» 10 10 9 12 

«Лідер року» 2 5 3 7 

«Творча особистість року» 11 8 10 13 

«Спортсмен року» 14 13 14 13 

Всього учасників 37 36 36 45 

Як видно з наведеної таблиці, кількість учнів-учасників збільшилась у номінаціях: 

«Інтелектуал року» (на 3 учня), «Лідер року» (на 4 учня), «Творча особистість року» (на 3 

учня), але у номінації «Спортсмен року» зменшилась на 1 учня. 

Відповідно до підсумкових протоколів 25 учнів посіли призові місця, що на 6 

більше, ніж в минулому році. 

Номінація 
Кількість учасників 

Кількість призерів 
10 клас 11 клас 

«Інтелектуал року» 4 8 6  

(ЗЗСО № 3, 139, 141, 143, 144, 156) 

«Лідер року» 5 2 4  

(ЗЗСО № 31, 124, 141, 144) 

«Творча особистість 

року» 

11 2 7  

(ЗЗСО № 30, 42, 43, 138, 139, 141, 142) 

«Спортсмен року» 8 5 8  
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(ЗЗСО№ 23, 31, 43, 122, 124, 128, 144, 

167) 

Усього учасників 45 25 

Результати Конкурсу затверджено наказом Управління освіти адміністрації 

Московського району від 27.02.2020 № 32 «Про підсумки проведення І (районного) туру 

міського конкурсу «Учень року – 2020». 

Шість перших місць рейтингу участі учнів закладів загальної середньої освіти у 

Конкурсі (додається) посіли учні ЗЗСО №№141, 144, 43, 3, 31, 139. Покращили результати 

участі учні ЗЗСО №№30, 42, 124, 128, 138, 142. Знизили свої показники ЗЗСО №№23, 56, 

58, 97, 122, 156, 167. Учні ХВ(З)Ш№5, ХПНВК «Благовіст», ХПЗОШ «Лєствіца» не брали 

участі у конкурсі. Вісім останніх місць посіли ЗЗСО №№58, 64, 84, 98, 103, 111, 123, 140.  

Згідно з Умовами проведення міського конкурсу «Учень року - 2020» (наказ 

Департаменту освіти Харківської міської ради від 10.01.2020 №6) у ІІ (міському) турі 

Конкурсу беруть участь учні, які посіли І місця у районному етапі, а саме: 

№ 

з/п 
ПІБ учасника Заклад загальної середньої освіти 

Клас 

навчан-

ня 

Номінація 

1. 

Коваленко 

Олександр 

Олександрович 

комунальний заклад «Харківська 

спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів 

№3 Харківської міської ради 

Харківської області» 

10 
«Інтелекту-

ал року»  

2. 

Шамрай 

Олександра 

Денисівна 

Харківська гімназія №43 Харківської 

міської ради Харківської області 
11 

«Спортсмен 

року» 

3. 
Компанієць Ріна 

Володимирівна 

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 138 Харківської міської 

ради Харківської області 

10 
«Творча 

особистість 

року»  

4. 
Костів Ганна 

Андріївна 

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №31 Харківської міської 

ради Харківської області 

10 «Лідер року» 

До фіналу потрапили всі переможці районного етапу. Переможцями  у фіналі 

міського конкурсу стали Коваленко Олександр, учень комунального закладу «Харківська 

спеціалізована школа ІІ-ІІІ ступенів №3 Харківської міської ради Харківської області», 

Шамрай Олександра, учениця Харківської гімназії №43 Харківської міської ради 

Харківської області, Компанієць Ріна, учениця Харківської загальноосвітньої  школи І-ІІІ 

ступенів № 138 Харківської міської ради Харківської області. 

Науково-методичний супровід інклюзивного навчання.  

З метою реалізації освітнього проєкту «Розвиток інклюзивної освіти в Харківській 

області», затвердженого рішенням колегії Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації від 29.03.2017 року, завдань районного плану заходів 

щодо запровадження інклюзивного навчання з 2010 року в районі впроваджується 

інклюзивне навчання в закладах загальної середньої освіти. 

Метою інклюзивного навчання є реалізація права дітей з особливими освітніми 

потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізація та інтеграція у суспільство,  

залучення сім’ї до участі в освітньому процесі. 

Підвищенню професійної майстерності педагогів шкіл щодо роботи з дітьми з 

особливостями психофізичного розвитку, вивченню науково-методичних засад 

впровадження інклюзивного навчання сприяє участь у семінарах, форумах, методичних 

нарадах тощо.  
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https://kh.isuo.org/ru/schools/view/id/11651
https://kh.isuo.org/ru/schools/view/id/11651
https://kh.isuo.org/ru/schools/view/id/11651
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Річні плани закладів освіти містять заходи відповідної тематики, які були проведені 

протягом навчального року, а саме:  

- розгляд питань на засіданнях шкільних методичних об’єднань вчителів;  

-   проведення засідань педагогічних рад за темами «Впровадження інклюзивної 

освіти», «Працюємо з «особливою» дитиною у «звичайній» школі», «Працюємо з 

«особливою» дитиною у «звичайній» школі»  (ЗЗСО №25), «Особливості організації 

інклюзивного навчання в умовах НУШ» (ЗЗСО №31), «Інтеграція дітей з особливими 

освітніми потребами у загальношкільний освітній простір» (ЗЗСО №97), «Про організацію 

навчання  дистанційною формою  для дітей з особливими освітніми потребами» (ЗЗСО 

№124), «Про інклюзивну освіту» (ЗЗСО №128), «Проблемні питання в інклюзивній освіті» 

(ЗЗСО №138). «Інклюзивна освіта в початковій школі» (ЗЗСО №177); 

-  проведення семінарів-практикумів для вчителів початкових класів «Створення 

інклюзивного середовища в закладі освіти» (ЗЗСО №19), для вчителів правознавства 

«Інклюзивне освітнє середовище як модель соціального устрою» (ЗЗСО № 97),  для 

заступників директорів за темою «Інклюзивна освіта: крок за кроком (з досвіду роботи 

закладу освіти)», для вчителів-логопедів та вчителів-дефектологів інклюзивно-ресурсних 

центрів за темою «Супровід дітей з особливими освітніми потребами вчителем-логопедом 

та вчителем-дефектологом»; науково-методичних семінарів: для асистентів учителів 

«Організація інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

Концепції «Нова українська школа», для учителів та практичних психологів в межах 

стартапу «Інклюзивна технологія «Коло друзів» -  «Перші кроки щодо запровадження 

технології «Коло друзів» в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»; 

теоретичний семінар на тему «Інклюзивна освіта, основні принципи  та поняття. 

Організація інклюзивного навчання в закладі освіти» із запрошеним спікером Оксаною 

Трушик, засновника, директора Спеціалізованого центру «Ладо» (ЗЗСО №56), «круглий 

стіл» за участю асистентів вчителів та батьків дітей з ООП  -  «Супровід дітей з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного простору» (ЗЗСО №58), семінари 

практикум: для студентів ХНПУ ім. Г.С. Сковороди «Організація інклюзивної освіти у  

закладі освіти» (ЗЗСО №138), «Кращі практики інклюзивної освіти» на базі ІРЦ. 

Педагоги закладів освіти, у яких навчаються діти із особливими освітніми 

потребами, переглянули презентацію досвіду школи ЗЗСО №124 на онлайн-вебінарі 

відкритої школи «Інклюзивна освіта» за темою «Особливості організації інклюзивного 

навчання дітей з порушеннями опорно-рухового апарату» (розміщеній на порталі КВНЗ 

«ХАНО»). Окрім цього педагогічні працівники району активно працюють в межах 

самоосвітньої діяльності у різноманітних заходах із використанням Internet ресурсів:  в 

онлайн-вебінарах на сайтах vseosvita.ua, naurok.ua, «EdEra, Youtube,  MCFR, в арт-

терапевтичних майстер-класах. 

Напрацьовані матеріали узагальнені:  у добірках за темами  «Комплекс ігрових вправ 

спрямований на формування фонематичного аналізу та синтезу у дітей з мовленнєвими 

порушеннями», «Комплекс ігрових вправ на формування складового аналізу та синтезу», 

«Комплекс ігрових вправ спрямованих на формування навичок аналізу та синтезу 

структури речення» (ЗЗСО №25);   у ресурсній кімнаті (ЗЗСО №31) систематизовані теки з 

матеріалами по інклюзивному навчанню, складено добірки матеріалів за тематикою 

занять (у ЗЗСО №97), створено фото-колаж «Крок за кроком» (у ЗЗСО № 138), 

систематизовані розробки  індивідуальних завдань для дитини з ООП за допомогою 

генератора практичних завдань на сайті «Розвиток дитини» та розроблені інтерактивні 

вправи для уроків за допомогою Інтернет-сервісу мультимедійних дидактичних вправ 

LearningApps (у ЗЗСО №167).  
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Підвищення кваліфікації педагогічні працівники, залучені до інклюзивного 

навчання,  проходили на базі КВНЗ «ХАНО», ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, онлайн курси на 

платформі  EdEra. 

Досвідом впровадження інклюзивної освіти педагоги ділились через публікації: 

- Жоржоліані О.Ю. «Інклюзивна освіта як умова соціалізації дітей з ООП».  

Науково-практична конференція «Соціально-психологічні засади розвитку особистості в 

освітньому процесі» (ЗЗСО №8),  Бухтіярова Р.В. «Організація інклюзивного середовища 

у закладі освіти», Гончарова Ю.І. «Психолого-педагогічний супровід дітей в інклюзивній 

освіті» Міжнародна науково-практична конференція Таврійського національного 

університету ім.В.І.Вернадського за напрямом корекційна педагогіка (ЗЗСО № 19),  

- Артюхова  К.Є.,  «Застосування кінезіологічних вправ у роботі психолога з дітьми 

логопатами в інклюзивних класах закладів освіти»,  вісник «круглого столу» 

«Перспективи інклюзивного навчання», ХНПУ ім. Г.С. Сковороди (ЗЗСО №25), 

- Ярослав О.В., презентація на тему «Інклюзивна освіта»  на сайті vseosvita.ua (ЗЗСО 

№138).  

Інформації щодо організації інклюзивного навчання розміщуються на офіційних 

сайтах 13-ти закладів освіти  району та оновлюються за мірою надходження нової. 

У 2019/2020 навчальному  році закладам освіти систематично надсилалися, а також 

розміщувалися на сайті УО АМР ХМР, де створено спеціальну сторінку щодо 

впровадження інклюзивної освіти, нові нормативні документи з цього питання. 

Напередодні нового навчального року, у серпні 2019 року було проведено установчу 

нараду для директорів 13-ти інклюзивних шкіл та їх заступників. 

Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу. Методистами з 

психологічної служби здійснено роботу з координації діяльності шкільних психологічних 

служб та психологічних служб закладів дошкільної освіти,  надання консультативно-

методичної допомоги з питань навчання та виховання дітей і підлітків, просвітницько-

пропагандистської роботи з підвищення психологічної культури всіх учасників освітнього 

процесу, забезпечення дотримання державних вимог до змісту діяльності психологічної 

служби закладів освіти району.  

Чисельність фахівців психологічної служби району складає 94 особи, це:  

35 практичних психологів закладів дошкільної освіти, 33 практичних психологів  закладів 

загальної середньої освіти, 2 практичних психологи закладів позашкільної освіти,  

24 соціальних педагогів, 2 працівники УО - методисти з психологічної служби.  

Для педагогів, практичних психологів та  соціальних педагогів  в of-line та on-line 

режимі проведено відповідно до плану методичні наради (10 засідань), семінари 

(вебінари) – 4, науково-практичні конференції  - 4, засідання: МО -  6, засідання школи 

молодих психологів - 5, Школи професійного вдосконалення – 19; працювали творчі 

групи (динамічні, інтервізійні, супервізійні, мобільні, фокус-групи (6) та творча майстерня 

«І творчість, і праця, і успіх» (обмін досвідом фахівців за результатами атестації). 

Окрім зазначених у річному плані заходів в межах Школи професійного 

вдосконалення проведено  19 групових консультацій для молодих психологів за 

актуальними темами. 

Спеціалістами психологічної служби району проводяться активні (тренінгові) форми 

просвітницької профілактичної роботи за програмами: 

 «Захисти себе від ВІЛ»/«Школа проти СНІДУ» – ЗЗСО№№43, 56, 58, 84, 124, 128, 

138, 140, 141; 

 «Сімейна розмова» – ЗЗСО№№43, 64, 122, ХДЮКМ.  

Окрім цього, у 42-х закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти впроваджувався проєкт «Попередження сексуального насильства та сексуальної 

експлуатації дітей у країнах Центральної та східної Європи» за програмою «Навчіть 
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дитину захищатись» (охоплено 5668 здобувачів освіти), у 20-ти закладах загальної 

середньої освіти – виховна програма з профілактики торгівлі людьми «Особиста гідність. 

Безпека життя. Громадська позиція» (охоплено 6754 здобувачів освіти). 

Створення умов для реалізації концепції «Нова українська школа» та 

формування інформаційного ресурсу  – одна з основних функцій сучасної шкільної 

бібліотеки – інформаційного центру закладу освіти (далі ШБІЦ). Учням і вчителям 

своєчасно надається відкритий і вільний доступ до різноманітних інформаційних носіїв. 

ШБІЦ працює тільки з освітніми, пізнавальними програмами з предметів. Крім державних 

асигнувань, передбачених на забезпечення шкіл літературою та підручниками, 

залучаються кошти позабюджетні та спонсорські. 

 Стали традиційними акції «Подаруй книгу шкільній бібліотеці», «Випускники 

школи – шкільній бібліотеці», які суттєво поповнюють бібліотечні фонди цікавими 

виданнями. Згідно з чинним законодавством, ЗЗСО району отримали можливість кошти 

від реалізації макулатури використовувати на придбання необхідних підручників та 

програмної художньої літератури. У 2020 році на кошти від зданої макулатури 

Управлінням освіти придбано 325 прим. художньої літератури на суму 28300 грн. У 2020 

році шкільні бібліотеки району в рамках акції «Подаруй бібліотеці книгу» доповнились 

1260 прим. художньої літератури на суму 83544 грн.  

Учні району забезпечені підручниками на 99 %. 

У всіх шкільних бібліотеках створено належні умови для роботи у сучасному 

інформаційному просторі, активізовано роботу сайтів. Швидко та якісно подати потрібну 

інформацію допомагає картотека віртуального ресурсу. Статус «Шкільний бібліотечно-

інформаційний центр» надано бібліотекам ЗЗСО №№156 та 167. Саме модель «Шкільна 

бібліотека – інформаційний центр» як типове рішення організації діяльності сучасної 

шкільної бібліотеки найбільш повно відповідає цілям і завданням, які в «Маніфесті 

шкільних бібліотек» ІФЛА/ЮНЕСКО визначені як місія шкільної бібліотеки. 

Інформаційний супровід модернізації змісту освіти в певній мірі вирішує 

передплата періодичних видань. У 2020 році заклади освіти Московського району 

продовжують співпрацю з Видавничою групою «Основа». Протягом 2020 року школи 

здійснили передплату 105 екземплярів періодичних видань на суму 23260 грн. 

Шкільними бібліотеками обслуговується більше 19800 читачів. Щорічна видача 

складає 180120 примірників художньої літератури, близько 3600400 примірників 

підручників. 

Вважаючи стан збереження навчальної книги показником рівня виховної роботи у 

школі, адміністрації, педагогічні колективи, шкільні бібліотеки щорічно проводять заходи 

щодо виховання в учнів бережливого ставлення до книги, поповнення книжкових фондів 

шкільної бібліотеки, покращання комплектування довідковою, методичною, художньою 

літературою, навчально-методичними посібниками, окрім цього активами відремонтовано 

понад 15 тисяч примірників художньої та навчальної літератури. Активну участь у акції 

взяли: ЗЗСО №№8, 25, 33, 31, 56, 58,103, 111, 122, 138, 140, 143, 177.  

У 2020 році районне методичне об’єднання шкільних бібліотекарів працювало 

згідно з планом: розглядались актуальні питання, спрямовані на вирішення завдань 

шкільних бібліотек, створення іміджу сучасної шкільної бібліотеки, замовлення нових 

підручників, робота шкільних бібліотек під час дистанційного навчання учнів. Керівник 

районного методичного об´єднання шкільних бібліотек Світашова В.В. (ЗЗСО № 167) для 

слухачів курсів КВНЗ «ХАНО» підготувала й прочитала курс лекцій щодо можливостей 

медіацентру в освітньому процесі. 

Протягом навчального року плідно працюють щодо надання методичних 

рекомендацій, консультацій молодим бібліотекарам як теоретичного, так і практичного 

плану опорні шкільні бібліотеки: ЗЗСО №№8, 56, 58 103, 111, 122, 156, 167. 
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У бібліотеках створені алфавітні та систематичні каталоги; заслуговують на увагу 

тематичні картотеки: «Локальні та мережеві електронні ресурси», «Правове виховання», 

«Моя Слобожанщина», «Онлайн бібліотеки світу». 

Окрім цього, у роботі шкільних бібліотек приділяється належна увага проведенню 

як традиційних бібліотечних заходів, так і заходів із застосуванням інноваційних 

технологій: бібліофреш (бібліографічний огляд новинок), книжковий дрес-код (форма 

масового заходу, на якому презентують найбільш популярні серед молоді книги), 

літературний слем (літературні змагання, в центрі яких презентація своїх творів), 

створення бібліотечних відеоуроків в період дистанційного навчання та ін.  

Постійно готуються традиційні книжкові виставки до Дня Соборності, до Дня 

незалежності України, до Дня пам´яті жертв голодомору, до Дня української писемності 

та мови, практикується проведення інноваційних форм книжкових виставок: виставка-

інсталяція, виставка-рейтинг, виставка-хобі, жанрова виставка.  

Щорічно у березні в рамках Місячника творчої майстерності шкільних 

бібліотекарів проводяться заходи, присвячені пам’яті видатного Кобзаря – Т.Г. Шевченка. 

Продовжується співпраця шкільних бібліотек з Окремим науково-освітнім центром 

українського козацтва.  

Упродовж 2020 року 5 робіт з досвіду роботи бібліотекарів ЗЗСО №№19, 43, 56, 

124, 167 було надруковано у науково-методичному журналі ВГ «Основа» «Шкільний 

бібліотекар». 

Активно працюють 11 шкільних музеїв, інформація про які розміщена на 

офіціальних сайтах Управління освіти адміністрації Московського району (сторінка 

«Шкільні музеї») та сайтах відповідних закладів освіти. Музеї при закладах загальної 

середньої освіти №№31, 97, 122, 141 та ХДКЮМ у різні роки визнані переможцями 

міських конкурсів. 

Адміністраціями закладів приділяється увага організації роботи музеїв: 

підтримуються у належному стані приміщення, створено умови для збереження музейних 

експонатів, питання діяльності музеїв обговорюються на засіданнях педагогічних та 

методичних рад, нарадах при директорі, засіданнях методичних об’єднань вчителів 

історії. Підтримується інтерес учнів до історичного минулого, звичаїв, обрядів, культури 

та побуту українського народу, до вивчення окремих сторінок його життя. Матеріали 

музеїв використовуються у освітньому процесі для написання рефератів, науково-

дослідницьких робіт Малої академії наук України. 

У січні 2020 відбувся обласний етап Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів 

музеїв навчальних закладів «Край, в якому я живу»: учні ХЛ №141 Власенко Єлизавета, 

Воскобойник Юлія, Алтухов Іван  посіли ІІІ місце  з екскурсією «Хато моя, біла хато…». 

Організаційно-методичний супровід підготовки учнів до державної 

підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання здійснено відповідно до 

плану роботи Управління освіти та методичного центру традиційно через інформування 

випускників закладів освіти про особливості проведення ЗНО-2020 року, у терміни, 

зазначені Календарем підготовки та проведення ЗНО, а саме: 

- інформаційні матеріали для оформлення куточків, проведення батьківських зборів із 

визначенням напрямків організації роботи та термінів проведення надіслано до закладів 

освіти; 

- у листопаді 2019 року для учнів закладів освіти району надано поліграфічну продукцію 

щодо особливостей проведення пробного ЗНО у 2020 році; 

- розділ «ЗНО» на сайті Управління освіти оновлювався за мірою надходження 

інформації; контроль заповнення актуальною інформацією відповідних сторінок на сайтах 

закладів освіти здійснювався у ході щомісячної перевірки сайтів; 
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- питання особливостей організації проведення, реєстрації розглянуто на нарадах 

директорів та заступників директорів; 

- для забезпечення якісної підготовки випускників до ЗНО-2020 методистами МЦ 

організовано участь вчителів району, керівників РМО в інструктивно-методичних 

семінарах з предметів, які виносяться на ЗНО-2020 (у формі офлайн та онлайн). 

Окрім цього проведено засідання районних методичних об’єднань вчителів з 

предметів, винесених на ЗНО-2020: учасники ознайомились з нормативними документами 

та досвідом учителів, які забезпечили високі результати складання ЗНО учнями у 

попередні роки, проаналізували матеріали Харківського регіонального центру оцінювання 

якості освіти. 

У грудні 2020 року здійснено редагування електронної бази даних закладів загальної 

середньої освіти району на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.  

На засіданнях методичних об’єднань вчителів української мови та літератури, 

математики, історії, англійської мови (протоколи засідань у наявності) розглянуто 

питання щодо організації системного повторення з учнями навчального матеріалу за 

тестовими формами, що використовуються на ЗНО (жовтень – грудень 2019).  

Протягом року особлива увага працівниками МЦ приділялась підвищенню якості 

навчання учнів: надавалась адресна науково-методична й практична допомога вчителям 

щодо підготовки учнів до розв’язування тестових завдань зовнішнього незалежного 

оцінювання з навчальних предметів.  

08.01. та 15.01.2020 проведено школи-семінари відповідно для вчителів історії та 

англійської мови  «Новітні технології у підготовці до ЗНО» на базі УкрДУЗТ. 

Окрім цього забезпечено участь методистів та вчителів української мови і 

літератури, математики, історії України у методичній нараді-семінарі на базі Харківського 

регіонального центру оцінювання якості освіти 

Більшість ЗЗСО району активно працюють із закладами вищої освіти, але із 37 

закладів лише у 7-ми (ЗЗСО №№23, 111, 122, 141, 142, 143 та 144) створені відповідно до 

міського проєкту «Навчання заради майбутнього – університетські кафедри у школах» 13 

кафедр за напрямками: історичний, краєзнавчий, суспільно-гуманітарних дисциплін (1), 

художньо-естетичний (1), іноземної філології, методики викладання іноземних мов (2), 

спортивний та фізкультурно-оздоровчий, здоров’язберігаючий (3), економічний, 

фінансовий, географічний, географо-геологічний (1), біолого-хімічний, біологічний, 

хімічний, фармацевтичний (1), технологічний, ІКТ, штучного інтелекту, інженерії (1), 

філологічний, мовознавства, української мови та літератури, російської мови та 

літератури (1), інший (2). 

Найбільш розповсюдженими науково-методичними заходами, спрямованими на 

підвищення рівня професійної компетентності вчителів, є «круглі столи» викладачів ЗВО 

та вчителів з питань використання інформаційних технологій навчання і підготовки до 

ЗНО.  

Найбільш розповсюджені форми роботи з учнями традиційні: керівництво науково-

дослідницькими роботами учнів-членів МАН України, підготовка учнів до 

Всеукраїнських учнівських олімпіад та турнірів, проведення профорієнтаційної роботи, 

відвідування учнями лекцій, лабораторних занять, проведення екскурсій до ЗВО. 

Співробітництво з ЗВО в межах діяльності кафедр сприяє підвищенню професійної 

майстерності вчителів, впровадженню новітніх методик та технологій навчання (у першу 

чергу інформаційно-комунікаційних та технологій дистанційного навчання).  

Але, співпраця більшості закладів освіти із ЗВО обмежується епізодичними 

заходами щодо підготовки учнівських робіт на конкурс-захист МАН та профорієнтації, не 

стало системою запрошення науковців закладів вищої освіти для роботи з вчителями. 
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В Україні дошкільна освіта є обов'язковою частиною у системі безперервного 

навчання. Вона є важливим етапом для цілісного розвитку дитини. Нині її зміст органічно 

пов’язаний з ідеями Нової української школи:  забезпечує наступність між дошкільною та 

початковою освітою в умовах шкільної реформи.  

Методична робота в районі через мережу колективних, групових та індивідуальних 

форм роботи забезпечила реалізацію тем: «Ціннісні орієнтири інноваційного заняття як 

засобу поліпшення якості освіти» та «Забезпечення цілісного підходу до розвитку 

особистості в світлі вимог програм: «Українське дошкілля» (програма розвитку дитини 

дошкільного віку), «Дитина» (освітня програма для дітей від 2-х до 7-ми років) та 

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

З метою підвищення рівня поінформованості та готовності педагогів до 

впровадження інноваційних підходів до навчання і виховання за єдиною тематикою для 

різних категорій педагогічних працівників закладів дошкільної освіти проводились 

постійно діючі семінари-практикуми, організована робота щодо систематизації і 

пропагування кращого педагогічного досвіду. У системі проводились семінари, 

інструктивно–методичні наради з педагогічними працівниками (за категоріями). У 

відповідності до плану колективних, групових і індивідуальних форм методичної роботи 

педагоги дошкільних навчальних закладів за власним бажанням обирали форми 

підвищення фахової майстерності. Визначення проблем, які є найбільш значущими для 

учасників заходів, відбувається за протоколами рефлексії та анкетування. 

На допомогу педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти надано 

інформаційно-методичні та рекомендаційні матеріали за різними напрямками методичної 

та аналітичної діяльності (протоколи самоекспертиз, зразки документів, спеціальні 

випуски інформаційно-методичних вісників «Менеджмент освіти і педагогіка»). Як 

свідчать інформації закладів освіти, інформаційно-методичні та рекомендаційні матеріали 

за різними напрямками методичної та аналітичної діяльності активно використовуються в 

практичній діяльності. 

Відповідно до річного плану роботи дошкільного відділу Управління освіти 

проводилась методична робота з педагогами закладів дошкільної освіти, спрямована на 

підвищення їх фахового рівня та педагогічної майстерності.  

Вважаючи однією із дієвих форм поліпшення освіти працівників курсове 

підвищення кваліфікації, на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 

організовано навчання 127 педагогів закладів дошкільної освіти. Крім цього під час 

карантину в дистанційному режимі пройшли курси підвищення кваліфікації 39 педагогів 

закладів дошкільної освіти. 38 директорів закладів дошкільної освіти району на базі 

ХНПУ ім. Г.С. Сковороди пройшли тематичний спецкурс за темою: «Освіта для сталого 

розвитку». 

Курси підвищення кваліфікації  на базі Харківського обласного медичного коледжу з 

циклу «Педіатрія» пройшли 12 медичних сестер закладів дошкільної освіти. 

Окрім традиційних курсів педагоги відвідали тематичні спецкурси: вихователів-

методистів «Освіта для сталого розвитку» (36 осіб); вчителів-дефектологів «Мовленнєвий 

розвиток дошкільників» (4 особи); вихователів «Педагогіка партнерства в умовах 

співпраці закладу дошкільної освіти та сім’ї дитини» (24 особи), «Упровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у роботу закладу дошкільної освіти» (14 осіб), 

«Сучасні підходи до ігрової діяльності як засобу формування соціальної компетентності 

дошкільника» (5 осіб); музичних керівників «Розвиток творчої особистості дошкільника 

засобами мистецтва» (2 особи); інструкторів з фізичної культури «Домедична допомога в 

системі роботи педагогічного працівника» (3 особи). 

9 педагогів закладу дошкільної освіти №70 брали участь у вебінарі за темою 

«Підвищення рівня цифрової грамотності педагогічних працівників». 
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Підвищенню фахового рівня впровадженню передового педагогічного досвіду та 

інноваційних педагогічних технологій в практику роботи з дітьми спряла робота зі 

студентами-практикантами Харківської гуманітарно-педагогічної академії, Харківського 

Національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди та слухачами курсів 

підвищення кваліфікації при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». 

Базовими дошкільними навчальними закладами для проведення педагогічної 

практики були:  

 ЗДО №№ 33, 55, 80, 182, 454 – для проходження практики для студентів 

Харківської гуманітарно-педагогічної академії; 

 ЗДО №№ 28, 33, 70, 117, 137, 182, 198, 199, 270, 317, 366, 367 – для 

студентів Харківського Національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди; 

 ЗДО №№ 112, 117, 137, 168, 182, 199, 454 для слухачів різних категорій 

факультету підвищення кваліфікації КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти».  

Опорними закладами дошкільної освіти з різних напрямків були визначені: 

фізкультурно-оздоровча робота – ЗДО №85, наступність в роботі зі школою – ЗДО №440, 

корекційна робота – ЗДО №366, мовленнєвий розвиток – ЗДО №182, охорона безпеки 

життєдіяльності – ЗДО №124, робота з п’ятирічками – ЗДО №198, 117, музичне виховання 

– ЗДО №28; цивільний захист – ЗДО №28. 

Цілеспрямоване безперервне підвищення рівня професійної компетентності 

педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, творчої ініціативи, 

самовдосконаленню, самоствердженню стимулює система заходів, спрямованих на 

всебічну комплексну оцінку педагогічної діяльності, які проводяться в межах  атестації.  

У 2020 році було атестовано 109 (130 у 2019 році) педагогічних працівників 

дошкільних навчальних закладів. Із них (у порівнянні з 2019 роком): - завідувачів – 0 (0), 

вихователів-методистів – 11 (7), вихователів – 79 (98), музичних керівників – 12 (15), 

практичних психологів – 1 (1), вчителів – логопедів – 2 (4), вчителів-дефектологів – 2 (0), 

інструкторів з фізкультури – 1 (5), керівників гуртків – 1 (0).  

З числа атестованих педагогічних працівників закладів дошкільної освіти брали 

участь у фестивалі «добрих практик» освітян Харківщини «Майстри педагогічної справи 

презентують»  завідувач ЗДО №292, вихователі-методисти ЗДО №55, 366, 440, вихователі 

ЗДО №№55, 79, 85, 148, 182, 282, 336. 

З числа атестованих мають друковані роботи 3 педагоги (ЗДО №№55, 126, 148). 

Роботу 9-ти методичних об’єднань було організовано на базах закладів дошкільної 

освіти: для вихователів дітей груп раннього віку (ЗДО № 336), для вихователів молодших 

груп (ЗДО №317), для вихователів середніх груп (ЗДО № 198),  для вихователів старших 

груп (ЗДО № 375);  для музичних керівників (ЗДО №№ 28, 270, 100), для вчителів-

дефектологів та вчителів-логопедів (ЗДО № 12, 33, 112); для вихователів-методистів (ЗДО 

№№ 174, 182, 292), для інструкторів з фізкультури (ЗДО №№ 39,58, 85); семінари для 

вихователів-методистів ЗДО та заступників директорів шкіл І ступеня проведено на базі 

ЗДО № 454 та ЗЗСО №138. 

На засіданнях методичних об’єднань розглядаються актуальні питання освіти та 

виховання дітей дошкільного віку та шляхи удосконалення педагогічної майстерності 

педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. 

За анкетами педагогів, які відвідували методичні заходи, найбільш цікавими, 

практично спрямованими була робота  семінарів-практикумів для директорів «Шляхи 

підвищення ефективності управління сучасним закладом дошкільної освіти» (ЗДО 

№№440, 55, 39), Школи передового педагогічного досвіду для вихователів району 

«Впровадження новітніх педагогічних технологій в практику роботи ЗДО», постійно 

діючий семінар для директорів ЗДО  (ЗДО №199, 182, 125, 148), педагогічна майстерня 
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для вихователів (ЗДО № 70), майстер-класи (ЗДО №148 Калініна Т.М., ЗДО № 12 Рибалко 

О.М.).   

Відповідно до меморандуму про співпрацю у сфері дошкільної освіти між 

Міністерством освіти і науки України та міжнародною фундацією «Aflatoun International» 

(Нідерланди) педагогічний колектив закладу дошкільної освіти №80 продовжував роботу 

щодо упровадження в освітній процес основ соціальної і фінансової освіти дітей 

дошкільного віку за проектом «Афлатот».  

Робота з дітьми з економічного виховання реалізується за тематичними напрямами: 

«Моя сім'я», «Людські потреби та можливості», «Ресурси та виробництво товарів», 

«Обмін та торгівля», «Цікаво про гроші», «Світ професій», «Правила чесного бізнесу», 

«Ощадливість». Підвищенню професійної майстерності педагогів з даного питання сприяє 

їх участь у роботі семінару-практикумі (ЗДО №148).   

Зважаючи на карантинні заходи «COVID-19», районні методичні заходи впродовж 

березня-травня 2020 проводились онлайн на платформі ZOOM у формі відео-конференції 

на базі ЗДО №№ ЗДО №№ 336, 317, 198, 375 (для вихователів), ЗДО №100 (для музичних 

керівників),  ЗДО №292 (для вихователів-методистів), ЗДО №12 (для вчителів-логопедів 

та вчителів-дефектологів ЗДО №12),  семінар-практикуми – ЗДО №39 (для директорів 

ЗДО),  педмайстерня (ЗДО №70), ШППД за системою Б.П.Нікітіна» (ЗДО №№168 та 366), 

семінари-практикуми ЗДО №199 (для вихователів груп раннього віку), ЗДО №148, 182 

(для вихователів) 

У травні 2020 року дитячий музично-театральний гурт «КараПупси» (ЗДО №28) за  

участь  у  VІІІ Міжнародному Шоу-фестивалі талантів «Za Грай fest весна на бис 2020» 

нагороджений Дипломом І ступеня, Сертифікатом для участі дітей у Міжнародному 

фестивалі в літньому таборі Болгарії, подяками відзначені директор ЗДО, вихователь-

методист та музичний керівник. 

Заклади дошкільної освіти №№366, 440 брали участь у Всеукраїнському 

фестивалі Гри, навчання та натхнення «Play fest 2020» в онлайн форматі. ЗДО №366 

виборов перемогу у номінації «Історії успіху, що надихають», заклад дошкільної освіти 

№440 - у номінації «Щаслива дитина – свідома людина, успішна країна». Колективи 

цих закладів нагороджені  Дипломами І ступеня та подарунками від організаторів 

фестивалю.  

ЗДО №198 бере участь у регіональній Програмі дослідно-експериментальної 

діяльності за темою «Науково- методичні основи створення моделі наскрізної медіаосвіти 

в закладах освіти Харківської області», розрахованої на 2019-2024 роки. 

Педагоги закладів дошкільної освіти району брали участь у республіканських, 

міських та обласних методичних заходах:  Міжнародній конференції «Сучасна практична 

логопедія. Нові стратегії» (Асоціація практикуючих логопедів України),   науково-

методичному семінарі за темою «Умови співпраці Харківського інклюзивно-ресурсного 

центру з вчителями-логопедами закладів дошкільної освіти»;  міському тренінгу 

«Академія гри» для представників закладів – учасників проєкту «Сприяння освіті»,  

засіданні місцевого осередку Всеукраїнської громадської організації на базі комунального 

закладу «Харківська обласна Мала академія наук Харківської обласної ради», у  

Всеукраїнській публічній консультації «Якісна і доступна дошкільна освіта», які 

проводилися МОН України за сприяння Національного Демократичного Інституту та ВІ 

«Активна громада» від Інституту «Республіка»,  семінарах-практикумах на базі КВНЗ 

«ХАНО», тренінгу для представників закладів – учасників проєкту «Сприяння освіті» в 

рамках Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством освіти і науки України та 

фондом LEGO Foundation (Королівство Данія) з обміну досвідом щодо реалізації завдань 

проєкту,  постійно діючому науково-практичному семінарі «Методичний супровід 

реалізації освітньої програми «Впевнений старт» та програмно-методичного комплексу до 
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неї»,   інструктивно-методичній нараді для керівників закладів дошкільної освіти щодо 

співпраці з Харківським інклюзивно-ресурсним центром,   Школі молодого вихователя-

методиста закладу дошкільної освіти на базі НМПЦ ДО ХМР; у 4-х вебінарах. 

Пропаганда та розповсюдження інноваційного досвіду відбувається під час 

районних заходів (семінарів, методичних об’єднань, «круглих столів», конференцій, 

виставок, презентацій, захисту досвіду роботи, друкування матеріалів у фахових 

виданнях) та на сайтах закладів дошкільної освіти. 

Ефективно використовують у роботі з дітьми прийоми теорії розв’язання 

винахідницьких завдань, технологію розвитку творчої особистості Г. Альтшуллера 

педагогічні колективи ЗДО: №№70, 79, 80, 85, 112, 115, 124, 137, 148, 206, 270, 292, 363, 

366, 367, 375. Особливо ефективно використовується ця методика на заняттях з розвитку 

мовлення, зображувальної діяльності, математики.  

Педагоги закладів дошкільної освіти  №№12, 33, 39, 70, 79, 80, 85,  97, 112,   117, 

137, 148, 168, 182, 199, 270, 282, 366, 454, НВК «Благовіст» успішно працюють з 

фізичного виховання, частково втілюючи в практику роботи авторську методику 

кандидата педагогічних наук М.Єфименка; у ЗДО №№12, 28, 85, 112, 117, 366, 454 

впроваджується Са-Фі-Дансе, Степ-аеробіка, фітнес-технології;  упродовж багатьох років 

педагоги ЗДО №№70, 117, 168 творчо використовують досвід родини Нікітіних з 

розвиваючого навчання,  ефективно використовується в роботі з дітьми педагогічна 

спадщина В.О. Сухомлинського (ЗДО №№70, 115, 198, 363, 440); за методикою 

М. Зайцева навчають дітей складовому читанню вихователі ЗДО №№112, 117, 168, 336; 

прийоми ейдетики, мнемотехніки  ЗДО №№  28, 58, 79, 85, 137,  292, 168, 198, 366, 440, у 

ЗДО №№ 28, 58, 79, 97, 100, 125, 126, 198, 270, 363, 366, 440 - схеми-моделі К.Крутій.  

Особлива увага сенсорному вихованню (формування сенсорних еталонів) 

приділяється у групах раннього віку (ЗДО №199), у ЗДО №№28, 39, 125, 270, 292 

приділяється увага питанням екологічного виховання дітей через блокову систему подачі 

знань, педагоги ЗДО №№ 84, 375 через дитяче експериментування в природі, у ЗДО №270 

«екологічну стежину» облаштовано при підтримці батьків на території закладу.  

Не залишається поза увагою питання валеологічного виховання та санітарно-

просвітницької роботи6  ЗДО району співпрацювали з КЗ «Харківський міський центр 

здоров’я», з товариством «Червоного хреста України» з питань запобігання дитячому 

травматизму та цивільного захисту.  

Плідно працюють над проблемою економічного виховання педагоги ЗДО №№ 

28,80,137,148.  

Активно працюють педагоги ЗДО №№28, 55, 125, 182, 198, 317, 336, 375, 

«Благовіст» з питань впровадження програми «Дошкільнятам освіта для сталого 

розвитку». Творчо використовують у практичній діяльності елементи методики 

М.Монтессорі педагоги ЗДО №№ 33, 79, 174, 206, 366, 440, 454.  

Музичні керівники ЗДО №№ 28, 367, 375, 454 впроваджують застосовують у 

практиці елементи методики австрійського педагога Карла Орфа.  

Педагоги активно впроваджують  у роботі з дітьми розвиваючі ігри: НВК 

«Благовіст» - блоки Дьєноша; ЗДО №440 - В. Воскобовича , ЗДО №№115, 148, 366, 367, 

440 - палички Кюїзенера, ЗДО №№12, 366 - кольоротерапію, ЗДО №206 - арт-терапію; 

ЗДО №№12, 198, 292, 375 - SAND ART- пісочну терапію, ЗДО №148 - техніку АЙРІС- 

фолдінг (створення візерунку), ЗДО №366 - STЕM- освіту. 

Особливо широко практикується використання Лепбуків у ЗДО №№12, 28, 55, 58, 

80, 85, 137, 174, 317, 336, 366, 375, 440. 

ЗДО №№ 39, 70, 84, 375, 440, 454 впроваджують методику розвитку творчих 

здібностей дітей Л.Шульги. 
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ЗДО №№ 366 та 440 продовжують творчо співпрацювати з благодійним фондом 

LEGO Foundation (Данія), який входить до складу LEGO GROUP, проєкт Care of Education 

(сприяння освіті): з 4 по 7 травня педагогічні працівники брали  учать в online марафоні 

«Навчання через гру у ЗДО: наскрізність, системність, цілісність» у FB cпільноті 

«Сприяння освіті» та у дитячій архітектурній виставці-конкурсі «Успіх» у рамках 

Всеукраїнського фестивалю «Гри, навчання та натхнення» Plaу Fest 2020. 

Працюють з ЛЕГО-конструкторами і педагоги ЗДО №№ 58, 182. 

Разом з тим, виявлено поодинокі випадки недоцільного застосування інновацій та не 

в усіх закладах дошкільної освіти відстежується результативність використання 

педагогами інноваційних підходів. 

Належна увага педагогами закладів дошкільної освіти приділялась виконанню не 

тільки інваріантної, а й варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти 

через організацію гурткової роботи з урахуванням індивідуальних освітніх запитів дітей 

та побажань батьків. Зміст інваріантної складової дошкільної освіти реалізовано 

відповідно до діючих програм «Дитина», «Українське дошкілля» та «Впевнений старт»: 

працювали гуртки за різними освітніми лініями (здоров’я та фізичний розвиток, дитина у 

світі культури, дитина в соціумі, гра дитини, хореографія, іноземна мова, комп’ютерна 

грамота). 

У 120 групах навчалися 2233 дитини. А саме: 

- здоров’я та фізичний розвиток - 3 ЗДО (7 груп  - 109 дітей); 

- у світі культури - 11 ЗДО (33 групи – 427 дітей) ; 

- ЛЕГО-конструювання - 2 ЗДО (16 груп – 377 дітей); 

- іноземна мова - 3 ЗДО (4 групи – 54 дитини); 

- хореографія - 17 ЗДО (57 груп – 1242 дитини); 

- комп’ютерна грамота - 1 ЗДО (3 групи – 24 дитини). 

У дошкільному закладі №70 працює гурток з зображувальної діяльності на 

бюджетній основі, у штаті закладу дошкільної освіти є посада керівника гуртка. 

Недоліки: 

1. Актуальною є потреба у педагогічних кадрах, особливо з вищою дошкільною 

освітою. 

2. Зменшення кількості вихователів при зростанні кількості груп. 

3. Потребує постійної уваги рівень підготовки педагогів до професійного конкурсу. 

4. Не налагоджена на рівні закладів дошкільної освіти система виявлення, вивчення, 

узагальнення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду. 

5. Робота з педагогами дошкільних закладів на рівні методичних об’єднань  потребує 

модернізації щодо форм їх проведення. 

Діяльність закладів позашкільної освіти району регламентується низкою актів 

законодавства, що спрямовані на збереження та вдосконалення діяльності, підвищення 

рейтингу позашкільної освіти та соціального статусу її працівників. Законодавче 

визначення національної політики в освіті забезпечують: Конституція України, Закони 

України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», Національна 

доктрина розвитку освіти, Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної 

культури і спорту на період до 2020 року, Положення про дитячо-юнацьку спортивну 

школу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 05.11.2008 № 993, зі змінами, з, 

внесеними Постановами Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 549, від 19.08.2015 

№ 601, від 30.03.2016 № 248 та інші, які передбачають забезпечення доступності 

позашкільної освіти, її розвиток та закріплюють  право громадян на свободу творчості 

(художньої, наукової і технічної), захист інтелектуальної власності тощо. 

У підпорядкуванні  Управління освіти Адміністрації Московського знаходяться 4 

заклади позашкільної освіти (далі – ЗПО):  
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- Центр позашкільної освіти «Мрія»   

- Харківський дитячо-юнацький клуб моряків  

- КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №4 Харківської міської ради 

Харківської області» 

- КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №13 Харківської міської 

ради Харківської області» 

Таблиця 1 

Кадровий склад 

Назва ЗПО Працівники, залучені до роботи  з вихованцями 

Кільк. Вища 

освіта 

Категорії Нагороди 

В І ІІ Спец. 

ЦПО 

«Мрія» 
22 21 3 2 10 -  

ХДЮКМ 21 20 4 5 11 - «КМС» -3, «МС» -5 

КДЮСШ 

№4 
37 Вища 2 4 4 27 

«ЗПФКіС» - 1, «ЗТ» - 4, 

«ЗМСУ» - 2; «МСМК» 

- 3,  «МС» - 9, 

нагороджений медаллю 

«Двадцять років неза-

лежності України» - 1 

КДЮСШ 

№13 
34 Вища 2 5 21 5 

«ВО України» - 2 

МС МК – 1 

МС України – 10 

Грамота МОНУ – 2 

Зв. «Заслужений 

тренер України» - 1 

 

Таблиця 2 

Мережа у розрізі напрямків позашкільної освіти 

Основні напрями ПО Назви ЗПО Навчальні роки Прим. 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Судномоделювання Центр 

позашкільної 

освіти 

«Мрія» 

2 38 2 40 2 40  

Інформатика 5 85 5 100 5 100  

Юний ерудит 2 40 2 40 - -  

Секретар керівника 4 66 1 16 - -  

Моделювання  одягу 4 68 4 76 4 78  

Початкового технічного 

моделювання 
2 38     

 

Паперопластика 4 69      

Технічного 

моделювання 
8 140     

 

Технічного дизайну 5 80      

Театральний   4 80 6 120  

Квілінг   2 40 1 21  

Англійська мова   4 80 2 40  

Декоративно-

образотворчого 

мистецтва 

  4 80 4 81 

 

Образотворчого   2 40 2 46  
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мистецтва 

Моделювання іграшок-

сувенірів 
9 153 3 60 6 107 

 

Ракетомоделювання 3 48 4 60 4 70  

Пізнай себе 1 20   - -  

Театр ляльок   3 60 3 62  

Оригамі 4 69 2 40 2 42  

Художнього 

конструювання 
4 69 - - - - 

 

Дизайн одягу   4 76 3 60  

Весела карусель   2 31 5 80  

Бісерного рукоділля   3 60 3 63  

Виготовлення виробів з 

бісеру 
  2 34 3 63 

 

Сучасна хореографія   4 76 6 106  

Спортивно-бального 

танцю 
  2 40 2 40 

 

Вокальний   3 65 3 62  

Черліденг   3 65 2 40  

Музичне мистецтво     2 42  

Оркестр народних 

інструментів 

    2 40  

Живопис      1 20  

 Всього 57 983 65 1259 73 1423  

Юнги Харківсь-

кий дитячо-

юнацький 

клуб моряків 

4 73 8 133 5 80  

Юні моряки 3 51 4 65 2 34  

Старшини шлюпок 1 17 1 16 2 30  

Штурмани 2 31 1 15 2 26  

Морський десант 1 21 1 21 1 20  

Радіотехніки 2 36 1 20 3 45  

Радіооператори - - - - - -  

Судномоделісти 4 75 4 78 4 64  

Туриськокрає-знавчий 3 47 2 37 - -  

Підводного спорту 10 184 8 146 10 180  

Вітрильного спорту 3 45 3 45 3 45  

Танцювальний 4 64 4 63 4 70  

Морський дизайн 4 80 4 69 4 74  

Вокальний 4 63 4 69 4 72  

Англ. мови 2 34 2 33 3 45  

Психологія для юних 

моряків 

- - - - - -  

Плавання 3 55 3 60 3 52  

Морячок-здоров’ячок 2 36 2 37 2 31  

Юний моряк – 

успішний старт 

2 30 2 40 2 32  

 Всього 54 942 54 947 54 900  

Боротьба вільна КДЮСШ 

№4 

10 82 14 117 15 131  

Теніс настільний 15 153 9 78 9 81  

Карате 14 184 14 184 13 161  
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Кікбоксинг        

Таеквон-До 16 220 15 206 13 178  

Сумо 4 34 4 34 6 62  

Футбол 17 274 18 288 19 302  

Шахи 22 182 21 176 20 173  

Шашки 5 40 5 40 5 39  

Сп.аеробіка КДЮСШ 

№13 

23 306 20 273 16 234  

Бадмінтон 8 74 14 157 11 129  

Баскетбол 20 300 17 254 19 289  

Дзюдо 11 147 10 127 11 142  

Кікбоксинг 10 130 11 136 11 138  

Футбол 25 416 24 409 23 390  

Всього 256 3579 255 3581 191 2449  

 

Таблиця 3 

Результативність діяльності  

КДЮСШ №4 

 

Рівень заходів 

Кількість 

заходів, 

в яких брали 

участь 

Кількість 

учасників 

Кількість призових місць 

всього 
З них: 

тільки І місця 

Міжнародні 24 75 91 25 

Всеукраїнські 109 521 366 114 

Обласні 41 482 401 117 

Міські 60 712 346 103 

Всього: 
234 1790 1204 359 

 

 

КДЮСШ №13 

Участь у змаганнях Підготовлено 

Рівень 

заходів 

Кільк. 

заходів 

Кільк. 

учасн. 

Кільк. 

призерів 

І 

місця 

МС 

Укр. 

КМС 

Укр. 

За розрядами 

Міжн. 8 18 7 1 0 36 

(22-

спортивна 

аеробіка, 

10-

кікбоксинг, 4-

бадмінтон) 

І ІІ ІІІ МР 

Всеукр. 24 214 76 21 35 3 4 262 

Обл. 3 208 334 200 

Міські 3 35 27 11 

Всього 30 475 444 233 

 

КЗ «ХДЮКМ» 

Рівень заходів 

Кількість 

заходів, 

в яких брали 

участь 

Кількість 

учасників 

Кількість призових місць 

всього 
З них: тільки І 

місця 

2018/ 

2019 

2019/

2020 

2018/ 

2019 

2019/

2020 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2018/ 

2019 

2019/

2020 
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Міжнародні 8 2 60 8 28 14 13 3 

Всеукраїнські 12 8 180 73 62 25 27 14 

Обласні 10 1 185 25 120 50 70 30 

Міські 7 5 110 68 177 58 72 25 

 

КЗ ЦПО «Мрія» 

Рівень 

заходів 

Кількість 

заходів, 

в яких брали 

участь 

Кількість 

учасників 

Кількість призових місць 

всього 
З них: 

тільки І місця 

2018/ 

2019 

2019/

2020 

2018/ 

2019 

2019/

2020 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2018/ 

2019 

2019/2

020 

Міжнародні - - - - - - - - 

Всеукраїнськ

і 

12 4 180 129 62 14 27 2 

Обласні 10 1 185 73 120 50 70 30 

Міські 7 5 110 68 177 58 72 25 

 

Розвиток матеріально-технічної бази системи освіти району 

За кошти бюджету виконано ремонтні роботи у 61-ому (81% від загальної кількості 

закладів освіти району)  закладі  освіти: 

 ремонтно-відновлювальні роботи груп ЗДО – 1 заклад (ЗДО №440 – 1 група); 

 ремонт покрівлі – 34 заклади (ЗЗСО №№3, 30, 31, 42, 56, 58 (філія), 64, 84, 97, 111, 

123, 124, 128, 138, 140, 142, 143, 156, 167, ЦПО «Мрія», ХДЮКМ, КДЮСШ №13, ЗДО 

№№28, 39, 55, 85, 115, 117, 137, 199, 270, 292, 317, 454); 

 ремонти приміщень груп – 3 заклади (ЗДО №№12, 79, 292); 

 заміна вікон на металопластикові – 16 закладів (ЗЗСО №№19, 23, 31, 33, 97, 128, 

138, 141, 144, 167, КДЮСШ №4, ЗДО №№12, 33, 39, 79, 124); 

 ремонт асфальтового покриття – 3 заклади (ЗЗСО №№144, 177, КДЮСШ №4); 

 облаштування огорожі – 5 закладів (ЗЗСО №№97, 141, 144, КДЮСШ №4, ЗДО 

№182); 

 ремонт басейну та коридору – 1 заклад (ЗДО №39); 

 ремонт фасаду та міжпанельних швів – 3 заклади (ЗЗСО №№23, 141, 144); 

 ремонт вхідної групи – 3 заклади (ЗЗСО №№111, 141, ЗДО №124); 

 облаштування пандусу – 1 заклад (ЗДО №124); 

 ремонт цоколю – 3 заклади (ЗЗСО №№141, 144, ЗДО №182); 

 ремонт кабінетів – 2 заклади (ЗЗСО №№138, 141); 

 ремонт туалету – 2 заклади (ЗЗСО №№8, 128); 

 ремонт овочесховища – 1 заклад (ЗДО №206); 

 ремонт тіньових навісів – 3 заклади (ЗДО №№148, 182, 375); 

 ремонт підлоги – 2 заклади (ЗЗСО №123, ЗДО №270); 

 ремонт стелі в техпідпіллі – 1 заклад (КДЮСШ №4); 

 облаштування поручнів – 1 заклад (ЗЗСО №123); 

 ремонт труб холодного, гарячого водопостачання та каналізації – 8 закладів (ЗЗСО 

№№31, 43, 142, КДЮСШ №№4, 13, ЗДО №№58, 336, 454); 

 ремонт системи опалення – 4 заклади (ЗЗСО №19, КДЮСШ №4, ЗДО №№33, 124); 

 ремонт теплової рамки – 2 заклади (ЗЗСО №111, ЗДО №55); 

 ремонт вентиляції – 1 заклад (ЗДО №58); 
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 ремонт електропостачання – 3 заклади (ЗЗСО №№103 (філія ЗДО №171), 124); 

 встановлення АПС – 4 заклади (ЗЗСО №№56, 103, 122, ЗДО №84); 

 встановлення блискавкозахисту – 1 заклад (ЗДО №84); 

 облаштування спортивного майданчика – 1 заклад (ЗЗСО №177); 

 заміна теплолічильника – 7 закладів (ЗДО №№58, 84, 198, 363, 367, 375, 440); 

 видалення, кронування та санітарна обрізка дерев – 10 закладів (ЗЗСО №№23, 123, 

141, 144, 177, ЗДО №№39, 80, 182, 317, КДЮСШ №4); 

 встановлення дитячого ігрового майданчика – 5 майданчиків у 5-ти закладах (ЗДО 

№№85, 117, 124, 182, 199); 

 реконструкція стадіону – 2 заклади (ЗЗСО №144, КДЮСШ №4). 

Державним та місцевим бюджетами на фінансування закладів освіти 

Московського району у 2020 році затверджена сума – 668 млн. 029,1 тис. грн., при 

мінімальній потребі бюджетних запитів 879 млн. 045,4 тис. грн. У повному обсязі 

бюджетних коштів вистачило на захищені статті бюджету, а саме: на виплату заробітної 

плати з нарахуваннями, сплату комунальних послуг та на організацію харчування дітей у 

закладах дошкільної і загальної середньої освіти, тощо. Розподіл бюджету 2020 року в 

порівнянні з бюджетом 2019 року наведено в таблиці: 

Склад витрат загального фонду 

бюджету 

2019р. 2020 р. 

сума, тис. грн. % сума, тис. грн. % 

Фонд оплати праці 449500,8 76,4 533922,9 80 

Витрати на харчування дітей та 

учнів 32774,0 5,6 30947,8 4,6 

Комунальні витрати 89309,6 15 76435,7 11,4 

Фонд загальнообов'язкового 

навчання 275,0 0,05 36,6 0,01 

Витрати на утримання та 

розвиток МТБ закладів освіти, у 

т. ч.: 16294,8 2,95 26686,1 3,99 

Всього: 588154,2 100 668029,1 100 

Для підготовки закладів освіти до нового 2019/2020 навчального року було 

витрачено 47 млн. 611,1 тис. грн. бюджетних коштів на незахищені статті бюджету, у 

тому числі на оплату послуг по вивезенню твердих побутових відходів, проведення 

дератизації, капітальних ремонтів в закладах освіти, навчання працівників з охорони 

праці,  дезінфекційну обробку приміщень в закладах  освіти та придбання товарів першої 

необхідності (навчальне обладнання, дидактичний матеріал, комплекти меблів та 

комп’ютерна техніка для НУШ, антисептики, дезінфекційні засоби, термометри, мило з 

метою запобігання поширення на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, навчальні комп’ютерні комплекси за програмою «Спроможна школа», меблі та 

приладдя для відкриття нової групи у ЗДО №440, матеріали та обладнання для розвитку 

дітей з особливими потребами, тощо).  

Загальний фонд бюджету 2019 2020 

Сума  коштів на підготовку закладів освіти до 

нового навчального року (тис. грн.) 

31016,9 47611,1 

Надходження коштів спеціального фонду бюджету на загальну суму  

442,6 тис. грн. (надходження від оренди, здачі металобрухту, деревини та макулатури ) 

спрямовані на здійснення поточних ремонтів закладів освіти району. 

Спеціальний фонд бюджету 2019 2020 
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Сума коштів на підготовку закладів освіти до 

нового навчального року (тис. грн.) 

378,2 442,6 

Благодійна допомога у 2020 році надходила у вигляді коштів на виконання 

окремих доручень та у вигляді товарів, робіт і послуг на загальну суму 9156,2 тис. грн. 

Благодійна допомога 2019 2020 

Сума коштів на підготовку закладів освіти до 

нового навчального року (тис. грн.) 

6153,3 9156,2 

 

Інформаційні та комунікаційні технології в системі освіти 

Парк наявної комп’ютерної техніки у закладах загальної середньої освіти на 

сьогоднішній день становить 1469 комп’ютерів, які використовуються в освітньому  

процесі. 587 з них входять до складу 58 навчально - комп’ютерних комплексів, якими 

забезпечені усі заклади освіти району. Безпосередньо в управлінській діяльності 

використовуються 263 комп’ютери. Працюють 34 персональних комп’ютери для 

шкільних бібліотек у супроводі програмного забезпечення, спрямованого на спрощення 

зберігання, пошуку та обробки бази даних наявного бібліотечного фонду закладу.  

Комп’ютеризовано усі дошкільні та позашкільні навчальні заклади. Працівники 

закладів дошкільної освіти ефективно використовують у своїй роботі 119 персональних 

комп’ютерів. В діяльності закладів позашкільної освіти задіяні 17 ПК.  

Кожен заклад освіти району має підключення до мережі Інтернет, що дозволяє більш 

ефективно здійснювати обмін інформацією між районним управлінням освіти та 

закладами загальної середньої,  дошкільної та  позашкільної освіти. 75 закладів 

комунальної  форми власності використовують оптоволоконне з’єднання Харківського 

комунального підприємства «Міський інформаційний центр».  

Всі заклади освіти району мають офіційні сайти, де активно ознайомлюють учнів, 

батьків та колег з важливими новинами та власними досягненнями. При цьому 72 заклади 

освіти використовують платформу School Champion,  3 – інші платформи. 

Сучасну технічну підтримку у вигляді 239 мультимедійних проєкторів мають 

педагоги всіх закладів загальної середньої освіти. 23 інтерактивних дошки 

використовуються в 11  ЗЗСО: №№3, 23, 33, 43, 122, 124, 139, 141, 144, 156, ХП НВК 

«Благовіст», ПЗ «ХПЗОШ «Лєствіца», ХПЛ «ПУШ». 

Всі загальноосвітні та дошкільні заклади освіти активно працюють з базами даних 

порталу  «Україна. ІСУО-Інформаційна система управління освітою». У базах даних 

постійно оновлюється інформація про співробітників, учнів ЗЗСО та вихованців ЗДО. 

Програмний комплекс дає змогу формувати форми звітності для подання до РУО. 

Протягом 2020 року за бюджетні кошти НКК отримали ЗЗСО №№3, 143, 167, В(З)Ш №5. 

У рамках програми «Спроможня школа» - ЗЗСО №№8, 56, 64, 97, 98, 103, 128, 122, 139, 

156. Для підвищення користувацького рівня відповідальних від закладів освіти за роботу в 

програмному комплексі в 2020 році спеціалістами ЛКТО надається організаційна 

допомога та проводяться індивідуальні консультації. 

Завдання  Управління освіти адміністрації Московського району  

Харківської міської ради на 2021 рік: 

- забезпечення відкритості, доступності й інформаційної прозорості діяльності Управління 

освіти та закладів освіти району; 

- посилення соціального захисту учасників освітнього  процесу;  

- забезпечення утримання та розвитку матеріально-технічної бази підпорядкованих 

закладів освіти району на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та 

ліцензійних умов згідно ст.. 25 Закону України «Про освіту»; 

- забезпечення протидії злочинності та зниження її рівня серед учнів закладів загальної 
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середньої освіти, 

- запобігання іншим антисоціальним проявам у дитячому підлітковому середовищі; 

зниження рівня алко-, наркозалежності, тютюнопаління; збереження та зміцнення 

здоров’я школярів; 

- підвищення якості освіти; 

- впровадження інноваційних проєктів, спрямованих на оновлення форм, методів і 

технологій навчання та виховання обдарованих учнів в умовах Нової української школи; 

- підвищення рівня професійної компетентності педагогів щодо виявлення та розвитку 

обдарованих дітей; 

- розвиток системи інклюзивного навчання, у тому числі забезпечення створення у 

закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та 

розумного пристосування; 

- розвиток здоров’язберігаючого освітнього середовища; 

- створення умов для розвитку професійних компетентностей педагогічних працівників  

закладів освіти району; 

- зміцнення навчально-матеріальної бази закладів освіти; 

- вивчення та поширення кращого педагогічного досвіду щодо форм і методів 

національно-патріотичного виховання; 

- розвиток і вдосконалення системи учнівського самоврядування на районному рівні. 

 

З метою поліпшення якості освітнього процесу в закладах освіти Московського 

району  м. Харкова у 2021 році задачами  Центру освітніх технологій будуть: 

1. Спрямування діяльності працівників центру на реалізацію положень Закону 

України «Про освіту» та Концепції державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа». 

2. Продовження роботи щодо реалізації науково-методичних тем: 

 - Підвищення якості освіти через створення умов для включення механізмів 

компетентності – здатності діяти в конкретних умовах і мотивів досягти результату; 

- Забезпечення цілісного підходу до розвитку особистості в світлі вимог програм: 

«Українське дошкілля» (програма розвитку дитини дошкільного віку), «Дитина» (освітня 

програма для дітей від 2-х до 7-ми років) та «Впевнений старт» (освітня програма для 

дітей старшого дошкільного віку).  

3. Забезпечення формування інноваційного освітнього середовища в районі та підготовку 

педагогів до реалізації в освітньому процесі компетентнісного підходу, ціннісних 

орієнтацій, педагогіки партнерства та принципу дитиноцентризму. 

4. З метою підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників 

спрямувати діяльність на впровадження активних та інтерактивних форм навчання під час 

проведення занять з учнями, поширення дистанційних форм навчання, сприяння 

удосконаленню професійних та ІТ- компетентностей. 

5. Удосконалення форм методичної роботи з педагогічними працівниками на основі 

диференційованого підходу; забезпечення підтримки у формуванні готовності до 

реалізації реформи в освіті, стимулювання до самоосвітньої діяльності. 

6. Акцентування уваги на підвищенні професійної компетентності  професійних груп: 

  учителів навчальних предметів, що винесені на державну підсумкову атестацію у 

формі зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі 

повної загальної середньої освіти;  

 учителів початкових класів із метою розповсюдження позитивного досвіду 

впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти та нових освітніх 

програм; 

  учителів англійської мови (мови міжнародного спілкування) щодо оволодіння рівнями 
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засвоєння мови, визначеними Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти; 

 усіх педагогів щодо особливостей роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в 

рамках інклюзивного навчання. 

7. Забезпечення  реалізації заходів регіонального освітнього проєкту «Виховний простір 

Харківщини», орієнтація педагогів на формування у дітей та молоді національно-

культурної ідентичності, національно-патріотичного світогляду, збереження та розвиток 

духовно-моральних цінностей українського народу, толерантного ставлення до інших 

культур і народів. 

8. Посилити увагу щодо підготовки педагогів, особливо класних керівників, та контроль 

за реалізацією антибулінгової політики  в закладах освіти району. 

9. Вживання заходів щодо підвищення рівня психологічної грамотності в освітньому 

просторі району, профілактики негативних соціально-психологічних явищ; посилення 

взаємодії педагогічних працівників, фахівців психологічної служби та представників 

органів і служб щодо захисту прав дітей для подолання негативних психологічних 

наслідків подій, що відбуваються в районі. 

10. Забезпечення  моніторингу якості освіти. 

11. Активне впровадження заходів з реалізації міжнародних, всеукраїнських та 

регіональних освітніх проєктів. 
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РОЗДІЛ 2. Робота з кадрами 

2.1. Структура Управління освіти 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник Управління освіти 

Гресь О.В. 

Заступник начальника  

Попова В.І. 
Головний бухгалтер 

Миколенко Л.В. 

 
Апарат Управління 

1. Головний спеціаліст – Гринько Г.І. 

2. Головний спеціаліст – Кустовська Г.М.                                     

3. Головний спеціаліст – Максименкова В.М. 

4. Головний спеціаліст – Лазаренко Г.А. 

5. Головний спеціаліст – Ковшик М.С. 

6. Головний спеціаліст – Козлова Ю.Ю. 

7. Головни спеціаліст – Грібьонкіна Н.В. 

 
Центр освітніх технологій 

1. Завідувач – Гнутова О.О.                                                           

2. Методист – Лопіна О.М. 

3. Методист – Ятленко І.В.                                                      

4. Методист –   Гелла Т.П.                                                

5. Методист – Савченко А.П 

6. Методист – Сосницька М.І. 

7. Методист –  Григор’єва О.І. 

8. Методист -  Верба Л.П. 

9. Методист –  Макєєв С.П. 

10. Методист – Крамська В.В. 

11. Методист - Стародубцева О. 

12. Методист – Поздняков В.А. 

13. Методист –  Сологуб В.Г. 

14. Методист - Тараненко Н.М. 

 

Господарча група 
1. Начальник – Сировацький М.М.                                 

2. Інженер господарчої групи – Єршова І.М.  

3. Інженер господарчої групи – Разуменко А.І. 

4. Інженер господарчої групи – Набокова А.О. 

5. Інженер-економіст – Чеванскова Г.Д. 

6. Інженер з охорони праці –  Вакансія       

7. Інженер з охорони праці – Братушка Ю.К.        

8. Секретар-друкарка – Вакансія 

9. Водій – Глушко В.М. 

10. Водій – Ковальов Б.Л. 

11. Завідувач господарством- Логвіна Т.О.                                                            

12. Двірник – 1 

13. Прибиральниця службових приміщень - 3 

14. Робітник з обслуговування приміщень - 1,5 

15. Сторож - 4 

 

ЛКТО 
1. Завідуючий – Михайленко О.С.                                             

2. Методист –  Вакансія 

3. Інженер-програміст – Євкова С.М.                            
4. Інженер-програміст- Рожко Д.В.                                           

5. Лаборант – Артюшенко С.О. 

Централізована бухгалтерія 
1. Заступник головного бухгалтера – 2 

2. Керівник групи – 6  

3. Провідний спеціаліст – 13 

4. Спеціаліст І категорії – 28  

5. Спеціаліст ІІ категорії – 2 
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2.2. Посадові обов’язки працівників Управління освіти 

 

 Начальник Управління освіти Гресь Оксана Володимирівна 

 Здійснює керівництво діяльністю Управління, розподіляє обов'язки між 

працівниками, очолює та координує їх роботу. 

 Планує і координує діяльність Управління. 

 Організовує роботу Управління щодо його ефективної взаємодії з іншими 

виконавчими органами міської ради, відповідними органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, закладами освіти щодо виконання завдань, покладених на 

Управління. 

 Забезпечує виконання поставлених перед Управлінням завдань щодо реалізації 

державної політики у сфері освіти. 

 Забезпечує дотримання трудової та виконавської дисципліни в Управлінні. 

 Діє від імені Управління, представляє його інтереси у відносинах з органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, 

підприємствами, установами, організаціями, громадянами без доручення. 

 Відкриває та закриває рахунки в органах Державної казначейської служби України 

та установах банків відповідно до законодавства України, має право першого підпису на 

банківських документах. 

 Видає накази в межах своєї компетенції, організовує та контролює їх виконання. 

 Організовує підготовку проєктів нормативних актів із питань, що належать до 

повноважень Управління. 

 Затверджує посадові (робочі) інструкції працівників Управління, керівників 

підпорядкованих закладів освіти. 

 Затверджує положення про підрозділи Управління. 

 Вносить пропозиції щодо кошторису, граничної чисельності, фонду оплати праці 

працівників підвідомчих закладів освіти та внесення змін до підрозділів Управління. 

 Планує потребу в коштах на відповідний бюджетний рік, вносить пропозиції щодо 

обсягів бюджетного фінансування закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок 

коштів бюджету Харківської міської територіальної громади, аналізує їх використання. 

 Розпоряджається коштами Управління в межах затвердженого кошторису. 

 Укладає договори, контракти, угоди для забезпечення діяльності Управління, видає 

довіреності. 

 Готує та надає голові адміністрації Московського району Харківської міської ради 

необхідні матеріали для інформування мешканців району щодо виконання рішень 

Харківської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та 

інших питань, які стосуються діяльності Управління. 

 Призначає на посади та звільняє з посад працівників підрозділів Управління 

відповідно до вимог законодавства України. 

 Надає керівництву міської ради в межах своїх повноважень пропозиції щодо 

призначення на посади, звільнення з посад та переміщення посадових осіб місцевого 

самоврядування Управління, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та застосування 

заходів дисциплінарних стягнень. 

 Порушує перед Департаментом освіти Харківської міської ради клопотання про 

заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників закладів 

дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти району, що знаходяться в 

комунальній власності територіальної громади міста Харкова, та закладів професійно-

технічної освіти, фінансування яких здійснюється за рахунок коштів бюджету Харківської 

міської територіальної громади. 
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 Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Управління 

відповідно до вимог законодавства України. 

 Веде особистий прийом громадян, забезпечує виконання їх законних вимог, 

розглядає в установленому порядку звернення громадян. 

 Інформує мешканців району про виконання рішень Харківської міської ради та її 

виконавчого комітету, розпоряджень міського голови та висвітлює свою діяльність у 

засобах масової інформації в межах своєї компетенції. 

 Застосовує заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, 

передбачених Законом України «Про запобігання корупції», у разі виникнення обставин, 

які свідчать про наявність у підлеглих осіб реального чи потенційного конфлікту 

інтересів. 

 Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного 

законодавства України, а також виконує завдання, визначені рішеннями Харківської 

міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови. 

 На час відсутності начальника Управління виконання його обов'язків покладається 

наказом голови адміністрації Московського району Харківської міської ради на одного з 

працівників Управління. 

 

Заступник начальника Управління освіти    Попова Вікторія Іванівна 

 Організує роботу закладів освіти району щодо виконання Законів України «Про 

освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

позашкільну освіту» та нормативно-правових актів у галузі освіти в межах компетенції 

Управління освіти. 

 Виконує обов’язки начальника Управління освіти на час його відсутності.  

 Здійснює контроль за виконанням рішень апаратної наради.  

 Контролює виконання Закону України “Про засади запобігання і протидії 

корупції”, інших розпорядчих документів вищих органів державної влади щодо боротьби 

з корупцією.  

 Контролює забезпечення своєчасного і якісного розгляду звернень громадян. 

 Забезпечує координацію роботи Управління освіти та структурних підрозділів.  

 Надає практичну допомогу закладам освіти району з питань реалізації державної 

політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти.  

 Проводить інструктивні наради із заступниками директорів з навчально-виховної 

роботи, координує їх діяльність.  

 Вивчає потреби установ освіти району у педагогічних кадрах.  

 Відповідає за оформлення документації нарад директорів, апаратних нарад. 

 Опікує освітній процес у приватних закладах освіти, ХВ(3)Ш № 5. 

 Керує роботою комісії Управління освіти з питань видачі довідок про рівень 

володіння українською мовою особам, яким надається статус громадянина України. 

 Зобов’язаний не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних 

фізичних осіб, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням 

посадових або службових обов’язків. 

 Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України.  

 

Головний  бухгалтер Управління освіти  Миколенко Людмила Володимирівна 

 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. 
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 Організовує роботу бухгалтерської служби, контроль за відображенням на 

рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій. 

 Вимагає від підрозділів, служб та працівників забезпечення неухильного 

дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів. 

 Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та 

непомітному виправленню записів у первинних документах і реєстрах бухгалтерського 

обліку та забезпечує збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом 

встановленого терміну. 

 Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності 

підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам. 

 Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про 

фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства. 

 Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які 

передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з 

нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями. 

 За погодженням з начальником Управління освіти забезпечує перерахування 

податків та зборів, передбачених законодавством.  

 Розподіляє обов’язки між працівниками бухгалтерії, суворо контролює їх 

виконання. 

 Контролює планування бюджету, кошторисів, штатних розписів закладів освіти, 

аналізує використання бюджетних коштів за їх призначенням. 

 Контролює надходження та використання позабюджетних коштів. 

 Контролює складання тарифікаційних списків, раціональний розподіл 

педагогічного навантаження згідно з навчальними планами та правильне нарахування і 

виплату заробітної плати працівникам. 

 Щоквартально аналізує господарсько-фінансову діяльність закладів освіти в рамках 

виділеного ліміту. 

 Перевіряє заклади освіти району і надає практичну допомогу керівникам з питань 

господарсько-фінансової діяльності. 

 Несе персональну відповідальність за якісне і своєчасне виконання всіх фінансових 

звітів, стан матеріально-фінансового обліку, фінансову дисципліну закладів освіти. 

 Здійснює контроль за систематичним підвищенням кваліфікації і професійного 

рівня працівників бухгалтерії, при необхідності забезпечує взаємозаміну кадрів. 

 Контролює економне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів 

закладів освіти. 

 Контролює складання достовірної бухгалтерської звітності на основі первинних 

документів та бухгалтерських записів, подання  її в установлений термін відповідним 

органам. 

 Бере активну участь у підготовці заходів, які попереджують здійснення недостач та 

незаконну витрату грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей, порушення 

фінансового і господарського законодавства. 

 Контролює збереження бухгалтерських документів, оформлення та передачу їх до 

архіву. 

 Надає працівникам бухгалтерії методичну допомогу з питань обліку контролю 

звітності і економічного аналізу. 

 Слідкує за дотриманням у приміщенні бухгалтерії правил зберігання документації 

строгої звітності, протипожежних санітарних правил, норм безпечної експлуатації 

обчислювальної, іншої техніки, що використовується. 

 Забезпечує здорові і безпечні умови праці працівників у підпорядкованому 
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підрозділі. 

 Є відповідальною особою за організацію роботи, пов’язаної із захистом 

персональних даних при їх обробці в Управлінні освіти. 

 Зобов’язаний не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних 

фізичних осіб, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням 

посадових або службових обов’язків. 

 Виконує інші розпорядження та доручення начальника Управління освіти та 

заступника начальника. 

 

Головний спеціаліст  Управління освіти Гринько Ганна Іванівна 

 Проводить роботу зі зверненнями громадян з питань виховної роботи, 

профілактики правопорушень, запобігання дитячого травматизму, організації співпраці з 

батьками, захисту прав дітей, інклюзивного навчання. 

 Готує інформації, звіти та інші документи з питань виховної роботи, профілактики 

правопорушень і злочинності, насильства, запобігання дитячого травматизму,  

інклюзивного навчання у межах своєї компетенції. 

 Організовує участь школярів району в святкових масових заходах різних рівнів 

(районного, міського тощо). 

 Координує роботу закладів освіти зі Службою у справах дітей, сектором 

ювенальної превенції Московського відділу поліції, Харківським міським ШВД №2, 

Центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді  Московського району міста 

Харкова, наркологічним кабінетом Московського району міста Харкова, Управлінням 

патрульної поліції у місті Харкові Департаменту патрульної поліції, Московським 

районним у місті Харкові відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції у Харківській області, патрульною поліцією, 

Харківським міським палацом дитячої та юнацької творчості, районною ветеранською 

організацією та іншими громадськими організаціями. 

 Координує роботу Батьківської ради Московського району міста Харкова, 

організовує зустрічі начальника Управління освіти з представниками батьківської 

громадськості закладів освіти району. 

 Проводить інструктивні наради заступників директорів з виховної роботи, 

соціальних педагогів та громадських інспекторів з охорони дитинства та відповідає за 

оформлення відповідної документації. 

 Забезпечує координацію виконання державних та регіональних програм з питань 

виховання учнівської молоді, профілактики і запобігання правопорушень і злочинності, 

насильства і булінгу, поширення алкоголізму, наркоманії, токсикоманії, соціального 

захисту дітей, запобігання дитячого травматизму, впровадження інклюзивної освіти,  

готує звіти з цих питань. 

 Координує діяльність щодо запровадження інклюзивної освіти в закладах загальної 

середньої освіти району, готує звіти з цих питань. 

 Координує роботу закладів освіти щодо виконання нормативних документів з 

питань виховної роботи. 

 Координує роботу  закладів освіти з профілактики і попередження дитячого 

травматизму, готує звіти з цих питань. 

 Координує співпрацю Управління освіти з районною прокуратурою щодо питань 

захисту прав дітей, попередження дитячого травматизму.  

 Організує проведення масових виховних заходів районного рівня за участю 

школярів. 

 Забезпечує співпрацю з Управлінням соціального захисту населення та праці 
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Адміністрації Московського району Харківської міської ради з питань соціального 

захисту дітей, запобігання дитячого травматизму.  

 Опікує освітній процес у ЗЗСО №№ 19, 25, 33,97, 111, 122,  143. 

 Зобов’язаний не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних 

фізичних осіб, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням 

посадових або службових обов’язків. 

 Виконує інші доручення начальника Управління освіти, заступника начальника 

Управління освіти. 

 

Головний спеціаліст  Управління освіти  Кустовська Галина Миколаївна 

  Координує роботу закладів освіти щодо організації медичного обслуговування 

учнів, виконання Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», дотримання Державних санітарних правил і норм влаштування, 

утримання закладів загальної середньої освіти та організації освітнього процесу. 

 Коррдинує роботу закладів освіти щодо виконання нормативних і законодавчих 

документів з питань організації харчування дітей у закладах загальної середньої освіти 

району; надає узагальнені звіти про охоплення харчуванням та харчуванням молоком 

учнів 1-х класів до Департаменту освіти Харківської міської ради. 

 Готує інформації, звіти та інші документи з питань охорони дитинства в межах 

своєї компетенції. 

 Здійснює організаційно-методичний супровід зовнішнього незалежного 

оцінювання; забезпечує своєчасне доведення інформаційних матеріалів щодо організації 

та проведення ЗНО; контролює стан інформаційно-роз’яснювальної роботи у ЗЗСО; 

залучає педагогічних працівників до процедури проведення ЗНО в якості персоналу 

пунктів тестування. 

 Готує звітність з питань організації туристичних подорожей та комплексних 

навчально - тематичних екскурсій. 

 Готує інформації, звіти та інші документи з питань гурткової роботи.  

 Координує роботу закладів освіти щодо організації фізичної охорони закладу.  

 Веде облік, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних 

носіїв інформації з грифом “Для службового користування”. 

 У період тимчасової відсутності головного спеціаліста його обов’язки виконує 

головний спеціаліст Гринько Г.І. 

 Опікує освітній процес у ЗЗСО №№ 42 ,98, 140, 142 та ПТНЗ. 

 Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних фізичних осіб, 

які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових або 

службових обов’язків. 

 Виконує інші доручення начальника та заступника начальника Управління освіти. 

 

Головний спеціаліст з кадрових питань Козлова Ю.Ю.    

 Контролює юридичну частину оформлення наказів, трудових книжок та інших 

документів в Управлінні освіти, готує проекти наказів про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності працівників Управління освіти, керівників  закладів освіти району.  

 Проводить консультації та семінари з кадрових питань для керівників закладів 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти. 

 Веде прийом з кадрових питань працівників закладів дошкільної, загальної 

середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти, надає їм консультації. 

 Бере участь у розгляді звернень, скарг, заяв громадян, які надходять до Управління 

освіти та виникають у трудових колективах закладів освіти. 



149 

 

 Контролює виконання вимог діючого законодавства України керівниками та 

педагогічними працівниками закладів освіти району. 

 Вивчає забезпеченість установ освіти керівними і педагогічними кадрами, 

оформлює документацію з кадрових питань. 

 Веде облік і зберігає трудові книжки працівників апарату Управління та 

структурних підрозділів. 

 Оформлює нагородні документи на заохочення педагогічних кадрів. 

 Оформлює характеристики на працівників апарату управління, керівників установ 

освіти. 

 Інспектує та вносить пропозиції про подальше удосконалення роботи з 

педагогічними кадрами в закладах освіти.  

 Відповідає за організацію роботи зі зверненнями громадян відповідно до «Про 

звернення громадян» та запитами на публічну інформацію відповідно до Закону України  

« Про доступ до публічної інформації». 

 Щоквартально готує інформацію на апаратні наради щодо стану роботи із 

зверненнями громадян згідно з вимогами Указу Президента України «Про першочергові 

заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення 

до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».  

 Оформлює на роботу працівників Управління освіти після проходження ними 

вступного інструктажу з охорони праці. 

 Готує проекти наказів про притягнення до дисциплінарної відповідальності та 

зняття догани працівників Управління освіти, подання про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності керівників закладів освіти району. 

 Контролює наявність посадових інструкцій працівників Управління освіти. 

 Контролює надання до Міського центру зайнятості «Звіт про наявність вакансій» за 

формою №3-ПН не пізніше 10-ти робочих днів з дати відкриття вакансії(й).  

 Контролює надання працівникам Управління освіти довідок про роботу на посаді.  

 Контролює надання до Департаменту освіти Харківської міської ради інформації 

про наявність вакансій в закладах освіти. 

 Організовує роботу з центром зайнятості з питань працевлаштування на вільні 

робочі місця. 

 Щорічно складає звіт форми 83-РВК.  

 Контролює виконання працівниками Управління та педагогічними працівниками 

району Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

 Є відповідальною особою за ведення військового обліку та бронювання.  

 Є відповідальною особою за організацію роботи, пов’язаної із захистом 

персональних даних бази «Звернення громадян», «Працівники управління освіти» при їх 

обробці в Управлінні освіти. 

 Зобов’язаний не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних 

фізичних осіб, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням 

посадових або службових обов’язків.  

 Виконує інші доручення начальника Управління освіти, заступника начальника 

Управління освіти. 

 

Головний спеціаліст  Управління освіти  (з дошкільного виховання) Лазаренко 

Галина Анатоліївна 

 Організовує роботу щодо розвитку мережі закладів дошкільної освіти району. 

 Надає допомогу керівникам закладів дошкільної освіти з підвищення рівня 

освітньо-виховної роботи з дітьми. 
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 Надає допомогу керівникам закладів дошкільної освіти з питань створення 

безпечних і нешкідливих умов перебування вихованців, запобігання травматизму. 

 Контролює дотримання санітарно-гігієнічного режиму в закладах дошкільної 

освіти.  

 Контролює виконання нормативних і законодавчих документів щодо організації 

харчування дітей в закладах дошкільної освіти району. 

 Контролює та надає консультаційну допомогу щодо організації оздоровчої роботи з 

дітьми в закладах дошкільної освіти. 

 Веде облік дітей пільгових категорій: дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей-інвалідів, дітей-напівсиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених та 

неповних сімей, дітей-чорнобильців та дітей інших пільгових категорій, які виховуються 

та навчаються в закладах освіти району. 

 Здійснює контроль за роботою закладів освіти з дітьми пільгових категорій. 

 Здійснює організацію та контроль за виконанням закладами освіти державних і 

регіональних програм щодо соціального захисту дітей. 

 Проводить роботу зі зверненнями громадян з питань запобігання дитячого 

травматизму, соціального захисту дітей, організації співпраці з батьками, захисту прав 

дітей. 

 Готує інформації, звіти та інші документи з питань запобігання дитячого 

травматизму, соціального захисту дітей у межах своєї компетенції. 

 Організовує участь дітей пільгового контингенту в святкових масових заходах 

різних рівнів (районного, міського тощо). 

 Координує роботу закладів освіти зі Службою у справах дітей, сектором 

ювенальної превенції Московського відділу поліції, Харківським міським ШВД №2, 

Центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді  Московського району міста 

Харкова, наркологічним кабінетом Московського району міста Харкова, Управлінням 

патрульної поліції у місті Харкові Департаменту патрульної поліції, Московським 

районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції м. Харкова, Харківським міським палацом дитячої та 

юнацької творчості та іншими громадськими організаціями з питань соціального захисту 

дітей. 

 Забезпечує координацію виконання державних та регіональних програм з питань 

соціального захисту дітей, запобігання дитячого травматизму, готує звіти з цих питань у 

межах своєї компетенції. 

 Координує діяльність щодо запровадження інклюзивної освіти в  закладах 

дошкільної освіти району, готує звіти з цих питань у межах своєї компетенції. 

 Координує роботу навчальних закладів з профілактики і попередження дитячого 

травматизму, готує звіти з цих питань у межах своєї компетенції. 

 Координує співпрацю Управління освіти з районною прокуратурою щодо питань 

захисту прав дітей, попередження дитячого травматизму у межах своєї компетенції.  

 Забезпечує співпрацю з Управлінням соціального захисту населення та праці 

Адміністрації Московського району Харківської міської ради з питань соціального 

захисту дітей, запобігання дитячого травматизму у межах своєї компетенції.  

 Готує статистичні звіти про діяльність закладів дошкільної освіти.  

 Приймає участь у розгляді звернень громадян, скарг, пов’язаних з дошкільною 

освітою.  

 Планує роботу Управління освіти з дошкільної освіти на рік. 

 Контролює та надає консультаційну та практичну допомогу керівникам закладів 

дошкільної освіти щодо роботи в програмному комплексі «Інформаційна система 
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управління освітою». 

 Працює у системі Електронної реєстрації дітей в заклади дошкільної освіти. 

 Зобов’язаний не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних 

фізичних осіб, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням 

посадових або службових обов’язків. 

 Виконує інші доручення начальника Управління освіти, заступника начальника 

Управління освіти. 

 

Головний спеціаліст Управління освіти Максименкова Вікторія Михайлівна 

 

 Відповідає за ведення реєстру даних дітей шкільного віку та учнів, які проживають 

чи перебувають у межах Московського району. 

 Вносить до реєстру інформацію щодо персональних даних дітей шкільного віку та 

учнів, підтримує реєстр в актуальному стані. 

 Готує звітність з питань обліку дітей шкільного віку та учнів, охоплення їх 

навчанням. 

 Здійснює контроль за обліком руху учнів закладів загальної середньої освіти 

Московського району. 

 Здійснює контроль за подальшим навчанням та працевлаштуванням випускників 9, 

11-класів. 

 Здійснює організацію та супровід проведення регіональних, загальнодержавних, 

міжнародних моніторингових досліджень якості освіти в районі. 

 Опікує освітній процес у ЗЗСО №№30, 31, 56, 84, 124, 128, 138. 

 Є уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції. 

 Контролює виконання працівниками закладів дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної та професійної освіти Закону України «Про запобігання корупції», «Про 

доступ до публічної інформації», інших розпорядчих документів вищих органів державної 

влади щодо боротьби з корупцією. 

 Зобов’язаний не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних 

фізичних осіб, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням 

посадових або службових обов’язків. 

 Виконує інші доручення начальника Управління освіти, заступника начальника 

Управління освіти. 

 

Головний спеціаліст Управління освіти Ковшик Марина Сергіївна 

 

 Надає допомогу закладам освіти у виконанні державних і регіональних програм 

щодо соціального захисту дітей. 

 Веде облік дітей пільгових категорій: дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, дітей-інвалідів, дітей-напівсиріт, дітей з багатодітних, малозабезпечених та 

неповних сімей, дітей-чорнобильців та дітей інших пільгових категорій, які виховуються 

та навчаються в закладах освіти району. 

 Здійснює контроль за роботою закладів освіти з дітьми пільгових категорій. 

 Здійснює організацію та контроль за виконанням закладами освіти державних і 

регіональних програм щодо соціального захисту дітей. 

 Проводить роботу зі зверненнями громадян з питань соціального захисту дітей, 

організації співпраці з батьками, захисту прав дітей. 

 Здійснює контроль за подальшим навчанням та працевлаштуванням дітей-сиріт та 

позбавлених батьківського піклування – випускників 9, 11(12) класів. 
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 Готує інформації, звіти та інші документи з питань соціального захисту дітей у 

межах своєї компетенції. 

 Організовує участь дітей пільгового контингенту в святкових масових заходах 

різних рівнів (районного, міського тощо). 

 Здійснює заходи щодо забезпечення підопічних учнів шкільною формою, 

канцтоварами, дітей пільгового контингенту - солодкими новорічними подарунками за 

рахунок фонду загального обов’язкового навчання. 

 Координує роботу закладів освіти зі Службою у справах дітей, сектором 

ювенальної превенції Московського відділу поліції, Харківським міським ШВД №2, 

Центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді  Московського району міста 

Харкова, наркологічним кабінетом Московського району міста Харкова, Управлінням 

патрульної поліції у місті Харкові Департаменту патрульної поліції, Московським 

районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного 

територіального управління юстиції м. Харкова, Харківським міським палацом дитячої та 

юнацької творчості, та іншими громадськими організаціями з питань соціального захисту 

учнів. 

 Проводить інструктивні наради соціальних педагогів та громадських інспекторів з 

охорони дитинства та відповідає за оформлення відповідної документації. 

 Забезпечує координацію виконання державних та регіональних програм з питань 

соціального захисту дітей, готує звіти з цих питань. 

 Координує співпрацю Управління освіти з районною прокуратурою щодо питань 

захисту прав дітей.  

 Забезпечує співпрацю з Управлінням соціального захисту населення та праці 

Адміністрації Московського району Харківської міської ради з питань соціального 

захисту дітей.  

 Планує, організовує, здійснює навчально-методичну роботу районних методичних 

об’єднань, авторських семінарів, майстер-класів, педагогічних майстерень вчителів 

біології, природознавства, хімії. 

 Супроводжує проведення методичних виставок, педагогічних презентацій, інших 

конкурсів вчителів та учнів в межах своєї компетенції. 

 Організовує проведення різних форм роботи вчителів-предметників, супроводжує 

їх діяльність, забезпечує результативність щодо підготовки учнів до Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів. 

 Забезпечує підготовку і проведення районних етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів, здійснює супровід учасників міських та обласних етапів. 

 Здійснює методичний супровід вчителів біології, природознавства, хімії щодо 

стану викладання предметів, якості навчальних занять, виконання навчальних планів і 

програм тощо. 

 Готує семінари-практикуми для вчителів біології, природознавства, хімії. 

 Здійснює організацію і проведення представницьких педагогічних заходів 

міського, обласного та всеукраїнського рівнів: педагогічних виставок, творчих звітів, 

конкурсів, науково-практичних конференцій, педагогічних читань тощо в межах своєї 

компетенції. 

 Супроводжує роботу «Школи вчителів – початківців та вчителів зі стажем роботи 

від 0 до 3-х років» з біології, природознавства, хімії. 

 Координує роботу щодо екологічної освіти та виховання. 

 Разом зі спеціалістами районного Управління освіти та методистами ЦОТ вивчає, 

узагальнює, розповсюджує ефективний педагогічний досвід; залучає кращих із них до 

участі у конкурсах професійної майстерності. 
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 Постійно підвищує рівень професіоналізму, педагогічної майстерності, загальної 

культури власним прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, 

культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дотримується норм 

педагогічної етики, пропагує  здоровий спосіб життя. 

 Опікує освітній процес у ЗЗСО №№8, 64, 123, 139, 141, 156, 167. 

 Зобов’язаний не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних 

фізичних осіб, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням 

посадових або службових обов’язків. 

 Виконує інші доручення начальника Управління освіти, заступника начальника 

Управління освіти. 

 

Головни спеціаліст Управління освіти Грібьонкіна Наталія Володимирівна 

 

 Виконує завдання та обовязки голови тендерного комітету відповідно до 

положення про тендерний комітет.  

 Контролює економне використання фінансових ресурсів Управління освіти. 

 Звітує перед Управлінням освіти про діяльність тендерного комітету щодо 

проведених закупівель. 

 Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 

 

 

Завідувач  центру освітніх технологій  

Гнутова Олена Олександрівна 

 Здійснює загальне керівництво роботою центру освітніх технологій (далі ЦОТ). 

 Здійснює керівництво роботою  методичної ради ЦОТ. 

 Здійснює планування (річне, місячне, щотижневе) роботи ЦОТ. 

 Організовує роботу ради керівників районних методичних об’єднань. 

 Координує зв’язок з КВНЗ «ХАНО», НМПЦ та ХНПУ ім. Г.С.Сковороди щодо 

впровадження досягнень педагогічної науки та психології в практику роботи закладів 

освіти. 

 Координує діяльність центру освітніх технологій з діяльністю Управління освіти 

адміністрації району. 

 Вирішує фінансово-господарські питання діяльності ЦОТ. 

 Видає інформаційно-методичні вісники. 

 Здійснює організацію і проведення представницьких педагогічних заходів міських, 

обласних та Всеукраїнських рівнів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, 

науково-практичних конференцій, педагогічних читань тощо в межах своєї компетенції. 

 Опікується роботою з закладами вищої освіти міста, університетських кафедр. 

 Організовує освітньо-методичну роботу районних методичних об’єднань, 

педагогічних майстерень, майстер-класів, авторських семінарів вчителів історії та 

правознавства, заступників директорів з навчально-виховної роботи школи ІІ-ІІІ ступенів, 

проведення методичних виставок, педагогічних ярмарок, конкурсів педагогічної 

майстерності, інтелектуальних ігор та конкурсів учнів. 

 Організовує підготовку і проведення конкурсів, олімпіад, турнірів з історії та 

правознавства. 

 Здійснює підготовку семінарів-практикумів, конференцій для директорів,  

заступників директорів з навчально-виховної роботи школи ІІ-ІІІ ступенів, учителів історії 

та правознавства. Організовує роботу «Школи молодого управлінця» (заступників 

директора школи ІІ-ІІІ ступенів) зі стажем роботи до 3-х років, Супроводжує роботу 
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«Школи вчителів-початківців та вчителів зі стажем до 3-х років» з історії та 

правознавства. 

 Здійснює зовнішній моніторинг закладів освіти району в межах своїх повноважень 

згідно законодавства України. 

 Постійно підвищує рівень професіоналізму, педагогічної майстерності, загальної 

культури, власним прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, 

культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дотримується норм 

педагогічної етики, пропагує  здоровий спосіб життя. 

 Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних фізичних осіб, 

які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових або 

службових обов’язків. 

 Виконує інші доручення начальника Управління освіти адміністрації Московського 

району Харківської міської ради. 

 

Методист ЦОТ 

Верба Лариса Павлівна 

 Складає номенклатуру справ центру освітніх технологій Управління освіти. 

 Опікується систематизацією ділової документації центру освітніх технологій. 

 Опікується виконанням мовного законодавства. 

 Видає інформаційно-методичні вісники. 

 Готує проєкти доповідей. 

 Систематизує документацію щодо організації роботи закладів позашкільної освіти 

в районі. 

 Здійснює зовнішній моніторинг відповідно до програм та графіків проведення 

зовнішніх моніторингів закладів загальної середньої освіти району в межах своїх 

повноважень згідно законодавства України. 

 закладів освіти району в межах своїх повноважень згідно законодавства України. 

 Постійно підвищує рівень професіоналізму, педагогічної майстерності, загальної 

культури, власним прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, 

культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дотримується норм 

педагогічної етики, пропагує здоровий спосіб життя. 

 Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних фізичних осіб, 

які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових або 

службових обов’язків. 

 Виконує інші доручення завідувача центру освітніх технологій та начальника 

Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради. 

Методист ЦОТ 

Григор’єва Ольга Іванівна 

Здійснює організаційно-методичний супровід роботи вихователів вихователів груп 

старшого віку: 

 Організовує роботу щодо розвитку мережі закладів дошкільної освіти району. 

 Організовує роботу щодо зміцнення матеріальної бази закладів дошкільної освіти, 

забезпечення їх м’яким, твердим, господарчим інвентарем, технічними засобами, 

іграшками тощо.  

 Організовує роботу щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладах 

дошкільної освіти.  

 Організовує роботу щодо виконання нормативних і законодавчих документів з 

питання організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти району. 

 Організовує оздоровчу роботу з дітьми в закладах дошкільної освіти. 
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 Організовує роботу з кадровим резервом на посади директорів закладів дошкільної 

освіти, вихователів-методистів. 

 Організовує освітньо-методичну роботу районних методичних об’єднань для 

логопедів та вчителів-дефектологів, семінарів-практикумів для вихователів, директорів та 

вихователів-методистів закладів дошкільної освіти. 

 Забезпечує організаційно-методичний супровід проведення нарад директорів 

закладів дошкільної освіти, відповідає за оформлення відповідної документації 

(протоколів). 

 Готує статистичні звіти щодо функціонування закладів дошкільної освіти, обліку 

дітей дошкільного віку.  

 Здійснює видачу направлень дітям дошкільного віку до груп компенсуючого типу. 

 Розглядає звернення громадян, скарги, пов’язані з дошкільною освітою.  

 Планує роботу Управління освіти з дошкільної освіти. 

 Розробляє програми та графік проведення зовнішнього моніторингу закладів 

дошкільної освіти району в межах своїх повноважень згідно законодавства України. 

 Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних фізичних осіб, 

які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових або 

службових обов’язків. 

 Виконує інші доручення завідувача центру освітніх технологій та начальника 

Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради. 

 

Методист  ЦОТ 

Крамська Вікторія Вікторівна 

Здійснює організаційно-методичний супровід роботи вихователів груп середнього 

віку: 

 Організовує роботу щодо вивчення, узагальнення та впровадження ефективного 

педагогічного досвіду. 

 Організовує освітньо-методичну роботу районних методичних об’єднань для 

вихователів, музичних керівників, інструкторів з фізкультури, семінарів-практикумів, 

шкіл ефективного педагогічного досвіду, педагогічних майстерень, майстер-класів. 

 Супроводжує проведення методичних виставок, педагогічних презентацій, інших 

конкурсів педагогічної майстерності в межах своєї компетенції. 

 Організовує роботу з новопризначеними вихователями, вихователями-

методистами. 

 Здійснює супровід курсового підвищення кваліфікації та атестації педагогічних 

працівників закладів дошкільної освіти. 

 Створює базу даних дітей дошкільного віку, які мешкають на території 

Московського району. 

 Супроводжує проведення моніторингових досліджень якості дошкільної освіти. 

 Організовує роботу щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладах 

дошкільної освіти.  

 Проводить роботу щодо дотримання вимог з організації харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти району. 

 Здійснює зовнішній моніторинг закладів освіти району в межах своїх повноважень 

згідно законодавства України. 

 Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних фізичних осіб, 

які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових або 

службових обов’язків. 

 Виконує інші доручення завідувача центру освітніх технологій та начальника 
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Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради. 

 

Методист  ЦОТ 

Поздняков Василь Анатолійович 

 Планує, організовує, здійснює освітньо-методичну роботу районних методичних 

об’єднань вчителів фізичної культури, предмета «Захист України», конкурсів вчителів та 

учнів. 

 Надає допомогу закладам освіти у реалізації методичних рекомендацій  МОН 

України щодо подальшого покращення спортивно-масової роботи та роботи з 

допризовною молоддю, викладання фізичної культури, предмета «Захист України» 

(спільно з керівниками РМО, в межах своєї компетенції). Готує семінари-практикуми для 

вчителів фізичної культури, предмета «Захист України». 

 Узагальнює, розповсюджує ефективний педагогічний досвід,  бере участь у 

проведенні зовнішнього моніторингу відповідно до розроблених програм та графіків. 

 Для підготовки учнів до спортивних змагань та конкурсів створює творчі групи 

вчителів - предметників, організовує їх роботу, забезпечує результативність. 

 Здійснює методичну підтримку вчителів фізичної культури та предмета «Захист 

України» закладів загальної середньої освіти.  

 Організовує спортивно-масову роботу в районі, роботу з допризовною молоддю, 

спортивних секцій та гуртків з предмета «Захист України». 

 Вивчає стан та рівень виконання Комплексної міської програми «Розвиток 

фізкультури і спорту в м. Харкові», Національної програми патріотичного виховання 

громадян, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення 

моральних засад суспільства. 

 Здійснює організацію і проведення представницьких педагогічних заходів міських, 

обласних та Всеукраїнських рівнів: педагогічних виставок, творчих звітів, конкурсів, 

науково-практичних конференцій, педагогічних читань  тощо в межах своєї компетенції. 

 Здійснює організацію і проведення районного конкурсу прапороносців. 

 Здійснює методичний супровід проведення навчально-польових зборів (занять) 

учнів 11 класів.  

 Координує діяльність закладів освіти з питань допризовної підготовки з 

райвійськкоматом, Товариством сприяння обороні України, з питань спорту – зі 

спорткомітетом Адміністрації Московського району Харківської міської ради, 

управліннями з фізичного виховання та спорту. 

 Здійснює кураторство КДЮСШ №№4,13. 

 Здійснює зовнішній моніторинг закладів освіти району в межах своїх повноважень 

згідно законодавства України. 

 Постійно підвищує рівень професіоналізму, педагогічної майстерності, загальної 

культури, власним прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, 

культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дотримується норм 

педагогічної етики, пропагує  здоровий спосіб життя. 

 Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних фізичних осіб, 

які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових або 

службових обов’язків. 

 Виконує інші доручення завідувача центру освітніх технологій та начальника 

Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради. 
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Методист  ЦОТ 

Гелла Тамара Петрівна 

 Планує, організовує, здійснює освітньо-методичну роботу методичних об’єднань, 

педагогічних майстерень, майстер-класів, авторських семінарів вчителів фізики, 

математики, інформатики. 

 Супроводжує проведення методичних виставок, педагогічних презентацій,  інших  

конкурсів вчителів та учнів в межах своєї компетенції.  

 Здійснює методичну підтримку вчителів фізики, математики, інформатики та 

астрономії  супроводжує їх діяльність, залучає кращих із них до участі в конкурсах 

професійної майстерності.  

  Забезпечує результативність щодо підготовки учнів до інтелектуальних змагань з 

фізики, математики, інформатики та астрономії. 

 Організовує роботу щодо інформаційно-методичного забезпечення роботи  

учнівського самоврядування в закладах освіти (спільно з педагогами організаторами 

ЗЗСО) в межах своєї компетенції.  

 Разом зі спеціалістами районного Управління освіти та методистами ЦОТ 

узагальнює та розповсюджує ефективний педагогічний досвід; бере участь у проведенні 

зовнішнього моніторингу за програми та графіками;  

 Готує семінари-практикуми для вчителів фізики, астрономії, математики, 

інформатики; ведення документації з цих заходів.  

 Здійснює організацію і проведення представницьких педагогічних заходів 

міського, обласного та Всеукраїнського рівнів: педагогічних виставок, творчих звітів, 

конкурсів, науково-практичних конференцій, педагогічних читань  тощо в межах своєї 

компетенції. 

 Здійснює методичний супровід вчителів математики, інформатики, фізики, 

астрономії щодо викладання предметів, якості навчальних занять, виконання навчальних 

планів і програм тощо 

 Здійснює організацію і проведення районних етапів турнірів юних винахідників і 

раціоналізаторів, юних фізиків, юних математиків, юних інформатиків та турніру з основ 

інформатики, здійснює супровід учасників міських та обласних етапів  

 Здійснює зовнішній моніторинг закладів освіти району в межах своїх повноважень 

згідно законодавства України. 

 Супроводжує роботу «Школи вчителів-початківців та вчителів зі стажем до 3-х 

років» з математики, фізики, інформатики, астрономії. 

 Організовує підготовку і проведення конкурсу «Учень року». 

 Оновлює банк даних «Обдарованість». 

 Узагальнює матеріали щодо виконання заходів районної та міської програм 

«Обдарована молодь». 

 Забезпечує проведення урочистого прийому для учнів, нагороджених стипендією 

«Обдарованість» та «Кращий учень закладу освіти». 

  Організовує роботу щодо призначення персональних стипендій міського 

голови «Обдарованість», Харківської міської ради «Кращий учень закладу освіти», 

визначення кандидатур стипендіатів Президента України учням і вихованцям району. 

 Координує роботу учнівського самоврядування в районі та забезпечує участь 

лідерів учнівського самоврядування у роботі ХМОУС. 

 Постійно підвищує рівень професіоналізму, педагогічної майстерності, загальної 

культури, власним прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, 

культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дотримується норм 

педагогічної етики, пропагує  здоровий спосіб життя. 
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 Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних фізичних осіб, 

які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових або 

службових обов’язків. 

 Виконує інші доручення завідувача центру освітніх технологій та начальника 

Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради. 

 

Методист  ЦОТ 

Савченко Алла Петрівна 

 Здійснює організаційний супровід формування мережі закладів загальної середньої 

освіти (далі - ЗЗСО) усіх типів і форм власності, закладів позашкільної освіти (далі - ЗПО), 

професійно-технічної освіти (далі - ЗПТО) Московського району на початок навчального 

року, готує пропозиції від Управління освіти адміністрації Московського району 

Харківської міської ради до проєкту Рішення виконавчого комітету Харківської міської 

ради «Про затвердження мережі закладів освіти м. Харкова (на поточний навчальний 

рік)».  

 Забезпечує корегування мережі ЗЗСО (щомісяця, упродовж навчального року) 

Московського району. 

 Здійснює організаційний супровід формування перспективної мережі ЗЗСО усіх 

форм власності, ЗПО та ЗПТО Московського району. 

 Здійснює організаційний супровід зарахування учнів до 1-х класів ЗЗСО 

Московського району. 

 Проводить в межах компетенції аналіз якості та своєчасність заповнення закладами 

загальної середньої освіти Московського району алфавітних книг, статистичних звітів за 

формами: № ЗНЗ-1, № ЗНЗ-2, формує статистичні звіти за формами № 76-РВК, № ЗВ-1, Д-

4, Д-5, Д-6, Д-7-8, Д-9 (окремо заклади комунальної та приватної власності). 

 Готує інформації щодо початку та закінчення навчального року (за запитом 

Департаменту освіти Харківської міської ради). 

 Формує загальне замовлення на виготовлення персоніфікованих документів про 

освіту, що виготовляються на основі фотокомп’ютерних технологій, бланків документів 

про освіту, що виготовляються поліграфічним способом, відзнак про досягнення  у 

навчанні. 

 Відповідає за  видачу та облік документів про освіту державного зразка (свідоцтв 

про базову загальну середню освіту,  свідоцтв про здобуття повної загальної середньої 

освіти; золотих медалей «За високі досягнення у навчанні», срібних медалей «За 

досягнення у навчанні»; похвальних листів «За високі досягнення у навчанні», похвальних 

грамот «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»). 

 Формує базу даних випускників-претендентів на нагородження медалями, 

забезпечує контроль за дотриманням особливих умов нагородження, визначених розділом 

ІІІ Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За 

досягнення у навчанні». 

 Забезпечує організаційно-методичний супровід закінчення навчального року, 

проведення державної підсумкової атестації (ДПА), узагальнює інформації ЗЗСО про 

результати ДПА випускників 9-х, 11(12)-х класів, середні бали табелів (4-ті класи), 

свідоцтв про БЗСО (9-ті класи), свідоцтв про ПЗСО (11 (12)-ті класи). 

 Узагальнює інформації ЗЗСО та формує статистичні звіти щодо організації 

навчання учнів за індивідуальною формою.  

 Готує статистичні звіти щодо організації профільного (10-11-ті класи), 

допрофільного (8-9-ті класи) навчання учнів ЗЗСО Московського району. 

 Забезпечує організаційно-методичний супровід проведення нарад заступників 
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директорів з освітньої роботи, відповідає за оформлення відповідної документації 

(протоколів). 

 Здійснює зовнішній моніторинг закладів освіти району в межах своїх повноважень 

згідно законодавства України. 

 Є куратором ЗЗСО №№ 3, 23, 43, 58, 103, 144, 177. 

 Постійно підвищує рівень професіоналізму, педагогічної майстерності, загальної 

культури, власним прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, 

культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дотримується норм 

педагогічної етики, пропагує здоровий спосіб життя. 

 Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних фізичних осіб, 

які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових або 

службових обов’язків. 

 Виконує інші доручення завідувача центру освітніх технологій та начальника 

Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради. 

 

Методист  ЦОТ 

Лопіна Олена Миколаївна 

 Планує, організовує, здійснює освітньо-методичну роботу районних методичних 

об’єднань, педагогічних майстерень, майстер-класів, авторських семінарів вчителів 

початкової школи, трудового навчання, в тому числі школи вчителя-початківця та вчителя 

зі стажем роботи до 3-х років,  проведення методичних виставок, конкурсів педагогічної 

майстерності, інтелектуальних ігор та конкурсів з предметів. Надає методичну допомогу у 

веденні документації цих заходів. 

 Здійснює інформаційно-методичний супровід організації та проведення державної 

підсумкової атестації за курс початкової освіти. 

 Забезпечує підвищення кваліфікації вчителів початкової школи та трудового 

навчання району в міжкурсовий та міжатестаційний період, контролює якість 

інформаційно-методичного забезпечення, забезпечує умови для опанування вчителями 

інноваційних методик і технологій навчання і виховання. 

 Вивчає, узагальнює та поширює ефективний педагогічний досвід педагогів 

України, області, міста для ефективної роботи вчителів початкової школи та трудового 

навчання. 

 Здійснює організаційно-методичний супровід профорієнтаційної роботи у закладах 

загальної середньої освіти. 

 Для підготовки учнів до міської олімпіади випускників школи І ступеня «Путівка в 

науку» створює творчі групи вчителів початкової школи, організовує, контролює їх 

роботу, забезпечує результативність. 

 Організовує підготовку і проведення конкурсів, олімпіад тощо учнів та педагогів 

початкових класів, трудового навчання, заступників директорів з освітньої роботи школи І 

ступеня. 

 Здійснює методичний супровід вчителів початкової школи, трудового навчання, 

бере участь у проведенні зовнішнього моніторингу відповідно до програм та графіків в 

межах своїх повноважень згідно законодавства України. 

   Координує діяльність закладів освіти з питань цивільного захисту та техногенної 

безпеки в організації роботи із учнями та вихованцями. 

 Узагальнює інформацію про проведення семінарів педагогічних працівників різних 

категорій, керівників та заступників керівників закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти. 

 Є куратором закладів позашкільної освіти: Комунального закладу «Центр 
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позашкільної освіти «Мрія» Харківської міської ради» та Харківського дитячо-юнацького 

клубу юних моряків Харківської міської ради Харківської області. 

 Здійснює організацію і проведення представницьких педагогічних заходів 

міського, обласного та Всеукраїнського рівнів: педагогічних виставок, творчих звітів, 

конкурсів, науково-практичних конференцій, педагогічних читань  тощо в межах своєї 

компетенції. 

 Постійно підвищує рівень професіоналізму, педагогічної майстерності, загальної 

культури, власним прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, 

культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дотримується норм 

педагогічної етики, пропагує здоровий спосіб життя. 

 Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних фізичних осіб, 

які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових або 

службових обов’язків. 

 Виконує інші доручення завідувача центру освітніх технологій та начальника 

Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради. 

 

Методист  ЦОТ 

Макєєв Сергій Петрович 

 Планує, організовує, здійснює освітньо-методичну роботу районних методичних 

об’єднань, педагогічних майстерень, майстер-класів, авторських семінарів вчителів 

географії, економіки, англійської мови, німецької мови, російської мови та літератури, 

зарубіжної літератури, педагогів-організаторів, заступників директорів з виховної роботи, 

проведення методичних виставок, педагогічних ярмарок, олімпіад з навчальних 

предметів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України, 

інших конкурсів учнів. 

 Забезпечує інформаційно-методичний супровід, умови для опанування вчителями  

інноваційних методик і технологій навчання і виховання. 

 Використовує, розповсюджує ефективний педагогічний досвід педагогів України, 

області, міста для ефективної роботи вчителів географії, економіки, англійської мови, 

німецької мови, російської мови та літератури, зарубіжної літератури, педагогів-

організаторів, заступників директорів з виховної роботи. 

 Для підготовки учнів до Всеукраїнських олімпіад, конкурсу-захисту Малої академії 

наук України, інших конкурсів та турнірів з географії, економіки, англійської мови, 

німецької мови, російської мови та літератури, зарубіжної літератури створює творчі 

групи вчителів-предметників, організовує їх роботу, забезпечує результативність. 

 Координує підготовку і проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

учнів-членів Малої академії наук України.  

 Надає методичну допомогу вчителям географії, економіки, англійської мови, 

німецької мови, російської мови та літератури,  зарубіжної літературия щодо викладання 

предметів, якості навчальних занять. 

 Надає консультативну допомогу педагогам-організаторам та заступникам 

директорів з виховної роботи (спільно з керівниками РМО). 

 Разом зі спеціалістами Управління освіти адміністрації Московського району 

Харківської міської ради та методистами ЦОТ вивчає, узагальнює, розповсюджує 

ефективний педагогічний досвід, бере участь у зовнішньому моніторингу відповідно до 

програм і графіків,  залучає кращих вчителів географії, економіки, англійської, німецької,  

російської мов та літератури, зарубіжної літератури до участі у конкурсах професійної 

майстерності, у навчально-методичній роботі, роботі педагогічних майстерень. 

 Здійснює організацію і проведення представницьких педагогічних заходів 
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міського, обласного та Всеукраїнського рівнів: педагогічних виставок, творчих звітів, 

конкурсів, науково-практичних конференцій, педагогічних читань тощо в межах своєї 

компетенції. 

 Готує семінари-практикуми вчителів географії, економіки, англійської мови, 

німецької мови, російської мови та літератури, зарубіжної літератури, педагогів-

організаторів, заступників директорів з виховної роботи. 

 Організовує підготовку і проведення виховних конкурсів. 

 Здійснює організаційно-методичний супровід Євроклубів, мовних таборів та 

роботи закладів освіти в період канікул. 

 Координує співпрацю з міжнародними організаціями  

 Опікується роботою щодо національно-патріотичного виховання учнів. 

 Координує роботу вчителів – початківців та вчителів зі стажем роботи до 3-х років 

(з географії, економіки, іноземних мов, зарубіжної літератури).  

 Здійснює зовнішній моніторинг закладів освіти району за програмою та графіком в 

межах своїх повноважень згідно законодавства України. 

  Постійно підвищує рівень професіоналізму, педагогічної майстерності, загальної 

культури власним прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, 

культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дотримується норм 

педагогічної етики, пропагує  здоровий спосіб життя. 

 Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних фізичних осіб, 

які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових або 

службових обов’язків. 

 Виконує інші доручення завідувача центру освітніх технологій та начальника 

Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради. 

 

Методист  ЦОТ 

Стародубцева Олександра Костянтинівна 

 Планує і здійснює організацію атестації педагогічних працівників району, 

організовує освітньо-методичну роботу районних методичних об’єднань вчителів 

музичного та образотворчого мистецтва, етики, класних керівників, забезпечує 

організаційний супровід  Шкіл  вчителя-початківця та молодого вчителя (зі стажем роботи 

до 3-х років), проведення методичних виставок, педагогічних ярмарок, конкурсів 

педагогічної майстерності, інтелектуальних ігор та  конкурсів учнів (в межах своєї 

компетенції). 

  Забезпечує підвищення кваліфікації вчителів району шляхом курсової підготовки, 

участі у фахових та тематичних спецкурсах, тощо, здійснює інформаційно-методичне 

забезпечення, надає методичну допомогу вчителям музичного та образотворчого 

мистецтва, етики та  класним керівникам у  опануванні інноваційних методів і технологій 

навчання й виховання. 

 Використовує, розповсюджує ефективний педагогічний досвід педагогів України, 

області, міста для ефективної роботи шкіл та педагогічних майстерень вчителів музичного 

та образотворчого мистецтва, етики, класних керівників.  

 Керує роботою школи класних керівників зі стажем до 3-х років. 

 Здійснює зовнішній моніторинг закладів освіти району в межах своїх повноважень 

згідно законодавства України. 

 Планує, організовує, координує діяльність шкільних музеїв; методичних об’єднань 

класних керівників, вчителів музичного та образотворчого мистецтва, етики. 

 Здійснює організацію і проведення представницьких педагогічних заходів 

міського, обласного та Всеукраїнського рівнів: педагогічних виставок, творчих звітів, 
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конкурсів, науково-практичних конференцій, педагогічних читань, тощо в межах своєї 

компетенції. 

 Проводить семінари-практикуми для класних керівників, вчителів музичного та 

образотворчого мистецтва, етики, Школи молодого вчителя (зі стажем роботи до 3-х 

років), керівників шкільних музеїв, слідкує за станом ведення документації цих заходів. 

 Організовує підготовку і проведення конкурсу «Дзвінкі голоси». 

 Постійно підвищує рівень професіоналізму, педагогічної майстерності, загальної 

культури, власним прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, 

культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дотримується норм 

педагогічної етики, пропагує  здоровий спосіб життя. 

 Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних фізичних осіб, 

які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових або 

службових обов’язків. 

 Виконує інші доручення завідувача центру освітніх технологій та начальника 

Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради. 

 

 

Методист  ЦОТ 

Ятленко Ірина Вікторівна 

 Організує роботу зі створення і поновлення бібліотечних фондів підручників у 

закладах загальної середньої освіти, забезпечення закладів освіти підручниками і 

навчально-методичною літературою.  

 Планує, організує, здійснює освітньо-методичну роботу районних методичних 

об’єднань, педагогічних майстерень, майстер-класів, авторських семінарів бібліотекарів, 

вчителів української мови та літератури, проводить методичні виставки, педагогічні 

ярмарки, конкурси бібліотекарів, учителів української мови та літератури, учнівських 

конкурсів, інтелектуальних ігор та конкурсів учнів з предмета українська мова та 

література. 

 Забезпечує підвищення кваліфікації вчителів української мови та літератури в 

міжкурсовий період, здійснює інформаційно-методичне забезпечення, створює умови для 

опанування вчителями інноваційних методик і технологій навчання і виховання, 

використовує, розповсюджує ефективний педагогічний досвід педагогів України, області, 

міста для ефективної роботи вчителів української мови і літератури. 

 Бере участь у розробці методичних рекомендацій для закладів освіти щодо 

подальшого покращення бібліотечної справи, викладання української мови та літератури у 

закладах загальної середньої освіти (спільно з керівниками РМО) в межах своєї 

компетенції. 

 Здійснює збір, аналіз і узагальнення замовлень на підручники, посібники, 

навчально-методичну літературу. 

 Вивчає та аналізує стан виконання в районі урядових постанов, рішень колегії та 

наказів Міністерства освіти і науки. Готує матеріали, пов’язані із бібліотечними фондами 

підручників на наради, семінари, методичні об’єднання тощо. 

 Збирає відомості від шкіл про учнівські контингенти відповідно форми ЗНЗ-1, 

узагальнення і  передає їх Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної 

адміністрації. 

 Надає методичну допомогу бібліотекарам у створенні, оновленні й ефективному 

використанні бібліотечних фондів. 

 Організує роботу серед учнівських та педагогічних колективів шкіл, батьківської 

громадськості щодо збереження навчальної книги. 
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 Організує роботу з молодими бібліотекарями, супроводжує роботу «Школи 

вчителів-початківців та вчителів зі стажем до 3-х років» з української мови та літератури. 

 Організує роботу для підготовки учнів до Всеукраїнських олімпіад, конкурсів-

захисту Малої академії наук України, інших конкурсів та турнірів з української мови та 

літератури, створює творчі групи вчителів-предметників, організовує їх роботу, 

забезпечує результативність. 

 Використовує, розповсюджує ефективний педагогічний досвід педагогів України, 

області, міста для ефективної роботи вчителів української мови та літератури і шкільних 

бібліотекарів. 

 Проводить роботу, пов’язану з розрахунками потреб підручників і навчально-

методичної літератури між закладами загальної середньої освіти району. 

 Веде облік навчальних книг, які надходять до РУО, здійснює раціональний 

розподіл їх між закладами загальної середньої освіти, відстежує своєчасне надходження 

книг на місця, готує  відповідну фактурозвітну документацію. 

 Організує і проводить Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек, оглядів 

творчої майстерності шкільних бібліотекарів, Всеукраїнського конкурсу «Шкільна 

бібліотека».  

 Здійснює зовнішній моніторинг закладів освіти району в межах своїх повноважень 

згідно із законодавством  України. 

 Постійно підвищує рівень професіоналізму, педагогічної майстерності, загальної 

культури, власним прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, 

культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дотримується норм 

педагогічної етики, пропагує  здоровий спосіб життя. 

 Не допускає розголошення у будь-який спосіб персональних даних фізичних осіб, 

які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням посадових або 

службових обов’язків. 

 Виконує інші доручення завідувача центру освітніх технологій та начальника 

Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради. 

 

 

Методист  ЦОТ  

Тараненко Наталія Миколаївна 

 

Забезпечує: 

 Організацію і керівництво роботою районного центру практичної психології і  

соціальної роботи. 

 Організацію і керівництво роботою районних методичних об’єднань, педагогічних 

майстерень, майстер-класів, авторських семінарів практичних психологів та соціальних 

педагогів закладів освіти, вчителів основ здоров’я. 

 Проведення нарад і семінарів практичних психологів, соціальних педагогів та 

вчителів предмету «Основи здоров’я». 

 Організацію роботи Школи молодого фахівця психологічної служби. 

 Організацію роботи щодо оздоровлення учнів. 

 Створення, організацію творчих груп вчителів-предметників, практичних 

психологів та соціальних педагогів для підготовки учнів до конкурсу-захисту Малої 

академії наук України, інших конкурсів та турнірів, забезпечення результативності. 

 Участь у атестації практичних психологів, соціальних педагогів, педагогічних 

працівників  закладів загальної середньої освіти та дошкільних закладів. 

 Організацію і проведення методичних виставок, педагогічних ярмарок, конкурсів. 
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 Використовує, розповсюджує, ефективний педагогічний досвід педагогів України, 

області, міста для ефективної роботи практичних психологів, соціальних педагогів, ЗЗСО 

та ЗДО,  вчителів основ здоров’я та логопедів. 

 Проведення інтервізійних та супервізійних груп практичних психологів та 

соціальних педагогів. 

 Здійснює зовнішній моніторинг закладів освіти району в межах своїх повноважень 

згідно законодавства України. 

 Постійно підвищує рівень професіоналізму, педагогічної майстерності, загальної 

культури, власним прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, 

культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дотримується норм 

педагогічної етики, пропагує здоровий спосіб життя. 

 Зобов’язаний не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних 

фізичних осіб, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням 

посадових або службових обов’язків. 

 Виконує інші доручення завідувача центру освітніх технологій та начальника 

Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради. 

 

Методист  ЦОТ  

Сологуб Варвара Григорівна 

Здійснює організаційно-методичний супровід роботи вихователів груп раннього та 

молодшого віку: 

 Організовує роботу щодо вивчення, узагальнення та впровадження ефективного 

педагогічного досвіду. 

 Здійснює організаційно-методичний супровід районних методичних об’єднань для 

вихователів, музичних керівників, інструкторів з фізкультури, семінарів-практикумів, 

шкіл ефективного педагогічного досвіду, педагогічних майстерень, майстер-класів. 

 Супроводжує проведення методичних виставок, педагогічних презентацій, інших 

конкурсів педагогічної майстерності в межах своєї компетенції. 

 Організовує роботу з новопризначеними вихователями, вихователями-

методистами. 

 Здійснює супровід курсового підвищення кваліфікації та атестації педагогічних 

працівників закладів дошкільної освіти. 

 Організовує роботу щодо дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладах 

дошкільної освіти.  

 Бере участь у розробці організаційно-методичних рекомендацій для закладів 

дошкільної освіти в межах своєї компетенції. 

 Здійснює зовнішній моніторинг закладів освіти району в межах своїх повноважень 

згідно законодавства України. 

 Постійно підвищує рівень професіоналізму, педагогічної майстерності, загальної 

культури, власним прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, 

культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дотримується норм 

педагогічної етики, пропагує здоровий спосіб життя. 

 Зобов’язаний не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних 

фізичних осіб, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням 

посадових або службових обов’язків. 

 Виконує інші доручення завідувача центру освітніх технологій та начальника 

Управління освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради. 
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Завідувач  лабораторії комп’ютерних технологій в освіті 

Управління освіти  

Михайленко Олександр Сергійович 

 Здійснює загальне керівництво роботою лабораторії: складає річний план роботи, 

вирішує питання організації праці робітників лабораторії у відповідності з їх 

функціональними обов’язками, складає звіти про роботу лабораторії, передбачені 

діючими інструкціями. 

 Організовує роботу з підтримки міської програми комп’ютеризації управління в 

системі освіти.  

 Активно взаємодіє з методистами районного методичного центру з питань 

вивчення і поширення передового педагогічного досвіду з використання нових 

інформаційних технологій в освіті. 

 Організовує допомогу закладам освіти, які включені до міської програми, та 

працівникам Управління освіти в оволодінні новими інформаційними технологіями, 

проводить консультації. 

 Надає закладам освіти району консультативну, методичну та практичну допомогу у 

процесі підключення закладів загальної середньої освіти і закладів дошкільної освіти до 

інформаційної мережі Інтернет, та оволодіння навичками роботи в мережі. 

 Створює умови для активної участі закладів освіти району в мережних олімпіадах з 

різних предметів та телекомунікаційних проектах.  

 Організує належний рівень доступу до необхідної інформації та для ефективного 

обміну інформацією. 

 Надає безпосередню консультативну допомогу закладам освіти під час їх участі в 

міських, обласних, Всеукраїнських, міжнародних конкурсах та олімпіадах з 

інформаційних технологій, телекомунікаційних проектах тощо, здійснює контроль за 

участю закладів освіти у таких заходах. 

 Проводить методичну та дослідницьку роботу з проблем викладання інформатики 

в закладах загальної середньої освіти. 

 Відповідає за дотримання норм охорони праці в комп’ютерних кабінетах закладів 

освіти. 

 Своєчасно передає комп’ютерну техніку в ремонт. 

 Зобов’язаний не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних 

фізичних осіб, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням 

посадових або службових обов’язків. 

 Виконує інші доручення начальника Управління освіти, заступника начальника 

Управління освіти. 

 

Начальник господарчої групи Управління освіти 

Сировацький Микола Михайлович 

 Здійснює керівництво діяльністю господарчої групи.  

 Забезпечує розподіл обов’язків між членами господарчої групи та контролює їх 

виконання. 

 За висновками планових та позапланових обстежень будівель та споруд надає 

пропозиції щодо включення закладів освіти до проекту бюджетних запитів на ремонтні 

роботи, необхідні іспити, заміну обладнання, приладів обліку, проведення метрологічних 

випробувань, навчання та перевірку знань персоналу закладів освіти. 

  Бере участь у розгляді проектів договорів стосовно діяльності господарчої групи в 

частині обсягів робіт їх призначення, термінів виконання, бере участь у  розробці 

дефектних актів, які складені установами, що мають ліцензію на проведення робіт. 
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Організує перевірку відповідності приладів обліку інженерних мереж за фактом наявності 

з даними договорів на постачання енергоносіїв або інші послуги комунальної сфери. 

 Під час виконання робіт контролює якість ремонтних робіт, обсяги виконаних 

робіт, терміни виконання, вживає заходи щодо усунення недоліків робіт. Після 

завершення робіт підтверджує за фактом виконання відповідність виконаних робіт 

переліку, вказаному в акті виконаних робіт за формою 2 КБВ. 

 Здійснює контроль за господарською діяльністю закладів освіти, за економним та 

раціональним використанням паливно-енергетичних ресурсів. Організує контроль за 

фактичними показниками споживання енергоресурсів, організує обстеження в разі 

перевищення наданих лімітів. 

 Організує виконання правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, 

правил технічної експлуатації теплових установок та мереж. 

 Надає методичні рекомендації щодо технічної експлуатації інженерних мереж, 

будівель та споруд. Контролює виконання нормативної бази, надає приписи на недоліки. 

 Проводить оперативні наради з заступниками керівників з господарської діяльності 

та контролює виконання ними службових обов’язків. 

 Своєчасно інформує начальника Управління освіти про аварійні ситуації в закладах 

загальної середньої освіти, закладах дошкільної освіти, закладах позашкільної освіти, 

закладах професійно-технічної освіти та вживає термінових заходів щодо усунення 

аварійних ситуацій. 

 Надає інформацію про хід підготовки закладів освіти до нового навчального року 

та до роботи в осінньо-зимовий період до Департаменту освіти та адміністрації району. 

 За запитом бере участь у роботі міського штабу з підготовки закладів освіти до 

роботи в осінньо-зимовий період. 

 Контролює стан господарської діяльності кожного закладу освіти двічі на рік, 

згідно з правилами безпечної експлуатації будівель та споруд, під час підготовки закладу 

освіти до нового навчального року, а також позапланово під час аварійних ситуацій або за 

запитами керівників закладів освіти. 

 Забезпечує контроль та роботу підрядних організацій у терміни, визначені під час 

підготовки закладів освіти до нового навчального року. 

 Своєчасно звертається до відповідних організацій з питань експлуатації будівель та 

споруд, постачання енергоносіїв. 

 Проводить інструктажі з охорони праці (первинний, повторний позаплановий, 

цільовий), забезпечує навчання з питань охорони праці для працівників господарчої 

групи. 

 Своєчасно проходить навчання та перевірку знань з питань безпечної експлуатації 

будівель та споруд. 

 Зобов’язаний не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних 

фізичних осіб, які йому було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням  

посадових або службових обов’язків. 

 Виконує інші доручення начальника Управління освіти, заступника начальника 

Управління освіти. 

 

 

 

 

 

 

2.3. Організація роботи апарату Управління освіти 
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Режим роботи 

Початок роботи 8.00 

Перерва на обід 12.00 - 12.45 

Кінець роботи 17.00 (п’ятниця 15.45) 

 

Прийом громадян 

 

Дні 

прийому  

Час прийому Прізвище, ім’я, 

по батькові   

Посада 

Четвер                               13.00 - 17.00 Гресь О.В. начальник Управління  

освіти    

Вівторок 13.00 - 17.00 Попова В.І. заступник начальника 

Управління  освіти  

П’ятниця   08.00 –12.00 Миколенко Л.В. головний бухгалтер 

Управління освіти                                       

Вівторок 

Середа 

08.00 –12.00 

13.00 - 17.00 

Кустовська Г.М. головний спеціаліст   

 

Вівторок 

Четвер     

13.00 - 17.00 

08.00-12.00 

Гринько Г.І. головний спеціаліст  

Вівторок 

Середа 

 08.00 – 12.00 

13.00 - 17.00   

Максименкова В.М. головний спеціаліст 

 

Вівторок 

Четвер     

08.00 –12.00  

14.00 - 17.00 

Ковшик М.С. головний спеціаліст  

                         

Вівторок 

Четвер 

08.00 –12.00 

13.00 - 17.00 

Лазаренко Г.А. головний спеціаліст 

 

Вівторок 

Середа 

08.00 –12.00 

13.00 - 17.00 

Козлова Ю.Ю. головний спеціаліст 

 

Вівторок 

Четвер 

08.00 –12.00 

13.00 - 17.00 

Грібьонкіна Н.В. Головний спеціаліст 

Щомісяця (за окремим графіком) Всі спеціалісти Прийом громадян на місцях 
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2.4. Циклограма діяльності Управління освіти 

 

Заходи Відповідальні Термін проведення 

1. Апаратні наради Гресь О.В. 

Попова В.І. 

Щопонеділка   

2. Колегія Управління освіти  Гресь О.В. 

Попова В.І. 

Двічі на рік 

3. Наради директорів  

закладів освіти 

Гресь О.В. 

Попова В.І. 

Щомісячно  

4. Семінари директорів  

закладів освіти 

Попова В.І. 

Гнутова О.О. 

3 рази на рік 

 

5. Наради завідувачів ЗДО Гресь О.В. 

Григор`єва О.І. 

Щомісячно  

6. Семінари завідувачів ЗДО Гресь О.В. 

Григор`єва О.І. 

3 рази на рік 

7. Наради ЗНВР Попова В.І. 

Савченко А.П. 

Щомісячно  

8. Наради ЗВР  Гринько Г.І. Щомісячно  

9. Семінари ЗНВР Гнутова О.О. 2 рази на рік 

10. Семінари ЗВР Макєєв С.П. 

Гринько Г.І. 

3 рази на рік 

11. Наради та семінари 

ЗНВР школи 1 ступеня. 

Лопіна О.М. 

Попова В.І. 

3 рази на рік 

12. Засідання ї атестаційної 

комісії ІІ рівня 

Стародубцева О.К. За  окремим графіком 

13. Засідання тендерного 

комітету 

Грібьонкіна Н.В. 

 

За  окремим графіком 

14. Оновлення сайту 

Управління освіти. 

Михайленко О.С. Щосереди  

15. Прийом громадян Всі спеціалісти За  окремим графіком 

16. Робота зі зверненнями 

громадян 

Козлова Ю.Ю. Постійно  

17. Наради заступників 

директорів з АГР та 

завгоспів 

Сировацькій М.М.  Щомісячно  

18. Наради з 

відповідальними за охорону 

праці з питань організації 

цієї роботи та підготовки 

звітної документації 

 За  окремим графіком 

19. Наради вихователів - 

методистів 

Крамська В.В. За  окремим графіком 

20. Засідання районної 

Батьківської ради  

Гринько Г.І. За окремим графіком  

21. Наради директорів ПТНЗ Кустовська Г.М. Щоквартально  

За окремим планом 
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2.5. Організація роботи з кадрових питань  

 

№ 

з/п 

 

Заходи 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

 

Відмітка 

про 

виконан

ня 

1 Забезпечення виконання законодавчих, 

нормативно-правових актів з питань 

реалізації державної кадрової політики 

протягом року Козлова Ю.Ю., 

Івіна О.В. 
 

2 Робота щодо обчислення стажу роботи 

працівників Управління освіти 

грудень 2021 

 

Козлова Ю.Ю., 

Івіна О.В. 
 

3 Складання та подання до центру зайнятості 

звіту «Інформація про зайнятість і 

працевлаштування громадян, що мають 

додаткові гарантії у сприянні 

працевлаштуванню» за 2020 рік  

січень 2021 Козлова Ю.Ю., 

Івіна О.В. 
 

4 Організаційна робота щодо проведення 

щорічної оцінки посадових осіб місцевого 

самоврядування 

січень-лютий 

2021 

Козлова Ю.Ю., 

Івіна О.В. 
 

5 Організаційна робота щодо подання 

декларацій посадовими особами місцевого 

самоврядування, працівниками Управління 

освіти 

лютий 2021 Козлова Ю.Ю., 

Івіна О.В. 
 

6 Оформлення документів щодо призначення 

на посади керівників закладів освіти, 

продовження дії контрактів 

протягом року Козлова Ю.Ю., 

Івіна О.В. 

 

7 Узагальнення статистичних звітів за 

формою № 83-РВК про чисельність і склад 

педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти району.  

Надання звіту до Департаменту освіти 

Харківської міської ради 

жовтень – 

листопад 2021 

Козлова Ю.Ю., 

Івіна О.В. 
 

8 Надання інформацій щодо кадрового 

резерву посадових осіб місцевого 

самоврядування до: 

- Департаменту освіти Харківської міської 

ради; 

- Адміністрації Московського району 

Харківської міської ради 

грудень 2021 Козлова Ю.Ю., 

Івіна О.В. 

 

9 Підготовка інформацій  на апаратні наради 

та наради керівників закладів освіти: 

протягом року Козлова Ю.Ю.  

 

Про роботу Управління освіти зі 

зверненнями громадян та службовою 

кореспонденцією 

до 05 числа 

щоквартально 

Козлова Ю.Ю.  

Про подання декларацій посадовими 

особами місцевого самоврядування та 

працівниками Управління освіти 

до 05.04.2021 Козлова Ю.Ю.  

Про кількісний та якісний склад 

педагогічних працівників згідно з 

кадровим звітом № 83-РВК 

грудень 2021  Козлова Ю.Ю.  
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10 Підготовка інформації до Департаменту 

освіти Харківської міської ради про роботу 

Управління освіти щодо виконання Закону 

України «Про звернення громадян» 

щоквартально Козлова Ю.Ю.  

11 Прийом громадян з кадрових питань, 

надання відповідних консультацій 

щовівторка 

щосереди 

Козлова Ю.Ю.  

12 Надання інформацій  щодо вакансій 

педагогічних кадрів закладів освіти до 

Департаменту освіти Харківської міської 

ради 

щомісячно,  

до 01 числа 

Козлова Ю.Ю., 

Івіна О.В. 

 

 

13 Надання до міського центру зайнятості 

статистичних звітів про 

прийнятих/звільнених працівників за 

формою №5-ПН, №3-ПН 

протягом року, 

у 10-денний 

термін з дня 

прийняття, 

звільнення 

працівника 

Козлова Ю.Ю., 

Івіна О.В. 

 

14 Підготовка документів на нагородження 

педагогічних працівників 

протягом року Козлова Ю.Ю., 

Івіна О.В. 

 

15 Підготовка проєктів та облік наказів 

Управління освіти з кадрових питань 

 у порядку 

надходження 

Козлова Ю.Ю., 

Івіна О.В. 

 

 

16 Підготовка проєктів наказів голови 

адміністрації Московського району 

Харківської міської  ради з кадрових 

питань 

протягом року Козлова Ю.Ю., 

Івіна О.В. 

 

 

17 Оформлення, ведення, видача та зберігання 

трудових книжок 

протягом року Козлова Ю.Ю.  

18 Облік, ведення та зберігання особових 

справ, карток П-2 

протягом року Козлова Ю.Ю., 

Івіна О.В. 

 

 

19 Облік відпусток усіх видів, контроль за 

дотриманням графіка відпусток 

протягом року Козлова Ю.Ю., 

Івіна О.В. 

 

20 Видача довідок про теперішню і минулу 

трудову діяльність працівників 

протягом року Козлова Ю.Ю., 

Івіна О.В. 

 

21 Підготовка відповідних документів на 

присвоєння рангів та надбавки за вислугу 

років посадовим особам місцевого 

самоврядування Управління освіти 

протягом року Козлова Ю.Ю., 

Івіна О.В. 

 

22 Забезпечення належного ведення 

діловодства з питань звернень громадян  

у порядку 

надходження 

Козлова Ю.Ю., 

Івіна О.В. 

 

 

23 Робота із військового обліку 

військовозобов'язаних і призовників 

протягом року 

згідно з планом 

роботи з 

ведення 

військового 

обліку 

військовозобов'

язаних та 

призовників 

Козлова Ю.Ю., 

Івіна О.В. 

 

24 Розроблення номенклатури справ на 2022 

рік 

грудень 2021 Козлова Ю.Ю., 

Івіна О.В. 

 



171 

 

25 Експертиза цінності документів із 

кадрових питань, підготовки справ 

тривалого зберігання до передання в архів 

за описами справ, вилучення для знищення 

справ, строк зберігання яких закінчився. 

грудень2021 – 

січень 2022 

Козлова Ю.Ю., 

Івіна О.В. 
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РОЗДІЛ 3. Організаційна робота Управління освіти 

 

Дата 

проведення  Колегія Управління освіти Відмітка про виконання   

Вересень  Про визначення кандидатів на нагородження сумісною 

нагородою голови Адміністрації Московського району 

Харківської міської ради та  начальника Управління 

освіти «Серце віддаю дітям» 

 Гнутова О.О. 

 

 

Грудень  

  

Про погодження плану роботи Управління освіти на 

2022 рік  

Попова В.І.  

Про виконання Комплексної програми розвитку освіти 

м. Харкова на 2018-2022 роки 

Попова В.І.  
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Апаратні наради Наради директорів 

закладів освіти 

Наради завідувачів  

закладів дошкільної 

освіти 

Січень 

11.01.2021 1.Про підсумки І 

(районного) етапу 

конкурсу захисту науково- 

дослідницьких робіт учнів 

членів Малої академії 

наук України у 2020/2021 

навчальному році.  

                Макєєв С.П. 

2.Про підсумки ІІ 

(районного) етапу та 

підготовку до ІІІ 

(обласного) етапу 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 

2020/2021 н.р. 

Ковшик М.С 

3. Про моніторинг 

відвідування навчальних 

занять  учнями закладів 

загальної середньої освіти 

у грудні 2020 року. 

Максименкова В.М. 

4.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.          

    Сировацький М.М.        

5. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», стан 

заповнення офіційних 

сайтів 

        Михайленко О.С 

Протокол  від 

_____________№____ 

 

1. Про підсумки І 

(районного) етапу 

конкурсу захисту 

науково-дослідницьких 

робіт учнів членів Малої 

академії наук України у 

2020/2021 навчальному 

році.  

                            Макєєв 

С.П. 

2.Про підсумки ІІ 

(районного) етапу та 

підготовку до ІІІ 

(обласного) етапу 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 

2020/2021 н.р. 

Ковшик М.С. 

3. Про моніторинг 

відвідування навчальних 

занять  учнями закладів 

загальної середньої 

освіти у грудні 2020 

року. 

Максименкова В.М. 

4. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», 

стан заповнення 

офіційних сайтів 

Михайленко О.С.                             

6. Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.     

Сировацький М.М. 

7. Про результати 

моніторингу виконання 

освітніх та навчальних  

програм у І семестрі 

2020/2021 навчального 

року    

Протокол  від 

_____________№____ 

 

1.Про стан роботи 

Управління освіти та 

закладів освіти щодо 

виконання Законів 

України «Про звернення 

громадян», «Про доступ 

до публічної інформації» 

та службовою 

кореспонденцією у 2020 

році.  

Козлова Ю.Ю. 

2.Про рівень 

захворюваності дітей у  

2020 році.  

Григор’єва О.І. 

3.Про стан реєстрації дітей 

до закладів дошкільної 

освіти. 

Лазаренко Г.А. 

4.Про організацію 

харчування дітей у 

дошкільних закладах 

освіти  

Григор’єва О.І. 

5. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», стан 

заповнення офіційних 

сайтів 

Михайленко О.С.                                           

6.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.     

Сировацький М.М.  

  

18.01.2021 1.Про результати 

моніторингу виконання 

освітніх та навчальних  

програм у І семестрі 

2020/2021 навчального 

року 

Верба Л.П. 
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2.Про наслідки 

оперативного контролю за 

організацією харчування 

учнів у закладах загальної 

середньої освіти в І 

семестрі 2021/2022 н.р. 

Кустовська Г.М. 

 

3. Про стан роботи 

Управління освіти та 

закладів освіти щодо 

виконання Законів 

України «Про звернення 

громадян», «Про доступ 

до публічної інформації» 

та службовою 

кореспонденцією       

Козлова Ю.Ю.  

 

Верба Л.П. 

8. Про наслідки 

оперативного контролю 

за організацією 

харчування учнів у 

закладах загальної 

середньої освіти в І 

семестрі 2021/2022 н.р. 

Кустовська Г.М. 

9. Про стан роботи 

Управління освіти та 

закладів освіти щодо 

виконання Законів 

України «Про звернення 

громадян», «Про доступ 

до публічної інформації» 

та службовою 

кореспонденцією у 2020 

році  

Козлова Ю.Ю. 

25.01.2021 1.Про закупівлю товарів, 

робіт та послуг за 

державні кошти на 

підставі торгів у 2020 році 

Грібьонкіна Н.В. 

2. Про вивчення стану 

фінансово-господарської 

діяльності в закладах 

освіти Московського 

району за 2020 рік 

Миколенко Л.В. 

3.Про виконання наказів 

по Управлінню освіти та 

рішень апаратних нарад у 

IV кварталі  2020 року            

                  Попова В.І. 

5.Про виконання  Плану 

роботи Управління освіти 

у 2020 році      

  Попова В.І. 

  

Лютий 

01.02.2021 1.Про аналіз статистичної 

звітності за формою 85-К.  

Григор’єва О.І. 

2. Про підсумки 

профілактичної роботи з 

питань запобігання всім 

видам дитячого 

травматизму в закладах 

освіти Московського 

Протокол  від 

_____________№___. 

1. Підсумки вивчення 

стану організації 

фінансово-господарської 

діяльності в закладах 

освіти Московського 

району за 2020 рік  

Миколенко Л.В. 

Протокол  від 

_____________№____ 

 

1.Про підсумки вивчення 

стану організації 

фінансово-господарської 

діяльності в закладах 

освіти Московського 

району за 2020 рік  
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району м. Харкова в 2020 

році.  

                 Гринько Г.І. 

      

2.Про порядок та 

особливості проведення 

зовнішнього 

незалежного оцінювання 

2021 року.  

Кустовська Г.М. 

3.Про підсумки роботи в 

2020 році щодо 

профілактики 

злочинності та 

правопорушень серед 

школярів  та про 

завдання на 2021 рік. 

Гринько Г.І. 

4. Про моніторинг 

відвідування навчальних 

занять  учнями закладів 

загальної середньої 

освіти у січні 2021 року. 

Максименкова В.М. 

5. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», 

стан заповнення 

офіційних сайтів 

    Михайленко О.С.                                           

6.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.    

 Сировацький М.М. 

7. Про підсумки 

профілактичної роботи з 

питань запобігання всім 

видам дитячого 

травматизму в закладах 

освіти Московського 

району м. Харкова в 2020 

році та про завдання на 

2021 рік. 

                 Гринько Г.І. 

8.Про протиепідемічні 

заходи щодо запобігання 

поширенню гострої 

респіраторної хвороби 

COVID -19, спричиненої 

коронавірусом SARS-

CoV-2, у закладах освіти 

району. 

Кустовська Г.М. 

Миколенко Л.В. 

2.Про аналіз статистичної 

звітності за формою 85-К. 

 Григор’єва О.І. 

3.Про стан реєстрації дітей 

до закладів дошкільної  

освіти. 

Лазаренко Г.А. 

4.Про організацію 

харчування дітей у 

закладах дошкільної 

освіти.  

Григор’єва О.І. 

5. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», стан 

заповнення офіційних 

сайтів 

Михайленко О.С. 

6. Про підсумки роботи  

закладів освіти з питань 

охорони праці за 2020 рік.     

Братушка Ю.К.                                                 

7.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.    

 Сировацький М.М. 

8. Про підсумки роботи 

закладів дошкільної освіти 

з питання попередження 

дитячого травматизму, 

охорони життя і здоров`я 

вихованців у 2020 році та 

завдання на 2021 рік. 

               Лазаренко Г.А.              

08.02.2021 1.Про порядок та 

особливості проведення 

зовнішнього незалежного 

оцінювання 2021 році  

Кустовська Г.М. 

2. Про підсумки роботи в 

2020 році щодо 

профілактики злочинності 

та правопорушень серед 

школярів.   

Гринько Г.І 

3. Про моніторинг 

відвідування навчальних 

занять  учнями закладів 

загальної середньої освіти 

у січні 2021 року. 

Максименкова В.М. 

4. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», стан 

заповнення офіційних 

сайтів 

Михайленко О.С.                                           

5.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти. 

    Сировацький М.М. 

 

6.Про протиепідемічні 

заходи щодо запобігання 

поширенню гострої 

респіраторної хвороби 

COVID -19, спричиненої 

коронавірусом SARS-

CoV-2, у закладах освіти 

району. 

Кустовська Г.М 
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15.02.2021 1. Про підсумки роботи  

закладів освіти  з питань 

охорони праці за 2020 рік.           

       Братушка Ю.К. 

  

22.02.2021 1.Про експертизу 

технічних засобів 

навчання у закладах 

освіти та заходи щодо 

списання та утилізації 

обладнання, яке не 

використовується. 

 Братушка Ю.К. 

  

Березень 

01.03.2021 1.Про нові нормативні 

документи з питань 

освіти. 

Попова В.І. 

Протокол  від 

_____________№____ 

1. Про підсумки роботи  

закладів освіти  з питань 

охорони праці за 2020 

рік.           

       Братушка Ю.К. 

2.Про експертизу 

технічних засобів  

навчання у закладах 

освіти та заходи щодо 

списання та утилізації 

обладнання, яке не 

використовується.  

Братушка Ю.К. 

3. Про моніторинг 

відвідування навчальних 

занять  учнями закладів 

загальної середньої 

освіти  у лютому 2021 

року 

Максименкова В.М. 

4. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», 

стан заповнення 

офіційних сайтів 

Михайленко О.С.                                           

5.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.     

Сировацький М.М. 

. 

 

Протокол  від 

_____________№____ 

 

1. Про експертизу 

технічних засобів 

навчання у закладах освіти 

та заходи щодо списання 

та утилізації обладнання, 

яке не використовується.  

Братушка Ю.К. 

2.Про стан реєстрації дітей 

до дошкільних закладів 

освіти. 

Лазаренко Г.А. 

3.Про організацію 

харчування дітей у 

дошкільних закладах 

освіти  

Григор’єва О.І. 

4. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», стан 

заповнення офіційних 

сайтів 

 Михайленко О.С.                                           

5.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.    

 Сировацький М.М. 

6. Про підсумки роботи  

закладів освіти  з питань 

охорони праці за 2020 рік.           

       Братушка Ю.К.    

05.03.2021 1. Про моніторинг 

відвідування навчальних 

занять  учнями закладів 

загальної середньої освіти  

у лютому 2021 року 

Максименкова В.М. 

2. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», стан 

заповнення офіційних 

сайтів 

 Михайленко О.С.                                           

3.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.     

Сировацький М.М. 

 

15.03.2021 1.Про роботу закладів 

загальної середньої освіти 
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з громадськими 

організаціями, 

лікувальними установами, 

батьківською 

громадськістю  

Гринько Г.І. 

22.03.2021 1.Про підсумки реєстрації 

випускників 11(12) класів 

закладів загальної 

середньої освіти для 

участі у ЗНО -2021  

Кустовська Г.М. 

  

29.03.2021 1.Про нові нормативні 

документи з питань 

освіти. 

Попова В.І. 

  

Квітень 

05.04.2021 1.Про виконання наказів 

по Управлінню освіти та 

рішень апаратних нарад у 

І кварталі 2021 року.  

Попова В.І. 

2.Про стан роботи 

Управління освіти та 

закладів освіти щодо 

виконання Законів 

України «Про звернення 

громадян», «Про доступ 

до публічної інформації» 

та роботу зі службовою 

кореспонденцією.  

Козлова Ю.Ю. 

3.Про подання декларацій 

посадовими особами 

місцевого 

самоврядування.  

 

Протокол  від 

_____________№____ 

 

1.Про нормативні 

аспекти закінчення 

2020/2021 навчального 

року та проведення 

державної підсумкової 

атестації учнів 4, 9 та 

11(12) класів.  

Савченко А.П 

2.Про стан роботи 

Управління освіти та 

закладів освіти щодо 

виконання Законів 

України «Про звернення 

громадян», «Про доступ 

до публічної інформації» 

та роботу зі  службовою 

кореспонденцією. 

Козлова Ю.Ю. 

3.Про підсумки 

реєстрації випускників 

11(12) класів закладів 

загальної сереньої 

освітидля участі у ЗНО -

2021. 

Кустовська Г.М. 

4. Про моніторинг 

відвідування навчальних 

занять  учнями закладів 

загальної середньої 

освіти у березні 2021 

Протокол  від 

_____________№____ 

 

1. Про рівень захворювань 

дітей у І кварталі 2021 

року..  

Григор’єва О.І. 

2.Про стан роботи 

Управління освіти та 

закладів освіти щодо 

виконання Законів 

України «Про звернення 

громадян», «Про доступ 

до публічної інформації» 

та роботу зі службовою 

кореспонденцією. 

Козлова Ю.Ю. 

3.Про стан реєстрації дітей 

до закладів дошкільної 

освіти. 

Лазаренко Г.А. 

4.Про організацію 

харчування дітей у 

закладах дошкільної 

освіти  

Григор’єва О.І. 

5. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», стан 

заповнення офіційних 

сайтів 

 Михайленко О.С.                                           
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року 

Максименкова В.М. 

5. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», 

стан заповнення 

офіційних сайтів 

  Михайленко О.С.                                           

6.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.     

Сировацький М.М. 

   

6.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.    

 Сировацький М.М. 

  

12.04.2020 1.Про нормативні аспекти 

закінчення 2020/2021 

навчального року та 

проведення державної 

підсумкової атестації 

учнів 4-х, 9-х та 11(12)-х 

класів.  

Савченко А.П. 

2. Про моніторинг 

відвідування навчальних 

занять  учнями закладів 

загальної середньої освіти 

у березні 2021 року 

Максименкова В.М. 

3. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», стан 

заповнення офіційних 

сайтів 

   Михайленко О.С.                                           

4.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.     

Сировацький М.М.  

  

19.04.2021 1.Про вивчення стану 

фінансово-господарської 

діяльності в закладах 

освіти Московського 

району за І квартал 2021 

року. 

Миколенко Л.В 

  

26.04.2021 1.Про підготовку  закладів 

освіти району до 

оздоровчої кампанії влітку 

2021 року.  
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Тараненко Н.М. 

3. Про організацію 

навчання учнів за 

індивідуальною формою 

(педагогічний патронаж, 

сімейна форма) у 

2020/2021 навчальному 

році. 

Савченко А.П. 

Травень 

11.05.2021 1.Про формування 

перспективної мережі 

закладів освіти району на 

2021/2022 навчальний рік.  

Савченко А.П. 

2.Про підсумки атестації 

педагогічних кадрів у 2021 

році.  

   Стародубцева О.К., 

 Крамська В.В. 

Протокол  від 

_____________№____ 

 

1.Підсумки вивчення 

стану організації 

фінансово-господарської 

діяльності в закладах 

освіти Московського 

району за І квартал 2021 

року. 

Миколенко Л.В. 

2.Про підсумки атестації 

педагогічних кадрів у 

2020/2021 році.             

     Стародубцева О.К. 

3.Про формування 

перспективної мережі 

закладів освіти району 

на 2021/2022 навчальний 

рік.  

Савченко А.П. 

4.Про підготовку  

закладів освіти району 

до оздоровчої кампанії 

влітку 2021 року.  

Тараненко Н.М 

5. Про моніторинг 

відвідування навчальних 

занять  учнями закладів 

загальної середньої 

освіти у квітні 2021 року 

Максименкова В.М. 

6. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», 

стан заповнення 

офіційних сайтів 

Михайленко О.С.                                           

7.Про використання 

Протокол  від 

_____________№____ 

 

1. Про підсумки 

вивчення стану 

організації фінансово-

господарської діяльності 

в закладах освіти 

Московського району за І 

квартал 2021 року. 

Миколенко Л.В. 

2.Про підсумки атестації 

педагогічних кадрів у 

2020/2021 році.   

Крамська В.В. 

3. Про організацію обліку 

дітей району віком від 

народження до 6 років.  

Крамська В.В. 

4.Про підготовку до 

організації літнього 

оздоровлення дітей.  

Григор’єва О.І. 

5.Про стан реєстрації дітей 

до закладів дошкільної 

освіти. 

Лазаренко Г.А. 

6.Про організацію 

харчування дітей у 

закладах дошкільної 

освіти.  

Григор’єва О.І.. 

7.Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», стан 

заповнення офіційних 

сайтів 

  Михайленко О.С.                                           

8.Про використання 
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енергоносіїв закладами 

освіти.     

Сировацький М.М. 

8.Про хід підготовки 

ЗЗСО до проведення 

свята Останнього 

дзвоника.  

Гринько Г.І. 

енергоносіїв закладами 

освіти.    

 Сировацький М.М.     

17.05.2021 1. Про моніторинг 

відвідування навчальних 

занять  учнями закладів 

загальної середньої освіти 

у квітні 2021 року 

Максименкова В.М. 

2. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», стан 

заповнення офіційних 

сайтів 

    Михайленко О.С.                                           

3.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.  

   Сировацький М.М.     

  

24.05.2021 1.Про підготовку закладів 

загальної середньої освіти 

до проведення Свята 

Останнього дзвоника. 

 Гринько Г.І. 

2.Про підсумки 

проведення  конкурсу 

«Учень року 2021».  

Гєлла Т.П 

2. Про підсумки 

проведення конкурсу 

«Учитель року-2021». 

Гнутова О.О. 

 

3.Про наслідки 

оперативного контролю за 

організацією харчування 

учнів у закладах загальної 

середньої освіти в ІІ 

семестрі 2020/2021 н.р. 

Кустовська Г.М 

  

31.05.2021 1. Про підсумки 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 
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2020/2021 н.р. 

Ковшик М.С. 

2.Про підсумки 

проведення конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт МАН 

у 2020/2021 навчальному 

році.  

Макєєв С.П. 

3 Про стан дотримання 

санітарного законодавства 

та медичного 

обслуговування у закладах 

загальної середньої освіти 

району.  

Кустовська Г.М. 

Червень 

07.06.2021 1.Про ефективність та 

результативність 

впровадження 

організаційно-методичних 

вказівок керівниками 

закладів освіти у 

2020/2021 навчальному 

році.  

Попова В.І. 

2.Про підсумки 

проведення Дня 

цивільного захисту та 

Тижня безпеки дитини у 

закладах освіти.  

Лопіна О.М. 

 

 

 

Протокол  від 

_____________№____ 

 

1.Про підсумки 

Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 

2020/2021 н.р. 

Ковшик М.М. 

2.Про підсумки участі 

учнів закладів освіти 

району у 

інтелектуальних 

змаганнях та виховних 

заходах. 

 Гелла Т.П. 

3. Про підсумки 

проведення конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт 

МАН у 2020/2021 

навчальному році.  

Макєєв С.П. 

4.Про підсумки 

проведення Дня 

цивільного захисту та 

Тижня безпеки дитини у 

закладах освіти.  

Лопіна О.М. 

5. Про ефективність та 

результативність 

впровадження 

організаційно-

Протокол  від 

_____________№____ 

 

1.Про ефективність та 

результативність 

впровадження 

організаційно-методичних 

вказівок керівниками 

закладів освіти у 

2020/2021 навчальному 

році.  

Григор’єва О.І. 

2.Про підсумки 

проведення Дня 

цивільного захисту та 

Тижня безпеки дитини у 

закладах освіти.  

Григор’єва О.І. 

3.Про стан дитячого 

травматизму в закладах 

дошкільної освіти району 

за 2020/2021 н.р.  

Гринько Г.І. 

4.Про підсумки роботи з 

питань соціального 

захисту дітей в закладах 

дошкільної  освіти району 

за 2020/2021 н.р.  

Лазаренко Г.А. 

5.Про стан реєстрації дітей 

до закладах дошкільної  

освіти. 

Лазаренко Г.А. 
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методичних вказівок 

керівниками закладів 

освіти у 2020/2021 

навчальному році.  

Попова В.І. 

6.Про підсумки роботи з 

питань соціального 

захисту дітей в закладах 

загальної середньої 

освіти району в 

2020/2021 н.р. 

Ковшик М.С. 

7. Про моніторинг 

відвідування навчальних 

занять  учнями закладів 

загальної середньої 

освіти у травні 2021 року 

Максименкова В.М. 

8. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», 

стан заповнення 

офіційних сайтів 

 Михайленко О.С.                                           

9.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.     

Сировацький М.М. 

10. Про хід підготовки 

ЗЗСО до проведення 

випускних вечорів.  

Гринько Г.І. 

11. Про підсумки 

проведення  конкурсу 

«Учень року 2021».  

Гелла Т.П. 

12.Про наслідки 

оперативного контролю 

за організацією 

харчування учнів у 

закладах загальної 

середньої освіти в ІІ 

семестрі 2020/2021 н.р. 

Кустовська Г.М 

6.Про організацію 

харчування дітей у 

закладах дошкільної  

освіти.  

Григор’єва О.І. 

7. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», стан 

заповнення офіційних 

сайтів 

 Михайленко О.С.                                           

8.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.     

Сировацький М.М 

14.06.2021 1.Про підсумки участі 

учнів закладів освіти 

району у інтелектуальних 

змаганнях та виховних 

заходах. 
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 Гелла Т.П. 

2. Про моніторинг  

відвідування навчальних 

занять учнями ЗЗСО у 

травні 2021 року 

Максименкова В.М. 

3. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», стан 

заповнення офіційних 

сайтів 

 Михайленко О.С.                                           

4.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.     

Сировацький М.М.  

5.Про підсумки роботи з 

питань соціального 

захисту дітей в закладах 

освіти району в 2020/2021 

н.р. 

Ковшик М.С. 

Лазаренко Г.А. 

22.06.2021 1.Про підготовку ЗЗСО до 

випускних вечорів.  

Гринько Г.І. 

  

29.06.2021 1.Про виконання наказів 

по Управлінню освіти та 

рішень апаратних нарад у 

ІІ кварталі 2021 року.  

Попова В.І 

2.Про стан роботи 

Управління освіти та 

закладів освіти щодо 

виконання Законів 

України «Про звернення 

громадян», «Про доступ 

до публічної інформації» 

та району зі службовою 

кореспонденцією. 

Козлова Ю.Ю. 

  

 1. Про виконання плану 

роботи Управління освіти 

за І півріччя 2021 року. 

Попова В.І. 

  

Серпень 

02.08.2021 1. Про результати 

моніторингу виконання 

освітніх та навчальних  

Протокол  від 

_____________№____ 

 

Протокол  від 

_____________№____ 
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програм у 2020/2021 

навчального року.   Верба 

Л.П. 

2.Про проведення огляду 

готовності закладів освіти 

до нового 2020/2021 

навчального року.  

Попова В.І. 

3.Про  організацію 

навчання учнів за 

екстернатною формою. 

Попова В.І. 

 

1.Про підсумки  огляду 

готовності закладів 

освіти до нового 

2021/2022 навчального 

року.  

Попова В.І. 

2.Про формування 

мережі на 2021/2022 

навчальний рік.  

Савченко А.П. 

3. Про організацію 

проведення свята 

Першого дзвоника в 

ЗЗСО району 

 Гринько Г.І. 

4. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», 

стан заповнення 

офіційних сайтів 

Михайленко О.С.                                           

5. Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.     

Сировацький М.М 

6. Про нормативні 

документи з питань 

запобігання булінгу 

(цькуванню) у закладах 

освіти. 

Гринько Г.І. 

7. Про облік руху учнів 

за 2020/2021 навчальний 

рік. 

Максименкова В.М. 

8. Про  організацію 

навчання учнів за 

екстернатною формою 

навчання. 

Попова В.І.     

1.Про підсумки  огляду 

готовності закладів освіти 

до нового 2021/2022 

навчального року. 

 Григор’єва О.І. 

2.Про роботу закладів 

дошкільної освіти щодо 

оптимальної комплектації 

груп на 2021/2022 н.р  

Григор’єва О.І. 

3.Про стан реєстрації дітей 

до закладів дошкільної 

освіти. 

Лазаренко Г.А. 

4.Про організацію 

харчування дітей у 

закладів дошкільної 

освіти. 

Григор’єва О.І. 

5. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», стан 

заповнення офіційних 

сайтів.   

Михайленко О.С.                                           

6.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.    

 Сировацький М.М. 

     

09.08.2021 1. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», стан 

заповнення офіційних 

сайтів 

Михайленко О.С.                                           

2.Про використання 

енергоносіїв закладами 
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освіти.     

Сировацький М.М. 

3. Про облік руху учнів за 

2020/2021 навчальний рік 

    Максименкова В.М. 

     

16.08.2021 1.Про стан готовності до 

проведення серпневої 

конференції та секційних 

нарад.  

Гнутова О.О. 

  

25.08.2021 1.Про номативні аспекти 

організованого початку 

2021/2022 навчального 

року. 

Попова В.І. 

  

30.08.2021 1.Про організацію 

проведення свята Першого 

дзвоника в  закладах 

загальної середньої освіти 

району  

Гринько Г.І. 

 

  

Вересень 

06.09.2021 1.Про підсумки 

проведення поглиблених 

профілактичних медичних 

оглядів учнів та медичних 

оглядів педагогічних 

працівників району.  

Кустовська Г.М. 

2.Про стан забезпечення 

шкіл району 

підручниками, навчально-

методичною літературою.      

Ятленко І.В. 

 

 

Протокол  від 

_____________№____ 

 

1.Про стан роботи 

Управління освіти та 

закладів освіти щодо 

виконання Законів 

України «Про звернення 

громадян»,» "Про доступ 

до публічної інформації» 

та роботою зі службовою 

кореспонденцією.  

Козлова Ю.Ю. 

2.Про стан забезпечення 

шкіл району 

підручниками, 

навчально-методичною 

літературою.     

 Ятленко І.В. 

3. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», 

стан заповнення 

офіційних сайтів 

 Михайленко О.С.                                           

Протокол  від 

_____________№____ 

 

1.Про стан роботи 

Управління освіти та 

закладів освіти щодо 

виконання Законів 

України «Про звернення 

громадян», «Про доступ 

до публічної інформації» 

та роботою зі службовою 

кореспонденцією.  

Козлова Ю.Ю. 

2.Про стан реєстрації дітей 

до закладів дошкільної 

освіти. 

Лазаренко Г.А. 

3.Про організацію 

харчування дітей у 

закладах дошкільної 

освіти  

Григор’єва О.І. 

4. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», стан 
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4.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.     

Сировацький М.М. 

5. Про підсумки 

проведення поглиблених 

профілактичних 

медичних оглядів учнів 

та медичних оглядів  

педагогічних 

працівників району. 

Кустовська Г.М.  

 

заповнення офіційних 

сайтів 

 Михайленко О.С.                                           

5.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.    

 Сировацький М.М. 

.        

13.09.2021 1. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», стан 

заповнення офіційних 

сайтів 

  Михайленко О.С.                                           

2.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.     

Сировацький М.М. 

  

  

20.09.2021 1. Про облік руху учнів 

упродовж літа 2021 року. 

Максименкова В.М. 

2. Про мережу 

закладів загальної 

середньої, позашкільної та 

професійно-технічної 

освіти Московського 

району станом на 

05.09.2021. 

Савченко А.П. 

  

27.09.2021 1.Про працевлаштування 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, з числа 

випускників 2021 року  

Ковшик М.С. 

  

Жовтень 

04.10.2021 1.Про виконання наказів 

по Управлінню освіти та 

рішень апаратних нарад у 

ІІІ кварталі 2021 року.  

Попова В.І. 

2.Про стан роботи 

Управління освіти та 

Протокол  від 

_____________№____ 

 

1. Про облік руху 

учнів упродовж літа 

2021 року.     

Максименкова В.М. 

Протокол  від 

_____________№____ 

 

1.Про рівень захворювань 

дітей у ІІІ кварталі 2021 

року.  

Григор’єва О.І. 
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закладів освіти щодо 

виконання Законів 

України "Про звернення 

громадян", "Про доступ до 

публічної інформації" та 

роботу зі службовою 

кореспонденцією. 

Козлова Ю.Ю. 

3.Про аналіз статистичної 

звітності за формою 76-

РВК.  

Савченко А.П. 

4.Про стан виконання 

протипожежних заходів 

адміністраціями закладів 

освіти.  

Братушка Ю.К. 

5.Про виконання 

мовновного законодавства 

у закладах освіти району. 

Верба Л.П. 

 

 

 

 

 

 

2.Про стан роботи 

Управління освіти та 

закладів освіти щодо 

виконання Законів 

України "Про звернення 

громадян", "Про доступ 

до публічної інформації" 

та роботу зі службовою 

кореспонденцією. 

Козлова Ю.Ю. 

3. Про аналіз роботи 

закладів освіти щодо 

оновлення списків учнів, 

які стоять на 

внутрішньошкільному 

обліку та проживають у 

сім`ях, що опинились у 

складних життєвих 

обставинах  

Гринько Г.І. 

4.Про стан виконання 

протипожежних заходів 

адміністраціями закладів 

освіти.  

Братушка Ю.К. 

5. Про моніторинг  

відвідування навчальних 

занять учнями ЗЗСО у 

вересні 2021 року. 

Максименкова В.М. 

6. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», 

стан заповнення 

офіційних сайтів 

 Михайленко О.С.                                           

7.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.     

Сировацький М.М.  

8. Про виконання 

мовновного 

законодавства у закладах 

освіти району. 

Верба Л.П. 

9.Про мережу закладів 

загальної середньої, 

позашкільної та 

професійно-технічної 

2.Про стан роботи 

Управління освіти та 

закладів освіти щодо 

виконання Законів 

України "Про звернення 

громадян", "Про доступ до 

публічної інформації" та 

роботу зі службовою 

кореспонденцією. 

Козлова Ю.Ю. 

3.Про стан виконання 

протипожежних заходів 

адміністраціями закладів 

освіти.  

Братушка Ю.К. 

4.Про стан реєстрації дітей 

до  закладів дошкільної 

освіти. 

Лазаренко Г.А. 

5.Про організацію 

харчування дітей у 

закладах дошкільної 

освіти  

Григор’єва О.І. 

6. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», стан 

заповнення офіційних 

сайтів 

  Михайленко О.С.                                           

7.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.   

  Сировацький М.М. 

8.Про виконання 

мовновного законодавства 

у закладах освіти району. 

Верба Л.П.    

 

 

 

 

 

 

11.10.2021 1.Про аналіз роботи 

закладів освіти щодо 

оновлення списків учнів, 

які стоять на 

внутрішньошкільному 

обліку та проживають у 

сім`ях, що опинились у 

складних життєвих 

обставинах  

Гринько Г.І. 

2. Про моніторинг 

відвідування навчальних 

занять учнями ЗЗСО у 

вересні 2021 року 

 Максименкова В.М. 

3. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», стан 

заповнення офіційних 

сайтів 

 Михайленко О.С.                                           

4.Про використання 
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енергоносіїв закладами 

освіти.     

Сировацький М.М 

 

освіти Московського 

району станом на 

05.09.2021. 

Савченко А.П.  

  

18.10.2021 1.Про підсумки роботи з 

обліку працевлаштування 

(продовження навчання) 

випускників 9, 11 (12)-х 

класів 2021 року.  

Максименкова В.М. 

2.Про планування роботи 

атестаційної комісії у 

2021/2022 навчальному 

році.  

Стародубцева О.К. 

  

25.10.2021 1.Про вивчення стану 

фінансово-господарської 

діяльності в закладах 

освіти Московського 

району за 9 місяців 2021 

року. 

Миколенко Л.В. 

2.Про аналіз оздоровлення 

учнів у 2021 році. 

Тараненко Н.М. 

 

  

Листопад 

01.11.2021 1.Про результати участі 

випускників закладів 

загальної середньої освіти 

району у ЗНО - 2021.  

Кустовська Г.М. 

2.Про розподіл учнів 

закладів загальної 

середньої освіти на групи 

здоров’я за медичними 

показниками. 

Поздняков В.А. 

Протокол  від 

_____________№____ 

 

1.Про результати участі 

випускників закладів 

загальної середньої 

освіти району у ЗНО-

2021.  

Кустовська Г.М. 

2.Про підсумки літнього 

відпочинку та 

оздоровлення дітей 

влітку 2021 року.  

Тараненко Н.М. 

3.Підсумки вивчення 

стану організації 

фінансово-господарської 

діяльності в закладах 

освіти Московського 

району за 9 місяців 2021 

Протокол  від 

_____________№____ 

 

1. Про підсумки 

вивчення стану 

організації фінансово-

господарської діяльності 

в закладах освіти 

Московського району за 9 

місяців 2021 року.  

Миколенко Л.В. 

2.Про стан реєстрації дітей 

до закладів дошкільної 

освіти. 

Лазаренко г.А. 

3.Про організацію 

харчування дітей у 

закладах дошкільної 

освіти  

Григор’єва О.І.. 

08.11.2021 1. Про моніторинг 

відвідування навчальних 

занять учнями ЗЗСО у 

жовтні 2021 року. 

Максименкова В.М. 

2. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», стан 
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заповнення офіційних 

сайтів 

 Михайленко О.С.                                           

3.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.     

Сировацький М.М.     

року. 

Миколенко Л.В.  

4. Про моніторинг 

відвідування навчальних 

занять учнями ЗЗСО у 

жовтні 2021 року. 

Максименкова В.М. 

5. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», 

стан заповнення 

офіційних сайтів 

 Михайленко О.С.                                           

6.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.     

Сировацький М.М.     

4. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», стан 

заповнення офіційних 

сайтів 

  Михайленко О.С.                                           

5.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.   

  Сировацький М.М.     

15.11.2021 1.Про нові нормативні 

документи з питань 

освіти. 

Попова В.І. 

  

22.11.2021 1.Про нові нормативні 

документи з питань 

освіти. 

Попова В.І. 

  

29.11.2021 1.Про кількісний та 

якісний склад 

педагогічних працівників 

згідно з кадровим звітом  

83-  РВК.  

Козлова Ю.Ю. 

  

Грудень 

06.12.2021 1.Про моніторинг 

відвідування навчальних 

занять учнями ЗЗСО у 

листопаді 2021 року. 

Максименкова В.М. 

 2. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», стан 

заповнення офіційних 

сайтів 

   Михайленко О.С.                                           

3.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.     

Сировацький М.М 

Протокол  від 

_____________№____ 

1.Про кількісний та 

якісний склад 

педагогічних 

працівників згідно з 

кадровим звітом  83-  

РВК.  

Козлова Ю.Ю. 

2.Про організацію 

новорічних та різдвяних 

свят, запобігання 

дитячого травматизму 

під час зимових канікул.   

Гринько Г.І. 

3. Про моніторинг 

відвідування навчальних 

Протокол  від 

_____________№____ 

1.Про кількісний та 

якісний склад 

педагогічних працівників 

згідно з кадровим звітом  

83- РВК. 

Козлова Ю.Ю. 

2.Про стан реєстрації дітей 

до закладів дошкільно 

освіти. 

Лазаренко Г.А. 

3..Про організацію 

харчування дітей у 

закладах дошкільної 

освіти  

Григор’єва О.І.. 
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занять учнями ЗЗСО у 

листопаді 2021 року. 

Максименкова В.М. 

4. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», 

стан заповнення 

офіційних сайтів 

Михайленко О.С.                                           

5.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.     

Сировацький М.М. 

 

4. Про роботу закладів 

освіти в ІТС «ДІСО», 

«Інформаційна система 

управління освітою», стан 

заповнення офіційних 

сайтів 

 Михайленко О.С.                                           

5.Про використання 

енергоносіїв закладами 

освіти.   

  Сировацький М.М. 

 

 

  

13.12.2021 1.Про нові нормативні 

документи з питань 

освіти. 

Попова В.І.  

  

20.12.2021 1.Про  організацію 

навчання учнів за 

індивідуальною формою 

(сімейна форма, 

педагогічний патронаж) у 

І семестрі 2021/2022 

навчального року.  

Савченко А.П. 

2.Про організацію 

новорічних та різдвяних 

свят.   

Гринько Г.І. 

3.Про організацію та 

проведення  зимових 

шкільних канікул.  

Макєєв С.П. 

  

28.12.2021 1. Про стан 

виконання заходів щодо 

реалізації державної 

антикорупційної політики 

у 2021 році в Управлінні 

освіти АМР ХМР. 

Максименкова В.М. 

  

 

 Наради заступників директорів з НВР Наради заступників директорів з ВР 

Січень Протокол  від ___.01.2021 № 1 

1. Про виконання доручень 

попередньої наради. 

Савченко А.П. 

2.. Про підсумки І (районного) етапу 

конкурсу-захисту науково-

Протокол  від 21.01.2021 №1  

 

1. Про стан дитячого травматизму в 

грудні 2020 - січні 2021 року. 

Гринько Г.І. 

2. Про планування проведення Місячника 
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дослідницьких робіт учнів членів 

Малої академії наук України у 

2020/2021 навчальному році та 

участь  у ІІ (обласному) етапі.  

Макєєв С.П. 

3. Про підсумки ІІ (районного) етапу 

та підготовку до ІІІ (обласного) 

етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів у 

2020/2021 навчального року.    

Ковшик М.С. 

4.Про результати моніторингу 

виконання освітніх та навчальних  

програм у І семестрі 2020/2021 

навчального року 

Верба Л.П 

5. Про нові нормативні  документи у 

сфері освіти.  

Савченко А.П. 

правової освіти.  

Гринько Г.І 

3. Про проведення районного конкурсу 

дитячих малюнків «Діти – проти 

насильства!». 

Гринько Г.І. 

4. Про досвід роботи ХЗОШ №19 з 

організації виховної роботи у закладі 

освіти в умовах карантину. 

Коваленко Т.О., заступник директора з 

ВР ХЗОШ №19 

5. Про план районних виховних заходів 

на лютий 2021 року. 

Гринько Г.І. 

6. Про підсумки здійснення соціального 

захисту дітей в закладах загальної 

середньої освіти освіти Московського 

району в 2020 році. 

Ковшик М.С.  

7. Про необхідність проведення 

профорієнтаційної роботи з дітьми 

пільгового контингенту з числа 

майбутніх випускників 2021 року.  

Ковшик М.С. 

8. Про необхідність планування роботи 

(класних керівників, заступників 

директорів з виховної роботи) з 

організації змістовного дозвілля учнів, 

які навчаються за індивідуальною 

формою (педагогічний патронаж/сімейна 

форма) для запобігання бездоглядності, 

бродяжництву та дитячій злочинності, 

попередженню усіх видів травматизму.  

Гринько Г.І. 

Лютий Протокол  від ___.02.2021 № 2 

1. Про виконання доручень 

попередньої наради. 

Савченко А.П. 

2. Про порядок та особливості 

проведення  зовнішнього 

незалежного оцінювання  у 2021 

році.  

Кустовська Г.М. 

3. Про нові нормативні  документи 

у сфері освіти.  

Савченко А.П. 

Протокол  від  19.02.2021 №2  

 

1. Про підсумки профілактичної роботи з 

питань запобігання всім видам дитячого 

травматизму в закладах загальної 

середньої освіти освіти Московського 

району м. Харкова в 2020 році та про 

завдання на 2021 рік. 

Гринько Г.І. 

2. Про стан дитячого травматизму в січні-

лютому 2021 року. 

Гринько Г.І. 

3. Про підсумки роботи в 2020 році щодо 

профілактики злочинності та 

правопорушень серед школярів  та про 

завдання на 2021 рік. 
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 Гринько Г.І. 

4. Про удосконалення спільної роботи 

фахівців Управління освіти, Служби у 

справах дітей, працівників районного  

сектору ювенальної превенці, ЦСССДМ, 

шкільних офіцерів поліції та заступників 

директорів закладів освіти з виховної 

роботи з питань попередження 

злочинності, запобігання дитячій 

бездоглядності, удосконалення форм і 

методів правового виховання у 2021 році  

Гринько Г.І.,  

ШОП, фахівці ССД,  

СЮП, ЦСССДМ  

5. Про план районних виховних заходів 

на березень 2021 року. 

Гринько Г.І. 

6. Про правове виховання здобувачів 

освіти в сучасній школі (з досвіду роботи 

ХГ №144). 

Продайвода Н.В., заступник 

директора з ВР ХГ №144 

Березень Протокол  від ___.03.2021 № 3 

1. Про виконання доручень 

попередньої наради. 

Савченко А.П. 

2. Про нормативні аспекти 

організованого закінчення 

2020/2021 навчального року. 

 Савченко А.П. 

3. Про підсумки реєстрації 

випускників 11(12) класів закладів 

загальної середньої освіти для 

участі у ЗНО -2021.  

Кустовська Г.М. 

4.  Про стан діяльності закладів 

освіти щодо розвитку міжнародного 

співробітництва. 

Макєєв С.П. 

5.  Про нові нормативні  документи 

у сфері освіти.  

Савченко А.П. 

Пр. від 18.03.2021 №3  

 

1. Про роботу закладів загальної 

середньої освіти з громадськими 

організаціями, лікувальними установами, 

батьківською громадськістю.  

Гринько Г.І. 

2. Про стан роботи в ЗЗСО з 

профілактики правопорушень та 

злочинності серед дітей та неповнолітніх 

у 1 кварталі 2021 року. 

Гринько Г.І. 

3. Про планування проведення в закладах 

освіти заходів до 35-річниці аварії на 

ЧАЕС.   

Гринько Г.І. 

4. Про стан дитячого травматизму в 

лютому-березні 2021 року, запобігання 

дитячого травматизму під час весняних 

канікул.   

Гринько Г.І. 

5. Про план районних виховних заходів 

на квітень 2021 року. 

Гринько Г.І 

6. Про досвід роботи ХЗОШ №103 з 

національно-патріотичного виховання 

школярів.  

Сусловець Т.П., заступник директора з 
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ВР ХЗОШ №103 

Квітень  Протокол  від ___.04.2021 № 4 

1. Про виконання доручень 

попередньої наради. 

Савченко А.П. 

2.  Про проведення державної 

підсумкової атестації (ДПА) у 2021  

році. 

Савченко А.П. 

3. Про переведення та випуск  

учнів у 2020/2021 

навчальному році.  

Савченко А.П. 

4.  Про замовлення підручників 

на сайті «Курс.Школа» для учнів 4-

х, 8-х класів. 

Ятленко І.В. 

5.   Про організацію роботи 

закладів загальної середньої освіти 

щодо обліку працевлаштування 

(продовження навчання) 

випускників 9, 11-х класів у 2021 

році.  

Максименкова В.М. 

6.    Про нові нормативні  

документи у сфері освіти.  

Савченко А.П. 

Пр. від 15.04.2021 №4 

 

1. Про план районних виховних заходів 

на травень 2021 року. 

Гринько Г.І  

2. Про підготовку закладів освіти до 

святкування Дня Пам’яті і примирення.  

Гринько Г.І. 

3. Про стан дитячого травматизму в 

березні-квітні 2021 року. 

Гринько Г.І. 

4. Про досвід роботи ХГ №23 з 

використання інтерактивних форм 

роботи з учнями в рамках проведення 

профілактичних заходів щодо 

запобігання дитячого дорожньо-

транспортного травматизму. 

Міхненко І.В., заступник директора з ВР 

ХГ №23 

Травень  Протокол  від ___.05.2021 № 5 

1. Про виконання доручень 

попередньої наради. 

Савченко А.П. 

2. Про підсумки атестації 

педагогічних кадрів у 2020/2021 

навчальному  році.            

Стародубцева О.К. 

3. Про організацію здобуття освіти 

за інституційною (мережевою) 

формою навчання та 

індивідуальною (педагогічний 

патронаж та сімейна) формою у 

ЗЗСО району. 

 Савченко А.П. 

4. Про організацію навчання учнів 

за індивідуальною формою 

(екстернат) у  ЗЗСО району.  

 Попова В.І.  

 5. Про підходи до формування 

освітніх програм та річних 

навчальних планів закладів загальної 

середньої освіти на 2021/2022 

Пр. від 20.05.2021 №5  

 

1. Про хід підготовки ЗЗСО до 

проведення свята Останнього дзвоника, 

про дотримання нормативних вимог в 

організації та проведенні випускних 

вечорів.  

Гринько Г.І. 

2. Про стан  дитячого травматизму в 

квітні-травні 2021 року.  

Гринько Г.І. 

3. Про роботу з попередження дитячого 

травматизму, охорони життя та здоровя 

учнів під час літніх шкільних канікул.  

Гринько Г.І. 

4. Про план районних виховних заходів 

на червень 2021 року. 

Гринько Г.І. 

5. Про організацію святкових заходів до 

Міжнародного дня захисту дітей.  

Ковшик М.С. 

6. Про планування оздоровлення та 

відпочинку влітку 2021 року дітей 
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навчальний рік. 

 Попова В.І. 

6.  Про нові нормативні  документи 

у сфері освіти.  

Савченко А.П. 

пільгового контингенту, дітей девіантної 

поведінки, які перебувають на 

внутрішньошкільному обліку, та дітей, 

які опинилися у складних життєвих 

обставинах.  

Ковшик М.С. 

Гринько Г.І. 

7. Про рекомендації щодо розробки 

річного плану роботи закладу освіти на 

наступний навчальний рік та 

ознайомлення з організаційно-

методичними вказівками з питань 

виховної роботи на 2021/2022 навчальний 

рік.  

Гринько Г.І. 

Червень  Протокол  від ___.06.2021 № 6 

1. Про виконання доручень 

попередньої наради. 

Савченко А.П. 

2. Про результати підвищення 

кваліфікації педагогічних 

працівників закладів загальної 

середньої освіти у 2020/2021 

навчальному році. 

Стародубцева О.К. 

3. Про підсумки проведення 

Всеукраїнських олімпіад з 

навчальних предметів у 2020/2021  

навчальному році. 

Ковшик М.С. 

4. Про результати 

Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України у 2020/2021 

навчальному році. 

Макєєв С.П. 

5. Про результати участі учнів 

ЗЗСО Московського району у 

Всеукраїнських учнівських 

турнірах та інших інтелектуальних 

змаганнях у 2020/2021 навчальному 

році. 

Гелла Т.П. 

6. Про підсумки експертизи 

документації закладів загальної 

середньої освіти щодо 

нагородження медалями 

випускників 2021  року (за 

наявності випускників з 

особливими умовами 
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нагородження).  

Савченко А.П. 

7. Про нові нормативні  

документи у сфері освіти.  

Савченко А.П. 

Серпень Протокол  від ___.08.2021 № 7 

1. Про виконання доручень 

попередньої наради. 

Савченко А.П. 

2. Про підсумки ДПА учнів 9-х 

класів, ДПА (у формі ЗНО) учнів 11 

(12)-х класів. 

Савченко А.П. 

3. Про нормативні аспекти 

організації початку 2021/2022 

навчального року.  

Савченко А.П. 

4. Про підготовку та складання 

статистичної звітності на початок 

2021/2022 навчального року.  

Савченко А.П. 

5.Про результати моніторингу 

виконання освітніх та навчальних  

програм у  2020/2021 навчальнму  році 

Верба Л.П 

5. Про нові нормативні  

документи у сфері освіти.  

Савченко А.П. 

Пр. від 26.08.2021 №6 

  

1. Про нормативні аспекти організації 

початку 2021/2022 навчального року, 

підготовку до свята Першого дзвоника. 

Гринько Г.І. 

2. Про нормативно-правове і методичне 

забезпечення здійснення виховної роботи 

в закладах загальної середньої освіти у 

2021/2022 н.р.  

Гринько Г.І. 

3. Про спільну роботу фахівців 

Управління освіти, шкільних офіцерів 

поліції, Служби у справах дітей, 

працівників районного сектору 

ювенальної превенції, ЦСССДМ, 

заступників директорів ЗЗСО з виховної 

роботи з питань попередження 

злочинності, запобігання дитячій 

бездоглядності, удосконалення форм і 

методів правового виховання у 2021/2022 

н.р. 

Гринько Г.І.,  

ШОП, фахівці ССД, СЮП, ЦСССДМ 

4. Про план районних виховних заходів 

на вересень 2021 року. 

Гринько Г.І. 

5. Про повторне ознайомлення з 

нормативними документами щодо 

запобігання булінгу та насильства серед 

школярів та у їх родинах. 

Гринько Г.І. 

Вересень Протокол  від ___.09.2021 № 8 

1. Про виконання доручень 

попередньої наради. 

Савченко А.П. 

2. Про стан забезпечення шкіл 

району підручниками, навчально-

методичною літературою.      

Ятленко І.В. 

3. Про організаційно-нормативні 

аспекти проведення атестації 

педагогічних працівників у 

2021/2022 навчальному році.  

Стародубцева О.К 

Пр. від 16.09.2021 №7 

 

1. Про стан роботи в ЗЗСО з 

профілактики правопорушень та 

злочинності серед дітей та неповнолітніх 

у 3 кварталі 2021 року.  

Гринько Г.І. 

2. Про стан охоплення позашкільною 

освітою дітей девіантної поведінки, які 

перебувають на внутрішньошкільному 

обліку.  

Гринько Г.І. 

3. Про стан  дитячого травматизму 
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4. Про предмети, які у 2020/2021 

навчальному році вивчаються у 

ЗЗСО району поглиблено та на 

профільному рівні. 

Савченко А.П. 

5. Про організацію роботи щодо 

виготовлення документів про освіту 

для випускників 2022 року. 

Савченко А.П. 

6. Про нові нормативні  

документи у сфері освіти.  

Савченко А.П. 

протягом червня-вересня 2021 року. 

Гринько Г.І. 

4. Про план районних виховних заходів 

на жовтень 2021 року. 

Гринько Г.І. 

5. Про форми виховної роботи під час 

дистанційного та змішаного навчання  (з 

досвіду роботи ХЗОШ №98). 

Вахтерова Н.А., заступник директора з 

ВР ХЗОШ №98 

6. Про діяльність учнівського 

самоврядування у 2021/2022 н.р. 

Гелла Т.П. 

Жовтень  Протокол  від ___.10.2020 № 9 

1. Про виконання доручень 

попередньої наради. 

Савченко А.П. 

2. Про підготовку до ІІ 

(районного) етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних 

предметів у 2021/2022 навчальному 

році. 

  Ковшик М.С. 

3. Про підготовку до конкурсу-

захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії 

наук України у 2021/2022 

навчальному році.  

Макєєв С.П. 

4. Про підсумки роботи з обліку 

працевлаштування (продовження 

навчання) випускників 9, 11 (12)-х 

класів 2021 року.  

Максименкова В.М. 

5. Про аналіз статистичної 

звітності за формою 76-РВК. 

Савченко А.П.  

6.    Про нові нормативні  

документи у сфері освіти.  

 Савченко А.П. 

Пр. від 21.10.2021 №8  

 

1. Про аналіз роботи закладів освіти 

щодо оновлення списків учнів, які стоять 

на внутрішньошкільному обліку та 

проживають у сім`ях, що опинились у 

складних життєвих обставинах. 

Гринько Г.І. 

2. Про стан охоплення позашкільною 

освітою дітей пільгових категорій. 

Ковшик М.С. 

3. Про роботу ЗЗСО Московського 

району щодо працевлаштування дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, з числа випускників 9-х та 

11-х класів 2020/2021 навчального року.  

Ковшик М.С. 

4. Про стан дитячого травматизму в ЗЗСО 

району у вересні-жовтні 2021 року, 

запобігання дитячого травматизму під 

час осінніх канікул.   

Гринько Г.І. 

5. Про план районних виховних заходів 

на листопад 2021 року. 

Гринько Г.І.  

6. Про досвід роботи ХЗОШ №25 щодо 

формування лідерських якостей 

особистості, потрібних для успішної 

організаторської діяльності й створення 

позитивної атмосфери в колективі. 

Турченко Є.В., заступник директора з ВР 

ХЗОШ №25 

Листопа

д  

Протокол  від ___.11.2021 № 10 

1. Про виконання доручень 

попередньої наради. 

Савченко А.П. 

2. Про стан організації 

Пр. від  18.11.2021 №9  

 

1. Про план районних виховних заходів 

на грудень 2021 року. 

Гринько Г.І. 
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спеціальних медичних груп з 

фізичної культури у закладах 

загальної середньої освіти району. 

Поздняков В.А. 

3. Про складання державної 

статистичної звітності за формою 

№1-ЗСО «Звіт про продовження 

навчання для здобуття повної 

загальної середньої освіти 

випускників 9-х класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів».  

Максименкова В.М. 

4. Про формування плану-заявки 

на курси підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів 

загальної середньої освіти на 2022 

рік. 

Стародубцева О.К. 

5. Про нові нормативні  

документи у сфері освіти.  

Савченко А.П. 

2. Про відзначення Дня пам’яті жертв 

Голодомору.  

Гринько Г.І. 

3. Про відзначення Дня Гідності та 

Свободи.  

Гринько Г.І. 

4. Про стан дитячого травматизму в ЗЗСО 

району за жовтень-листопад 2021 року. 

Гринько Г.І. 

5. Про досвід проведення Декади наук у 

ХЗОШ №84. 

Позднікова Т.А., заступник директора з 

ВР ХЗОШ №84 

Грудень  Протокол  від ___.12.2021 № 11 

  1.  Про виконання доручень 

попередньої наради. 

Савченко А.П. 

2. Про організацію здобуття 

освіти за інституційною 

(мережевою) формою навчання та 

індивідуальною (педагогічний 

патронаж та сімейна) формою у 

ЗЗСО району. 

 Савченко А.П. 

3. Про підготовку звітності 

щодо перспектив 

працевлаштування (продовження 

навчання) випускників 9, 11 (12)-х 

класів 2022 року.  

Максименкова В.М. 

4. Про підсумки складання 

державної статистичної звітності за 

формою №1-ЗСО «Звіт про 

продовження навчання для здобуття 

повної загальної середньої освіти 

випускників 9-х класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів».    

Максименкова В.М. 

5. Про нові нормативні 

документи у сфері освіти.   

Пр. від 16.12.2021 №10 

 

1. Про роботу щодо підготовки та 

проведення новорічних та різдвяних свят, 

зимових шкільних канікул, запобігання 

дитячого травматизму під час зимових 

канікул. 

Гринько Г.І. 

2. Про стан роботи в ЗЗСО з 

профілактики правопорушень та 

злочинності серед дітей та неповнолітніх 

у 4 кварталі 2021 року.  

Гринько Г.І. 

3. Про розробку планів спільних заходів 

ЗЗСО, Управління освіти адміністрації 

Московського району Харківської міської 

ради зі Службою у справах дітей, 

сектором ювенальної превенції, 

шкільними офіцерами поліції,  Центром 

соціальних служб для сім`ї, дітей та 

молоді Московського району міста 

Харкова з попередження правопорушень, 

злочинності, насильства, булінгу,  

запобігання дитячій бездоглядності і 

жорстокого поводження з дітьми, 

здійснення правоосвітницької роботи в 

закладах освіти з учнями та батьківською 

громадськістю, роботи з пропаганди 
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 Савченко А.П. здорового способу життя, попередження 

наркоманії, токсикоманії та СНІДу на 

2022 рік. 

Гринько Г.І. 

4. Про стан дитячого травматизму в ЗЗСО 

району за листопад-грудень 2021 року.  

Гринько Г.І. 

5. Про план районних виховних заходів 

на січень 2022 року. 

Гринько Г.І. 

 

План проведення нарад заступників керівників з господарства та завгоспів 

закладів освіти Московського району у 2021 навчальному  році 

 

№ з/п Місяць 

проведення 

наради 

 

Питання наради 

1 Січень 1. Про забезпечення належного стану територій  закладів 

освіти під час зимового періоду 2021 року. 

2. Про вивіз ТПВ. 

3. Аналіз споживання енергоносіїв за рік. 

4. Доведення до відома закладів освіти лімітів споживання 

енергоносіїв на рік. 

2 Лютий 1. Доведення до відома плану проведення ремонтних робіт за 

кошти бюджету. 

2. Аналіз споживання енергоносіїв. 

3. Щодо проведення двомісячника з благоустрою територій  

закладів освіти. 

4. Про вивіз ТПВ. 

3 Березень 1. Про план заходів щодо санітарної очистки територій  

закладів освіти. 

2. Аналіз споживання енергоносіїв. 

3. Про розробку заходів щодо економного споживання 

енергоносіїв. 

4. Про проведення комплексних електричних замірів та 

випробувань електрообладнання в закладах освіти району. 

5. Про вивіз ТПВ. 

4 Квітень 1. Про проведення перевірки знань правил експлуатації 

теплових пунктів. 

2. Про заходи щодо закінчення опалювального періоду. 

3. Аналіз споживання енергоносіїв за квартал. 

4. Про вивіз ТПВ. 

5 Травень 1. Узгодження графіку повірки лічильників обліку 

енергоносіїв. 

2. Про результати обстеження та складання актів технічного 

стану будівель та інженерних мереж. 

3. Про результати санітарно-екологічного очищення та 

благоустрою територій закладів освіти району. 

4. Про проведення ремонтних  робіт в закладах освіти району. 

5. Про вивіз ТПВ. 
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6. Про заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий 

період. 

6 Вересень 1. Про підготовку  закладів освіти району до роботи в осінньо-

зимовий період 2021-2022 р.р. 

2. Аналіз споживання енергоносіїв. 

3. Про вивіз ТПВ. 

4. Про результати огляду  закладів освіти  району. 

7 Жовтень 1. Про результати підключення закладів освіти до теплових 

мереж. 

2. Аналіз перевірки Держенергонаглядом  закладів освіти  

району. 

3. Аналіз споживання енергоносіїв за квартал. 

4. Про вивіз ТПВ. 

8 Листопад 1. Про результати перевірки заходів по підготовці  закладів 

освіти до зими. 

2. Аналіз споживання енергоносіїв. 

3. Про вивіз ТПВ.  

4. Про проведення санітарної очистки територій закладів 

освіти району. 

9 Грудень 1. Про проведення перевірки журналів обліку споживання 

енергоносіїв. 

2. Аналіз спожитих енергоносіїв. 

3. Про вивіз ТПВ. 
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 РОЗДІЛ 4. Аналітична діяльність та організаційна робота   

4.1. Аналітична робота Управління  освіти за напрямками діяльності 

 

№з/п Зміст роботи  Відповідальний 

від УО АМР 

ХМР 

Термін подання 

матеріалів до 

інформаційної 

бази  

Відмітка про 

виконання  

Забезпечення нормативності та якості освіти 

1.  Аналіз звітів закладів 

дошкільної освіти (85-К).  

Григор’єва О.І. До 15.01.2021   

2.  Аналіз виконання 

натуральних норм 

харчування за 2020 рік.  

Григор’єва О.І. До 15.01.2021   

3.  Інформація про дислокацію 

закладів дошкільної освіти.  

Григор’єва О.І. До 10.09.2021   

4.  Інформація про 

функціонування закладів 

дошкільної освіти.  

Григор’єва О.І. До 20.08.2021  

До 25.10.2021  

До 25.11.2021  

 

5.  Інформація про охоплення 

дітей 3-6 (7) років 

дошкільною освітою.  

Григор’єва О.І. До 20.08.2021  

До 25.10.2021  

До 25.11.2021  

 

6.  Інформація про загальну 

кількість дитячого населення 

від народження до шести 

років.  

Григор’єва О.І. До 10.09.2021   

7.  Інформація про кількість 

дітей, яких не влаштовано до 

закладів дошкільної освіти у 

2021 році через відсутність 

місць у закладі (черга).  

Григор’єва О.І. До 15.07.2021  

До 15.08.2021  

До 01.12.2021  

 

8.  Аналіз мережі освіти 

закладів загальної середньої 

району за мовами навчання 

освітнього процесу  

Савченко А.П. 

Верба Л.П.  

До 10.09.2021   

9.  Статистичний звіт ЗЗСО 

«Фізична культура».  

Поздняков В.А. До 10.01.2021   

10.  Аналіз організації здобуття 

освіти за інституційною 

(мережевою) формою 

навчання та індивідуальною 

формою: сімейна (домашня) 

та педагогічний патронаж.  

Савченко А.П.  До 16.04.2021  

До 17.09.2021  

До 16.11.2021  

 

11.  Інформація про екстернатну 

форму навчання.  

Попова В.І.  До 06.03.2021   

12.  Аналіз результатів 

проведення ДПА у 4-х 

класах.  

Лопіна О.М.  Відповідно до 

термінів, 

визначених МОН  
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13.  Аналіз результатів 

проведення ДПА у 11(12)--х 

класах (денна, вечірня 

форми, екстернат).  

Савченко А.П.  Відповідно до 

термінів, 

визначених МОН  

 

14.  Аналіз результатів 

проведення ДПА у 9-х 

класах (денна, вечірня 

форми, екстернат).  

Савченко А.П.  Відповідно до 

термінів, 

визначених МОН  

 

15.  Інформація про загальну 

кількість випускників 11(12)-

х класів.  

Савченко А.П.  До 15.04.2021   

16.  Інформація про випускників 

11(12)-х класів, які 

нагороджуються медалями.  

Савченко А.П.  До 11.01.2021  

До 15.04.2021  

Відповідно до 

термінів, 

визначених МОН  

 

17.  Статистичні звіти на початку 

навчального року.  

Максименкова 

В.М.  

Савченко А.П. 

Згідно з 

термінами  

 

18.  Звіт про кількість дітей 

шкільного віку.  

Максименкова 

В.М.  

До 30.09.2021   

19.  Статистичні дані про мережу 

вечірніх класів (груп) та 

учнів у них. 

Попова В.І.  До 05.10.2021   

20.  Аналіз стану обліку руху 

учнів.  

Максименкова 

В.М.  

щомісяця  

(до 5 числа 

наступного 

місяця)  

 

21.  Оновлення бази даних про 

ЗПТО міста.  

Кустовська Г.М.  До 15.02.2021   

22.  Інформація про відвідування 

учнями ЗЗСО навчальних 

занять.  

Максименкова 

В.М. 

Щопонеділка, 

щосереди (під час 

загострення 

захворювань – 

щодня) до 11.00  

 

23.  Інформація про виявлених 

хворих учнів (вчителів) на 

COVID-19 у загальноосвітніх 

закладах.  

Максименкова 

В.М. 

Щодня до 14.30   

Забезпечення охоплення загальною середньою освітою 

24.  Аналіз та узагальнення звітів 

шкіл 

з обліку продовження 

навчання та 

працевлаштування 

випускників навчальних 

закладів. 

Максименкова 

В.М.  

До 10.02.2021  

До 13.05.2021  

(попередні)  

(1-й четвер 

червень-серпень)  

До 14.09.2021 

До 16.10.2021 

 



6 

 

25.  Звіт про продовження 

навчання  

для здобуття повної 

загальної  

середньої освіти 

випускниками  

9-х класів загальноосвітніх  

навчальних закладів .  

Максименкова 

В.М.  

До 05.12.2021   

26.  Аналіз та узагальнення звітів  

управлінь освіти районів 

міста  

з обліку продовження 

навчання  

та працевлаштування 

випускників навчальних 

закладів .  

Максименкова 

В.М.  

До 10.02.2020  

До 13.05.2020  

(попередні)  

(1-й четвер 

червень-серпень)  

До 14.09.2021  

До 16.10.2021  

 

Забезпечення збереження здоров’я учасників освітнього процесу  

та запобігання дитячому травматизму 

27.  Аналіз стану профілактичної 

роботи щодо запобігання 

дитячому травматизму.  

Гринько Г.І.  До 30.03.2021,  

25.06.2021,  

30.09.2021,  

29.12.2021  

 

28.  Про стан дотримання 

санітарного законодавства та 

медичного обслуговування у 

закладах загальної середньої 

освіти району.  

Кустовська Г.М.  До 14.05.2021   

29.  Аналіз стану організації та 

ходу відпочинку та 

оздоровлення  

учнів влітку 2021 року.  

Тараненко Н.М.  травень – 

серпень,  

остаточно – до 

24.08.2021  

 

30.  Узагальнення звітів про стан  

організації харчування учнів  

шкіл та аналіз виконання 

норм  

харчування учнів шкіл.  

Кустовська Г.М.  До 10 числа 

щомісячно 

упродовж року  

 

31.  Аналіз стану організації 

харчування учнів у ЗЗСО.  

Кустовська Г.М.  До 10 числа 

щомісячно 

упродовж року  

 

Виховна робота, забезпечення соціального захисту дітей пільгових категорій 

32.  Аналіз стану роботи з 

профілактики злочинності.  

Гринько Г.І.  До 12.03.2021  

До 12.06.2021  

До 15.09.2021  

До 10.12.2021  

 

33.  Аналіз стану роботи з питань 

соціального захисту дітей 

пільгових  

категорій.  

 

Ковшик М.С.  

Лазаренко Г.А. 

До 12.03.2021  

До 12.06.2021  

До 15.09.2021  

До 10.12.2021  
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34.  Інформація про заходи щодо 

захисту дітей, батьки яких 

загинули під час виконання 

службових обов‟язків 

(працівників 

правоохоронних органів, 

військовослужбовців, 

шахтарів).  

Ковшик М.С.  До 15.03.2021  

До 15.09.2021  

 

35.  Статистичний звіт «Про 

охоплення дітей з 

особливими освітніми 

потребами, у т.ч. дітей з 

інвалідністю, дошкільною, 

шкільною та позашкільною 

освітою».  

Гринько Г.І. 

Ковшик М.С. 

Лазаренко Г.А. 

  

До 22.01.2021  

До 20.09.2021  

 

36.  Статистичні дані про 

охоплення позашкільною 

освітою дітей пільгових 

категорій та учнів девіантної 

поведінки  

Ковшик М.С. 

Гринько Г.І. 

До 01.02.2021  

До 01.10.2021  

 

Забезпечення інформатизації освіти 
 

37.  Моніторинг стану 

інформатизації закладів 

освіти 

Михайленко О.С. 

Рожко Д.В.  

До 22.01.2021  

10.03.2021  

10.06.2021  

10.09.2021  

10.12.2021  

 

38.  Щоквартальний звіт про стан 

забезпеченості закладів 

загальної середньої освіти:  

- комп‟ютерами, ноутбу- 

ками та навчальними 

комп‟ютерними 

комплексами;  

- мультимедійним 

(інтерактивним) 

обладнанням.  

Михайленко О.С. 

Рожко Д.В. 

до 10.03.2021  

10.06.2021  

10.09.2021  

10.12.2021  

 

39.  Узагальнення інформації про 

використання комп‟ютерної 

техніки в закладах 

дошкільної освіти.  

Михайленко О.С. 

Рожко Д.В. 

до 09.12.2021   

40.  Звіт про виконання розділу 

«Інформаційні та 

комунікаційні технології в 

системі освіти» Комплексної 

програми розвитку освіти м. 

Харкова на 2018-2022 роки.  

Михайленко О.С. 

Рожко Д.В.   

до 10.12.2021   

Кадрове забезпечення 
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41.  Звіт про чисельність 

військово-зобов'язаних, які 

заброньовані згідно з 

переліками посад і професій 

військово-зобов'язаних, які  

підлягають бронюванню на 

період мобілізації  

та на воєнний час.  

Козлова Ю.Ю.  До 06.01.2021   

42.  Аналіз додаткової потреби в 

педагогічних кадрах у 

2020/2021 навчальному році 

для закладів освіти.  

Козлова Ю.Ю.  До 10.02.2021   

43.  Аналіз відомостей про 

педагогічних працівників 

закладів загальної середньої 

освіти  у базах даних 

програмних комплексів 

ІСУО.  

Козлова Ю.Ю.   До 01.10.2021   

44.  Аналітична робота за 

формою № 83-РВК.  

Козлова Ю.Ю. До 01.10.2021   

45.  Аналіз питання продовження 

терміну дії контрактів, 

призначення та звільнення 

керівників закладів освіти.  

Козлова Ю.Ю. До 30.11.2021   

46.  Аналіз стану формування 

кадрового резерву на 

посадових осіб місцевого  

самоврядування.  

 

Козлова Ю.Ю. До 10.12.2021   

Фінансове забезпечення 
 

47.  Аналітична робота з 

формування перспективної 

мережі закладів освіти на 

2021/2022 навчальний рік.  

Савченко А.П. 

Андрушкевіч 

О.В.  

До 15.04.2021   

48.  Подання зафіксованої мережі 

закладів освіти на 2021/2022 

навчальний рік.  

Савченко А.П. 

Андрушкевіч О.В 

До 09.09.2021   

49.  Аналіз мережі закладів 

освіти на 2021/2022 

навчальний рік.  

  

Савченко А.П. 

Андрушкевіч О.В 

До 09.09.2021   

50.  Формування проекту 

бюджету по галузях «Освіта» 

та «Фізична культура і 

спорт» на 2022 рік.  

Миколенко Л.В.  До 30.09.2021   

51.  Аналіз інформації щодо 

надання відпусток без 

збереження заробітної плати 

Миколенко Л.В. До 25 числа 

щомісячно  
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працівникам бюджетних 

установ.  

Матеріально-технічне забезпечення 
 

52.  Аналіз стану використання 

коштів бюджету міста на 

проведення ремонтних робіт 

згідно з заходами розділу 

«Розвиток матеріально-

технічної бази закладів 

освіти м. Харкова» 

Комплексної програми  

розвитку освіти м. Харкова 

на 2018-2022 роки у 2021 

році.  

 

. 

Сировацький 

М.М.  

Постійно, 

упродовж року  

 

53.  Обробка інформації та 

підготовка плану закупівель 

технологічного обладнання 

для харчоблоків відповідно 

до Комплексної програми 

розвитку освіти м. Харкова 

на 2018-2022 роки у 2021 

році.  

Кустовська Г.М. 

Братушка Ю.К. 

Григор’єва О.І.  

До 25.11.2021   

54.  Обробка інформації та 

підготовка плану закупівель 

дитячих ігрових майданчиків 

відповідно до заходів розділу 

«Розвиток матеріально-

технічної бази навчальних 

закладів м. Харкова» 

Комплексної програми 

розвитку освіти м. Харкова 

на 2018-2022 роки у 2021 

році.  

Єршова І.М. 

Крамська В.В.  

До 25.11.2021   

55.  Аналіз стану організації 

санітарно-екологічного 

очищення та благоустрою 

територій навчальних 

закладів.  

Єршова І.М. 

Разуменко А.І.  

Щоп‟ятниці  

З 16.03.2021 до 

15.05.2021  

 

56.  Аналіз забезпечення 

приладами обліку 

енергоносіїв навчальних 

закладів .  

Сировацький 

М.М.  

До 30.05.2021  

До 31.10.2021  

 

57.  Вивчення технічного стану 

будівель та споруд 

навчальних закладів міста.  

  

Сировацький 

М.М.  

До 30.03.2021  

До 30.10.2021  
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58.  Підготовка  інформації до 

міських штабів з питань 

підготовки навчальних 

закладів до роботи в осінньо-

зимовий період 2021-2022 

років.  

Сировацький 

М.М.  

Згідно з планом 

проведення 

міських штабів 

щодо підготовки 

міського 

господарства до 

роботи в 

опалювальний 

період  

 

59.  Аналіз якості підготовки 

навчальних закладів до 

роботи в опалювальний 

період 2021-2022 років.  

Сировацький 

М.М. 

Набокова А.Л.  

До 30.06.2021  

До 30.07.2021  

До 31.08.2021  

До 30.09.2021  

 

60.  Формування перспективного 

плану капітальних ремонтів 

навчальних закладів на 2022 

рік.  

Сировацький 

М.М. 

Єршова І.М.  

До 20.10.2021   

61.  Аналіз стану технологічного 

обладнання з метою його 

оновлення.  

Братушка Ю.К. 

Кустовська Г.М. 

Григор’єва О.І.  

До 25.11.2021   

62.  Моніторинг забезпечення 

закладів загальної середньої 

освіти сучасними 

навчальними кабінетами.  

Михайленко О.С. 

Методисти ЦОТ  

До 22.01.2021  

10.03.2021  

10.06.2021  

10.09.2021  

10.12.2021  

 

Робота зі зверненнями громадян 
 

63.  Аналіз стану роботи 

Управління  освіти із 

зверненнями громадян  

Козлова Ю.Ю. Щоквартально   

Забезпечення управлінської діяльності 
 

64.  Аналіз стану виконання 

доручень нарад  керівників 

закладів освіти.  

Попова В.І. 

Григор’єва О.І.  

Відповідно до 

визначених 

термінів  

 

65.  Аналіз стану виконання 

наказів по Управлінню 

освіти  та рішень апаратних 

нарад.  

Попова В.І.  До 27 числа 

останнього місяця 

півріччя  

 

66.  Аналіз ходу виконання 

Плану роботи Управління 

освіти  на 2021 рік.  

Попова В.І.  До 20.07.2021  

До 19.12.2021  

 

67.  Аналіз ходу виконання 

Комплексної програми 

розвитку освіти м. Харкова 

на 2018-2022 роки.  

Попова В.І.  До 24.06.2021  

До 21.11.2021  

 

Оприлюднення публічної інформації у вигляді наборів даних на Єдиному державному 

вебпорталі відкритих даних та вебпорталі відкритих даних Харкова 
 



11 

 

68.  Довідник закладів освіти  Готує  

Савченко А.П. 

Григор҆єва О.І.  

За виникненням 

змін  

 

69.  Інформація про 

організаційну структуру 

Управління освіти 

адміністрації Московського 

району  Харківської міської 

ради  

Готує  

Попова В.І. 

 

За виникненням 

змін  

 

70.  Звіт про використання 

бюджетних коштів 

Управлінням освіти 

адміністрації Московського 

району Харківської міської 

ради  

Готує  

Миколенко Л.В. 

Щоквартально   

71.  Звіти щодо задоволення 

запитів на інформацію 

Управлінням освіти 

адміністрації Московського 

району Харківської міської 

ради 

Розміщує 

 Рожко Д.В.  

Щоквартально   

72.  Річний план закупівель 

Управління освіти 

адміністрації Московського 

району Харківської міської 

ради 

Розміщує  

Рожко Д.В.  

За виникненням 

змін  

 

73.  Інформація про систему 

обліку, види інформації, яка 

зберігається Управлінням 

освіти адміністрації 

Московського району 

Харківської міської ради 

Розміщує 

Рожко Д.В.  

1 раз на рік  

До 05.01  

 

74.  Реєстр (перелік) наборів 

відкритих даних Управління 

освіти адміністрації 

Московського району 

Харківської міської ради 

Розміщуює  

Рожко Д.В.  

За виникненням 

змін  

 

75.  Накази Управління освіти 

адміністрації Московського 

району Харківської міської 

ради 

Розміщуює 

Рожко Д.В. 

За виникненням 

змін  

 

76.  Фінансова звітність 

Управління освіти 

адміністрації Московського 

району Харківської міської 

ради 

Розміщують 

Рожко Д.В. 

Щоквартально   

77.  Перелік укладених договорів 

Управлінням освіти 

адміністрації Московського 

району Харківської міської 

Розміщуює 

Рожко Д.В.  

За виникненням 

змін  
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4.2. Організаційна робота з закладами освіти системи освіти / підвідомчою мережею 

 

ради.  

№ 

з/п 

Зміст роботи Відповідальний  Термін 

проведення  

Відмітка про 

виконання 

Забезпечення освітнього  процесу 
 

 

1.   

 

Робота з формування 

освітніх програм та річних 

навчальних планів закладів 

освіти району  на 2021/2022 

навчальний рік.  

Попова В.І. Квітень-червень   

 

2.  

Організація відпочинку та 

оздоровлення дітей улітку 

2021 року на базі закладів 

освіти району 

Тараненко Н.М. Квітень-вересень  

3. Участь в огляді - конкурсі 

серед закладів дошкільної 

освіти на кращий стан 

організаційної, практичної та 

навчально-виховної роботи з 

питань захисту життя і 

здоров‟я дітей від 

надзвичайних ситуацій.  

Братушка Ю.К. 

Григорєва О.І. 

Жовтень-

листопад  

 

4. Проведення тренувальних 

занять із метою 

відпрацювання дій учасників 

освітнього процесу в умовах 

надзвичайної ситуації 

техногенного або 

природного характеру.  

Братушка Ю.К. 

Лопіна О.М.  

Раз на чверть   

5. Вивчення стану справ та 

надання методичної 

допомоги з окремих питань 

функціонування закладів та 

установ освіти району.  

Головні 

спеціалісти, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Щомісячно   

6. Надання допомоги закладам 

освіти з питань підготовки до 

інституційного аудиту, 

державного нагляду 

(контролю) 

Головні 

спеціалісти, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Протягом року  

Виховна робота 

6. Районний конкурс дружин 

юних пожежних серед 

закладів загальної середньої 

освіти 

Макєєв С.П. Березень-квітень  
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7.  

 

Підготовка до участі у 

міській військово-спортивній 

грі «Патріот» . 

Поздняков В.А. Березень - 

травень 

 

8. Районний огляд-конкурс на 

визначення кращого ЗЗСО з 

організації роботи з 

допризовною молоддю і 

військово - патріотичного 

виховання підростаючого 

покоління 

Поздняков В.А. Січень  

Виявлення обдарованої молоді та її соціальна підтримка 

9. Районний конкурс «Учень 

року - 2021» 

Гелла Т.П. Січень - березень  

10. Олімпіада для випускників 

шкіл І ступеня «Путівка в 

науку» 

Лопіна О.М. Березень  

11. Урочистий прийом голови 

Адміністрації Московського 

району Харківської міської 

ради стипендіатів 

«Обдарованість», «Кращий 

учень навчального закладу» 

Гнутова О.О. 

Гелла Т.П. 

Лютий  

12. Районні учнівські турніри Методисти МЦ За календарем  

районних 

змагань 

 

13 І (районний) етап конкурсу - 

захисту науково-

дослідницьких робіт МАН 

України 

Макєєв С.П. За календарем 

конкурсу-

захисту робіт 

МАН 

 

14 ІІ (районний) етап 

Всеукраїнських учнівських 

олімпіад із навчальних 

предметів у закладах 

загальної середньої освіти 

району 

 

Ковшик М.С. За графіком 

олімпіад з 

навчальних 

предметів 

 

Сприяння підвищенню професійної майстерності педагогів 

15 Проведення районного етапу 

конкурсу «Учитель року - 

2021». 

 

Гнутова О.О. Жовтень- 

Листопад 

 

16 Районна серпнева 

конференція педагогічних 

працівників 

 

Гнутова О.О. Серпень  

17 Проведення І (районного) 

туру обласного конкурсу 

«Кращий вихователь 

Крамська В.В. Січень-лютий  
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4.3. Моніторигова діяльністьУправління освіти  

 

№ з/п Зміст питання Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1.  Моніторинг  відвідування 

дітьми закладів дошкільної 

освіти.  

Щоденно Лазаренко Г.А.  

2.  Моніторинг захворюваності 

вихованців закладів 

дошкільної освіти  

Щоденно  

щоквартально 

за рік 

Лазаренко Г.А.  

3.  Моніторинг організації 

харчування в ЗДО  

Щотижня Лазаренко Г.А.  

4.  Моніторинг стану 

інформатизації закладів освіти 

До 22.01.2021 Михайленко 

О.С. 

 

5.  Моніторинг стану виконання 

ст. 30 Закону України «Про 

освіту», своєчасність 

оновлення інформації сайтів 

закладів освіти 

Щомісячно Михайленко 

О.С. 

 

 

6.  Моніторинг відвідування 

навчальних занять учнями 

ЗЗСО.  

Щомісячно, 

упродовж 

навчального 

року. 

Максименкова  

В.М. 

 

7.  Моніторинг  стану організації  

харчування  учнів  у закладах 

загальної середньої освіти 

району 

2021 рік Кустовська Г.М.  

8.  Моніторинг  організації  

медичного обслуговування  

учнів  у закладах загальної 

середньої освіти 

Московського району 

Протягом 

навчального 

року 

Кустовська Г.М.  

9.  Моніторинг рівня підготовки 

учнів до ЗНО-2021 в закладах 

загальної середньої освіти 

району 

Лютий-квітень 

2021 

Гнутова О.О.  

10.  Моніторинг рівня організації 

роботи з обдарованими  та 

талановитими учнями  

Жовтень-

грудень 

Гнутова О.О.  

11.  Моніторинг  використанням 

енергоносіїв закладами освіти  

Щомісяця Сировацький 

М.М. 

 

Харківщини» 

 

Забезпечення взаємодії з батьківською громадськістю 

18 Координація взаємодії з 

Районною  батьківською 

радою  

Гринько Г.І. Упродовж року   
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12.  Контроль за виконанням 

плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) у 

закладах освіти 

Протягом року Гринько Г.І.  

13.  Моніторинг ефективності 

формування інклюзивного, 

розвивального та 

мотивуючого до навчання 

освітнього простору 

Протягом року Гринько Г.І. 

Григорєва О.І. 

 

14.  Моніторинг потреби закладів 

освіти в педагогічних 

працівниках і спеціалістах 

Щомісяця Козлова Ю.Ю.  

15.  Моніторинг дотримання 

заходів щодо захисту прав та 

інтересів здобувачів освіти 

Щомісяця Ковшик М.С. 

Лазаренко Г.А. 

 

 

РОЗДІЛ 5. Робота структурних підрозділів Управління освіти. 

 

5.1. План роботи централізованої бухгалтерії Управління освіти на 2021 рік 

№ Зміст роботи Терміни Відповідальні Відмітка про 

виконання  

1.  Складання тарифікації та штатних 

розкладів по закладах освіти згідно 

інструкції 

січень 

2021 

Андрушкевич 

О.В. 

Полякова О.Є. 

Шубка Г.Б. 

Сидьорко Т.Г. 

Блудова Ю.В. 

Передерій І.О. 

Павленко С.А. 

 

2.  Складання плану закупівлі на 2021 рік 

згідно бюджетних призначень по 

Управлінню освіти 

січень 

2021 

Грібьонкіна Н.В. 

Назіна І.Л. 

 

3.  Складання кошторисів з відповідними 

розрахунками та додатками на 2021 

січень 

2021 

Полякова О.Є.  

Сидьорко Т.Г.  

Шубка Г.Б.  

Блудова Ю.В. 

Передерій І.О. 

Павленко С.А. 

 

4.  Робота з картками ОЗ (рознесення 

руху ОЗ та інших необоротних активів 

за минулий рік), рознесення зносу 

нарахованого за минулий рік 

січень 

2021 

Котляр Н. Д.  

Солошенко Н. В.  

Волошина Л.М. 

Белікова О. В.  

Поваляєва О.А.  

Деркач О. І. 

 

5.  Проведення аналізу щодо закупівлі 

товарів, робіт та послуг на підставі 

торгів у 2020 році 

до 01 лютого 

2021 

Грібьонкіна Н.В. 

Назіна І.Л. 

 

6.  Складання тарифікації та штатних 

розкладів по закладах освіти згідно 

вересень 

2021 

Андрушкевич 

О.В. 
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інструкції Полякова О.Є. 

Сидьорко Т.Г.  

Шубка Г.Б.  

Блудова Ю.В. 

Передерій І.О. 

Павленко С.А. 

7.  Прогнозування та перспективне 

планування економічних показників 

по закладам освіти до бюджету 2022  

вересень 2021  Андрушкевич 

О.В. 

Полякова О.Є. 

 

8.  Складання бюджетних запитів на 2022 до 01 жовтня 

2021 

Андрушкевич 

О.В. 

Полякова О.Є. 

Сидьорко Т.Г.  

Шубка Г.Б.  

Блудова Ю.В. 

Передерій І.О. 

Павленко С.А. 

 

9.  Проведення інвентаризації ТМЦ у 

закладах освіти 

жовтень-

грудень 2021  

Котляр Н.Д.  

Солошенко Н.В.  

Волошина Л.М. 

Белікова О.В.  

Поваляєва О.А.  

Деркач О.І. 

 

 

10.  Проведення інвентаризації продуктів 

харчування в коморах ЗДО 

жовтень - 

грудень 2021  

Тищенко Л.М.  

Полякова Т.С.  

Клименко О.В.  

Тимошенко Ю.І. 

 

11.  Надання документів до Державної 

казначейської служби Московського 

району по фінансових операціях з 

використанням «Системи 

дистанційного обслуговування» 

щоденно Черткова С. О. 

Кучеренко І. О. 

Шишко І.В. 

Тарасенко Д.С. 

 

12.  Оприлюднення на WEB-порталі E-data 

(Державний веб-портал викорис-тання 

публічних коштів) фінансового та 

бюджетного звітів з формами та 

додатками; договорів, накладних, актів 

виконаних робіт; звіт про 

заборгованість за бюджетними 

коштами ф.№ 7м 

щоденно та у 

терміни 

відповідно до 

Закону 

України «Про 

відкритість 

використання 

публічних 

коштів» 

Тарасенко Д.С.  

13.  Замовлення продуктів харчування від 

ЗДО та надання їх постачальникам 

Щотижня  Клименко О.В.  

14.  Складання зведеної відомості 

розрахунків по батьківській платі за 

утримання дітей в закладах дошкільної 

освіти 

До  10 числа 

щомісяця 

Величко Л.Г. 

Мірошник І.Ю. 
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15.  Нарахування та розрахунки заробіт-ної 

плати по установам освіти 

До  15 числа 

щомісяця 

Малеєва І.М. 

Агаларова О.Б.  

Толста В.М. 

Чернікова О.Д.  

Городнича Г.М.  

Рудичова О.І.  

Поломошнова 

В.В. 

Фоменко І.Д. 

Ковтун О.М. 

Сухіліна О.В. 

Повар В.М. 

Майба Л.І. 

Россіхіна Ю.А. 

Миндар Л.О. 

 

16.  Робота з відомостями по персо-

ніфікації 

До 20 числа 

щомісяця 

Сухіліна О.В. 

Россіхіна Ю.А. 

 

17.  Нарахування батьківської платні та 

контроль за розрахунками батьків 

щомісяця Величко Л.Г. 

Мірошник І.Ю. 

 

18.  Контроль за споживанням лімітів по 

енергоносіям закладами освіти 

щомісяця Цебренко Н.М.  

19.  Контроль за надходженням орендної 

плати, комунальних послуг, послуг по 

утриманню будівель, та 

прибудинкових територій 

щомісяця Курганська В.Б. 

Шкляр Н.А. 

Колеснікова 

Ю.М. 

 

20.  Складання звітів про надходження та 

використання коштів загального 

фонду 

щомісяця Кучеренко І.О. 

Черткова С.О. 

 

21.  Складання звітів про надходження та 

використання коштів спеціального 

фонду 

щомісяця Курганська В.Б. 

Шкляр Н.А. 

Колеснікова 

Ю.М. 

 

22.  Дебіторська та кредиторська 

заборгованість 

щомісяця Цебренко Н.М.  

23.  Складання фінансового та бюджетного 

звіту за формами та додатками 

щоквартально  Кучеренко І. О. 

Черткова С.О. 

Цебренко Н.М. 

Солошенко Н.В. 

Курганська В.Б. 

Шкляр Н.А. 

Колеснікова 

Ю.М. 

Котляр Н.Д. 

 

24.  Здійснення розрахунків щодо 

виконання кошторису по закладах 

освіти 

щоквартально Андрушкевич 

О.В. 

Полякова О.Є.  

Сидьорко Т.Г.  

Шубка Г.Б.  

Блудова Ю.В. 
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Передерій І.О. 

Павленко С.А. 

25.  Звіряння залишків ТМЦ у закладах 

освіти з матеріально-відповідальними 

особами 

щоквартально Котляр Н. Д.  

Солошенко Н. В.  

Волошина Л.М. 

Белікова О. В.  

Поваляєва О.А.  

Деркач О. І.  

 

26.  Складання звіту про податок з доходів 

фізичних осіб до податкової інспекції 

щоквартально Агаларова О.Б.  

27.  Складання звітів щодо закупівлі 

товарів, робіт та послуг за публічними 

закупівлями 

щоквартально Грібьонкіна Н.В. 

Назіна І.Л. 

 

28.  Розрахунки орендної плати та сум 

відшкодувань за спожиті комунальні 

послуги, послуги по утриманню 

будівель, прибудинкових територій 

орендарями та оформлення рахунків-

фактур на оплату 

постійно Курганська В.Б. 

Шкляр Н.А. 

Колеснікова 

Ю.М. 

 

29.  Проведення тендерних торгів у 

відповідності з планом закупівель та 

діючим законодавством 

згідно строків 

по плану 

закупівлі 

Тендерний 

комітет: 

Попова В.І. 

Грібьонкіна Н.В. 

Полякова Т.С. 

Кузнецова О.В. 

Назіна І.Л. 

Єршова І.М. 

 

30.  Розміщення оголошення та докумен-

тації про заплановану закупівлю, а 

також про результати торгів на WEB-

порталі Уповноваженого органу 

«PROZZORO» 

згідно строків 

по Закону 

України «Про 

публічні 

закупівлі» 

Грібьонкіна Н.В. 

Назіна І.Л. 

Кузнецова О.В. 

 

 

5.2. План роботи  господарчої групи  Управління освіти 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Терміни Відповідальні Виконання 

1. Перевірка закладів освіти з метою 

необхідності проведення ремонтних 

робіт та виявлення аварійних об’єктів 

за висновками осіннього обстеження 

згідно постанови №257.  

березень-

травень 

Начальник 

господарчої 

групи 

Сировацький 

М.М., 

Набокова А.О., 

Єршова І.М., 

Разуменко А.І. 

 

2. Контроль  виконання  плану 

капітального ремонту в закладах 

освіти за кошти всіх видів 

бюджетного фінансування. 

квітень-

жовтень 

згідно 

договорів 

Начальник 

господарчої 

групи 

Сировацький 

М.М., 
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Єршова І.М. 

3. Складання дефектних актів щодо 

проведення ремонтних робіт в 

закладах освіти за висновками 

обстежень. 

за потребою Начальник 

господарчої 

групи 

Сировацький 

М.М., 

Набокова А.О., 

Єршова І.М., 

Разуменко А.І. 

 

4. Формування бази даних закладів 

освіти (аварійні об’єкти, технічний 

стан об’єктів). 

протягом 

року 

Начальник 

господарчої 

групи  

Сировацький 

М.М., 

Набокова А.О., 

Єршова І.М., 

Разуменко А.І. 

 

5. Звітування про виконання планового 

капітального ремонту за рахунок 

районного та міського  бюджетів 

(Департамент освіти Харківської 

міської ради, адміністрація 

Московського району Харківської 

міської ради) 

згідно з 

планом 

Начальник 

господарчої 

групи 

Сировацький 

М.М. 

 

 

6. Контроль за підготовкою закладів 

освіти до опалювального сезону 

2021-2022 навчального року 

квітень-

жовтень 

Начальник 

господарчої 

групи 

Сировацький 

М.М., 

Набокова А.О. 

 

7. Проведення нарад заступників 

директорів шкіл з ГР та завгоспами 

ЗДО з питань: 

- проведення ремонтних робіт; 

- підготовки до опалювального 

сезону; 

- функціонування закладів освіти в 

зимовий період; 

- дотримання лімітів споживання 

всіх видів енергоносіїв. 

квітень 

вересень 

жовтень 

Начальник 

господарчої 

групи 

Сировацький 

М.М., 

Єршова І.М., 

Чеванскова Г.Д., 

Набокова А.О., 

Разуменко А.І. 

 

 

8. Контроль за технічним станом  

контрольно-вимірювальних приладів 

в закладах освіти.  

протягом 

року 

Начальник 

господарчої 

групи 

Сировацький 

М.М., 

Чеванскова Г.Д., 

Набокова А.О. 

 

9. Контроль за станом електро-безпеки 

у закладах освіти. Обстеження стану 

електрообладнання та мереж. 

протягом 

року 

за потребою 

Начальник 

господарчої  

групи 
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Сировацький 

М.М., 

Братушка Ю.К., 

Разуменко А.І. 

10. Аналіз споживання електроенергії за 

звітний період. Підготовка 

відповідної інфор-мації до апаратної  

наради Управління освіти та  наради  

керівників закладів освіти  району. 

січень, 

вересень 

Начальник 

господарчої  

групи 

Сировацький 

М.М., 

Чеванскова Г.Д. 

 

11. Аналіз спожитої теплоенергії в 

закладах освіти за опалювальній 

сезон. Підготовка відповідної 

інформації до апаратної наради 

Управління освіти та наради  

керівників закладів освіти   району. 

січень, 

вересень 

Начальник 

господарчої  

групи 

Сировацький 

М.М., 

Чеванскова Г.Д. 

 

12. Контроль  роботи закладів освіти з 

питань раціонального вико-ристання 

енергоносіїв та відповідність лімітам. 

щомісячно Начальник 

господарчої  

групи 

Сировацький 

М.М., 

Чеванскова Г.Д., 

Набокова А.О., 

Разуменко А.І. 

 

13. Проведення нарад з заступниками  

директорів з АГР та завгоспів з 

питань економії та раціонального 

використання енергоносіїв. 

січень, 

вересень 

Начальник 

господарчої  

групи 

Сировацький 

М.М., 

Чеванскова Г.Д., 

Набокова А.О., 

Разуменко А.І. 

 

14. Підготовка та надання звітності з 

питань використання  всіх видів 

енергоносіїв. 

щомісячно Начальник 

господарчої  

групи 

Сировацький 

М.М., 

Чеванскова Г.Д. 

 

15. Корегування лімітів споживання 

енергоносіїв по закладах освіти 

району.  

Обґрунтування технічних норм. 

грудень-

січень 

Начальник 

господарчої  

групи 

Сировацький 

М.М., 

Чеванскова Г.Д. 

 

16. Оформлення та переоформлення угод 

на енергоносії з «Постачальниками» 

за потребою Начальник 

господарчої 

групи 

Сировацький 

М.М., 
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Чеванскова Г.Д., 

Набокова А.О. 

17. Робота з документацією орендарів з 

питань енергоресурсів.  

постійно 

за потребою 

Чеванскова Г.Д., 

Набокова А.О. 

 

18. Корегування та узгодження 

енергопаспортів  закладів освіти в 

територіальному Управлінні 

державної інспекції з енер-

гозабезпечення по Харківській 

області. 

березень Начальник 

господарчої  

групи 

Сировацький 

М.М., 

Чеванскова Г.Д. 

 

19. Участь у нарадах керівників  закладів 

освіти району. 

згідно з 

планом 

Начальник 

господарчої 

групи 

Сировацький 

М.М., 

Разуменко А.І. 

 

 

 

 

Організаційна та аналітична робота з охорони праці, техніки безпеки та пожежної 

безпеки 

№

    

          

     Зміст роботи 

   

  Термін 

виконання  

 

Відповідальний 

 

Виконання 

   1. Організація проведення технічної 

експертизи з питання використання, 

збереження та списання технічних 

засобів, проведення відповідної 

утилізації списаного обладнання. 

Складання переліку технологічного 

обладнання, яке потребує 

першочергової заміни по закладам 

освіти. 

Протягом  року Братушка Ю.К.  

   2. Визначення протипожежного стану 

та організація роботи з 

протипожежної безпеки в закладах 

освіти. 

Згідно графіку 

роботи 

Братушка Ю.К.  

   3. Проведення огляду закладів освіти 

щодо нормативності складання 

документів, стану утримання 

приміщень, виконання приписів 

ДСНС щодо організації та 

проведення роботи з протипожежної 

безпеки в закладах освіти: 

-ЗЗСО №№31, 33, 103;  

 ЗДО №№70, 292, 115 

 -ЗЗСО №№30, 42;  

 ЗДО №№124, 363, 375; 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.2021 

 

02.2021 

Братушка Ю.К.  
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-ЗЗСО №№156, 43, 142; 

 ЗДО №№55, 79;    

-ЗЗСО №№ 141, 123, 167; 

 ЗДО №№366, 80;  

-ЗЗСО №№23, 143; 

 ЗДО№№367, 148, 317;     

  ДЮСШ №4; 

 -ЗЗСО №139; 

ЗДО №270; ХДКЮМ; 

 -ЗЗЗСО№№64,124,140,   

  ВЗШ№5; ЗДО№№28, 100, 454; 

 -ЗЗСО №№3, 138; 

ЗДО №№12, 97, 440, 168; 

 -ЗЗСО №№ 8, 19;  

ЗДО№№ 33, 112, 125,198, 206; 

 -ЗЗСО №№25, 84, 98;  

ЗДО №39; ЦПО Мрія. 

 

03.2021 

 

04.2021 

 

05.2021 

 

 

06.2021 

 

09.2021 

 

 

10.2021 

 

11.2021 

 

12.2021 

    4. Підготовка звітності до 

Департаменту освіти Харківської 

міської ради про проведення огляду 

протипожежного стану закладів 

освіти, проведення огляду щодо 

підготовки навчальних закладів до 

нового навчального року. 

Травень 

Жовтень 

 

 

 

 

Серпень 

 

Братушка Ю.К. 

 

 

 

 

 

 

Братушка Ю.К. 

 

   5. Підготовка звітності з 

протипожежного стану закладів 

освіти до Московського РВ ГУ 

ДСНС в Харківській області. Робота  

з приписами ДСНС  

щодо вжиття заходів по усуненню 

зауважень. 

Щоквартально Братушка Ю.К.  

    6. Організація робіт щодо утилізації 

списаного обладнання, яке містить 

шкідливі речовини. Взаємодія з 

фахівцями Держпродспоживслужби 

щодо викорис-тання та списання 

пристроїв, які містять шкідливі 

речевини.  

Протягом року Братушка Ю.К.  

   7. Проведення вступного інструктажу з 

пожежної безпеки та цивільного 

захисту з працівниками, які 

проходять оформлення на роботу 

через кадрову комісію Управління 

освіти.  

Протягом року Братушка Ю.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   8. Організація методично- Кожного Братушка Ю.К.  
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організаційних консультацій щодо 

використання, збереження та 

списання технічних засобів; 

використання протипожежного 

обладнання; підготовки до-кументів 

на видалення ава-рійних дерев. 

четверга 

   9. Організація робіт щодо складання 

плану профілактичної роботи 

Управління освіти по забезпеченню 

пожежної безпеки у закладах освіти. 

Вересень Братушка Ю.К.  

  10. Підготовка та проведення нарад з 

заступниками директорів, завгоспами 

навчальних закладів. 

Щомісяця Братушка Ю.К.  

  11. Підготовка проведення показових 

днів цивільного захисту у закладах 

освіти та участь в їх проведенні. 

Квітень 

Травень 

Братушка Ю.К.  

12. Контроль проведення навчання, 

інструктажів з охорони праці з 

учнями та працівниками. 

Згідно графіку 

перевірок 

Інженер з охорони 

праці 

 

13. Підготовка статзвітності за формами 

7-ТНВ.  

Січень 

 

Інженер з охорони 

праці 

 

14. Проведення перевірки виконання 

вимог нормативних документів з 

питань охорони праці у навчальних 

закладах до перевірки 

Департаментом освіти Харківської 

міської ради. Складання інформації 

про підсумки перевірки. 

Лютий - 

березень 

Інженер з охорони 

праці 

 

15. Підготовка звітності до Управління 

соціального захисту населення та 

праці АМР ХМР про стан охорони 

праці у навчальних закладах. 

Щоквартально Інженер з охорони 

праці 

 

16. Проведення «Тижня безпеки» і 

заходів присвячених всесвітньому 

дню охорони праці  з 

відповідальними за охорону праці  на 

базі опорних закладів. 

      Квітень 

 

Інженер з охорони 

праці 

 

17. Організація і проведення навчання та 

перевірки знань з питань охорони 

праці і безпеки життєдіяльності знов 

призначених керівників закладів 

освіти і їх заступників. 

      Квітень -      

      равень, 

жовтень-

листопад 

Інженер з охорони 

праці 

 

18. Організація перевірки знань з питань 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності начальників 

пришкільних таборів відпочинку. 

      Травень Інженер з охорони 

праці 

 

19. Перевірка забезпечення вимог   

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності у шкільних таборах 

відпочинку. 

      Червень 

 

 

Інженер з охорони 

праці 
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20. Перевірка готовності навчальних 

кабінетів до нового навчального 

року. 

      Липень 

     -серпень 

Інженер з охорони 

праці 

 

21. Організація навчання та перевірки 

знань з питань електробезпеки 

заступників з АГЧ шкіл, завгоспів 

ЗДО та електротехнічних працівників 

РУО. 

     Вересень-   

     грудень 

Інженер з охорони 

праці 

 

22. Організація і проведення навчання та 

перевірки знань з питань охорони 

праці і безпеки життєдіяльності знов 

призначених керівників закладів 

освіти і їх заступників. 

     Жовтень-                               

листопад 

Інженер з охорони 

праці 

 

23. Проведення вступного інструктажу 

для працівників, які проходять  

оформлення на роботу через кадрову 

комісію  Управління освіти.  

По 

направленню 

відділу кадрів 

Інженер з охорони 

праці 

 

24. Методичні консультації з питань 

організації системи управління ОП, 

створення безпечних умов праці і 

навчання під час проведення 

навчально-виховного процесу. 

кожного 

четверга 

 

Інженер з охорони 

праці 

 

25. Підготовка звітності до міського 

управління освіти з питань 

виробничого  травматизму і 

організації роботи з питань охорони 

праці (рейтингування). 

Щоквартально Інженер з охорони 

праці 

 

26. Підготовка і проведення нарад з 

відповідальними за організацію 

роботи з охорони праці в закладах 

освіти. 

за потребою Інженер з охорони 

праці 

 

27. Проведення контролю виконання 

зауважень та приписів 

контролюючих органів. 

Постійно 

 

Інженер з охорони 

праці 

 

28. Участь у роботі комісії з 

розслідування  нещасних випадків 

виробничого характеру згідно з 

«Положення про порядок 

розслідування та ведення обліку 

нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на 

виробництві». 

У встановлені  

терміни 

Інженер з охорони 

праці 

 

29. Перевірка організації роботи з 

охорони праці в закладах освіти 

 

Січень-грудень 

Інженер з охорони 

праці 

 

 

5.3. Робота лабораторії комп’ютерних технологій в освіті Управління освіти  

№ 

з/п 
Зміст роботи Терміни Відповідальні 

Відмітка 

про 

виконання 

1  Надання консультативної, Упродовж Зав. ЛКТО  
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методичної та практичної допомоги 

педагогічним працівникам у роботі з 

інформаційно-телекомунікаційною 

системою «Державна інформаційна 

система освіти»; 

- надання консультативної, 

методичної та практичної допомоги 

працівникам РУО щодо роботи з 

електронними програмними 

комплексами та базами. 

року 

 

Михайленко О.С. 

Інженер-

програміст  

Рожко Д.В. 

Інженер-

програміст  

Євкова С.М. 

2  

Надання школам району та РУО 

консультативної, методичної та 

практичної допомоги у процесі 

роботи в інформаційній мережі 

Інтернет, усунення неполадок та 

оволодіння навичками роботи у 

мережі працівниками шкіл, дитячих 

садків та РУО. Здійснення 

документообігу між закладами освіти 

району та РУО засобами електронної 

пошти. 

Упродовж 

року 

Зав. ЛКТО 

Михайленко О.С. 

Інженер-

програміст  

Рожко Д.В. 

Інженер-

програміст. 

Євкова С.М. 

Лаборант 

Артюшенко С.О. 

 

3  

Організація доступу до необхідної 

інформації та для ефективного 

обміну інформацією. 
Упродовж 

року 

Зав. ЛКТО 

Михайленко О.С. 

Інженер-

програміст  

Рожко Д.В. 

 

4  

Оновлення офіційного сайту 

Управління освіти адміністрації 

Московського району Харківської 

міської ради 

Упродовж 

року 

 

Зав. ЛКТО 

Михайленко О.С. 

Інженер-

програміст  

Рожко Д.В. 

 

5  

Технічне забезпечення випуску 

інформаційно-методичних видань 

РУО. 

 

Упродовж 

року 

 

Зав. ЛКТО 

Михайленко О.С. 

Інженер-

програміст  

Рожко Д.В. 

Лаборант 

Артюшенко С.О. 

 

6  

Ремонт комп’ютерної та оргтехніки, 

організація закупівлі комплектуючих 

та матеріалів для її функціонування. 

Упродовж 

року 

 

Зав. ЛКТО 

Михайленко О.С. 

Інженер-

програміст  

Рожко Д.В. 

 

7  

Надання консультативної, 

методичної та практичної допомоги 

закладам освіти з метою якісної 

організації роботи стосовно 

оприлюднення публічної інформації 

у формі відкритих даних на веб-

порталі відкритих даних м. Харкова 

Упродовж 

року 

Зав. ЛКТО 

Михайленко О.С. 

Інженер-

програміст  

Рожко Д.В. 
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та на Єдиному державному веб-

порталі відкритих даних. 

 

5.4.  Організація роботи Центру освітніх технологій Управління освіти 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЦЕНТРУ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконанн

я 

Відповідаль

ні 

Відмітка  

про виконання 

1 2 3 4 5 

1. Забезпечення  вивчення і опрацювання 

законодавчих, нормативно-правових і 

директивних документів  

За мірою 

надход-

ження 

 

М
ет

о
д

и
ст

и
 з

а 
п

о
са

д
о
в
и

м
и

 о
б

о
в
'я

зк
ам

и
 

 

 

2. Розробка вимірювального 

інструментарію для проведення 

моніторингових досліджень 

За планом 

роботи та 

доручен-

ням 

Управлін-

ня освіти  

 

3. Надання консультативної допомоги 

педагогічним працівникам за 

конкретними методичними 

проблемами 

За 

потребою 

 

4. Випуск інформаційно-методичного 

вісника, розробка рекомендацій щодо 

організаційно-методичного супроводу  

освітнього процесу 

Квітень-

травень 

2021 (за 

доручен-

ням УО) 

 

5. Поновити районні освітні бази даних: 

- кількісно-якісний склад учителів 

району та керівників ШМО з 

навчальних предметів; 

- керівників РМО з навчальних 

предметів; 

- структури методичної роботи 

закладів освіти; 

- картотеку ефективного 

педагогічного досвіду; 

- каталогу друкованих робіт учителів 

району; 

- каталогу авторських програм 

учителів району 

- індивідуальних карток педагогічних 

працівників району (у закладах 

освіти) 

До 

01.10.2021 

 

 

До 

01.10.2021 

До 

15.10.2021 

До 

15.10.2021 

До 

01.11.2021 

До 

01.10.2021 

До 

01.10.2021 

Лопіна О.М. 

 

 

 

Лопіна О.М. 

 

Гнутова О.О. 

 

Стародубцева 

О.К. 

Ятленко І.В. 

 

Ятленко І.В. 

 

Гнутова О.О. 

 

6. Оновлення районного інформаційного 

банку даних «Обдарованість» 

Травень 

Жовтень  

2021 

Гелла Т.П.  
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7. Продовжити роботу щодо поповнення 

бібліотечного фонду ЦОТ довідково-

методичною літературою 

За мірою 

надходжен

ня 

Ятленко І.В.  

8. Визначення рейтингу закладів освіти  

району за результатами проведення 

учнівських предметних олімпіад, 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України, участі у конкурсах, 

турнірах тощо 

Червень 

2021 

Гелла Т.П.  

9. Висвітлення напрямків роботи центру 

освітніх технологій на офіційному 

сайті Управління освіти 

Упродовж 

календар-

ного року 

Гнутова О.О., 

методисти  

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЦЕНТРУ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Впровадження в практику роботи закладів загальної середньої освіти досягнень 

педагогічної  науки  та педагогічного досвіду 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконан

ня 

1 2 3 4 5 

1. Забезпечити інформаційно-методичний супровід опрацювання в закладах освіти 

району: 

1.1. - навчальних програм  Січень -

грудень 

2021 

Методисти ЦОТ   

1.2. - критеріїв оцінювання навчальних 

досягнень учнів у системі загальної 

середньої освіти 

 

1.3. - спецкурсу «Харківщинознавство»  Гнутова О.О., завідувач 

ЦОТ 

 

1.4 - Державного стандарту початкової 

освіти та Державного стандарту 

базової і повної загальної середньої 

освіти 

Січень -

грудень 

2021 

Гнутова О.О., 

методисти ЦОТ 

 

1.5. - інструкції з ведення класного 

журналу учнів 5-11(12) класів 

загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Вересень 

2020 

Методисти МЦ, 

керівники ЗЗСО 

 

2. Забезпечити організаційно-методичний супровід: 

- продовження роботи за  науково-

педагогічним проектом «Інтелект 

України» у закладах загальної 

середньої освіти  №№ 43, 64, 103, 

124, 140, 142, 144,156, 177. 

Січень - 

червень 

2021 

Лопіна О.М., методист 

ЦОТ 

 

 

3 Забезпечити організаційно-методичний супровід: 

3.1. - викладання навчальних предметів  Гнутова О.О.,  
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3.2. - індивідуального навчання 

(педагогічного патронажу): 

- надавати індивідуальні 

консультації вчителям, які 

здійснюють індивідуальне 

навчання (педагогічний патронаж) 

- розглянути питання щодо 

організації індивідуального 

навчання (педагогічного 

патронажу) на нарадах класних 

керівників 

2021 рік методисти ЦОТ за 

посадовими 

обов’язками 

 

 

 

 

Вересень 

2021 

 

 

 

Стародубцева О.К., 

методист ЦОТ 

 

4. Продовжити роботу з вчителями  - 

спеціалістами вищої категорії, 

тими, які мають педагогічне звання 

або претендують на їх 

підтвердження і встановлення щодо 

проведення занять педагогічних 

майстерень, майстер-класів, школи 

молодого вчителя тощо 

Січень-

грудень 

2021 

Методисти за 

посадовими 

обов’язками 

 

5 Організувати роботу тимчасових 

творчих груп вчителів-

методистів з питань: 

 

 

 

 

Січень-

травень  

2021 

 

Січень - 

березень 

2021 

 

5.1. - підготовки: 

- методичних рекомендацій для 

вчителів–предметників з різних 

аспектів освітнього процесу (за 

необхідності); 

- учнівських команд-учасників 

обласних олімпіад з навчальних  

предметів 

  

 

 

Методисти за 

посадовими 

обов’язками 

 

 

5.2 - надання методичної допомоги 
вчителям-учасникам професійних 

конкурсів 

Січень –

грудень 

2021 

  

8. Організовувати зустрічі педагогів 

району з науковцями міста (під час 

семінарів, засідань секцій тощо) 

За планами 

РМО 

  

 

Заходи з питань розвитку творчих здібностей,  

ініціативи вчителів та учнів 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1.1. Організувати і провести І та ІІ 

етапи Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів, 

забезпечити участь школярів у ІІІ 

етапі 

Жовтень - 

грудень 

2021 

Ковшик М.С., 

головний 

спеціаліст та 

методисти ЦОТ (за 

посадовими 

обов’язками) 
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1.2. Організувати і провести районний 

конкурс науково-дослідницьких 

робіт МАН, забезпечити участь 

школярів у ІІ (обласному) етапі 

Лютий 2021, 

Грудень 2021 

та за планом 

ДНіО ХОДА 

Макєєв С.П. та 

методисти за 

посадовими 

обов’язками 

 

2. Організувати та провести районні етапи професійних конкурсів та турнірів 

2.1. Учитель року-2022 Жовтень-

листопад  

2021 

Гнутова О.О.,  

методисти ЦОТ  

 

2.2. Конкурс на кращий дистанційний 

курс у 2021 році 

Березень-

вересень 2021 

Гелла Т.П.  

3. Організувати і провести учнівські  конкурси та турніри 

3.1. Учень року січень-лютий 

2021 

Гелла Т.П.  

3.2. Юних фізиків За календарем 

Департаменту 

освіти 

Харківської 

міської ради 

Гелла Т.П.  

3.3. Юних хіміків, юних біологів Ковшик М.С.  

3.4. Юних математиків Гелла Т.П.  

3.5. Юних раціоналізаторів та 

винахідників 

Гелла Т.П.  

3.6. Юних істориків Гнутова О.О.  

3.7. Юних географів Макєєв С.П.  

3.8. Юних економістів Макєєв С.П.  

3.9. Юних інформатиків  Гелла Т.П.  

3.10 Турнір юних правознавців Гнутова О.О.  

3.11  «Що? Де? Коли?» Макєєв С.П.  

3.12 Турнір з основ інформатики для 

учнів 5-7 класів 

Гелла Т.П.  

3.13 Юних журналістів Макєєв С.П.  

3.14 Олімпіада для випускників шкіл І 

ступеня «Путівка в науку» 

Лопіна О.М.  

3.15 З української мови ім. П.Яцика 

 

Ятленко І.В.  

3.16 Конкурс учнівської творчості Гнутова О.О., 

Ятленко І.В. 

 

3.17 Заходи, присвячені Дню захисника 

України 
Грудень 2021 

Поздняков В.А., 

керівники ЗЗСО 

 

3.18 Конкурс дружин юних пожежних Березень-

квітень 2021 

Макєєв С.П.  

3.19 Акція «Подаруй книгу шкільній 

бібліотеці» 

Жовтень 2021 Ятленко І.В.  

3.20 Конкурс знавців української мови Жовтень 2021 Ятленко І.В.  

3.21 Міський конкурс «Присвята 

рідному місту» 

Жовтень 2021 Ятленко І.В.  

3.22 Акція «Подаруй книгу шкільній 

бібліотеці» 

Жовтень 2021 Ятленко І.В.  

3.23 Конкурс знавців української мови Жовтень 2021 Ятленко І.В.  

3.24 Конкурс ораторського  мистецтва Жовтень 2021 Ятленко І.В.  

4. Забезпечити участь школярів району у міських заходах:  

4.1. Міська відкрита конференція-

конкурс для учнів 9-11-х класів 

Лютий-

квітень 2021 

Макєєв С.П.  
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ліцеїв і гімназій «Каразінський 

колоквіум» 

4.2. Огляд-конкурс дружин юних 

пожежних 

Квітень 2021 Макєєв С.П.  

5. Організувати участь педагогічних працівників району у заходах Департаменту 

науки і освіти Харківської облдержадміністрації та КВНЗ «ХАНО»: 

5.1. Фестиваль ораторського мистецтва  Жовтень 2021 Ятленко І.В.  

5.2. Конкурс учнівської творчості Січень 2021 Гнутова О.О., 

Ятленко І.В. 

 

5.3. Фестиваль «добрих практик» Січень-лютий 

2021 

Верба Л.П.  

5.4. Установчі сесії МАН Жовтень 2021 Макєєв С.П. та 

методисти за 

посадовими 

обов’язками 

 

5.5. Конкурс робіт юних техніків «Наш 

пошук і творчість тобі, Україно!» 

Листопад-

грудень 2021 

Макєєв С.П.  

6. Організувати участь учнів району у спортивних змаганнях з: 

6.1. - легкої атлетики  За  графіком 

міських та 

обласних 

спортивних 

змагань 

Поздняков В.А.  

6.2. - міні-футболу  

6.5. - баскетболу  

6.6. - Шкіряний м’яч  

6.7. - Старти надій   

6.8. - Легкоатлетичне чотирьохборство  

6.9 Конкурс команд з пожежно-

прикладного спорту 

Квітень 2021 

За планом 

ДНО 

  

6.10 Змагання серед учнів закладів 

загальної середньої освіти за 

програмою «Спортивні шкільні 

ліги»  

Січень- 

грудень 2021 

За планом ДО 

  

7. Забезпечити організаційно-методичний супровід роботи: 

7.1. Шкільних музеїв:    

 участь шкільних екскурсоводів у 

обласному у конкурсі 

Січень 2021 

(за окремим 

графіком) 

Стародубцева О.К.  

7.2. Шкільних Євроклубів: Макєєв С.П.  

оновити банк даних роботи 

Євроклубів 

Жовтень 2021 

провести засідання з обміну 

досвідом роботи шкільних 

Євроклубів 

Березень 2021 Макєєв С.П.  

 

Методичне забезпечення виховної роботи 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка 

про 
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виконання 

1 Зміни у законодавчому забезпеченні 

виховної роботи у ЗЗСО 
Серпень 2021 Макєєв С.П  

2. Методичні заходи із заступниками директорів з виховної роботи 

2.1 

 

Секційне засідання методичного 

об’єднання заступників директорів з 

виховної роботи  

Серпень 

2021 

 

Макєєв С.П.  

2.2. Науково-практичні семінари: 

Здоровий спосіб життя – запорука 

життєвих успіхів в умовах реалізації 

Комплексної програми з протидії 

поширенню наркоманії та зниження 

шкоди від вживання психоактивних 

речовин «Чисте місто» 

 

Лютий 2021 

 

ЗЗСО №167 
 

Організація виховної роботи в 

межах реалізації ключових 

компетентностей НУШ 

Листопад 

2021 

ЗЗСО №177  

3. Робота зі спеціалістами зі стажем роботи від 0 до 3-х років 

3.1 Засідання школи класних керівників 

зі стажем до 3-х років: 

 

- Використання новітніх технологій у 

роботі сучасного класного 

керівника 

 

 

 

Березень 2021 

 

Стародубцева О.К. 

 

 

ЗЗСО №64 

 

 

Організація роботи класного 

керівника з профілактики усіх видів 

дитячого травматизму 

Листопад 

2021 

ЗЗСО №84  

4. Методичні заходи із головами ШМО класних керівників 

4.1 Секційне засідання голів шкільних 

методичних об’єднань класних  

керівників (1-11 класів)  

Вересень 2020 Стародубцева О.К.  

5. Методичне об’єднання класних керівників 5-11 класів 

5.2 Профілактика булінгу як  

соціального явища у шкільному 

середовищі 

Лютий 2021 ХГ № 43  

5.2 Превентивне виховання на засадах 

педагогіки  партнерства 

Листопад 

2021 

ХЗОШ № 111  

6. Наради з питань організації виховної роботи в класних колективах 

6.1 Класних керівників 5-9 класів 2 рази на рік 

(за потребою) 

Стародубцева О.К.  

6.2 Класних керівників 10-11-х класів  

7. Методичні заходи з педагогами-організаторами 

7.1 Секційне засідання методичного 

об’єднання педагогів-організаторів 

Серпень 2021 Макєєв С.П.  

7.2. Науково-практичні семінари:  

Роль учнівського самоврядування у 

формуванні громадянської 

свідомості підростаючого покоління 

засобами патріотичного виховання 

 

Березень 2021 

 

ЗЗСО №30 
 

Формування життєвих    
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компетентностей особистості та їх 

ефективна самореалізація через 

шкільне самоврядування 

Грудень 2021 ЗЗСО №156 

 

Організаційний супровід фізичної культури та спортивно-масової роботи 

 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1.  Підготовка та проведення 

навчально-методичних занять з 

вчителями фізичної культури за 

підсумками 2020/2021 навчального 

року та завданнями на новий 

навчальний рік 

 

Серпень 

2021 

Поздняков В.А., 

Юрченко І.М. 

керівник РМО 

 

 

2.  Доведення до вчителів фізичної 

культури плану-календаря 

спортивно-масової роботи на 

2020/2021 навчальний рік 

 

3.  Організація проведення та 

методичний супровід районних 

змагань та забезпечення участі 

команд району у міських (обласних) 

спортивно-масових заходах: 

За планом 

спортивних 

заходів  

ДО ХМР 

Поздняков В.А., 

Юрченко І.М. 

керівник РМО 

 

 

- шахи «Біла тура» Листопад  

- міні-футбол Квітень  
- баскетбол 

- баскетбол 3х3 

Січень - 
квітень 

 

- гандбол Листопад, 
січень 

 

- волейбол Січень, 
березень 

 

- міжнародний марафон Квітень  

- футбол «Шкіряний м’ч» Квітень  

- «Старти надій» 
Квітень-
травень 

 

-легкоатлетичний забіг «Визволення» Серпень  

- бадмінтон Квітень  

- легкоатлетична естафета Жовтень  

- легкоатлетичне чотириборство Жовтень  

- черліденг 

Лютий-

березень 

  

4.  Вивчення стану розподілення учнів 

на групи здоров'я у закладах освіти 

Жовтень 2021 Поздняков В.А.  

 

Організаційно супровід допризовної підготовки 

 та військово-патріотичного виховання 

 

№ Зміст роботи Термін Відповідальні Відмітка 
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виконання  про  

виконан

ня 

1 2 3 4 5 

1. Підготовка та проведення навчально-

методичних зборів викладачів 

предмета «Захист України» 

Серпень 

2021 
Поздняков В.А.  

2. Підготовка та проведення 

щомісячних одноденних навчально-

методичних занять з викладачами 

предмета «Захист України» (за 

окремим планом) 

ІІІ-й вівторок,  

за потребою 

 

3. Підготовка та проведення районного 

огляду-конкурсу на визначення 

кращого закладу освіти з організації 

роботи з допризовною молоддю і 

військово-патріотичного виховання 

підростаючого покоління 

Січень 2021 Поздняков В.А., 

Світличний О.І.,  

керівник РМО 

 

4. Організація і проведення заходів щодо відзначення:   

- Дня Перемоги у Другій Світовій 

війні у межах тижня Пам’яті 

Травень 2021 Керівникі закладів 

освіти  

 

 

- Дня Захисника України Жовтень 2021  

5. - Дня Збройних Сил України Грудень 2021  

6. Підготовка та проведення навчально-

польових занять з учнями-юнаками 

11-х класів та з дівчатами (у 

лікувальних установах міста) 

Квітень- 

травень 

 2021 

Керівники ЗЗСО,  

викладачі предмета 

«Захист України» 

 

7. Організаційний супровід підвищення 

кваліфікації викладачів предмета 

«Захист України» 

За окремим 

графіком 

упродовж року 

Стародубцева О.К.  

8. Організація, проведення: районних етапів та 

забезпечення результативної участі у міських 

змаганнях з: 

  

- військово-спортивної гри «Патріот» Квітень- 

травень 2021 

Поздняков В.А., 
Світличний О.І., 
керівник РМО 

 

9. Організація та проведення змагань  

стрільби з пневматичної гвинтівки 

Квітень, 

листопад 2021 

Поздняков В.А., 

Світличний О.І., 

керівник РМО 

 

10. 

 

Організація, підготовка і проведення семінарів вчителів предмета «Захист України»: 

Формування в учнівської молоді 

системного уявлення про військово-

патріотичне виховання як 

пріоритетної складової національно-

патріотичного виховання на уроках 

предмета «Захист України» 

Березень 2021 ЗЗСО №156  

Метод суворо регламентованої 

вправи, як основа вивчення і 

складання практичних нормативів з 

предмета "Захист України" 

Жовтень 2021 ЗЗСО № 19  
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 Основні рятувальні роботи в 

надзвичайних ситуаціях 
Листопад 2021 ЗЗСО №64  

11. Аналіз документації закладів освіти Поздняков В.А., 

Вчителі предмета 

«Захист України» 

 

11.1 - протоколів:  

- самоекспертизи проведення 

районного огляду - конкурсу на 

визначення кращого закладу освіти з 

організації роботи з допризовною 

молоддю і військово-патріотичного 

виховання підростаючого покоління 

Лютий 2021   

11.2 - звітів про закінчення викладання у 

закладах освіти предмета «Захист 

України» 

Травень 2021  

 

Організаційний супровід цивільного захисту  

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка 

про 

виконан

ня 

1 2 3 4 5 

1. Організація підготовки керівного 

складу ЦЗ УО і закладів освіти на 

обласних курсах ЦЗ згідно з 

перспективним планом 

Щомісячно  

Лопіна О.М., 
Братушка Ю.К. 

 

2. Організація підготовки командно- 

керівного складу невоєнізованих 

формувань закладів освіти району на 

міських курсах ЦЗ 

Щомісячно  

3. Організація підготовки і проведення 

показового «Дня ЦЗ» для керівного 

складу ЦЗ закладів освіти району з 

відпрацюванням практичних дій у 

кризових ситуаціях мирного часу, в 

умовах надзвичайного стану, 

терористичних та диверсійних 

проявів 

Квітень 2021 

на базі 
ЗЗСО №139 та 

ЗДО № 39 

Лопіна О.М. 

Григор’єва О.І. 

 

4. Організаційно-методичний супровід 

проведення Тижнів з основ безпеки 

життєдіяльності у ЗДО та ЗЗСО 

району 

Квітень 2021 

Жовтень - 

листопад 2021 

Гринько Г.І., 

Григор’єва О.І., 

Братушка Ю.К. 

 

 

Організаційно-методична робота з педагогічними працівниками 

 

Методична рада ЦОТ Управління освіти 
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Термін 

проведення  

Зміст питання Відповідальний Відмітка 

про 

виконання 

Січень 

1. Про підсумки І (зонального) туру та 

міського конкурсу «Учитель року-2021»: 

надбання та перспективи щодо підготовки 

2. Про виконання плану роботи ЦОТ за 2020 

рік 

3. Різне 

Гнутова О.О.,  

методисти за 

посадовими 

обов’язками 

 

Лютий 1. Про організаційно-методичне 

забезпечення підготовки учнів до ЗНО - 

2021. 

2. Про науково-методичне забезпечення 

атестації педагогічних працівників 

3. Різне 

Гнутова О.О. 
 
 
 
Стародубцева О.К. 

 

Березень 1. Про захист перспективного досвіду 

педагогів району, які претендують на 

присвоєння вищої категорії та педагогічного 

звання за результатами атестації 2021. 

2.Обговорення змісту: 

- організаційно-методичних рекомендацій 

для ЗЗСО на 2021/2022 навчальний рік; 

- змісту «Вісника» (для учасників 

серпневих заходів 2021). 

3. Різне 

Гнутова О.О., 

методисти  за 

посадовими 

обов’язками 

Члени 

методичної ради 

 

Квітень 1. Про стан методичної роботи в закладах 

освіти (підготовка до аналізу позитивного та 

недоліків в її організації). 

2.  Про підсумки конкурсу «Учень року-

2021». 

3. Різне. 

Гнутова О.О.,  

члени 

методичної ради 

Гелла Т.П. 

 

Травень 1. Про підсумки роботи педагогічних 

майстерень, майстер-класів тощо. 

2. Про планування роботи РМО на 

2021/2022 навчальний рік. 
 

Лопіна О.М.,  

 

методисти МЦ за 

посадовими 

обов’язками 

 

Червень 1. Про підготовку до районної серпневої 

конференції працівників освіти 

Гнутова О.О., 

 

Вересень 1.Про підсумки методичної роботи за 

2020/2021 навчальний рік і задачі на 

2021/2022 навчальний рік у межах реалізації 

вимог Нової української школи 

Гнутова О.О., 

члени 

методичної ради 

 

Жовтень 1. Про організацію ІІ етапу Всеукраїнських 

учнівських олімпіад та конкурсу-захисту 

робіт МАН. 

2. Про організацію: 

- конкурсу «Учитель року-2022» 

- роботи Школи учителів-випускників 

вищих закладів освіти 2021 року. 

Ковшик М.С. Макєєв 

С.П.  

 

 

Гнутова О,О. 

Стародубцева О.К. 
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3. Різне 

Листопад 1. Про конкурс «Учитель року-2022»: 

результати конкурсних випробувань 2021 та 

досвіду роботи учасників. 

2. Про оцінювання робіт учнів-членів МАН 

3. Різне 

Гнутова О.О., 

члени 

методичної ради 

Макєєв С.П. 

 

Грудень 1. Про підсумки проведення районного туру 

конкурсу «Учитель року-2022». 

2. Про аналіз результатів ІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад з навчальних 

предметів, І етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту робіт учнів-членів МАН 

України 

3. Різне 

Гнутова О.О., Ковшик 

М.С., 

Макєєв С.П. 

 

 

Удосконалення педагогічної майстерності  

(за категоріями педагогічних працівників) 

 

№ з/п Назва заходу  Термін 

проведення  

Відповідальний Відмітка про 

виконання  

1. Науково-практичні семінари для директорів 

закладів дошкільної освіти: 

Лазаренко Г.А., 

головний спеціаліст 

УО, 
Григор’єва О.І., 

методист МЦ 

 

1.1. Сучасні інноваційні технології в 

формуванні мовленнєвої 

компетентності дітей 

дошкільного віку 

Лютий 2021 Дроздова Л.Я., 

директор 

ЗДО № 270, 

Лазаренко Г.А., 

Григор’єва О.І. 

 

1.2. Шляхи та засоби забезпечення 

охорони здоров’я та формування 

у дітей основ здорового способу 

життя 

Квітень 2021 

 

Головастікова В.М., 

директор 

ЗДО № 182, Лазаренко 

Г.А., Григор’єва О.І. 

 

1.3. - За окремим планом Листопад 2021 Лазаренко Г.А., 

Григор’єва О.І. 

 

1.4. - Показовий день ЦО Травень 2021 ЗДО № 137  

2. Науково-практичні семінари для 

вихователів-методистів закладів 

дошкільної освіти та заступників 

директорів з навчально-виховної 

роботи школи І ступеня 

Листопад 2021 Лопіна О.М., 

Крамська В.В. 

 

3. Науково-практичні семінари для вихователів 

закладів дошкільної освіти 

Крамська В.В. 

Сологуб В.Г. 

 

3.1. Формування сенсорних еталонів 

у дітей раннього віку через 

впровадження інноваційних 

технологій  

Січень 2021 

Березень 2021 

Рудчик Г.І., 

вихователь- методист 

ЗДО №199 

 

3.2. Впровадження 

здоров’язбережувальних 

Січень 2021 

Квітень 2021 

Скобеєва Т.В., 

директор 
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технологій в освітній процес 

закладу дошкільної освіти 

ЗДО № 126 

3.3. Формування правильної 

звуковимови у дошкільнят 

Січень 2021 

Березень 2021 

Рогова О.М., вчитель-

логопед ЗДО № 112 

 

3.4. Формування у дошкільників 

соціально доцільної поведінки  

Січень 2021 

Березень 2021 

Бородавка О.А., 

директор  

ЗДО № 55 

 

4. Засідання методичних об’єднань працівників 

закладів дошкільної освіти 

Крамська В.В., 

Сологуб В.Г. 

 

4.1. - вихователів-методистів Лютий 2021 

Квітень 2021 

Крамська В.В., 

Сологуб В.Г.  

 

4.2. - вихователів груп раннього віку Лютий 2021 

Квітень 2021 

Тімошина В.Н., 

вихователь-методист  

ЗДО № 137 

 

4.3. - вихователів молодших груп Лютий 2021 

Квітень 2021 

Рибакова Н.В., 

директор 

ЗДО № 39 

 

4.4. - вихователів середніх груп Лютий 2021 

Квітень 2021 

Паша Н.В., директор  

ЗДО № 375 

 

4.5. - вихователів старших груп Лютий 2021 

Квітень 2021 

Кудріч О.В., 

вихователь-методист  

ЗДО № 292 

 

4.6. - музичних керівників закладів 

дошкільної освіти 

Лютий 2021 

Квітень 2021 

Козлова О.С., 

музичний керівник  

ЗДО № 28 

 

4.7. - інструкторів з фізичної 

культури закладів дошкільної 

освіти 

Січень 2021, 

Березень 2021 

Радченко Н.В., 

інструктор з 

фізкультури ЗДО 

№ 12 

 

4.8. - логопедів та вчителів- 

дефектологів 

Лютий 2021 

Квітень 2021 

Зінченко Л.О., вчитель- 

дефектолог  

ЗДО № 12 

 

5. Педагогічна майстерня для вихователів району Крамська В.В., 

Сологуб В.Г. 

 

 Руками творимо дива Лютий 2021 
Квітень 2021 

Кравченко О.В., 

керівник гуртка ЗДО 

№70 

 

6. Школа передового педагогічного досвіду для 

вихователів району «Впровадження новітніх 

педагогічних технологій у практику роботи 

ЗДО» 

Крамська В.В., 

Сологуб В.Г. 

 

6.1. - Навчання через гру Січень 2021 
Березень 2021 

Гомон Н.В., 

вихователь-методист 

ЗДО № 366 

 

6.2. - Розвиток творчих здібностей 

дітей дошкільного віку за 

системою Б.П. Нікітіна 

Лютий 2021 
Квітень 2021 

Самофалова Н.М., 

вихователь-методист  

ЗДО № 168 

 

6.3. - Впровадження програми 

«Афлатот» в роботу з дітьми 

дошкільного віку   

Лютий 2021 Швачка В.М., 

завідувач  

ЗДО № 80 
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7. Школа для спеціалістів, які працюють на 

посаді до 3-х років: 

Крамська В.В., 

Сологуб В.Г. 

 

7.1. новопризначеного вихователя- 

методиста 

Лютий 2021 

Квітень 2021 
Крамська В.В., 
Сологуб В.Г. 

 

7.2. новопризначених директорів 

ЗДО 

Січень-лютий 

2021 

Березень- 

квітень 2021 

Григор’єва О.І. 

Крамська В.В. 
 

8. Майстер-класи для вихователів: Крамська В.В., 

Сологуб В.Г. 

 

8.1. Впровадження техніки SAND 

ART (малювання піском) 

Березень 2021 Рибалко О.М., 

вихователь 

ЗДО № 12 

 

8.2. Виготовлення та використання 

іграшок із фетру в освітньому 

процесі 

Лютий 2021 

Квітень 2021 

Милько Л.П, 

завідувач ЗДО № 148 

 

9. Робота з резервом керівних кадрів:   

9.1. - на посаду директора закладу 

дошкільної освіти 

Щоквартально Григор’єва О.І.  

9.2. - на посаду вихователя-

методиста 

Щоквартально Сологуб В.Г.  

10. Опорні заклади дошкільної освіти з окремих 

питань організації освітнього процесу 

Крамська В.В.  

- Наступність в роботі зі школою Консультації за 

потребою 
ЗДО № 440  

- Організація корекційної роботи ЗДО № 366  

- Мовленнєвий розвиток ЗДО № 182  
- Безпека життєдіяльності дітей 
дошкільного віку ЗДО № 124 

 

- Робота з дітьми  п’ятирічного 
віку ЗДО № 198 

 

- Музичне виховання ЗДО №454  

- Фізкультурно-оздоровча робота ЗДО № 85  

11. Науково-практичні семінари для директорів 

закладів загальної середньої та позашкільної 

освіти, спрямовані на реалізацію Концепції 

Нової української школи 

Гнутова О.О., завідувач ЦОТ 

Директори ЗЗСО 

Основні аспекти формування 

внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти у 

закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти 

Лютий 2021 Гнутова О.О., 
завідувач ЦОТ 

 

Технологія побудови уроку в 

системі дистанційного навчання 

Квітень 2021 Гнутова О.О., 
завідувач ЦОТ 

 

Діяльність позашкільного 

закладу освіти як осередка 

допрофільної підготовки 

вихованців 

Жовтень 2021 Онищенко Ю.В.,  
ДКЮМ 

 

Юридично-правові аспекти 

діяльності керівника сучасного 

Грудень 2021 Бондаренко І.В.,  
ХЗОШ №103 
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закладу освіти 

11.1 Навчання директорів закладів освіти, 
призначених на посади у 2019, 2020 роках 

Верба Л.П., методист ЦОТ 

Освітнє середовище закладу 

освіти: забезпечення 

комфортних і безпечних умов 

навчання й праці, стратегія 

розвитку, спрямована на 

підвищення якості освітньої 

діяльності, а також система 

роботи директора щодо: 

- підготовки: вчителів до 

інноваційної діяльності, учнів - 

до інтелектуальних змагань; 

- підбору та розстановки 

управлінських кадрів; 

організація роботи педагогів з 

обдарованими учнями 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Лютий 2021 
 
 
 
Квітень 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задорожна О.М., 

директор ЗЗСО №144 

 

Кравченко Р.М., 

директор ЗЗСО №141 

 

12. Науково-практичні семінари для заступників 

директорів з навчально-виховної роботи закладів 

загальної середньої освіти 

Гнутова О.О., завідувач ЦОТ 

Заступники директорів ЗЗСО з НВР 

12.1. Заступники директорів з НВР школи  

ІІ-ІІІ ступенів 

Впровадження системи Google 

for Education для хмарної 

взаємодії в освітньому 

середовищі 

Лютий 2021 ЗЗСО №8  

Спрямування змісту й 

організації освітнього процесу 

на формування в учнів 

ключових компетентностей в 

умовах становлення Нової 

української школи 

Березень 2021 ЗЗСО №128  

Побудова сучасного уроку Листопад 

2021 

ЗЗСО №156  

12.2 Заступників директорів з НВР школи  

І ступеня 

Лопіна О.М., методист ЦОТ 

Ключові зміни для педагогів у 

реалізації Нової української 

школи  

Квітень 

2021 

Кирилюк Н.В. 

ХГ № 43 
 

Забезпечення наступності у 

створенні освітнього 

середовища між закладами 

загальної середньої освіти та 

дошкільної освіти в умовах 

впровадження концепції «Нова 

українська школа» 

Жовтень 2021 Лопіна О.М,  

Крамська В.В. 

ЗЗСО № 19/ЗДО 

№ 124 

 

 

Диференційований підхід у роботі районних методичних об’єднань вчителів-предметників щодо 

підвищення мотивації педагогічних працівників  

13. Українська мова і література Ятленко І.В., методист ЦОТ 
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13.1. Школа педагогічної майстерності: 

Методичний хакатон щодо 

оволодіння нововведеннями  

ЗНО-21 з української мови та 

літератури 

Березень 2021 ЗЗСО № 140  

Використання елементів 

змішаного навчання на 

уроках української мови та 

літератури 

Грудень 2020 ЗЗСО № 143  

13.2. Індивідуальне 

консультування вчителів 

За потребою Ятленко І.В.  

13.3. Засідання творчої групи 

«Формування комунікативної 

компетентності учнів в 

умовах змішаного навчання 

на уроках української мови та 

літератури 

1 раз на чверть Вчителі ЗЗСО №№3,8, 

56, 122, 143, 5ВШ 

 

13.4. Робота групи з підвищення 

кваліфікації вчителів з 

недостатньою результативні-

стю (за даними ЗЗСО) 

1 раз на чверть Ламанова С.В., 

ЗЗСО № 124 

 

14. 

14.1. 
Біологія Ковшик М.С., головний спеціаліст 

Школа педагогічної майстерності: 

Роль навчально-методичного 

та програмного забезпечення 

ЗЗСО в організації 

екологічного виховання 

здобувачів освіти 

Жовтень 2021 Сотнікова Т.О. 

ЗЗСО №30 

 

14.2. Індивідуальне консультування 

вчителів 

За потребою Ковшик М.С.  

14.3. Оновлення матеріалів на 

особистих сайтах вчителів 

Щотижня та за 

потребою 

Педагоги-майстри, 

педагоги- 

професіонали 

 

14.4. Розповсюдження досвіду 

(захист досвіду) у межах 

підготовки до атестації 

За планом 

атестації, 

березень 2021 

Педагоги, які 

претендують на 

присвоєння  звання 

«Учитель- методист» за 

результатами атестації 

2021 року 

 

15. Історія, правознавство Гнутова О.О., завідувач ЦОТ 

15.1. Школа педагогічної майстерності: 

Впровадження елементів 

технології критичного 

мислення на уроках історії 

Лютий 2021 ЗЗСО №8  
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Основні аспекти технології 

проведення дистанційного 

уроку 

Березень 2021 Гнутова О.О.  

Розвиток ключових 

компетентностей учнів під час 

підготовки до ЗНО з історії 

України 

Листопад 2021 ЗЗСО № 103  

Правознавство в системі 

формування громадянської 

компетентності учнів 

Грудень 2021 ЗЗСО №144  

15.2. Індивідуальне консультування 

вчителів 

За потребою Гнутова О.О., 

завідувач ЦОТ 
 

15.3. Оновлення матеріалів на 

особистих сайтах вчителів 

Щотижня та за 

потребою 

Педагоги-майстри, 

педагоги- 

професіонали 

 

15.4. Розповсюдження досвіду 

(захист досвіду) у межах 

підготовки до атестації 

За планом 

атестації, 

Березень 2021 

Педагоги, які 

претендують на 

присвоєння звання 

«Учитель- методист» за 

результатами  атестації 

2021 року 

 

16. Хімія Ковшик М.С., головний спеціаліст 

16.1. Школа педагогічної майстерності: 

Створення умов для 

формування життєвих й 

фахових компетентностей під 

час викладання хімії в умовах 

реформування освіти 

Листопад 2021 Волкова В.М. 

ХГ №43 
 

16.2. Індивідуальне консультування 

вчителів 

За потребою Ковшик М.С.  

16.3. Оновлення матеріалів на 

особистих сайтах вчителів 

Щотижня та за 

потребою 

Педагоги-майстри, 

педагоги- 

професіонали 

 

16.4. Розповсюдження досвіду 

(захист досвіду) у межах 

підготовки до атестації 

За планом 

атестації, 

Березень 2021 

Педагоги, які 

претендують на 

присвоєння звання 

«Учитель - методист» 

за результатами ате-

стації 2021 року 

 

17. Основи здоров’я Тараненко Н.М., методист ЦОТ 

17.1. Школа педагогічної майстерності: 

Реалізація змістових ліній на 

уроках основ здоров’я 

 
Березень 2021 

ЗЗСО №111  

Стем технології на уроках 

основи здоров’я 

 
Листопад 2021 

ЗЗСО №144  

17.2. Індивідуальне консультування 

вчителів 

За потребою Тараненко Н.М.  

17.3. Оновлення матеріалів на Щотижня та за Педагоги-майстри,  
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особистих сайтах потребою педагоги-професіонали 

17.4. Розповсюдження досвіду 

(захист досвіду) у межах 

підготовки до атестації 

За планом 

атестації, 

Березень 2021 

Педагоги, які 

претендують на 

присвоєння педагог. 

звання «Учитель-

методист» за 

результатами атестації 

2021 року 

 

18. Фізична культура  
Поздняков В.А., методист ЦОТ 18.1. Школа педагогічної майстерності: 

 Удосконалення фахових 

компетенцій вчителів фізичної 

культури на сучасному етапі 

Січень 2021 ЗЗСО №8  

 Методика володіння м’ячем у 

футболі 

Лютий 2021 ЗЗСО №30  

 Розвиток фізичних якостей 

(швидкість та спритність) у 

дітей з особливими освітніми 

потребами 

Квітень 2021 ЗЗСО №97  

 Здоров’язберігаючі технології 

в режимі дня та в позакласних 

спортивно-масових заходах 

Листопад 2021 ЗЗСО №143  

18.2. Індивідуальне консультування 

вчителів 

За потребою Поздняков В.А.  

18.3. Оновлення матеріалів на 

особистих сайтах 

Щотижня та за 

потребою 

Педагоги-майстри, 

педагоги-професіонали 

 

18.4 Розповсюдження досвіду 

(захист досвіду) у межах 

підготовки до атестації 

За планом 

атестації, 

Березень 2021 

Педагоги, які 

претендують на 

присвоєння звання 

«Учитель- методист» за 

результатами атестації 

2021 року 

 

19. Предмети художньо-естетичного циклу Стародубцева О.К., методист ЦОТ 

19.1. Школа педагогічної майстерності: 

19.1.1. - Музичне мистецтво:   

- Вокально-педагогічна 

діяльність в системі 

сучасного вокально-

хорового мистецтва 

Березень 2021 ЗЗСО № 128  

Використання 

інформаційних технологій 

на уроках музичного 

мистецтва 

Грудень 2021 ЗЗСО №8  

19.1.2. - Образотворче мистецтво: Стародубцева О.К., методист ЦОТ 

Школа педагогічної майстерності: 

Використання творчих вправ 

на уроках образотворчого 

мистецтва 

Квітень 2021 ЗЗСО №124  

 Формування ключових 

компетентностей здобувачів 

Листопад 2021 ЗЗСО №144  
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освіти на уроках мистецтва  

19.2. Індивідуальне консультування 

вчителів 

За потребою Стародубцева О.К.  

19.3. Наставництво За потребою Керівники ШМО  

19.4. Оновлення матеріалів на 

особистих сайтах 

Щотижня та за 

потребою 

Педагоги-майстри, 
педагоги-професіонали 

 

19.5. Розповсюдження досвіду 

(захист досвіду) у межах 

підготовки до атестації 

За планом 

атестації, 

Березень 2019 

Педагоги, які 
претендують на 
присвоєння звання 
«Учитель - методист» 
за результатами 
атестації 2020року 

 

20. Фізика, астрономія Гелла Т.П., методист ЦОТ 

20.1. Школа педагогічної майстерності: 

Семінар. «Сучасні аспекти 

теоретико-методичних основ 

впровадження STEM – 

технологій в освітній процес 

загальноосвітньої школи 

(уроки фізики) для підготовки 

учнів до Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук 

України». 

 
Лютий 2021 

 

ЗЗСО № 58  

 

 

20.2. Майстер-клас «Використання 

інноваційних технологій на 

уроках фізики» 

Лютий 2021 ЗЗСО № 138  

20.3. Індивідуальне консультування 

вчителів 

За потребою Туманцова О.О., голова 

РМО 

 

20.4. Оновлення матеріалів на 

особистих сайтах 

Щотижня та за 

потребою 

Педагоги-майстри, 
педагоги- 
професіонали 

 

20.5 Розповсюдження досвіду 

(захист досвіду) у межах 

підготовки до атестації 

За планом 

атестації, 

Березень 2021 

Педагоги, які 
претендують на 
присвоєння звання 
Учитель- методист» за 
результатами атестації 
2021 року 

 

21. Трудове навчання  Лопіна О.М. методист ЦОТ 

21.1. Школа педагогічної майстерності: 

Формування в учнів ключових 

і предметних компетентностей, 

що наближають процес 

трудового навчання до 

життєвих потреб учня, його 

інтересів та природних 

здібностей 

 

Лютий 2021 

ЗЗСО №58 

 

 

21.2. Роль вчителя у формуванні 

особистості учня на уроках 

трудового навчання 

Жовтень 2021 ЗЗСО № 30 

 

21.3 Індивідуальне консультування За потребою Лопіна О.М.   
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вчителів 

21.4. Оновлення матеріалів на 

особистих сайтах, блогах 
Щотижня та за 

потребою 

Педагоги-майстри, 

педагоги- 

професіонали 

 

21.5. Розповсюдження досвіду 

(захист досвіду) у межах 

підготовки до атестації 

За планом 

атестації, 

Березень 2021 

Педагоги, які 

претендують на 

присвоєння звання 

«Учитель-методист» 

за результатами ате-

стації 2021 року 

 

22. Російська мова та література. Зарубіжна 

література 

Макєєв С.П., методист ЦОТ 

 

22.1. Школа педагогічної майстерності: 

Особливості вивчення 

зарубіжної літератури у 9 

класі. Шляхи формування 

національної свідомості, 

патріотизму та 

громадянськості на уроках 

зарубіжної літератури 

Лютий 2021 ЗЗСО №8 

 

Сучасні підходи до викладання 

російської мови в умовах 

сучасної школи 

Листопад 2021 ЗЗСО № 140 
 

22.2. Індивідуальне консультування 

вчителів 

За потребою Макєєв С.П. 

Сєрикова І.В., 

Бойко Л.Ф., 

голови РМО 

 

22.3. Оновлення матеріалів на 

особистих сайтах 
Щотижня та за 

потребою 

Педагоги-майстри, 
педагоги- 
професіонали 

 

22.4. Розповсюдження досвіду 

(захист досвіду) у межах 

підготовки до атестації 

За планом 

атестації, 

Березень 2021 

Педагоги, які 
претендують на 
присвоєння. звання 
«Учитель-методист» 
за результатами 
атестації 2021 року 

 

23. Інформатика Гелла Т.П., методист ЦОТ 

23.1 Школа педагогічної майстерності: 

Семінар. «Сучасні підходи до 

розвитку обдарованості учнів 

на уроках інформатики в 

умовах впровадження 

Концепції НУШ при розкритті 

теми програми 

загальноосвітніх шкіл 

«Програмування мовою 

Python»». 

Лютий 2021 ЗЗСО № 139  

23.2 Майстер-клас. «Організація 

якісного освітнього процесу з 

використанням інноваційних 

електронних ресурсів в 

освітній галузі – інформатика» 

Лютий 2021  ЗЗСО № 43  
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23.3. Індивідуальне консультування 

вчителів 

За потребою Юзько С.М.,  

голова РМО 

 

23.4. Оновлення матеріалів на 

особистих сайтах 

Щотижня та за 
потребою 

Педагоги-майстри, 
педагоги- 

професіонали 

 

23.5. Розповсюдження досвіду 

(захист досвіду) у межах 

підготовки до атестації 

За планом 

атестації, 

Березень 2021 

Педагоги, які прете-
ндують на присвоєння 

звання Учитель-
методист» за 

результатами атестації 
2021 року 

 

24. Математика Гелла Т.П., методист ЦОТ 

24.1. Школа педагогічної майстерності: 

Семінар. Особливості 

підготовки до ЗНО-2021 на 

різних ступенях навчання». 

Лютий 2021 ЗЗСО № 122  

Семінар. «Математична освіта 

– навчання орієнтоване на 

досягнення успіху». 

Березень 2021 ЗЗСО № 64  

24.2 Індивідуальне консультування 

вчителів 

За потребою Гелла Т.П., 
методист 

 

24.3. Оновлення матеріалів на 

особистих сайтах 

Щотижня та за 

потребою 

Педагоги-майстри, 
педагоги- 

професіонали 

 

24.4. Розповсюдження досвіду 

(захист досвіду) у межах 

підготовки до атестації 

За планом 

атестації, 

Березень 2021 

Педагоги, які прете-
ндують на присвоєння 

звання «Учитель-
методист» за 

результатами атестації 
2021 року 

 

24.5. Індивідуальне консультування 

вчителів 

За потребою Виноградова 

Т.М., 

голова РМО 

 

25. Іноземні мови (німецька) Макєєв С.П., методист ЦОТ 

25.1. Школа педагогічної майстерності: 

Розвиток креативної 

особистості засобами 

інформаційно-

комунікаційних технологій на 

уроках німецької мови 

Лютий 2021 ЗЗСО №23  

Орієнтовні стратегії реалізації 

інтегрованих змістовних ліній 

у процесі викладання 

німецької мови з 

використанням дистанційних 

технологій 

Листопад 2021 ЗЗСО №141  

26. Географія та економіка Макєєв С.П., методист ЦОТ 

26.1. Школа педагогічної майстерності: 

Особливості формування 

геолого-геоморфологічних 

навичок і умінь на уроках 

географії 

Січень 2021 ЗЗСО №140 

 

Використання ІКТ на уроках Лютий 2021 ЗЗСО №123, 141  
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географії як один із засобів 

оптимізації навчання (в 

умовах організації навчання 

за допомогою дистанційних 

технологій) 

26.2. Індивідуальне 

консультування вчителів 

За потребою Макєєв С.П.  

26.3. Оновлення матеріалів на 

особистих сайтах 

Щотижня та за 

потребою 

Педагоги-майстри, 
педагоги- 

професіонали 

 

27. Етика Стародубцева О.К., методист ЦОТ 

27.1. Школа педагогічної майстерності: 

Формування ціннісних 

етичних орієнтирів у 

сучасної молоді в світлі 

національно-патріотичного 

виховання 

Квітень 2021 ЗЗСО №103  

 Формування  особистості на 

засадах моральних 

цінностей українського 

народу 

Грудень 2021 ЗЗСО №141  

27.2. Індивідуальне консультування 

вчителів 

За потребою Стародубцева О.К.  

27.3. Оновлення матеріалів на 

особистих сайтах 

Щотижня та за 

потребою 

Педагоги-майстри, 
педагоги-
професіонали  

 

28. Початкова школа Лопіна О.М., методист ЦОТ 

Школа педагогічної майстерності: 

28.1 Освітній простір дружній до 

дитини Лютий 2021 ЗОШ № 143 
 

28.2. Професійні компетенції 

учителя НУШ 
Листопад 2021 ЗЗСО № 56 

 

28.3. Індивідуальне 

консультування вчителів 

За потребою Лопіна О.М.  

28.4. Наставництво За потребою Керівники ШМО  

28.5 
Оновлення матеріалів на 

особистих сайтах 

Щотижня та за 

потребою 

Педагоги-майстри, 

педагоги-

професіонали 

 

29. Бібліотекарі Ятленко І.В., 

методист ЦОТ 
 

29.1. Школа педагогічної майстерності:  

Модель шкільної бібліотеки 

НУШ 

Січень 

2021 

Лисицина О.О. 

ЗЗСО №19 
 

БІЦ як осередок формування 

медіаграмотності учасників 

освітнього процесу 

Квітень 

2021 

Світашова В.В. 

ЗЗСО №167 
 

29.2 Школа новопризначеного бібліотекара Ятленко І.В., методист ЦОТ 
29.2.1. Роль шкільної бібліотеки в 

реалізації ідей НУШ 

Лютий 2021 Греченіна Т.І. 

ЗЗСО  №103 
 

29.2.2. Роль шкільної бібліотеки у 

вихованні сучасної дитини 

Грудень 2021 Андрюхіна О.О.  

ЗЗСО №123 
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30. Іноземні мови (англійська) Макєєв С.П., методист ЦОТ 
30.1. Школа педагогічної майстерності: 

 Розвиток навичок говоріння в 

умовах організації освітнього 

процесу з використанням 

дистанційних технологій 

Березень 2021 ЗЗСО №43 

 

Використання інноваційних 

технологій навчання на 

уроках англійської мови у 

початковій школі, як один із 

шляхів формування 

комунікативної 

компетентності учнів 

Листопад 2021 ЗЗСО №33 

 

30.2. Індивідуальне 
консультування вчителів 

За потребою Рожкова Л.Е, 

керівник РМО 

 

30.3. Розповсюдження досвіду 
роботи 

Упродовж 
атестаційного 
періоду 

Вчителі, які 

атестуються 

 

31. Робота Школи вчителя зі стажем роботи від 0 до 3-х років 

31.1. - для спеціалістів 1 року роботи: Стародубцева О.К., методист ЦОТ 

Урок в контексті НУШ Січень 2021 ЗЗСО № 3  

Відповідність ведення 

шкільної документації 

нормативним вимогам 

Жовтень 2021 ЗЗСО № 25  

31.2. - для спеціалістів 2 року роботи:   

Урок в контексте НУШ Січень 2021 ЗЗСО № 3  

Впровадження SТЕМ-освіти 

на уроках природничо-

математичного циклу 

Листопад 2021 ЗЗСО №143  

31.3. - для спеціалістів 3 року роботи   

Урок в контексті НУШ Січень 2021 ЗЗСО № 3  

Становлення професійної 

компетентності педагога-

початківця 

Грудень 2021 ЗЗСО № 139  

 

Тематика занять з керівниками ШМО та РМО 

 

№ 

з/п 

Теми занять Термін 

проведення 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1. Круглий стіл. «Обмін досвідом 

роботи». Основні підсумки  

методичної роботи в районі у 

2020/2021 навчальному році. 

Робота в групах. Планування 

роботи РМО на 

2021/2022навчальний рік 

Квітень 2021 Гнутова О.О., 

завідувач ЦОТ 

 

Методисти за 

посадовими 

обов’язками 

 

2 Підготовка до районних 

учнівських турнірів, олімпіад з 

Серпень 2021 

 

Гнутова О.О., 

методисти за 
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навчальних предметів та 

конкурсу-захисту робіт МАН 

(організаційні аспекти) 

посадовими 

обов’язками 

 

План роботи методиста з бібліотечних фондів шкільних підручників 

 

Організаційні заходи 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін  

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підготувати до КВНЗ «Харківська 

академія неперервної освіти» звіти 

про фактичні учнівські 

контингенти закладів загальної 

середньої освіти: 

■ за вивченням іноземних мов; 

■ з поглибленим вивченням 

предметів; 

■ українських, російських шкіл; 

■ проект прийому учнів у перші 

класи на 2021-2022 рік; 

■ проект прийому учнів у перші 

класи на 2022-2023 рік. 

 

Жовтень 2021 Ятленко І.В.  

2. Підготувати інформацію про стан 

забезпечення учнів 1-11 

підручниками до КВНЗ 

«Харківська академія неперервної 

освіти», Департаменту освіти ХМР 

Вересень 2021 Ятленко І.В.  

3. Організувати роботу закладів 

освіти району щодо участі у 

Всеукраїнському місячнику 

шкільних бібліотек 

Жовтень 

2021 
Заклади освіти, Ятленко 

І.В. 

 

4. Організувати роботу серед ЗЗСО 

щодо оформлення передплати 

педагогічних видань на 2022 роки 

(на І та ІІ півріччя). 

Травень 

2021 

Заклади освіти  Ятленко 

І.В. 

 

5. Оформити замовлення на 

друковані видання КВНЗ 

«Харківська академія неперервної 

освіти» 

За 
потребою 

Ятленко І.В.  

6. 

 

 

Продовжити роботу по веденню 

картотеки підручників у центрі 

освітніх технологій 

За мірою 

надходження 

Ятленко І.В.  

7. 

 

 

Організувати роботу методичного 

об’єднання бібліотекарів на 2021 

рік. 

серпень за 

окремим 

планом 

Ятленко І.В.  
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8. Організувати роботу творчої групи 

шкільних бібліотекарів району 

щодо створення онлайн бібліотек  

закладів загальної середньої освіти 

району в умовах дистанційного 

навчання 

За окремим 

планом 

Протягом 

2021 року 

Ятленко І.В.  

9 Забезпечити проведення 

індивідуальних консультацій для 

шкільних бібліотекарів щодо 

складання звітів, створення іміджу 

бібліотеки, вивчення 

інформаційних потреб 

користувачів. Проведення 

консультацій для педагогів району 

(щодо використання доступу до 

електронних підручників) 

Щотижня 

п’ятниця 

Ятленко І.В.  

10 Забезпечення підручниками  та 

навчально-методичною 

літературою  інклюзивні класи 

закладів загальної середньої освіти  

За мірою 
надходження  

Ятленко І.В.  

 

 Організаційна робота щодо створення і поповнення фондів підручників у закладах 

освіти району 

 

№ 

п/п 

Зміст роботи Термін  

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1.  Організаційно-методичний 

супровід перспективного 

замовлення підручників і 

навчальних посібників на 

2021/2022 навчальний рік 

Березень 2021 Ятленко І.В.  

2.  Контролювати облік навчальних 

книг та програмної художньої 

літератури, отриманої від 

видавництв «Ранок» та «Фоліо» у 

заклади освіти 

Протягом н.р. Ятленко І.В.  

3.  Здійснювати в міру необхідності 

перерозподіл підручників між 

школами району, міста, області 

вересень 2021 Ятленко І.В.  

4.  Організувати роботу в шкільних 

бібліотеках щодо списання 

підручників: 

-  за ветхістю; 

- згідно переліку діючих 

підручників («Інформаційний 

збірник Міністерства освіти і 

Січень, 

листопад 

2021 

Ятленко І.В.  
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науки»); 

-  загублених підручників 

5.  Контролювати списання 

художньої літератури у шкільних 

бібліотеках 

Протягом 

року 

Ятленко І.В.  

6.  Провести інвентаризацію 

бібліотечних фондів шкільних 

підручників на платформі ІТС 

«ДІСО» 

До 25.06. 2021 Заклади освіти, Ятленко 

І.В. 

 

7.  Контролювати проведення 

інвентаризації бібліотечних 

фондів художньої літератури у 

закладах освіти на платформі ІТС 

«ДІСО» 

За потребою Ятленко І.В.  

8.  Підготувати звіт про 

забезпеченість підручниками учнів 

закладів освіти району на 

наступний навчальний рік 

Грудень 
2021 

Заклади освіти , Ятленко 

І.В. 

 

9.  Підготувати інформацію до 

Департаменту освіти Харківської 

міської ради про надходження та 

забезпечення підручниками учнів 

закладів освіти 

Серпень - 
жовтень 2021 

Ятленко І.В.  

10.  Продовжити співпрацю з 

видавництвами «Ранок», 

«Основа», «Фоліо» 

Протягом 

року 

Ятленко І.В.  

11.  Приділити особливу увагу 

забезпеченню новими 

підручниками учнів 4-х, 8-х  

класів 

Протягом 

року 

Бібліотекарі закладів 

освіти, Ятленко І.В. 

 

 

Раціональне використання навчальної літератури і виховання дбайливого ставлення 

до неї 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін  

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1. 

 

 

 

Організувати роботу серед 

учнівських та педагогічних 

колективів закладів освіти щодо 

збереження навчальних книг 

Вересень 2021 Ятленко І.В. керівники 

закладів освіти 

 

2. Організувати проведення у 

закладах освіти району акції 

«Подаруй книгу шкільній 

бібліотеці» 

Жовтень 2021 Ятленко І.В., 

керівники, бібліотекарі 

ЗЗСО 

 

 

Організація роботи з кадрами 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін  

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

1. Закріпити за новопризначеними та Вересень 2021 Ятленко І.В.  
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молодими бібліотекарями 

наставників. 

2. Продовжити роботу опорних 

бібліотек у закладах освіти: 

- Шкільний бібліотечно-

інформаційний центр 

(Толмачова С.І., завідувач 

бібліотеки ЗЗСО № 156); 

- Форми проведення 

нетрадиційних книжкових 

виставок (Бородай Н.С., завідувач 

бібліотеки ЗЗСО № 122); 

- Створення учнівських проектів  

за допомогою шкільної бібліотеки 

(Світашова В.В., завідувач 

бібліотеки ЗЗСО № 167 ); 

Презентація інноваційних освітніх 

практик (Греченіна Т.І., завідувач 

бібліотеки ЗЗСО № 103) 

За окремим 

планом 

Ятленко І.В.  

3. Проводити семінари- практикуми: 

Створення онлайн бібліотеки в 

умовах дистанційного навчання 

 

Березень 2021 

 

ЗЗСО №167 

 

4. Провести огляд творчої 

майстерності бібліотекарів 

Березень 2021 Керівники закладів 

освіти 

 

5. Підготувати і провести 

інструктивні наради з 

бібліотекарями: 

- про планування роботи 

бібліотеки на 2021 рік; 

- проведення огляду творчої 

майстерності шкільних 

бібліотекарів 

заповнення форм обліку 

підручників на платформі ІТС 

«ДІСО» 

Замовлення нових підручників на 

сайті «Курс. Школа». 

 

 

Січень 2021 

Березень 2021 

Червень 2021 

Грудень 2021 

 

Ятленко І.В. 

 

 

6. Організувати роботу щодо 

оформлення паспорту шкільної 

бібліотеки 

до 25.09. 2021 Ятленко І.В.  

 

Робота з обдарованими учнями 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка 

про викон. 

1 2 3 4 5 

1 Виявлення обдарованих дітей і створення умов для їх розвитку 

1.1. Оновити Банк даних 

«Обдарованість» 

Травень-

жовтень 

Гелла Т.П.  
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2021 

1.2. Здійснювати співпрацю з ЗВО з 

питань роботи з обдарованими 

дітьми 

Січень-

грудень 

2021 

Гелла Т.П.  

1.3. Оновлювати інформації на сайті УО 

про досягнення учнів району 

Січень-

грудень 

2021 

Гелла Т.П., методисти 

за посадовими 

обов’язками 

 

1.4. Виявляти та підтримувати 

обдарованих дітей, які належать до 

соціально незахищених категорій  

Січень-

грудень 

2021 

Тараненко Н.М.  

1.5. Проводити роботу щодо виявлення, 

підтримки та супроводу 

обдарованих дітей серед дітей з 

обмеженими можливостями та 

особливими потребами 

Січень-

грудень 

2021 

Тараненко Н.М.  

1.7. Здійснювати консультації для учнів 

та батьків учнів з проблем розвитку 

здібностей 

Січень-

грудень 

2021 

Тараненко Н.М.  

2.  Організувати та провести районні етапи:   

2.1. Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів, 

забезпечити участь школярів у ІІІ 

етапі 

Лютий -

Жовтень,  

2021 

Методисти за 

посадовими 

обов’язками 

 

2.2. Конкурсу-захисту  науково-

дослідницьких робіт МАН, 

забезпечити участь школярів у ІІ 

(обласному) етапі 

Листопад - 

Грудень 

2021,  

та за пла-

ном ДНіО 

ХОДА 

Макєєв С.П. та 

методисти за 

посадовими 

обов’язками 

 

3. Організувати і провести учнівські конкурси та турніри 

3.1. Учень року Січень –

лютий 2021 

Гелла Т.П.  

3.2. Юних фізиків За 

календарем 

Департамен

ту освіти 

Харківської 

міської ради 

Гелла Т.П.  

3.3. Юних хіміків, юних біологів Ковшик М.С.  

3.4. Юних математиків Гелла Т.П.  

3.5. Юних винахідників та 

раціоналізаторів  

Гелла Т.П.  

3.6. Юних істориків Гнутова О.О.  

3.7. Юних географів Макєєв С.П.  

3.8. Юних економістів Макєєв С.П.  

3.9. Юних правознавців Гнутова О.О.  

3.10  «Що? Де? Коли?» Макєєв С.П.  

3.11 Юних інформатиків для учнів 9-11 

класів ЗЗСО 

Гелла Т.П.  

3.12 З основ інформатики для учнів 5-7 

класів 

Гелла Т.П.  

3.14 Юних журналістів Макєєв С.П.  

3.15 Олімпіада для випускників школи І 

ступеня «Путівка в науку» 

Лопіна О.М.  
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3.16 З української мови ім. П.Яцика Ятленко І.В.  

3.17 Конкурс учнівської творчості Ятленко І.В.  

3.18 Заходи, присвячені Дню захисника 

України 

Жовтень  

2021 

Поздняков В.А.  

3.19 Фестиваль дружин юних пожежних Березень 

2021 

Макєєв С.П.  

3.20 Конкурс ораторського  мистецтва Жовтень 

2021 

Ятленко І.В.  

4. Забезпечити участь школярів району у міських та обласних заходах:  

4.1 Огляд - конкурс дружин юних 

пожежних 

Квітень 

2021 

Макєєв С.П.  

4.2 Обласні змагання з пожежно-

прикладного спорту 

Квітень 

2021 

Поздняков В.А.  

5. Організувати участь учнів району у спортивних змаганнях з 

5.1. - легкої атлетики      За графіком 

міських та 

обласних  

спортивних 

змагань 

Поздняков В.А.  

5.2. -міні-футболу  

5.3. - баскетболу  

5.4. - шкіряний м’яч  

5.5. - старти надій   

5.6. - легкоатлетичне чотириборство  

5.7. Конкурс команд з пожежно-

прикладного спорту 

Квітень 

2021 

 

5.8 Спортивні шкільні ліги За графіком 

міських 

спортивних 

змагань 
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ПЛАН РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ МОСКОВСЬКОГО РАЙОНУ 

 

ВСТУП 

Психологічна служба Московського району м. Харкова діє відповідно до статті 76 

Закону України «Про освіту»; Декларації прав людини; Етичного кодексу 

психолога;Положень про психологічну службу системи освіти України, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 № 509 (зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 31.07.2018 № 885/32337),про районний Центр практичної 

психології та соціальної роботи;наказів Міністерства освіти і науки України від 20.04.2001 

№ 330 «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного 

інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки 

України»; листів Міністерства освіти і науки України від 27.07.2020 №22.1/10-1495 «Про 

пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н.р.», від 

24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у 

системі освіти України»; керівних, нормативних і методичних матеріалів Міністерства 

освіти і науки України, обласних, міських ланок. 

Психологічна служба бере участь у реалізації Державної соціальної програми 

забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, 

Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН 

про права дитини» на період до 2021 року», Концепції розвитку інклюзивної освіти, 

Всеукраїнської інформаційно-просвітної протиалкогольної програми для дітей та 

учнівської молоді «Сімейна розмова», обласного програмно-цільового проекту «Шкільна 

медіація» тощо. 

І. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА 

 

Пріоритетними напрямками роботи психологічної служби Московського району 

м. Харкова у 2020 році були: 

 Адаптаціядо освітнього процесу новоприбулих дітей, учнів 1-х, 5-х та 10-х 

класів. 

 Психологічний супровід психофізичного розвитку дітей дошкільного віку. 

 Психологічний супровід підготовки дітей до шкільного навчання. 

 Психологічний супровід розвитку емоційної сфери. 

 Формування сприятливого психологічного клімату та конструктивних 

взаємовідносин в дитячих колективах 

 Регулювання міжособистісних стосунків учасників освітнього процесу: 

профілактика насильства в сім’ї та закладі освіти; попередження булінгу; 

попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків; протидія торгівлі людьми. 

 Психологічний та соціально-педагогічний супровід обдарованих учнів. 

 Професійне самовизначення учнів закладу освіти. 

 Формування основ здорового способу життя 

 Профілактика бездоглядності та правопорушень учнів девіантної поведінки (облік 

ВШО) та дітей, що опинилися у СЖО. 

 Психологічний супровід та соціально-педагогічний патронаж дітей пільгового 

контингенту (категорій «С» та «ПБП»), дітей ВПО. 

 Психологічний супровід дітей, які мають труднощі в навчанні та дітей з ООП 

(інклюзивне навчання). 

 Психологічна підтримка педагогічних працівників, профілактика 

професійного вигорання 
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 Організаційно-методична та аналітична робота 

Методист центру освітніх технологій з психологічної служби забезпечує 

професійне вдосконалення та підвищення кваліфікації практичних психологів згідно 

рекомендацій обласного Центру практичної психології, соціальної роботи та здорового 

способу життя, постійно діючих семінарів КВНЗ «Харківської академії неперервної 

освіти», допомагає практичним психологам та соціальним педагогам у плануванні роботи, 

виявлення проблем співпраці з педагогічними та учнівськими колективами, шляхів їх 

усунення.  

Співпрацю за єдиними напрямками діяльності, які охоплюють всіх учасників 

освітнього процесу вважаємо особливістю психологічної служби району.  

На кінець 2019/2020 навчального року в системі освіти району налічувалось 38 

закладів дошкільної освіти, 35 закладів загальної середньої освіти, 4 заклади позашкільної 

освіти; в психологічній службі системи освіти працювало 94 осіб: 

практичних психологів ЗДО – 35 осіб, 

практичних психологів ЗЗСО – 33 особи,  

практичних психологів ЗПО – 2 особа,  

соціальних педагогів ЗЗСО – 24 осіб. 

Це складає 68,6% соціальних педагогів та 93,3% практичних психологів від 

потреби. 

Таблиця 1 

Кількісний склад фахівців психологічної служби району 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Кваліфікаційна категорія 

Якісний склад 

практичних психологів, 

соціальних педагогів у 

2020 році 

Склад 

практичних 

психологів, 

соціальних 

педагогів у 

відсотковому 

відношенні 

1.  «спеціаліст» 50 52,1% 

2.  «спеціаліст 2 категорії» 12 12,5% 

3.  «спеціаліст 1 категорії» 19 19,8% 

4.  «спеціаліст вищої категорії»  15 15,6% 

6 фахівців психологічної служби мають педагогічні звання, так: 1 методист – 

«Вчитель-методист», 5 практичних психолога – «Практичний психолог-методист». 

На закінчення 2019/2020 навчального року спостерігається збільшення 

наповненості кадрами психологічної служби у районі (2019/2020 – 85,5% 2018/2019 – 

79,1%; 2017/2018 – 72,3%; 2016/2017 – 68,8%). 

У 2020 році практичні психологи продовжували працювати над проблемою, 

спрямованою на психологічне забезпечення сприянню переорієнтації процесу навчання на 

розвиток компетентностей всіх учасників освітнього процесу. Важливим напрямком 

роботи, спрямованої на підвищення психологічної культури педагогічних працівників, є 

організація та проведення постійно діючих семінарів різних категорій фахівців. Протягом 

року проведено по 2 науково-практичних семінари для кожної категорії працівників 

психологічної служби. 

1. Семінари практичних психологів та соціальних педагогів ЗЗСО та ЗПО: 

а) «Кейс здоров’язберігаючих технологій в освітньому процесі» (Коваленко Л.Ю., 

практичний психолог ХДЮКМ; Ольховська М.В., соціальний педагог ЗЗСО № 58); 

б) «Профілактика професійного вигорання педагога шляхом формування позитивного 

мислення»(ЗЗСО № 144: Рульова Т.В., практичний психолог; Заруба Д.В., соціальний 

педагог). 
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2. Семінари практичних психологів ЗДО: 

а) «Агресивна поведінка дітей дошкільного віку: причини, шляхи подолання» 

(Толдіна Ю.В., практичний психолог ЗДО № 70); 

б)  «Розвиток сенсорики та дрібної моторики у дітей з особливими освітніми 

потребами» (Симоненко А.О., практичний психолог ЗДО№ 33). 

На засіданнях методичних об’єднань творчі групи презентували свої наробки за 

обраними темами: 

 практичні психологи закладів дошкільної освіти розглядали питання щодо 

психологічного супроводу дитини з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності та 

системного підходу до роботи над науково-методичною проблемою фахівця 

психологічної служби закладу освіти; 

 практичні психологи закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

цікавились питаннями: профілактична діяльність практичного психолога у закладах 

загальної середньої та позашкільної освіти та системний підхід до роботи над науково-

методичною проблемою фахівця психологічної служби закладу освіти; 

 соціальні педагоги – профілактична діяльність практичного психолога у закладах 

загальної середньої та позашкільної освіти та системний підхід до роботи над науково-

методичною проблемою фахівця психологічної служби закладу освіти. 

За результатами атестації 2020 року підвищено кваліфікаційний рівень:  

 8 практичним психологам: Кочетова О.М. (ЗЗСО № 43) підтверджено відповідність 

вищої категорії; Тягло О.С. (ЗЗСО № 42) присвоєно І категорію;Богомаз П.В. (ЗЗСО 

№ 56), Погребнюк О.Ф. (ЗЗСО № 123), Лотник О.І. (ЗЗСО № 124), Дубініній Л.І. (ЗЗСО 

№ 143), Юрченко О.Ю. (ЦПО «Мрія»), Сергієнко О.В. (ЗДО № 198) присвоєно ІІ 

категорію; 

 1 соціальний педагог: Мовчан Т.С. (ЗЗСО № 123) присвоєно І категорію. 

Результативність процесу підвищення кваліфікації практичних психологів та 

соціальних педагогів знайшла відображення на творчій майстерні за темою «І творчість, і 

праця, і успіх», де було проведено презентацію творчого досвіду тих, хто атестувався у 

2020 році: 

1. Кочетова О.М. – «Психологічний супровід підготовки до публічних виступів, 

конкурсів, змагань (МАН, учень року, вчитель року)»; 

2. Тягло О.С. – «Розвиток емоційного інтелекту як один із засобів вирішення 

конфліктів»; 

3. Погребнюк О.Ф. – «Особливості адаптації учнів молодшого шкільного віку до умов 

навчання в Новій українській школі»; 

4. Богомаз П.В. – «Організація психологічної підтримки та супроводу внутрішньо 

переміщених осіб»; 

5. Лотник О.І. – «Психологічний супровід учнів з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивного навчання»; 

6. Дубініна Л.І.– «Профілактика булінгу в закладі освіти»; 

7. Сергієнко О.В. – «Розвиток здібностей у дітей 5 – 6 років з проявами обдарованості»; 

8. Мовчан Т.С. – «Особливості адаптації учнів молодшого шкільного віку до умов 

навчання в Новій українській школі». 

9. Юрченко О.Ю. – «Психологічний супровід обдарованих здобувачів освіти в 

позашкільному закладі». 

З метою підвищення професійного рівня працівників психологічної служби у 2020 

році продовжено роботу Школи молодого спеціаліста психологічної служби, діяльність 

якої спрямована на допомогу молодим спеціалістам в організації практичної діяльності та 

веденні нормативно-правової документації. Найбільш досвідченими практичними 

психологами та соціальними педагогами району проведені заняття за темами, 
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актуальними для цієї категорії працівників: нормативна документація практичного 

психолога та соціального педагога закладу освіти (ЗЗСО № 156: Вомішеску К.І., 

практичний психолог; Бандура І.О., соціальний педагог); психофізичний розвиток дітей 

дошкільного віку відповідно до вікової періодизації (Суровцева Т.В., практичний 

психолог ЗДО № 367); Булінг – як порочне явище суспільства (ЗЗСО№ 143: Дубініна Л.І., 

практичний психолог; Хитрухіна О.Г., соціальний педагог); діагностика та корекція 

емоційного розвитку дітей 4-5 років (Шевченко С.І., практичний психолог ЗДО № 363); 

психологічний супровід дітей з особливими освітніми потребами в умовах Нової 

української школи (ЗЗСО № 111: Макаревич М.Ю., практичний психолог; Салимовська 

С.В., соціальний педагог). 

Протягом року для фахівців, які працюють перший рік, проводились групові 

консультації за напрямами діяльності практичних психологів та соціальних педагогів. 

У 2019/2020 навчальному році заходи проводилисьof-lineтаon-lineна платформі 

ZOOM. 

Практичними психологами та соціальними педагогами району щорічно 

проводиться підготовка учнів до захисту учнівських робіт психологічного, соціологічного 

та педагогічного напрямку у Малої академії наук. На ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Харківського 

територіального відділення Малої академії наук України на відділення: 

а) «Філософії та суспільствознавства» представлені роботи: 

1)  на секцію «Педагогіка», яка посіла ІІІ місце, учениці11 класу ЗЗСО № 144 

Дяченко Ангеліни; 

2) у секцію «Соціологія» – ІІ місце, учня 11 класу ЗЗСО № 142 Кваші Павла. 

б) «Біологія та хімія» в секції «Психологія» –ІІІ місце, учениці 10 класу ЗЗСО 

№ 64ТхиєуМіньАнь. 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 31.05.2018 № 555 

«Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс авторських програм 

практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»,від 

02.08.2019 № 1052 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм 

практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації 

«Корекційно-розвиткові програми», Департаменту науки і освіти Харківської обласної 

державної адміністрації від 24.09.2019 № 231 «Про проведення ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові 

технології у новій школі» у номінації «Корекційно-розвиткові програми»», Управління 

освіти адміністрації Московського району Харківської міської ради від 10.10.2019 № 153 

«Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних 

психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі» у номінації 

«Корекційно-розвиткові програми»» та з метою підвищення професійного рівня і 

розвитку творчого потенціалу фахівців психологічної служби у системі освіти України 

був проведений конкурс у 2019/2020 навчальному році. 6 практичних психолога (ЗДО 

№№ 80, 292, 366, ЗЗСО №№ 97, 139, 140) та 1 соціальний педагог (ЗЗСО № 58) подали 

свої програми для участі у конкурсі. Програми Сушко В.В., практичного психолога ЗЗСО 

№ 140, «Формування довільності та зосередженості» та Ольховської М.В., соціального 

педагога ЗЗСО № 58, «Мої комунікативні здібності та взаємостосунки в класі» посіли ІІІ 

та ІІ місце відповідно у ІІ (обласному) етапі конкурсу. 

Одним із пріоритетних напрямків освітньої діяльності в Московському районі є 

формування в учнів мотивації здорового способу життя. Мета діяльності психологічної 

служби району: формування в учнів орієнтації на психологічне або інтегральне здоров'я, 

на здоровий спосіб життя та профілактику залежної поведінки (тютюнопаління, вживання 

алкоголю, наркотичних та токсичних речовин), ВІЛ/СНІДу серед неповнолітніх.  
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Найбільш ефективними є активні (тренінгові) форми просвітницької 

профілактичної роботи, які проводяться спеціалістами психологічної служби району за 

програмами: 

 «Захисти себе від ВІЛ»/«Школа проти СНІДУ» – ЗЗСО№№ 43, 56, 58, 84, 

124, 128, 138, 140, 141; 

 «Сімейна розмова» – ЗЗСО№№ 43,64, 122, ХДЮКМ.  

Окрім цього, в 42 закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 

впроваджувався проект "Попередження сексуального насильства та сексуальної 

експлуатації дітей у країнах Центральної та східної Європи" за програмою "Навчіть 

дитину захищатись" (охоплено 5668 здобувачів освіти), в 20 закладах загальної середньої 

освіти – виховна програма з профілактики торгівлі людьми "Особиста гідність. Безпека 

життя. Громадська позиція" (охоплено 6754 здобувачів освіти). 

Крім того, події останніх років, які відбуваються в Україні, вкрай складна 

соціально-політична ситуація у суспільстві показали необхідність соціально-

психологічного захисту і психологічної допомоги як дітям і окремим людям, так і цілим 

соціальним групам. Психологічна служба району надає психологічну і соціально-

педагогічну допомогу постраждалим, переселеним, біженцям, членам їх сімей і родичам 

загиблих в ході АТО. 

Окрім цього, починаючи з березня 2020 практичні психологи та соціальні педагоги 

закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти здійснюють підтримку в 

умовах пандемії. 

ІІ. ЦІЛЕПОКЛАДАЮЧА ЧАСТИНА 

  

Мета:сприяння створенню умов для соціального та інтелектуального розвитку 

здобувачів освіти, охорони психічного здоров’я, надання психологічної та соціально-

педагогічної підтримки всім учасникам освітнього процесу відповідно до цілей та завдань 

системи освіти. 

 

Основні завдання: 

 збереження та зміцнення психічного та соціального здоров’я, сприяння 

особистісному, інтелектуальному, фізичному і соціальному розвитку здобувачів освіти 

шляхом доповнення сучасних методів навчання та виховання ефективними психолого-

педагогічними технологіями; 

 сприяння забезпеченню психологічної безпеки, надання психологічної і соціально-

педагогічної допомоги всім учасникам освітнього процесу. 

 

Задачі: 

 надання навчально-методичної, інформаційної, консультативної та експертної 

підтримки працівникам психологічної служби; 

 здійснення та організація науково-дослідних, дослідно-експериментальних, 

практичних досліджень за пріоритетними напрямами діяльності психологічної 

служби; 

 організація діяльність методичних об’єднань практичних психологів і соціальних 

педагогів; 

 впровадження досягнень психологічної і соціально-педагогічної науки та 

кращого досвіду у практичну діяльність працівників психологічної служби; 

 брати участь в організації підвищення кваліфікації та розвитку професійної 

компетентності працівників психологічної служби; оцінюванні, прогнозуванні та 

формуванні освітньої політики. 
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Проблема, над якою працює методист центру освітніх технологій з психологічної 

служби: психологічне забезпечення освітнього процесу та організації соціально-

педагогічного патронажу у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти. 

ІІІ. ЗМІСТОВА ЧАСТИНА 

№ 

п/п 
ЗМІСТ 

Термін 

виконання 
Відповідальний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Організація діяльності практичних психологів та соціальних педагогів закладів 

освіти 

1.1.  Засідання секцій практичних 

психологів та соціальних педагогів 

за темою «Про підсумки роботи 

психологічної служби, розгляд 

найважливіших питань на новий 

навчальний рік». 

Серпень Тараненко Н.М. 

 

1.2.  Відвідування кабінетів 

практичних психологів та 

соціальних педагогів щодо 

визначення готовності до роботи 

згідно нормативів. 

Під час 

огляду-

конкурсу 

ЗЗСО, ЗПО, 

ЗДО 

Тараненко Н.М. 

 

1.3.  Групові та індивідуальні 

консультації для практичних 

психологів та соціальних педагогів 

за напрямами: 

 Адаптація до освітнього процесу 

новоприбулих дітей, учнів 1-х, 5-х 

та 10-х класів. 

 Психологічний супровід 

психофізичного розвитку дітей 

дошкільного віку. 

 Психологічний супровід 

підготовки дітей до шкільного 

навчання. 

 Психологічний супровід 

розвитку емоційної сфери. 

 Формування сприятливого 

психологічного клімату та 

конструктивних взаємовідносин в 

дитячих колективах 

 Регулювання міжособистісних 

стосунків учасників освітнього 

процесу: профілактика насильства 

в сім’ї та закладі освіти; 

попередження булінгу; 

попередження суїцидальної 

поведінки дітей та підлітків; 

протидія торгівлі людьми. 

 Психологічний та соціально-

педагогічний супровід 

Вересень-

Травень 
Тараненко Н.М. 
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обдарованих учнів. 

 Професійне самовизначення 

учнів закладу освіти. 

 Формування основ здорового 

способу життя 

 Профілактика бездоглядності та 

правопорушень учнів девіантної 

поведінки (облік ВШО) та дітей, 

що опинилися у СЖО. 

 Психологічний супровід та 

соціально-педагогічний патронаж 

дітей пільгового контингенту 

(категорій «С» та «ПБП»), дітей 

ВПО. 

 Психологічний супровід дітей, 

які мають труднощі в навчанні та 

дітей з ООП (інклюзивне 

навчання). 

 Психологічна підтримка 

педагогічних працівників, 

профілактика професійного 

вигорання 

 Організаційно-методична та 

аналітична робота 

2. Удосконалення професійної майстерності практичних психологів та соціальних 

педагогів закладів освіти 

2.1.  Семінари: 

Практичних психологів ЗДО: 

 Розвиток позитивного 

мислення педагогічних 

працівників (квест). 

Лютий 
Зінов’єва О.О., ЗДО 

№ 115 

 

 Психологічні аспекти 

формування комунікативної 

компетентності у дітей старшого 

дошкільного віку. 

Жовтень 
Ящеріцина І.О., 

ЗДО № 112 

 

Практичних психологів та 

соціальних педагогів ЗЗСО та 

ЗПО: 

 Розвиток творчих 

здібностей педагогів як 

профілактика емоційного 

вигорання. 

Квітень 

Бутко О.О., 

Кінаш І.А., 

ЗЗСО № 139 

 

 Тимбілдінг як складова 

успішної реалізації концепції 

НУШ. 

Листопад 

Внукова С.А., 

Сафонова К.Ю., 

ЗЗСО № 141 
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2.2.  Засідання методичних об’єднань: 

Практичних психологів ЗДО: 

 Розвиток емоційного 

інтелекту дітей дошкільного віку, 

як запорука успішної соціалізації. 

Січень 

Мурзіна К.В., 

ЗДО № 366 

керівник МО 

 

 Організація змішаної та 

дистанційної форми роботи 

практичного психолога закладу 

дошкільної освіти. 

Листопад 

 

Практичних психологів ЗЗСО та 

ЗПО: 

 Організація змішаної та 

дистанційної форми роботи 

практичного психолога закладу 

загальної середньої та 

позашкільної освіти. 

Квітень 
ТовстікІ.В., 

ЗЗСО № 122 

керівник МО 

 

 Підвищення стресостійкості 

та подолання тривожності 

педагогічних працівників. 

Грудень 

 

Соціальних педагогів ЗЗСО: 

 Взаємодія школи і сім’ї як 

одна з найважливіших складових 

формування особистості. 

Березень 
Дмитренко Н.М., 

ЗЗСО№ 43 

керівник МО 

 

 Організація змішаної та 

дистанційної форми роботи 

соціального педагога. 

Жовтень 

 

2.3.  Організаційно-методична робота: 

 інформативна та 

консультативна робота; 

 експертна підтримка 

працівникам психологічної 

служби. 

Вересень-

Травень 
Тараненко Н.М. 

 

2.4.  Аналіз результативності процесу 

підвищення кваліфікації 

практичних психологів та 

соціальних педагогів на курсах. 

Вересень-

Травень 
Тараненко Н.М. 

 

2.5.  Сприяти створенню авторських 

програм та роботи за ними: 

 факультативів; 

 спецкурсів; 

 гуртків; 

 корекційно-розвиткових 

занять; 

 розвивальних занять; 

 профілактичних занять; 

 просвітницьких занять. 

Вересень-

Травень 
Тараненко Н.М. 

 

2.6.  Залучати практичних психологів 

та соціальних педагогів до участі у 

За планом 

ДО та 
Тараненко Н.М. 
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заходах та спецкурсах, які 

організовує Департамент освіти 

Харківської міської ради та КВНЗ 

«Харківська академія неперервної 

освіти». 

КВНЗ 

«ХАНО» 

3. Організація роботи щодо забезпечення професійного вдосконалення та 

підвищення кваліфікації молодих спеціалістів психологічної служби району 

3.1.  Організація участі практичних 

психологів та соціальних педагогів 

у міських та обласних заходах 

(семінарах, конференціях). 

За планом 

КВНЗ 

«ХАНО» та 

ДО 

Тараненко Н.М. 

 

3.2.  Засідання районної школи 

молодого спеціаліста: 

 Нормативна документація 

практичного психолога та 

соціального педагога закладу 

освіти. 

Вересень Тараненко Н.М. 

 

Практичних психологів та 

соціальних педагогів ЗЗСО та 

ЗПО: 

 Профорієнтаційна робота 

як вагома складова діяльності 

психологічної служби ЗЗСО. 

Лютий 

Поросна А.Ю., 

Соболь С.М.,  

ЗЗСО № 142 

 

 Формування відчуття щастя 

у підлітків я запорука збереження 

психологічного здоров’я. 

Грудень 

Шаповалова О.С., 

Соляник Ю.М., 

ЗЗСО № 167 

 

Практичних психологів ЗДО: 

 Особливості розвитку 

емоційного інтелекту дітей з 

затримкою мовлення. 

Березень 
Чеберя Л.М.,  

ЗДО № 124 

 

 Адаптація дітей 

дошкільного віку до сучасного 

соціального простору. 

Листопад 
АптерМ.О., 

ЗДО № 55 

 

3.3.  Проведення І (районного) етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

авторських програм практичних 

психологів і соціальних педагогів 

«Нові технології у новій школі» 

Листопад Тараненко Н.М. 

 

4. Навчально-методична допомога педагогічним та керівним кадрам освіти 

4.1.  Методичне супроводження та 

участь у роботі постійно діючих 

семінарів-практикумів: 

 керівники закладів освіти; 

 педагогічних кадрів; 

 Школи керівних кадрів. 

За планом 

методичної 

роботи ЦОТ 

Тараненко Н.М. 

 

4.2.  Психологічний та соціально-

педагогічний супровід районних 

заходів з педагогічними кадрами. 

Вересень-

Травень 

Практичні психологи 

та соціальні педагоги 

ЗДО, ЗЗСО та ЗПО 

 

4.3.  Надання методичної допомоги Вересень- Тараненко Н.М.  
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учасникам професійних конкурсів. Травень 

4.4.  Організація роботи практичних 

психологів та соціальних педагогів 

щодо підготовки учнів до захисту 

науково-дослідних робіт МАН. 

Вересень-

Травень 
Тараненко Н.М. 

 

5. Організація діяльності практичних психологів та соціальних педагогів закладів 

освіти в атестаційний період 

5.1.  Підготовка матеріалів до 

атестаційної комісії: 

 вивчення самооцінки 

особистості шкільного 

психолога та соціального 

педагога; 

 оцінювання ефективності 

діяльності психологічної 

служби; 

 кваліфікаційна співбесіда з 

практичним психологом та 

соціальним педагогом; 

 підготовка до творчої 

майстерні щодо обміну 

досвідом фахівців 

психологічної служби, які 

атестуються. 

Вересень-

Травень 
Тараненко Н.М. 

 

5.2.  Складання атестаційних 

характеристик, експертного 

заключення щодо оцінки 

діяльності практичного психолога 

та соціального педагога. 

Березень Тараненко Н.М. 

 

5.3.  Творча майстерня «І творчість, і 

праця, і успіх» (обмін досвідом 

фахівців психологічної служби, які 

атестуються). 

Лютий Тараненко Н.М. 

 

6. Аналітична та дослідницька діяльність 

6.1.  Аналіз планування практичних 

психологів та соціальних педагогів 

закладів дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти 

 

Травень-

червень 

Тараненко Н.М. 

 

6.2.  Оновити відомості про 

практичних психологів та 

соціальних педагогів (за віком, 

фахом, педагогічним 

(психологічним) стажем, 

кваліфікаційною категорією, 

курсовою підготовкою, 

нагородами тощо). 

до 

01.06.2021, 

до 

01.10.2021 

Тараненко Н.М. 

 

6.3.  Складання звітів: статистичного та 

аналітичного для ЦПП, СР та ЗСЖ 

КВНЗ «ХАНО». 
Вересень-

Травень 
Тараненко Н.М. 

 

6.4.  Експертиза нових психологічних  



64 

 

методів, методик та розробки 

нового інструментарію для 

практичних психологів та 

соціальних педагогів. 

6.5.  Підготовка нормативно-правової 

інформації до ЗДО, ЗЗСО та ЗПО, 

які отримано з ЦПП, СР та ЗСЖ 

КВНЗ «ХАНО», ДО. 

 

6.6.  Надання інформації за запитом 

ЦПП і СР КВНЗ «ХАНО», НМПЦ. 
Тараненко Н.М. 

 

6.7.  Координація та впровадження 

профілактичних програм. 
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Додаток А 

Циклограма діяльності ЦПП та СР щодо проведення заходів 

з практичними психологами та соціальними педагогами у день для методичної 

роботи (вівторок) 

 

№ 

з/п 

Дата 

 

 

 

Заходи 

Січень Лютий Березень Квітень Вересень Жовтень 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

5 
1

2 

1

9 

2

6 
2 9 

1

6 

2

3 
2 9 

1

6 

2

3 

3

0 
6 

1

3 

2

0 

2

7 
7 14 

2

1 

2

8 
5 

1

2 

1

9 

1. Семінари:                         

1.1

. 

Практичних 

психологів 

та 

соціальних 

педагогів 

ЗЗСО 

               +         

1.2

. 

Практичних 

психологів 

ЗДО 
      +                 + 

2. Методичні 

об’єднання 
       

Т

М 
                

2.1

. 

Практичних 

психологів 

ЗЗСО та 

ЗПО 

                +        

2.2

. 

Соціальні 

педагоги 
           +             

2.3

. 

Практичні 

психологи 

ЗДО 
   +                     

3. Школа 

молодого 

спеціаліста 

                        

3.1

. 

Засідання 

ЗЗСО 
     +             +      

3.2

. 

Засідання 

ЗДО 
         +         +      

 

 Семінари – 3 вівторок; 

 Методичні об’єднання – 4 вівторок; 

 Школа молодого спеціаліста – 2 вівторок. 
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РОЗДІЛ 6. Реалізація державних, регіональних та міських програм у галузі освіти 

Міські програми 

Державні та регіональні програми 

№ 
Назва 

програми 

Термін 

подання 

інформації до 

Управління 

освіти 

Призначення 

звітності  

Відповідальн

ий в 

Управлінні 

освіти  

Термін 

подання 

інформації до 

ДО ХМР 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Інформація про 

виконання 

розпорядження 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

27.11.2019 № 

1335-р «Про 

затвердження 

Плану заходів з 

реалізації 

Національної 

стратегії 

реформування 

системи юстиції 

щодо дітей на 

період до 2023 

року» 

Описовий звіт  До 10.03.2021  

До 10.06.2021  

До 10.09.2021  

До 10.12.2021 

Гринько Г.І. До 15.03.2021  

До 15.06.2021  

До 20.09.2021  

До 15.12.2021  

 

2. Інформація про 

виконання 

постанови 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

30.05.2018 № 

453 «Про 

затвердження 

Державної 

соціальної 

програми 

«Національний 

план дій щодо 

реалізації 

Конвенції ООН 

про права 

дитини» на 

період до 2021 

року» 

До 20.11.2021 Описовий звіт Гринько Г.І. До 25.11.2021  

3. Інформація про 

виконання 

постанови 

Кабінету 

До 10.06.2021 

До 10.12.2021 

Описовий звіт Гринько Г.І. До 15.06.2021 

До 15.12.2021 
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Міністрів 

України від 

24.02.2016 № 

111 «Про 

затвердження 

Державної 

соціальної 

програми 

протидії торгівлі 

людьми на 

період до 2020 

року» та плану 

заходів 

Міністерства 

освіти і науки 

України щодо 

протидії торгівлі 

людьми на 

період до 2020 

року. 

4. Інформація про 

виконання 

постанови 

Кабінету 

Міністрів 

України від 

11.04.2018 № 

273 «Про 

затвердження 

Державної 

соціальної 

програми 

забезпечення 

рівних прав та 

можливостей 

жінок і чоловіків 

на період до 

2021 року» 

До 10.06.2021 

До 10.12.2021 

Описовий звіт 

Гринько Г.І. 

До 15.06.2021 

До 15.12.2021 

 

6. Інформацію про 

виконання наказу 

МОН України від 

22.12.2018 № 

1437 «Про 

затвердження 

плану заходів з 

реалізації 

Стратегії 

державної 

політики з питань 

здорового та 

До 10.12.2021 Описовий звіт Гринько Г.І. 

 

До 22.12.2021  
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активного 

довголіття 

населення на 

період до 2022 

року»  

 

 

 

РОЗДІЛ 7. Заходи Управління освіти на виконання «Комплексної програми 

розвитку освіти м. Харкова на 2018-2022 роки» 

1.1 Моніторингові дослідження якості освіти 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

 

Відмітка про 

виконання  

1. Організаційно-методичний супровід проведення моніторингових досліджень 

1.1.  
Супровід організації та проведення 

моніторингових процедур в районі 
Постійно 

Максименкова 

В.М. 

 

1.2. 
Координація міжнародного дослідження 

якості освіти РІSА у Московському районі 
Постійно 

 

2. Підвищення рівня професійної компетенції управлінців та педагогічних працівників 

2.1. 
Відвідування науково-практичних 

семінарів з проведення моніторингових 

досліджень 

Згідно плану 
проведення 

Максименкова 

В.М. 

 

2.2. 
Проведення консультацій з питань 

моніторингових досліджень якості освіти 

для заступників директорів шкіл 

За потребою 
 

3. Проведення моніторингових досліджень 

3.1. 
Моніторинг результативності участі учнів 

в турнірах та інших міських 

інтелектуальних змаганнях 

Травень- 

червень 

Гелла Т.П., 

заступники 

директорів ЗЗСО 

з НВР, 

Кустовська Г.М. 

 

3.2. 
Моніторинг результатів участі 

випускників закладів загальної середньої 

освіти району у ЗНО 

Червень- 

листопад 

 

4. Інформаційно-аналітичне забезпечення реалізації Програми 

4.1. 

Розміщення інформації про підсумки 

реалізації завдань моніторингу якості 

освіти на офіційному сайті Управління 

освіти 

Постійно Гелла Т.П.,  

 

4.2. 

Підготувати інформацію для розміщення 

на офіційному сайті управління освіти: 

 Моніторинг якості освіти: ІІІ-IV етап 

Всеукраїнських учнівських олімпіад,  

 ІІ-ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України,  

 Підсумки участі учнів закладів освіти 

району в інтелектуальних змаганнях та 

виховних захордах; 

 Моніторинг якості освіти: результати 

 

 

ІІІ квартал 

 

 

 

 

ІV квартал 

 

 

 

 

 

Ковшик М.С. 

 

 

Макєєв С.П. 

 

Гелла Т.П., 

методист 

 

Кустовська Г.М. 
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участі випускників ЗЗСО району у 

ЗНО 

ІV квартал Гелла Г.П. 

 

7.2. Інформаційні та комунікаційні технології в освіті 

 

№ 

з.п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Відповідальний Відмітка про 

виконання 

Комп’ютеризація навчально-виховного процесу  

1.  Проведення моніторингу стану інформатизації 

закладів освіти 

району 

Упродовж 

року 

Михайленко 

О.С. 

 

2.  Модернізація приміщень кабінетів 

інформатики та інформаційно-комунікаційних 

технологій та приведення їх у відповідність до 

діючих вимог Державних санітарних правил та 

норм влаштування і обладнання кабінетів 

комп’ютерної техніки в закладах освіти: 

Упродовж 

року  

 

 

 

 

 

 

Михайленко 

О.С. 

 

Функціонування єдиного освітнього інформаційного середовища  

1.  Модернізація локальних комп’ютерних мереж 

у закладах освіти району з метою надання 

можливості доступу до мережі Інтернет з усіх 

автоматизованих робочих місць 

Упродовж 

року  

Михайленко 

О.С. 

 

2.  Вдосконалення офіційного сайту Управління 

освіти адміністрації Московського району 

Харківської міської ради 

Упродовж 

року 

Михайленко 

О.С. 

 

3.  Контроль за ефективним використанням: 

 ресурсів мережі Інтернет закладами 

освіти району; 

 використанням програмних  комплексів  

ІСУО, ДІСОУ 

Упродовж 

року 

щомісячно 

Михайленко 

О.С. 

 

Програмні засоби для закладів освіти району  

1.   Участь у розвитку можливостей єди-

ного програмного комплексу автома-

тизованого ведення статистичної 

інформації про  заклади освіти району 

за допомогою ІСУО 

Упродовж 

року 

Михайленко 

О.С. 

 

2.  Створення медіатек у закладах освіти Упродовж 

року 

Керівник  

закладу 

освіти 

 

Підвищення рівня інформаційної культури різних категорій педагогічних 

працівників закладів освіти 
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1.  Методичні тренінги щодо підвищення корис-

тувацького рівня 

Упродовж 

року 

 

 

 

Михайленко 

О.С. 

 

2.  Організація та проведення районного етапу 

турніру з основ інформатики серед учнів 5 - 7-

х класів закладів загальної середньої освіти 

Відповідно 

до наказу 

Гелла Т.П., 

методист  

 

3.  Семінар для відповідальних за роботу сайтів 

закладів освіти 

Упродовж 

року  

Михайленко 

О.С. 

 

 7.3. Обдарована молодь. Розвиток системи роботи з обдарованою молоддю 

 

№ 

з/п 

 

Зміст заходу 

 

Термін 

виконання 

 

Відповідальні 

 

Відмітка про 

виконання 

1. Науково-методичне та інформаційне забезпечення роботи з обдарованою молоддю 

 

1.1. Семінар-нарада з питань організації 

проведення І (районного) етапу МАНУ 

Жовтень Макєєв С.П., 
методист 

 

1.2. Проведення комплексу методик для 

виявлення інтелектуально-творчої 

обдарованості. 

Грудень Тараненко 
Н.М. 

 

1.3. Поповнення електронного банку даних 

методичних матеріалів щодо роботи з 

обдарованою молоддю 

Грудень Методисти МЦ 

за посадовими 

обов’язками 

 

 

1.4. Забезпечення висвітлення засобами масової 

інформації ходу та результативності заходів 

проекту «Обдарована молодь». 

Упродовж 

навчальног

о 

року 

 

1.5 Інформаційний супровід сторінки 

«Обдарована молодь» офіційного сайту 

Управління освіти 

 

1.6. Продовження співробітництва з 

організаціями та установами регіонів 

України, робота яких спрямована на пошук 

навчання і розвиток обдарованих дітей та 

молоді 

 

2. Виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку 

 

2.1. Організація роботи школи для обдарованих 

учнів 

Лютий Гелла Т.П., 
методист 

 

2.2. Забезпечення участі у міській олімпіаді для 

випускників школи І ступеня «Путівка в 

науку» 

Квітень Лопіна О.М., 
методист 

 

2.3. Організація і проведення районного конкурсу 

«Учень року» 
Січень- 

лютий 

Гелла Т.П., 

методист 

 

2.4. Проведення моніторингу результативності 

участі учнів в турнірах та інших міських 

інтелектуальних змаганнях 

Травень Гелла Т.П., 

методист 
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2.5. Оновлення даних районного інформаційного 

банку «Обдарованість» 

Травень - 

вересень 

Гелла Т.П., 
методист 

 

2.6. Здійснення аналізу результатів участі учнів 

району у Всеукраїнських учнівських 

олімпіадах та Всеукраїнському конкурсі-

захисті науково- дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України 

Червень Ковшик М.С., 

головний 

спеціаліст, 

Макєєв С.П., 

методист 

 

2.7. Проведення районних та супровід міських 

конкурсів: 

- знавців української мови; 

- знавців російської мови 

Листопад, 

грудень 

 

Ятленко І.В., 

Макєєв С.П., 

методисти 

 

2.8. Проведення районних та супровід міських 

учнівських командних турнірів: 

- юних фізиків; 

- юних істориків; 

- юних математиків; 

- юних хіміків 

- юних біологів 

- юних винахідників і раціоналізаторів 

- юних журналістів 

- юних правознавців 

- юних географів 

- юних економістів 

- юних інформатиків для учнів 9-11 кл. 

- з основ інформатики 

Згідно з 

календарем 

міських 

учнівських 

турнірів 

Методисти  

за посадовими 

обов’язками 

 

2.9. Організація учнівських конкурсів та турнірів 

спільно з вищими закладами освіти та 

громадськими організаціями 

Методисти  

за посадовими 

обов’язками 

 

2.10. Налагодження співпраці з вищими закладами 

освіти, громадськими організаціями щодо 

роботи з обдарованими дітьми 

Методисти  

за посадовими 

обов’язками 

 

2.11. Проведення районного етапу інтелектуальних 

ігор для обдарованих учнів «Що? Де? Коли?» 

Жовтень  Макєєв С.П., 
методист 

 

2.12. Проведення занять  районної школи для 

обдарованих учнів 

Упродовж 

навчального 

року 

Гнутова О.О., 

завідувач МЦ 

 

3. Соціальна підтримка обдарованих учнів та їх педагогів 

 

3.1. Участь в організації і проведенні урочистих 

зустрічей Харківського міського голови з 

переможцями Всеукраїнських учнівських 

олімпіад, конкурсу-захисту науково- 

дослідницьких робіт учнів-членів МАН 

України, Всеукраїнських турнірів, 

випускниками - медалістами закладів 

загальної середньої освіти 

За планом ДО 
ХМР 

Гелла Т.П., 
методист 

 

3.2. Організаційна робота щодо призначення 

персональних стипендії Харківського 

міського голови «Обдарованість», визначення 

Вересень - 

травень 

Гелла Т.П., 

методист 
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кандидатур стипендіатів Президента 

3.3. Організаційна робота щодо призначення 

стипендій «Кращий учень навчального 

закладу» учням і вихованцям району 

Вересень 

травень 

Гелла Т.П., 

методист 

 

3.4. Оновлення інформації про кращих 

педагогічних працівників ЗЗСО та ЗПО, учні 

яких перемогли у Міжнародних та  етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів, Всеукраїнських 

учнівських турнірах, конкурсі-захисті 

науково- дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН України 

Серпень Ковшик М.С., 

головний 

спеціаліст, 
Макєєв С.П., 
методист 

 

3.5. Забезпечення участі школярів району в 
урочистому прийомі Харківського міського 
голови для учнів, нагороджених стипендією 
«Обдарованість» та «Кращий учень 
навчального закладу» 

Жовтень Гелла Т.П., 
методист 

 

3.6. Організація відпочинку та оздоровлення 

обдарованих учнів у районних, міських, 

міжнародних та всеукраїнських таборах-

відпочинку та навчання 

Упродовж 

навчального 

року 

 

Тараненко 
Н.М., 
методист 

 

3.8. Забезпечення участі обдарованих дітей та 

молоді у Міжнародних та Всеукраїнських 

олімпіадах, турнірах, конкурсах, фестивалях, 

змаганнях 

Методисти  

за посадовими 

обов’язками 

 

 

 

7.4. Розвиток дитячого лідерського руху 

 

 

№ 

з/п 

 

Зміст заходу 

 

Термін 

виконання 

 

Відповідальні 

 

Відмітка про 

виконання 

1 

1 
Участь у проведенні учнівських форумів, 

конференцій, зльотів, турнірів: 

- форуму «Велика рада старшокласників 

м. Харкова»; 

- звітно-виборчої конференції 

Харківської міської організації учнівського 

самоврядування; 

- зльоту юних миротворців та волонтерів; 

- форуму шкільних Євроклубів 

Жовтень 

Листопад 

Грудень 

Травень 

Гелла Т.П., 

методист 
 

2 Участь у проведенні  конкурсів, акцій, 

фестивалів Харківської міської організації 

учнівського самоврядування: 

- конкурсу учнівських громадських ініціатив 

«Марафон унікальних справ»; 

- заходів «Фестивальної весни ХМОУС» 

Січень 

Квітень- 

травень 

Гелла Т.П., 

методист 
 

3 Організація навчання лідерів учнівського 

самоврядування в: 

- «Школі лідера», 

Згідно з 

планами 

роботи 

Гелла Т.П., 

методист 
 



 

 

73 

 

- «Школі журналіста», 

- «Школі розвитку «Мер міста», 

- «Управлінській майстерні» 

Шкіл 

розвитку 

4 Висвітлення на сторінці «Учнівське 

самоврядування» офіційного сайту 

Управління освіти змісту й результативності 

діяльності органів учнівського 

самоврядування 

За мірою 
надходження 

Гелла Т.П., 

методист 
 

5 Проведення засідань координаційної ради 

«Лідер» учнівського самоврядування 

Щомісяця Гелла Т.П., 

методист 
 

6 Організація співпраці органів учнівського 

самоврядування з представниками 

громадських організацій, студентського 

самоврядуванням закладів вищої освіти. 

Вересень 2021 Гелла Т.П., 

методист 
 

7 Підготовка та видання інформаційно- 

методичних матеріалів із питань: 

- національно-патріотичного та 

громадянського виховання; 

- організації діяльності учнівського 

самоврядування та роботи дитячих 

громадських організацій у закладах освіти. 

 

Березень 2021 

 

Травень 2021 

Гелла Т.П., 

методист 
 

8 Оновлення інформаційних банків даних: 

- про районну та шкільні органи учнівського 

самоврядування; 

- функціонування музеїв у закладах освіти 

Вересень 2021 

 

Лютий 2021 

Гелла Т.П., 

Стародубцева 

О.К.,  

методисти 

 

9 Проведення моніторингів: 

- результативності участі учнів закладів 

освіти у міських, районних конкурсах 

виховного спрямування; 

- діяльності районної організації 

учнівського самоврядування. 

Червень 

2021 
Гелла Т.П., 

методист 
 

10 Проведення волонтерських, благодійних 

акцій, реалізація спільних проектів із питань 

національно-патріотичного та 

громадянського виховання спільно з 

представниками військових частин та 

громадських організацій 

За планами 
ЗЗСО та ДО 
ХМР 

Гелла Т.П., 

методист 
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ДОДАТКИ 

Додаток 1. Основні накази  по Управлінню освіти 

 

№ 

з/п 

Назва наказу Відповідальний за 

підготовку проекту 

наказу 

Відмітка про 

виконання 

Січень 

1.  Про затвердження номенклатури справ 

Управління освіти на 2021 рік 

Гресь О.В.  

2.  Про встановлення ліміту каси на 2021 рік Миколенко Л.В.  

3.  Про затвердження Правил організації 

бухгалтерського обліку та облікової 

політики 

Миколенко Л.В.  

4.  Про встановлення норм витрачання 

пального та мастильних матеріалів на 2021 

рік 

Котляр Н.Д.  

5.  Про сплату за телекомунікаційні послуги по 

закладам освіти Управління освіти у 2021 

році 

Миколенко Л.В.  

6.  Про призначення відповідальних за 

раціональне використання бюджетних 

коштів  

Миколенко Л.В.  

7.  Про встановлення мінімальної заробітної 

плати на 2021 рік працівникам освіти 

Миколенко Л.В.  

8.  Про встановлення надбавки працівникам 

Управління освіти за посадами відповідно 

до Типових штатних розписів 

Миколенко Л.В.  

9.  Про підвищення оплати праці, встановлення 

надбавки за престижність праці 

педагогічним працівникам, за особливі 

умови роботи працівникам бібліотек та 

встановлення доплати педагогічним 

працівникам та помічникам вихователів за 

роботу в інклюзивних класах (групах) 

закладів освіти Московського району в 2021 

році 

Миколенко Л.В.  

10.  Про створення тарифікаційної комісії по 

Управлінню освіти 

Миколенко Л.В.  

11.  Про призначення постійно діючої комісії 

районного Управління освіти з питань 

списання та оприбуткування матеріальних 

цінностей у закладах загальної середньої, 

дошкільної, позашкільної освіти та 

структурних підрозділах Управління освіти 

на 2021 рік 

Котляр Н.Д.  

12.  Про призначення постійно діючої комісії 

районного Управління освіти з питань 

списання та оприбуткування матеріальних 

Котляр Н.Д.  
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цінностей у структурних підрозділах 

Управління освіти на 2021 рік 

13.  Про організацію харчування учнів та 

вихованців у закладах освіти Московського 

району м. Харкова у 2021 році 

Кустовська Г.М. 

Губська І.В. 

 

14.  Про організацію медичних оглядів учнів 

закладів загальної середньої освіти усіх 

типів і форм власності Московського 

району міста Харкова після закінчення 

шкільних зимових канікул 

Кустовська Г.М.  

15.  Про організацію медичних оглядів учнів 

закладів загальної середньої освіти усіх 

типів і форм власності Московського 

району міста Харкова після закінчення 

шкільних зимових канікул 

Кустовська Г.М.  

16.  Про організацію і ведення цивільного 

захисту в Управлінні освіти 

Лопіна О.М. 

Братушка Ю.К. 

 

 

17.  Про проведення районного етапу міського 

конкурсу «Учень року» 

Гелла Т.П.  

18.  Про організацію роботи зі зверненнями 

громадян у 2021 році 

Козлова Ю.Ю.  

19.  Про затвердження графіка надання основної 

щорічної та додаткової відпустки 

працівникам Управління освіти та 

керівникам закладів освіти району 

Козлова Ю.Ю.  

20.  Про підсумки профілактичної роботи з 

питань запобігання всім видам дитячого 

травматизму в закладах освіти 

Московського району м. Харкова в 2020 

році та про завдання на 2021 рік 

Гринько Г.І.  

21.  Про підсумки роботи у 2020 році 

Управління освіти, закладів освіти щодо  

попередження злочинності та 

правопорушень серед неповнолітніх та про 

завдання на 2021 рік 

Гринько Г.І.  

22.  Про підсумки ІІ (районного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2020/2021 н.р. 

Ковшик М.С.  

23.  Про проведення в ІІ семестрі 2020/2021 

навчального року рейдів по виявленню 

неповнолітніх, які ухиляються від навчання, 

та відвідуванню неповнолітніх, які  

виховуються в родинах, що опинилися в 

складних життєвих обставинах 

Гринько Г.І.  

24.  Про організацію роботи з охорони праці на 

2021 рік 

Інженер з охорони 

праці 

 

25.  Про створення постійно діючої комісії з 

перевірки знань з питань охорони праці на 

Інженер з охорони 

праці 
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2021 рік 

26.  Про перевірку організації роботи  з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності в закладах 

освіти. 

Інженер з охорони 

праці 

 

27.  Про затвердження лімітів споживання 

енергоносіїв та комунальних послуг на 2021 

рік 

Сировацький М.М. 

 

28.  Про призначення відповідальних за 

підготовку звітів та інформації по 

споживанню енергоносіїв та по проведенню  

ремонтів 

Сировацький М.М. 

 

29.  Про призначення відповідальної особи за 

теплове господарство та технічну і безпечну 

експлуатацію теплової установки і мереж 

будівлі Управління освіти адміністрації 

Московського району Харківської міської 

ради 

Сировацький М.М. 

 

30.  Про призначення відповідальної особи за 

протипожежний стан будівлі Управління 

освіти адміністрації Московського району  

Харківської міської ради 

Сировацький М.М. 

 

31.  Про призначення відповідальної особи за 

електрогосподарство будівлі Управління 

освіти адміністрації Московського району 

Харківської міської ради 

Сировацький М.М. 

 

32.  Про призначення відповідальної особи за 

електрогосподарство закладів освіти  

Московського району  

Сировацький М.М. 

 

33.  Про призначення відповідальних за 

збереження кабелів та споруд Харківських 

міських електричних мереж в закладах 

освіти 

Сировацький М.М. 

 

34.  Про призначення постійно діючої 

кваліфікаційної  комісії зперевірки знань 

«Правил технічної експлуатації теплових 

установок і мереж» у відповідальних осіб за 

теплове господарство в закладах освіти 

Московського району 

Сировацький М.М. 

 

35.  Про створення комісії щодо підготовки до 

пропуску дощових  паводків, льодоходу і 

весняної повені в Московському районі у 

202110 році 

Сировацький М.М. 

 

Лютий 

36.  Про організацію обліку дітей шкільного віку 

та учнів 

Максименкова В.М.  

Березень 

37.  Про списання кредиторської заборгованості 

по батьківській платі та орендній платі, 

строк позовної давності якої минув за I 

Курганська В.Б. 

Цебренко Н.М. 

Величко Л.Г. 
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квартал 

38.  Про списання основних засобів за I квартал Котляр Н.Д.  

39.  Про організацію обліку дітей шкільного віку 

та учнів 

Максименкова В.М.  

40.  Про організацію проведення 

профілактичних медичних оглядів учнів 

закладів загальної середньої освіти усіх 

типів і форм власності району після 

закінчення шкільних весняних канікул 

Кустовська Г.М.  

41.  Про порядок закінчення 2020/2021 

навчального року та проведення державної 

підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11 (12)-

х класів у закладах загальної середньої 

освіти усіх типів та форм власності 

Московського району. 

Савченко А.П.  

42.  Про підсумки проведення районного етапу 

міського конкурсу «Учень року 2021» 

Гелла Т.П.  

43.  Про організацію та проведення районного 

етапу  міського конкурсу дружин юних 

пожежних закладів загальної середньої 

освіти 

Макєєв С.П.  

44.  Про проведення І (районного) етапу міської 

олімпіади випускників школи І ступеня 

«Путівка в науку» 

Лопіна О.М.  

45.  Про попередження дитячого травматизму 

під час весняних канікул 

Гринько Г.І.  

46.  Про підсумки засідання  атестаційної комісії 

ІІ рівня при Управлінні освіти адміністрації 

Московського району Харківської міської 

ради  

Стародубцева О.К.  

47.  Про організацію проведення 

профілактичних медичних оглядів учнів 

закладів загальної середньої освіти усіх 

типів і форм власності району після 

закінчення шкільних весняних канікул 

Кустовська Г.М.  

48.  Про проведення навчання та перевірку 

знань  відповідальних осіб з питань охорони 

праці закладів освіти 

Віхтинський С.В.  

49.  Про організацію ремонтних робіт в закладах 

освіти Московського району в 2021 році 
Сировацький М.М. 

 

50.  Про організацію робіт із приведення до 

належного стану територій закладів освіти 

Московського району у весняний період 

2021 року 

Сировацький М.М. 

 

Квітень 

51.  Про проведення обліку  продовження 

навчання та працевлаштування випускників 

9-х, 11-х (12-х) класів 2021 року 

Максименкова В.М.  

52.  Про підсумки проведення районного етапу Макєєв С.П.  
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міського конкурсу дружин юних пожежних 

серед закладів загальної середньої освіти 

Московського району 

53.  Про погодження державних атестаційних 

комісій, районної апеляційної комісії та 

погодження розкладів державної 

підсумкової атестації  2020/2021 

навчального року учнів 4, 9, 11(12)-х класів 

закладів загальної серденьої освіти 

Московського району 

Гнутова О.О.  

54.  Про організацію та участь учнів 

Московського району у військово-

спортивній грі «Патріот» 

Поздняков В.А.  

55.  Про облік дітей дошкільного віку в 2021 

році 

Крамська В.В.  

56.  Про відзначення Всесвітнього дня охорони 

праці в закладах освіти. 

  

57.  Про припинення опалювального сезону в 

закладах освіти Московського району 
Сировацький М.М. 

 

Травень 

58.  Про оплату праці працівникам закладів 

дошкільної освіти, які обслуговують 

басейни 

Полякова О.Є.  

59.  Про запобігання всім видам дитячого 

травматизму серед учнів під час проведення 

державної підсумкової атестації, літньої 

практики та канікул у літній період 2021 

року 

Гринько Г.І.  

60.  Про організацію літнього відпочинку та 

оздоровлення дітей та підлітків у 2021 році 

Тараненко Н.М.  

61.  Про підготовку технічних та технологічних 

систем будівель  закладів освіти 

Московського району  до роботи в осінньо-

зимовий період 2021/2022 р.р. 

Сировацький М.М. 

 

62.  Про створення комісії з перевірки 

готовності теплових господарств 

навчальних закладах Московського району 

2021/2022 р.р. 

Сировацький М.М. 

 

63.  Про проведення навчання та перевірки 

знань осіб, відповідальних за технічний стан 

та безпечну експлуатацію електроустановок 

в закладах освіти Московського району 

Сировацький М.М. 

 

Червень 

64.  Про списання основних засобів за II квартал Котляр Н.Д.  

65.  Про списання кредиторської заборгованості 

по батьківській платі та орендній платі, 

строк позовної давності якої минув за II 

квартал 

Курганська В.Б. 

Цебренко Н.М. 

Величко Л.Г. 

 

66.  Про підсумки роботи з питань запобігання Гринько Г.І.  



 

 

79 

 

дитячому  травматизму у 2020/2021 

навчальному році  

67.  Про підсумки роботи центру освітніх 

технологій за 2020/2021 навчальний рік 

Гнутова О.О.  

Липень 

68.  Про підготовку та організований початок 

2021/2022 навчального року  в закладах 

освіти системи дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти 

Московського району 

Попова В.І.  

69.  Про готовності закладів освіти району до 

нового 2021/2022 навчального року 

Попова В.І.  

Серпень 

70.  Про проведення тарифікації педагогічних 

працівників  

Андрушкевич О.В.  

71.  Про організацію профілактичних медичних 

оглядів учнів закладів загальної середньої 

освіти усіх типів і форм власності 

Московського району до початку 2021/2022 

навчального року 

Кустовська Г.М.  

72.  Про організацію викладання предмета 

«Захист Вітчизни» у 2021/2022 навчальному 

році 

Поздняков В.А.  

73.  Про організацію викладання предмета 

фізична культура у 2021/2022 навчальному 

році 

Поздняков В.А.  

74.  Про організацію профілактичних медичних 

оглядів учнів закладів загальної середньої 

освіти усіх типів і форм власності 

Московського району до початку 2021/2022 

навчального року 

Кустовська Г.М.  

75.  Про посилення профілактичної роботи щодо 

запобігання нещасним випадкам з учнями та 

вихованцями закладів освіти Московського 

району м. Харкова в 2021/2022 навчальному 

році 

Гринько Г.І.  

76.  Про організацію роботи центру освітніх 

технологій у 2020/2021 навчальному році 

Гнутова О.О.  

77.  Про проведення в І семестрі 2021/2022 

навчального року рейдів по виявленню 

неповнолітніх, які ухиляються від навчання, 

та відвідуванню неповнолітніх, які 

виховуються в родинах, що опинилися в 

складних життєвих обставинах 

Гринько Г.І.  

78.  Про перерозподіл навчальної літератури із 

бібліотечних фондів 

Ятленко І.В.  

Вересень 

79.  Про упорядкування роботи щодо  

замовлення, видачі та обліку документів про 

Савченко А.П.  
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освіту випускникам закладів загальної 

середньої освіти Московського  району  у 

2022 році. 

80.  Про проведення інвентаризації активів та 

зобов’язань у закладах освіти та 

структурних підрозділах Управління освіти 

адміністрації Московського району 

Харківської міської ради у 2021 році 

Котляр Н.Д.  

81.  Про призначення робочої комісії для 

проведення інвентаризації активів та 

зобов’язань у структурних підрозділах 

Управління освіти адміністрації 

Московського району Харківської міської 

ради у 2021 році 

Котляр Н.Д.  

82.  Про списання кредиторської заборгованості 

по батьківській платі та орендній платі, 

строк позовної давності якої минув за III 

квартал 

Курганська В.Б. 

Цебренко Н.М. 

Величко Л.Г. 

 

83.  Про списання основних засобів за III 

квартал 

Котляр Н.Д.  

84.  Про встановлення посадових окладів 

керівників закладів освіти 

Андрушкевич О.В.  

85.  Про організацію роботи з дітьми старшого 

дошкільного віку, які не відвідують ЗДО 

Крамська В.В.  

86.  Про створення атестаційної комісії ІІ рівня 

та проведення атестації педагогічних 

працівників Московського району 

Стародубцева О.К.  

87.  Про підсумки літнього відпочинку та 

оздоровлення дітей та підлітків у 2021 році 

Тараненко Н.М.  

88.  Про проведення ІІ (районного) етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів у 2021/2022 

навчальному році 

Ковшик М.С.  

89.  Про проведення районного конкурсу 

«Прапороносці» 

Гринько Г.І. 

Поздняков В.А. 

 

90.  Про забезпечення надійної та безпечної 

експлуатації будівель, споруд та інженерних 

мереж  у закладах освіти Московського 

району у 2021-2022 роках 

Сировацький М.М. 

 

Жовтень 

91.  Про підсумки роботи закладів загальної 

середньої освіти щодо обліку  продовження 

навчання та працевлаштування випускників 

9-х, 11-х (12-х) класів 2021 року 

Максименкова В.М.  

92.  Про закріплення території обслуговування 

за закладами освіти Московського району 

на 2022/2023 навчальний рік 

Максименкова В.М.  

93.  Про організацію профілактичних медичних 

оглядів учнів закладів загальної середньої 

Кустовська Г.М. 
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освіти усіх типів і форм власності 

Московського району після закінчення 

шкільних осінніх канікул 

 

94.  Про початок опалювального сезону в 

закладах освіти Московського району 
Сировацький М.М. 

 

95.  Про запобігання дитячому травматизму під 

час осінніх канікул 

Гринько Г.І.  

96.  Про проведення І (районного) етапу 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук 

України у 2021/2022 навчальному році 

Макєєв С.П.  

97.  Про організацію профілактичних медичних 

оглядів учнів закладів загальної середньої 

освіти усіх типів і форм власності 

Московського району після закінчення 

шкільних осінніх канікул 

Кустовська Г.М. 

 

 

 

98.  Про організацію та проведення навчально- 

польових зборів з юнаками та занять у 

лікувальнооздоровчому закладі з дівчатами 

11-х класів ЗЗСО Московського району м. 

Харкова у 2021/2022 навчальному році 

Поздняков В.А.  

99.  Про проведення І (районного) етапу 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів Малої академії наук 

України у 2021/2022 навчальному році 

Макєєв С.П.  

100.  Про організацію та проведення районного 

етапу конкурсу «Учитель року-2022» 

Гнутова О.О.  

101.  Про проведення ІІ (районного) етапу ХХІ 

Міжнародного конкурсу з української мови 

ім. Петра Яцика та ХІ міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та 

студенської молоді імені Тараса Шевченка у 

2021/2022 навчальному році 

Ятленко І.В. 

 

Листопад 

102.  Про призначення відповідальної особи за 

теплове господарство та технічну і безпечну 

експлуатацію теплових установок і мереж в 

закладах освіти Московського району 

Сировацький М.М. 

 

Грудень 

103.  Про підсумки проведення інвентаризації в 

закладах освіти  

Котляр Н.Д.  

104.  Про списання кредиторської заборгованості 

по батьківській платі та орендній платі, 

строк позовної давності якої минув за IV 

квартал 

Курганська В.Б. 

Цебренко Н.М. 

Величко Л.Г. 

 

105.  Про списання основних засобів за IV 

квартал 

Котляр Н.Д.  

106.  Про вивчення стану організації гурткової 

роботи в ЗЗСО та ЗПО Московського 

Кустовська Г.М. 

Лопіна О.М. 
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району Поздняков В.А. 

107.  Про запобігання дитячого травматизму під 

час проведення зимових шкільних канікул, 

новорічних та різдвяних свят  

Гринько Г.І.  

108.  Про підсумки проведення І (районного) 

етапу конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої 

академії наук України у 2021/2022 

навчальному році 

Макєєв С.П.  

109.  Про організацію безпечної експлуатації 

електроустановок закладів освіти 

Московського району 

Сировацький М.М. 

 

110.  Про проведення навчання та перевірки 

знань електротехнічних працівників в 

Управлінні освіти адміністрації 

Московського району Харківської міської 

ради 

Сировацький М.М. 

 

 

 

Додаток 2. План проведення районних виховних заходів  

    Місяць Заходи 

 

Термін проведення 

СІЧЕНЬ День Соборності України 22.01.2021 року  

 День пам’яті Героїв Крут 29.01.2021 року 

ЛЮТИЙ Місячник правової освіти 01.02-28.02.2021 року 

 Міжнародний день Безпечного Інтернету  9 лютого (другий вівторок 

лютого) 2021 року  

 Вшанування подвигів учасників Революції гідності 

й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні 

20.02.2021 року 

БЕРЕЗЕНЬ Святкування Дня 8 Березня Березень 2021 року 

 Тиждень національно-патріотичного виховання – 

«Шевченківський тиждень» 

09.03-12.03.2021 року 

КВІТЕНЬ Заходи до 35-ї річниці аварії на ЧАЕС 26.04.2021 року 

 Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності 

(Тиждень безпеки) 

Квітень-травень 2021 року 

ТРАВЕНЬ Святкування Дня Пам’яті і примирення (08.05), 

Дня Перемоги над нацизмом у Європі (09.05). 

Тиждень національно-патріотичного виховання – 

«Тиждень пам’яті» (03.05-09.05) 

Травень 2021 року 

 Міжнародний день сім’ї 15 травня 2021 року 

 Всесвітній день вишиванки 20 травня (третій четвер 

травня) 2021 року 

 Вшанування Дня пам'яті жертв геноциду 

кримськотатарського народу 

18 травня 2021 року 

 День матері 9 травня (друга неділя травня) 

2021 року 

 Тиждень безпеки дорожнього руху Травень 2021 року 

 Свято Останнього дзвоника Травень 2021 року 

ЧЕРВЕНЬ Заходи, присвячені Дню захисту дітей 01.06.2021 року 
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 Випускні вечори  Червень 2021 року 

 Річниця Конституції України 28.06.2021 року 

СЕРПЕНЬ День визволення Харкова 23.08.2021 року 

 День Державного Прапора України 23.08.2021 року 

 День Незалежності України 24.08.2021 року 

 День пам'яті захисників України, які загинули в 

боротьбі за незалежність, суверенітет і 

територіальну цілісність України 

29.08.2021 року 

ВЕРЕСЕНЬ Свято Першого дзвоника 01.09.2021 року 

 Місячник безпеки дорожнього руху «Увага! Діти 

на дорозі !» 

20.08.2021-20.09.2021 року 

 День фізичної культури та спорту 11 вересня (друга субота 

вересня) 2021 року 

 День партизанської слави 22.09.2021 року 

 Всеукраїнський День дошкілля 26 вересня (остання неділя 

вересня) 2021 року 

ЖОВТЕНЬ Міжнародний день громадян похилого віку 01.10.2021 року 

 День працівника освіти 3 жовтня (перша неділя 

жовтня) 2021 року 

 День захисника України 14.10.2021 року 

 Тиждень запобігання торгівлі людьми - до 

Європейського дня проти торгівлі людьми (18 

жовтня) 

12.10-18.10.2021 року 

 Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності 

(Тиждень безпеки) 

Жовтень-листопад 2021 року 

ЛИСТОПАД День української писемності і мови 09.11.2021 року 

 Тиждень «За здоровий спосіб життя» Листопад 2021 року 

 Акція «Молодь проти наркоманії і СНІДу» Листопад 2021 року 

 Тиждень безпеки дорожнього руху Листопад 2021 року 

 Європейський день захисту дітей від сексуальної 

експлуатації та сексуального насильства 

18.11.2021 року 

 День Гідності і Свободи 21.11.2021 року 

 День пам’яті жертв голодоморів 27 листопада (четверта субота 

листопада) 2021 року 

 Заходи в рамках Всеукраїнської акції «16 днів 

проти насильства» 

З 25 листопада по 10 грудня 

2021 року 

ГРУДЕНЬ Всесвітній день боротьби зі СНІДом 01.12.2021 року 

 Міжнародний день осіб з інвалідністю 03.12.2021 року 

 День Збройних Сил України 06.12.2021 року 

 День української хустки 07.12.2021 року 

 День вшанування учасників ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС 

14.12.2021 року 

 Тиждень права 06.12-10.12.2021 року 

 Міжнародний День прав людини 10.12.2021 року 

 День Святого Миколая 19.12.2021 року 

 Новорічні свята Грудень 2021 року 
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Додаток 3. План заходів щодо національно-патріотичного виховання  

учнів закладів загальної середньої освіти у 2021 році 

 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Поповнювати інформаційний 

ресурс «Національно-

патріотичне виховання дітей та 

молоді» на сайті Управління 

освіти адміністрації 

Московського району 

Харківської міської ради 

По мірі 

надходження 

нормативних 

документів 

Макєєв С.П., 

 Рожко Д.В. 

 

2. Висвітлювати на сторінці 

«Виховуємо патріотів України» 

сайту Управління освіти 

адміністрації Московського 

району Харківської міської ради 

інформацію про заходи з 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

Протягом 

2021 року 

Макєєв С.П., 

 Рожко Д.В.. 

 

3. Оформити на базі шкільних 

бібліотек постійну експозицію 

літератури «Виховання 

соціального зрілого 

громадянина України» 

Протягом 2021 

року 

Ятленко І.В., 

керівники закладів 

освіти; 

завідувачі бібліотек 

 

4. Продовжити спільну діяльність 

з Московським районним 

військовим комісаріатом щодо 

підготовки учнівської молоді до 

захисту держави 

(профорієнтаційні заходи з 

учнями, участь у навчально- 

польових зборах на базі 

військових частин) 

Протягом 2021 

року 

Поздняков В.А.  

5. Зберігати та розширювати 

мережу гуртків військово-

патріотичного напряму та 

спортивних секцій 

Протягом 

2021 року 

Кустовська Г.М. 

Поздняков В.А. 

Керівники закладів 

освіти 

 

6. Організувати  навчально-

тематичні автобусні екскурсії за 

маршрутами «Меморіали 

Харківщини  (Дробицький Яр – 

Лісопарк – висота Маршала І.С. 

Конєва)», «Соколово-Таранівка 

Зміївського району», «Музей-

діорама воїнів-

інтернаціоналістів м. Харків»), 

тематичні екскурсії історико- 

культурною спадщиною 

Слобожанщини, Полтавщини, 

Протягом 

2021 року 

Кустовська Г.М. 

Макєєв С.П. 

Заступники 

директорів з виховної 

роботи, 

класні керівники 
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Сумщини тощо для учнів 

ЗЗСОрайону  

7. Оновлювати та поповнювати 

експозиції історичних, 

народознавчих, краєзнавчих, 

літературно-етнографічних 

музеїв та українських світлиць 

на базі ЗЗСО 

Постійно Стародубцева О.К. 

Керівники закладів 

освіти 

 

8. Організувати проведення до Дня 

Конституції України, Дня 

Державного Прапора України та 

Дня Незалежності України 

заходів, присвячених 

висвітленню історії формування 

державних символів України, їх 

значення і використання в 

Україні у різні історичні періоди 

Протягом 2021 

року 

Заступники 

директорів з виховної 

роботи ЗЗСО району 

 

9. Організувати проведення уроків 

мужності, виховних, 

інформаційно-просвітницьких 

заходів щодо вшанування 

героїчного подвигу воїнів, 

загиблих за незалежність та 

територіальну цілісність 

України 

Протягом 2021 

року 

Заступники 

директорів з виховної 

роботи ЗЗСО району 

 

10. Організовувати проведення 

тематичних уроків з історії 

України, уроків пам’яті, годин 

спілкування 

Протягом 2021 

року 

Учителі, які 

викладають предмет 

«Історія України» в 

ЗЗСО району 

 

11. Організувати проведення 

заходів до 

Дня Соборності України; 

Дня пам’яті жертв Голокосту, 

День пам’яті Героїв Крут; 

День Героїв Небесної Сотні; 

Річниці аварії на 

Чорнобильській 

АЕС; 

Дня пам’яті та примирення, Дня 

Перемоги; 

Дня пам’яті жертв геноциду 

кримсько-татарського народу; 

27-ї річниці незалежності 

України; 

День Державного прапору 

України 

Дня українського козацтва, Дня 

захисника України; 

Дня української писемності та 

мови; 

 

 

22.01.2021 

27.01.2021 

29.01.2021 

20.02.2021 

26.04.2021 

03-08.05.2021 

18.05.2021 

21-23.08. 2021 

23.08.2021 

12.10.2021 

09.11.2021 

 

21.11.2021 

22-24.11.2021 

06.12.2021 

Керівники закладів 

освіти 
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День Гідності та Свободи; 

Дня пам’яті жертв Голодомору; 

Дня Збройних Сил України 

12. Організувати проведення:  

- районного етапу міського 

конкурсу учнівських 

проектів для учнів 3-6-х 

класів «Харків очима 

небайдужих дітей»; 

- районного огляду-конкурсу 

«Прапороносці»; 

-  районного етапу міського 

конкурсу творчих робіт 

вільного жанру «Мандрівка 

центром Харкова»; 

- районного етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

екскурсоводів шкільних 

музеїв ЗЗСО та ЗПО «Край, 

у якому я живу» 

 

Лютий-

березень 2021 

року 

 

 

Жовтень 

2021 року 

Вересень-

жовтень  

2021 року 

 

Січень 

2021 року 

 

Ятленко І.В., 

Гринько Г.І., 

Стародубцева О.К. 

 

 

13. Забезпечити участь районної 

команд 

у військово-спортивній грі 

«Патріот» серед допризовної 

Квітень- 

травень 

2021 року 

Поздняков В.А., 

керівники закладів 

освіти 

 

14. Забезпечити участь учнів 5-7 

класів у лінгвістичному 

Інтернет-змаганні «Філолог-

ерудит», присвяченому Дню 

української писемності та мови. 

Листопад 2021 

року 

Ятленко І.В., 

керівники закладів 

освіти 

 

15. Забезпечити проведення в ЗЗСО 

заходів щодо популяризації 

державних символів України, 

виховання поваги до них у 

суспільстві, а саме:  

- обов’язкове виконання 

учнями, педагогічними 

працівниками Державного 

Гімну України під час 

підняття Державного 

Прапору України на 

початку та наприкінці 

навчального року, під час 

проведення інших 

урочистих заходів; 

- проведення годин 

спілкування, виховних 

годин, «круглих столів» 

тощо, присвячених 

висвітленню історії 

формування державних 

Протягом 

2021 року 

Керівники закладів 

освіти 
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символів України, їх 

значення і використання в 

Україні у різні історичні 

періоди; 

- проведення книжкових 

виставок, презентацій 

видань, спрямованих на 

популяризацію державних 

символів України. 

16 Проведення засідань  з питань 

національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді 

Згідно з 

планом 

Гринько Г.І.,  

Макєєв С.П. 

 

 

 

Додаток 4. Заходи Управління освіти  адміністрації Московського району 

Харківської міської ради, спрямовані на запобігання та профілактику злочинності  

серед учнів закладів загальної середньої освіти 

 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

проведення 

Відповідальні 

виконавці 

Відмітка про 

виконання 

1.  Опрацювання нормативно-правової 

бази з питань профілактики злочинів 

серед неповнолітніх 

Упродовж року УО АМР ХМР, 

ЗЗСО району 

 

2.  Забезпечення взаємодії з поліцією, 

службами у справах дітей та 

медичними установами з  метою 

підвищення рівня ефективності 

роботи з профілактики 

правопорушень та негативних 

проявів серед учнівської молоді, 

проведення взаємозвірок 

Упродовж року УО АМР ХМР, 

ЗЗСО району 

 

3.  Реалізація проекту «Шкільний офіцер 

поліції» 

Упродовж року УО АМР ХМР, 

ЗЗСО і ЗДО 

району, ШОП 

 

4.  Розроблення тематики та 

забезпечення проведення в закладах 

освіти Тижня права, Місячника 

правової освіти, тематичних уроків 

права із залученням шкільних 

офіцерів поліції, СЮП Московського 

ВП, інших працівників поліції, 

викладачів закладів вищої освіти 

правової спрямованості з метою 

недопущення втягнення 

неповнолітніх в злочинну або іншу 

антигромадську діяльність (он-лайн – 

під час карантину) 

Упродовж року ЗЗСО району  

5.  Розробка планів спільних дій, 

внесення до планів спільних дій з 

Січень 

2021 року 

УО АМР ХМР, 

ЗЗСО району 

 



 

 

88 

 

районною Службою у справах дітей, 

ШОП та СЮП Московського ВП 

заходів щодо запобігання та 

профілактики злочинів, пияцтва, 

наркоманії та тютюнопаління серед 

неповнолітніх 

6.  Здійснення аналізу кількості 

неповнолітніх, які перебувають на 

профілактичному чи диспансерному 

обліку в районному наркологічному 

кабінеті за вживання алкогольних, 

психотропних та наркотичних 

речовин  

Щоквартально 

протягом  2021 

року 

УО АМР ХМР  

7.  Ведення баз даних учнів ЗЗСО 

району, які скоїли злочини чи 

правопорушення, які потрапили в 

складні життєві обставини, які 

перебувають на обліку в СЮП 

Московського ВП  

Упродовж року УО АМР ХМР, 

ЗЗСО району 

 

8.  Ведення баз даних неповнолітніх, які 

залишилися без батьківського 

піклування, з метою своєчасного 

виявлення загрози їх життю та 

здоров’ю внаслідок протиправних дій 

дорослих, інформування про них 

ССД 

Упродовж року УО АМР ХМР, 

ЗЗСО району 

 

9.  Здійснення аналізу кількості злочинів 

та причин їх вчинення учнями ЗЗСО 

району та кількості учнів ЗЗСО 

району, які перебувають на обліках в 

службі у справах дітей та секторі 

ювенальної превенції  

Упродовж року УО АМР ХМР, 

ЗЗСО району 

 

10.  Забезпечення своєчасного виявлення 

сімей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, ведення їх 

обліку, здійснення систематичної 

перевірки умов утримання та 

виховання в них неповнолітніх (після 

закінчення адаптивного карантину), 

надання таким сім'ям адресної 

допомоги 

Упродовж року УО АМР ХМР, 

ЗЗСО району 

 

11.  Здійснення аналізу стану дотримання 

прав дітей та належних умов їх 

утримання у закладах освіти району 

Щоквартально 

Упродовж року 

УО АМР ХМР  

12.  Забезпечення роботи телефону 

довіри для надання психологічної 

допомоги жертвам насильства в сім’ї 

Упродовж року 

(за графіком 

Департаменту 

освіти 

Харківської 

УО АМР ХМР 

(ЦОТ) 
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міської ради) 

13.  Розповсюдження серед школярів 

інформації про діяльність 

загальнонаціональної «гарячої лінії» 

116-111 

Упродовж року ЗЗСО району  

14.  Проведення нарад і семінарів для 

педагогічних працівників, які 

організують роботу з питань 

профілактики злочинності, 

правопорушень, насильства, булінгу, 

пияцтва, наркоманії та 

тютюнопаління серед неповнолітніх 

Упродовж року УО АМР ХМР, 

районна Служба у 

справах дітей, 

Московський  

відділ поліції, 

ШОП 

 

15.  Організація профілактичних заходів, 

спрямованих на виховання 

міжнаціональної поваги й 

нетерпимого ставлення до проявів 

расизму та ксенофобії 

Упродовж року ЗЗСО району  

16.  Забезпечення своєчасного виявлення 

та взяття на облік учнів, сім’ї яких 

опинилися в складних життєвих 

обставинах чи які бродяжать, 

жебракують 

Упродовж року ЗЗСО району  

17.  Організація профілактичних заходів, 

спрямованих на протидію булінгу в 

дитячому середовищі 

Упродовж року ЗЗСО району, 

СЮП, ШОП, 

ССД, ЦСССДМ 

 

18.  Здійснення соціально-педагогічного 

патронажу дітей із сімей,  які 

опинились у складних життєвих 

обставинах 

Упродовж року ЗЗСО району  

19.  Розповсюдження ефективних форм 

та методів роботи щодо 

профілактики правопорушень, 

пияцтва, наркоманії та 

тютюнопаління серед неповнолітніх 

Упродовж року УО АМР ХМР, 

ЗЗСО району 

 

20.  Надання рекомендацій для батьків 

щодо профілактики та запобігання 

правопорушень, пияцтва, наркоманії 

та тютюнопаління серед підлітків 

Упродовж року ЗЗСО району, 

ССД, ЦСССДМ, 

ШОП, СЮП, НК 

 

21.  Організація інформаційно-

пропагандистських та тематичних 

акцій, конкурсів,  виховних заходів з 

питань профілактики 

правопорушень, насильства, булінгу, 

кібербулінгу серед школярів, 

запобігання вживанню 

неповнолітніми спиртних напоїв, 

наркотичних та психотропних 

речовин, електронних цигарок тощо 

Упродовж року УО АМР ХМР, 

ЗЗСО району, НК, 

ССД, СЮП, 

ШОП, ЦСССДМ 

 

22.  Проведення індивідуальних Упродовж року ЗЗСО району,  
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психолого-педагогічних  

консультацій для дітей, які вживають 

алкогольні напої чи психотропні 

речовини, схильні до скоєння 

правопорушень 

ЦППСР, НК, 

СЮП, ССД, ШОП 

23.  Залучення дітей девіантної 

поведінки,  дітей, які вживають 

алкогольні, наркотичні чи 

психотропні речовини, до участі у 

виховних заходах різних рівнів 

Упродовж року ЗЗСО району 

спільно з ССД 

 

24.  Охоплення дітей девіантної 

поведінки, дітей, які скоїли злочини 

чи правопорушення, вживають 

алкогольні напої чи наркотичні, 

психотропні речовини, та дітей, сім’ї 

яких опинились у складних життєвих 

обставинах, гуртковою роботою  та 

позашкільною освітою 

Вересень  

2021 року 

ЗЗСО і ЗПО 

району 

 

25.  Охоплення дітей, які вживають 

алкогольні напої чи психотропні 

речовини, та дітей, сім’ї яких 

опинились у складних життєвих 

обставинах, відпочинком у таборах з 

денним перебуванням, що 

функціонуватимуть на базі ЗЗСО 

району (після закінчення карантину) 

Червень  

2021 року 

(після 

закінчення 

карантину) 

 

ЗЗСО району  

26.  Забезпечення висвітлення на сайтах 

закладів освіти заходів для дітей та 

батьків з питань пропаганди 

здорового способу життя, правової 

освіти, запобігання негативним 

проявам серед неповнолітніх, в тому 

числі булінгу 

Упродовж року ЗЗСО району  

27.  Забезпечення розміщення на сайтах 

закладів освіти району інформації 

про негативні наслідки впливу 

алкоголю та наркотиків на дитячий 

організм 

Упродовж року ЗЗСО району  

28.  Залучення органів учнівського 

самоврядування до підготовки та 

проведення лекцій, конференцій, 

семінарів, «круглих столів» з питань 

профілактики правопорушень, 

протидії злочинним проявам, 

злочинам, що пов’язані із торгівлею 

людьми, та злочинам проти 

суспільної моралі, робота «Правової 

корпорації ХМОУС» та інших 

проєктів Асоціації «Нове покоління» 

Упродовж року УО АМР ХМР, 

ЗЗСО району 

 



 

 

91 

 

29.  Використання в роботі відеофільмів, 

фотоматеріалів для підвищення 

ефективності профілактичної роботи 

у сфері протидії злочинності та 

негативним проявам в учнівському 

середовищі  

Упродовж року ЗЗСО району  

30.  Організація діяльності Рад 

профілактики правопорушень в 

закладах загальної середньої освіти 

Упродовж року ЗЗСО району  

31.  Проведення роботи щодо запобігання 

торгівлі людьми, булінгу, насильства 

тощо 

Упродовж року ЗЗСО району, 

ЦОТ 

 

32.  Реалізація проєкту   «Московський 

район – за життя без наркотиків» 
Упродовж року ЗЗСО району  

 

 

Додаток 5. Робота з питань соціального захисту дітей і підлітків 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Терміни, 

звітність 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1.  Організація роботи навчальних 

закладів району щодо 

виявлення дітей і підлітків, які 

залишилися без батьківського 

піклування, та дітей, батьки 

яких не забезпечують їм 

нормального виховання й 

утримання 

Упродовж 

навчального 

року 

Ковшик М.С. 

Лазоренко Г.А. 

 

2.  Організація співпраці з ССД, 

ЦСССДМ з питань соціального 

захисту дітей 

Упродовж 

навчального 

року 

Ковшик М.С. 

Лазоренко Г.А. 

 

3.  Поновлення статистичних 

даних про дітей пільгових 

категорій, які навчаються та 

виховуються в закладах освіти 

району 

Щоквартальн

о 

Гринько Г.І. 

Ковшик М.С. 

Лазоренко Г.А. 

 

4.  Розгляд на нарадах керівників 

ЗЗСО і ЗДО, заступників 

директорів з виховної роботи  

питань соціального захисту 

дітей 

Упродовж 

навчального 

року 

Гринько Г.І. 

Ковшик М.С. 

Лазоренко Г.А. 

 

5.  Проведення нарад для 

громадських інспекторів з 

охорони дитинства та 

соціальних педагогів з метою 

роз’яснення положень 

законодавства з питань 

соціального захисту дітей 

Упродовж 

навчального 

року (за 

потребою) 

Гринько Г.І. 

Ковшик М.С. 

Лазоренко Г.А. 

 

6.  Організація методичного Упродовж Тараненко Н.М.  
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супроводу роботи шкільних 

психологів та соціальних 

педагогів з учнями пільгового 

контингенту 

навчального 

року 

7.  Проведення індивідуальних 

консультацій для всіх категорій 

педагогічних працівників та 

інших громадян з питань 

роз’яснення положень чинного 

законодавства щодо 

соціального захисту дітей 

Упродовж 

навчального 

року  

(за 

зверненнями) 

Гринько Г.І. 

Ковшик М.С. 

Лазоренко Г.А. 

 

8.  Поповнення добірки урядових і 

галузевих документів, що 

забезпечують дотримання 

законодавства в галузі охорони 

дитинства та соціального 

захисту дітей, розміщення їх на 

сайті Управління освіти, 

доведення їх до відома 

керівників закладів   

Упродовж 

навчального 

року 

Гринько Г.І. 

Ковшик М.С. 

Лазоренко Г.А. 

 

9.  Контроль за проведенням 

медичних оглядів дітей 

пільгових категорій під час 

планових оглядів дітей закладів 

медичними працівниками 

відповідних медичних установ 

Упродовж 

навчального 

року 

Кустовська Г.М. 

Гринько Г.І. 

Григор’єва О.І. 

 

10.  Здійснення обліку кількості 

дітей-інвалідів, що навчаються 

в ЗЗСО та виховуються в ЗДО, 

аналіз їх охоплення 

індивідуальною формою 

навчання 

До 15.04.2021 

До 15.11.2021 

Гринько Г.І. 

Савченко А.П. 

 

11.  Моніторинг кількості дітей-

інвалідів-візочників, їх  

соціального супроводу в 

закладах освіти 

Упродовж 

навчального 

року 

Ковшик М.С.  

12.  Організаційно-методичний 

супровід запровадження 

інклюзивного навчання в 

закладах освіти району 

Упродовж 

навчального 

року 

Гринько Г.І.  

13.  Аналіз здійснення закладами 

освіти соціального захисту 

пільгового контингенту, в тому 

числі дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, дітей 

військовослужбовців, 

працівників правоохоронних  

органів, журналістів, шахтарів, 

Упродовж 

навчального 

року 

Гринько Г.І. 

Ковшик М.С. 

Лазоренко Г.А. 
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які загинули під час виконання 

службових обов’язків, дітей-

інвалідів тощо, підготовка 

відповідних звітів для ДО ХМР 

14.  Організація моніторингу роботи 

закладів освіти щодо здійснення 

соціального захисту дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

аналізу дотримання їх житлових 

та майнових прав, своєчасного 

інформування ССД про дітей, 

які залишилися без 

батьківського піклування 

Упродовж 

навчального 

року 

Гринько Г.І. 

Ковшик М.С. 

Лазоренко Г.А. 

 

15.  Здійснення заходів щодо 

забезпечення за рахунок фонду 

загального обов’язкового 

навчання ЗЗСО району дітей 

пільгового контингенту: 

- предметами гардеробу (за 

наявності коштів); 

 

 

 

- канцтоварами до 

Міжнародного дня захисту 

дітей; 

 

- новорічними подарунками 

 

 

 

 

 

Березень-

квітень 2021; 

Вересень-

грудень 2021 

 

Травень-

червень 2021 

 

Листопад-

грудень 2021 

Миколенко Л.В. 

Грібьонкіна Н.В. 

Котляр Н.Д. 

Ковшик М.С. 

 

16.  Здійснення контролю за 

правильністю використання 

ЗЗСО бюджетних коштів з 

фонду загального обов’язкового 

навчання 

Упродовж 

навчального 

року 

Миколенко Л.В. 

Котляр Н.Д. 

Бєлікова О.В. 

 

17.  Підготовка статистичних звітів 

щодо соціального захисту дітей 

за формою СЗ-1 для ДО ХМР 

До 15.03.2021 

До 15.06. 2021 

До 15.09. 2021 

До 15.12. 2021 

Гринько Г.І. 

Ковшик М.С. 

Лазоренко Г.А. 

 

18.  Підготовка інформацій про 

виконання державних, 

обласних, міських програм, 

указів Президента України, 

Постанов Кабінету Міністрів 

України щодо  соціального 

захисту дітей 

Упродовж 

навчального 

року (за 

запитами ДО 

ХМР) 

Гринько Г.І. 

Ковшик М.С. 

 

19.  Організація проведення для 

дітей пільгових категорій: 

- святкових заходів до 

Міжнародного Дня захисту 

дітей; 

 

 

Червень 2021 

 

Грудень 2021 

Гринько Г.І. 

Ковшик М.С. 
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- районних святкових заходів 

до Дня святого Миколая; 

- районних новорічних свят 

 

Грудень 2021 

20.  Організація участі школярів 

району в міських новорічних 

святкових заходах для дітей 

пільгових категорій. 

Грудень 2021 Гринько Г.І. 

Ковшик М.С. 

 

21.  Здійснення контролю за 

роботою ЗЗСО щодо 

працевлаштування дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, з 

числа випускників 9-х, 11-х  

класів ЗЗСО району 

Червень-

серпень 2021 

Ковшик М.С.  

22.  Аналіз працевлаштування 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, з числа випускників 

9-х, 11-х класів ЗЗСО району 

Вересень 2021 Ковшик М.С.  

23.  Надання методичної допомоги 

соціальним педагогам / 

громадським інспекторам з 

охорони дитинства в роботі 

щодо обліку дітей пільгових 

категорій та їх соціального 

захисту в закладах освіти 

Упродовж 

навчального 

року 

Гринько Г.І. 

Ковшик М.С. 

Лазоренко Г.А. 

 

24.  Аналіз стану роботи ЗЗСО та 

ЗДО району за 2019/2020 н.р. 

щодо соціального захисту дітей 

пільгових категорій, підготовка 

довідки на апаратну нараду, 

наради керівників ЗЗСО і ЗДО 

району 

Травень-

червень 2020 

Гринько Г.І. 

Ковшик М.С. 

Лазоренко Г.А. 

 

25.  Організація харчування дітей 

пільгового контингенту та учнів 

1-4 класів, здійснення контролю 

за правильністю використання 

бюджетних коштів на 

організацію пільгового 

харчування 

Упродовж 

навчального 

року 

Кустовська Г.М. 

Миколенко Л.В. 

Губська І.В. 

Величко Л.Г. 

 

26.  Організація проведення силами 

учнівського самоврядування 

благодійних акцій: 

- «Серце до серця» 

- «Милосердя» 

- «Допоможи ближньому» 

- «Формула турботи» тощо 

Упродовж 

навчального 

року 

Гелла Т.П.  

27.  Організація надання 

гуманітарної допомоги із 

Упродовж 

навчального 

Ковшик М.С. 

Лазоренко Г.А. 
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залученням благодійних 

організацій дітям, які 

опинилися в складних життєвих 

обставинах 

року Гелла Т.П. 

28.  Організація забезпечення дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

Єдиними квитками 

Упродовж 

навчального 

року 

Ковшик М.С.  

29.  Аналіз охоплення дітей 

пільгового контингенту 

гуртковою роботою в закладах 

загальної середньої та закладах 

позашкільної освіти 

Упродовж 

навчального 

року 

Гринько Г.І. 

Ковшик М.С. 

Лазоренко Г.А. 

 

30.  Організація літнього 

відпочинку дітей, в тому числі 

пільгового контингенту 

Червень-

серпень 2021 

Тараненко Н.М.  

31.  Висвітлення роботи з питань 

соціального захисту дітей на 

сайті районного Управління 

освіти 

Упродовж 

року 

Рожко Д.В. 

Гринько Г.І. 

Ковшик М.С. 

Лазоренко Г.А. 

 

 

 

Додаток 6. Заходи Управління освіти адміністрації Московського району Харківської 

міської ради щодо запобігання всім видам дитячого травматизму  

№ п/п Заходи Термін 

виконання 

Виконавці Відмітка про 

виконання 

1.  Опрацювання нормативної бази 

з питань запобігання дитячому 

травматизму 

Постійно Гринько Г.І., 

керівники закладів 

освіти, заступники, 

методисти 

 

2.  Доведення до закладів нових 

нормативних документів щодо 

профілактики дитячого 

травматизму (наказів і листів 

МОНУ, ДНО ХОДА, ДО ХМР, 

УО АМР ХМР тощо) 

Постійно Гринько Г.І.  

3.  Видання наказів, які стосуються 

питань запобігання дитячого 

травматизму 

Упродовж року Гресь О.В.,  

Гринько Г.І. 

 

4.  Ведення і постійне оновлення 

на сайті районного Управління 

освіти та закладів освіти 

окремої сторінки 

«Профілактика дитячого 

травматизму» з метою 

методичного забезпечення 

освітнього процесу в закладах 

освіти, ознайомлення батьків та 

дітей, формування в них 

Упродовж року Гринько Г.І.,  

Рожко Д.В., 

керівники  закладів 

освіти  
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навичок безпечного життя 

засобами ІКТ, модерація 

сторінки РБР у соціальній 

мережі Фейсбук 

#безпека_понад_усе 

5.  Моніторинг стану 

управлінської діяльності з 

питань охорони життя і 

здоров’я учнів та запобігання 

всім видам дитячого 

травматизму у закладах освіти 

району 

Упродовж року Гринько Г.І.  

6.  Розгляд питань покращення 

роботи з профілактики дитячого 

травматизму на засіданні 

Колегії районного Управління 

освіти (за потреби), апаратних 

нарадах, на нарадах керівників 

закладів освіти, нарадах 

заступників директорів з 

виховної роботи тощо 

Упродовж року Гринько Г.І.  

7.  Розробка та реалізація спільно 

із Московським РВ ГУ ДСНС 

України в Харківській області 

плану-графіку щодо проведення 

масово-роз’яснювальної роботи 

з населенням Московського 

району з попередження 

травмування та загибелі людей 

під час виникнення 

надзвичайних ситуацій різного 

виду 

Упродовж року Братушка Ю.К., 

керівники  закладів 

освіти  

 

8.  Співпраця з Управлінням 

патрульної поліції у 

Харківській області 

Департаменту патрульної 

поліції в програмі «Шкільний 

офіцер поліції» з питань 

профілактики дитячого 

дорожньо-транспортного 

травматизму, попередження 

випадків булінгу та домашнього 

насильства тощо, розробка та 

реалізація відповідних графіків 

на певні періоди року 

Упродовж року Гринько Г.І.,  

керівники  закладів 

освіти, ШОП  

 

9.  Розробка (оновлення) і 

погодження із керівництвом ПП 

схем безпечного руху до ЗЗСО 

(за потреби) 

Серпень Керівники  

закладів освіти  

 

10.  Розроблення і затвердження в Серпень керівники  закладів  
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ЗЗСО планів-графіків 

чергування адміністрацій та 

педагогічних працівників 

на травмонебезпечних ділянках 

(сходи, вестибюль, їдальня 

тощо) з урахуванням 

статистики найбільш 

травмонебезпечних місць 

освіти  

11.  Забезпечення закладів освіти 

району пам’ятками, буклетами, 

плакатами: 

- з електробезпеки, наданими 

фахівцями РЕМ,  

- з ПДР, наданими ШОП,  

- з правил пожежної безпеки, 

наданими ДСНС, 

- запобігання насильства та 

булінгу тощо  

Постійно Гринько Г.І., РЕМ, 

ШОП, ДСНС 

 

12.  Забезпечення закладів освіти 

методичними рекомендаціями 

Навчально-методичного центру 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Харківської 

області та ДСНС України, 

відеофільмами, плакатами, 

«Пам’ятками безпечної 

поведінки» тощо 

Постійно Братушка Ю.К.  

13.  Організація виконання в 

закладах освіти спільного 

наказу Міністерства освіти і 

науки України та Державної 

служби України з надзвичайних 

ситуацій від 16.04.2014 

№462/204 «Про проведення 

Тижнів знань з основ безпеки 

життєдіяльності в дошкільних, 

загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладах 

України» (проведення Тижнів 

безпеки дитини у ЗЗСО і ЗДО 

району) 

квітень-травень, 

жовтень-

листопад 

Братушка Ю.К., 

Гринько Г.І.,  

керівники  закладів 

освіти  

 

14.  Оновлення «Куточків з безпеки 

життєдіяльності та 

профілактики різних видів 

травматизму» в закладах освіти 

Упродовж року керівники  закладів 

освіти  

 

15.  Розробка та надання закладам 

організаційно-методичних 

вказівок РУО з питань 

запобігання дитячому 

травматизму  

Травень-

червень 

Гринько Г.І.  
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16.  Забезпечення виконання наказів 

і листів МОНУ, наказів ДО 

ХМР, УО АМР, організаційно-

методичних вказівок РУО з 

питань запобігання дитячому 

травматизму 

Упродовж року керівники  закладів 

освіти  

 

17.  Забезпечення вивчення та 

виконання листа КВНЗ 

«ХАНО» від 10.09.2015 №764 

«Про профілактику 

травматизму на уроках основ 

здоров’я та у виховній роботі 

загальноосвітніх закладів освіти  

Харківської області» 

Упродовж року керівники ЗЗСО   

18.  Проведення класними 

керівниками комплексу бесід зі 

школярами з питань 

запобігання всіх видів 

травматизму: правила 

дорожнього руху; правила 

протипожежної безпеки; 

запобігання отруєнь; правила 

безпеки при користуванні 

газом; правила безпеки з 

вибухонебезпечними 

предметами; правила безпеки 

на воді; правила безпеки 

користування 

електроприладами, при 

поводженні з джерелами 

електроструму тощо 

(відповідно до наказу ДНО 

ХОДА (ГУОН ХОДА) від 

05.10.2011 №526) 

Упродовж року керівники ЗЗСО  

19.  Викладання в ЗЗСО предмету 

«Основи здоров’я» 

Упродовж року керівники ЗЗСО   

20.  Впровадження у ЗДО району 

парціальних програм:  

- програма з формування 

основ безпечної поведінки дітей 

дошкільного віку під час 

дорожнього руху «Дитина у 

світі дорожнього руху»,  

- програма з основ здоров’я та 

безпеки життєдіяльності дітей 

дошкільного віку «Про себе 

треба знати, про себе треба 

дбати».  

Упродовж року Лазаренко Г.А. 

Крамська В.В.,  

керівники ЗДО  

 

21.  Проведення методичних 

семінарів для вихователів з 

Упродовж року Лазаренко Г.А. 

Крамська В.В.,  
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обміну досвідом роботи щодо 

профілактики дитячого 

травматизму у ЗДО 

керівники ЗДО  

22.  Проведення позапланових бесід 

та інструктажів за фактами 

нещасних випадків зі 

школярами та вихованцями 

Упродовж року керівники  закладів 

освіти  

 

23.  Проведення в закладах освіти 

заходів з метою виявлення та 

запобігання фактів насильства 

серед учнів та в їх родинах, з 

профілактики булінгу та 

кібербулінгу тощо.  

Упродовж року керівники  закладів 

освіти, ШОП  

 

24.  Організація проведення ШОП 

профілактичних  заходів з 

учнями ЗЗСО та вихованцями 

ЗДО (он-лайн під час 

карантину) 

Упродовж року Гринько Г.І., 

керівники  закладів 

освіти, ШОП  

 

25.  Проведення Тижнів безпеки 

дорожнього руху 

Травень, 

листопад 

Гринько Г.І., 

керівники  закладів 

освіти  

 

26.  Проведення конкурсів дитячих 

малюнків та плакатів «Безпека 

пішохода», оформлення за 

наслідками тематичних 

виставок дитячих робіт у 

закладах 

Упродовж року керівники  закладів 

освіти, ШОП  

 

27.  Організація перегляду 

школярами та вихованцями 

ЗДО навчальних відеофільмів 

та мультфільмів з вивчення 

правил дорожнього руху, 

пожежної безпеки та 

запобігання інших видів 

дитячого травматизму 

Упродовж року керівники  закладів 

освіти  

 

28.  Оновлення у ЗЗСО та ЗДО 

району майданчиків з вивчення 

дітьми правил дорожнього руху  

Упродовж року керівники  закладів 

освіти  

 

29.  Проведення практичних занять 

з правил переходу доріг на 

майданчиках з вивчення правил 

дорожнього руху у закладах 

Упродовж року керівники  закладів 

освіти  

 

30.  Організація діяльності загонів 

ЮІДР та ДЮПР (з 

дотриманням вимог санітарного 

законодавства під час 

карантину) 

Упродовж року керівники ЗЗСО  

31.  Залучення шкільних загонів 

юних інспекторів дорожнього 

Упродовж року керівники ЗЗСО  
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руху та ДЮПР до проведення 

профілактичної роботи з 

учнями (з дотриманням вимог 

санітарного законодавства під 

час карантину) 

32.  Проведення спільно з 

патрульною поліцією конкурсу 

дитячих малюнків «Молоде 

покоління -за безпеку 

дорожнього руху» (за листом 

ПП) 

Упродовж року Гринько Г.І., 

керівники  закладів 

освіти  

 

33.  Проведення в закладах освіти 

району з метою реалізації 

положень «Кодексу цивільного 

захисту України», із залученням 

фахівців ДСНС та патрульної 

поліції Днів цивільного захисту, 

в тому числі показових (після 

закінчення карантину) 

квітень-травень Братушка Ю.К., 

Лазаренко Г.А., 

Григор’єва О.І.,  

керівники  закладів 

освіти  

 

34.  Проведення конкурсу дитячих 

малюнків «Охорона праці 

очима дітей» 

Січень керівники  закладів 

освіти  

 

35.  Проведення моніторингу 

потреби у відновленні 

дорожньої розмітки 

«Пішохідний перехід» на 

пішохідних переходах поблизу 

закладів, встановленні 

додаткових дорожніх знаків 

Упродовж року Гринько Г.І., 

Лазаренко Г.А., 

керівники  закладів 

освіти  

 

36.  Організація співпраці з 

Національним Університетом 

цивільного захисту України 

щодо профілактики дитячого 

травматизму (після закінчення 

карантину) 

Упродовж року Гринько Г.І., 

керівники  закладів 

освіти  

 

37.  Проведення заходів в закладах 

освіти в рамках всеукраїнського 

Місячника «Увага! Діти на 

дорозі!» 

з 20 серпня по 

20 вересня 

Гринько Г.І., 

керівники  закладів 

освіти  

 

38.  Проведення бесід з учнями та 

вихованцями щодо запобігання 

всім випадкам дитячого 

травматизму, інструктажів зі 

школярами на початку 

навчального року 

вересень керівники  закладів 

освіти  

 

39.  Проведення у закладах з 

учнями та вихованцями ігрових 

занять, бесід, конкурсів, 

змагань, брейн-рингів та інших 

Упродовж року керівники  закладів 

освіти  
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заходів щодо профілактики всіх 

видів дитячого травматизму 

40.  Проведення в ЗЗСО району 

Єдиних уроків протипожежної 

безпеки і Єдиних уроків 

безпеки дорожнього руху 

Упродовж 

року (перед 

канікулами) 

керівники ЗЗСО  

41.  Організація проведення для 

школярів лекцій з 

електробезпеки фахівцями 

Салтівських РЕМ, 

«Харківобленерго» тощо (після 

закінчення карантину) 

Упродовж року Гринько Г.І., 

керівники ЗЗСО  

 

42.  Організація проведення 

класними керівниками та 

вчителями-предметниками 

відповідних інструктажів з 

учнями з усіх питань безпеки 

життєдіяльності 

Упродовж року керівники ЗЗСО  

43.  Проведення щоквартального 

аналізу та моніторингу 

кількості випадків дитячого 

травматизму під час освітнього 

процесу та у позаурочний час, 

підготовка статистичних і 

аналітичних звітів для 

Департаменту освіти 

Харківської міської ради та 

РУСЗН 

Упродовж року Гринько Г.І.  

44.  Забезпечення дотримання вимог 

безпеки здобувачами освіти під 

час проведення уроків, занять 

та позакласних заходів 

Упродовж року керівники  закладів 

освіти  

 

45.  Обговорення в закладах освіти 

наон-лайн  батьківських зборах 

питання профілактики 

дорожньо-транспортного 

дитячого травматизму, охорони 

життя і здоров'я учнів, 

відповідальності батьків за 

дотриманням контролю за 

дітьми в позаурочний час 

Упродовж року керівники  закладів 

освіти  

 

46.  Притягнення у закладах освіти 

до дисциплінарної 

відповідальності осіб, винних у 

порушенні законодавства 

України щодо запобігання 

нещасним випадкам 

Упродовж року керівники  закладів 

освіти 
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Додаток 7. Заходи щодо організаційно – методичного забезпечення проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання – 2021 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1. Інформаційно-методичне забезпечення ЗНО  

1.1 Забезпечення своєчасного 

інформування щодо організації 

та проведення ЗНО-2021 

Січень 

травень 2021 

Кустовська Г.М., 

керівники ЗЗСО 

 

1.2 Забезпечення поширення 

інформаційних матеріалів 

ЗНО–2021 

Січень 

травень 2021 

Кустовська Г.М., 

керівники ЗЗСО 

 

1.3 Забезпечення висвітлення 

інформації про зовнішнє 

незалежне оцінювання на 

офіційному сайті Управління 

освіти 

Січень 

грудень 2021 
Кустовська Г.М. 

 

1.4 Надання допомоги закладам 

освіти щодо оновленням 

інформації про проведення ЗНО-

2021 на шкільний сайтах 

Січень 

грудень 2021 

Кустовська Г.М. 

Михайленко О.С. 

Рожко Д.В. 

 

1.5 Проведення інформаційно 

роз′яснювальної роботи щодо 

проведення пробного ЗНО 

Січень – 

березень 2021 

Кустовська Г.М., 

керівники ЗЗСО 

 

1.6 Забезпечення проведення 

тренувальних тестувань з 

предметів ЗНО - 2021 

До 01.04.2021 

Гнутова О.О., 

Кустовська Г.М.., 

керівники ЗЗСО 

 

1.7 Забезпечення участі у 

семінарах (зміст, формат 

тестових завдань та логістика 

проведення) різних категорій 

педагогічних працівників: 

- методисти МЦ; 

- учителі–предметники; 

- екзаменатори; 

- старші інструктори; 

- керівники закладів освіти. 

За графіком 

ХРЦОЯО та 

КВНЗ 

«ХАНО» 

Гнутова О.О., 

Кустовська Г.М.., 

керівники ЗЗСО 

 

1.8 Проведення семінарів (зміст, 

формат тестових завдань та 

логістика проведення) для 

різних категорій педагогічних 

працівників: 

- учителі–предметники; 

- учителі–предметники 

випускних класів 

Січень 

березень 

2021 

Гнутова О.О., 

Кустовська Г.М.., 

керівники ЗЗСО 

 

1.9 Забезпечення реєстрації 

випускників у пробному ЗНО 
До 19.01.2021  

Кустовська Г.М., 

керівники ЗЗСО 
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1.10 Забезпечення реєстрації 

випускників у ЗНО-2021 
До 05.03.2021  

Кустовська Г.М., 

керівники ЗЗСО 

 

2. Організаційне забезпечення ЗНО  

2.1 Організація проходження 

сертифікації ПТ (за потребою) 

За графіком 

ХРЦОЯО 

Кустовська Г.М., 

керівники ЗЗСО 

 

2.3 Забезпечення організаційної 

підтримки ведення бази даних 

в актуальному стані 

(своєчасне внесення змін до 

реєстраційних даних учасників 

тестування) 

Лютий – 

жовтень 2021 

Кустовська Г.М., 

керівники ЗЗСО 

 

2.4 Здійснення підбору персоналу 

пунктів тестування 
До 25.01.2021  

Кустовська Г.М., 

керівники ЗЗСО 

 

2.5 Здійснення підбору персоналу 

до пробного тестування 
До 01.03.2021  

Кустовська Г.М., 

керівники ЗЗСО 

 

2.6 Формування бази даних 

персоналу пунктів тестування 
До 20.04.2021  

Кустовська Г.М., 

керівники ЗЗСО 

 

2.7. Забезпечення участі в 

установчих нарадах 

педагогічних працівників, 

залучених в якості персоналу 

пунктів тестування 

Березень, 

квітень 2021 

Кустовська Г.М., 

керівники ЗЗСО 

 

2.8 Організація роботи пунктів 

тестування на базі ЗЗСО № 25, 

124, 140, 142, 143 та матеріально 

технічне їх забезпечення 

Березень 

червень 2021 

Кустовська Г.М., 

керівники ЗЗСО 

 

3. Проведення ЗНО   

3.1 Тримати під контролем 

підготовку учнів до ЗНО-2021 

Січень 

червень 2021 
Керівники ЗЗСО 

 

3.2 Забезпечити участь 

випускників у пробному ЗНО - 

2021 

10.04.2021 Керівники ЗЗСО 

 

3.3. Забезпечити участь 

випускників у ЗНО 

Травень-

червень 2021 

Кустовська Г.М., 

керівники ЗЗСО 

 

3.4. Залучення до роботи на 

пунктах тестування 

педагогічних працівників 

відповідно до створеної бази 

даних. 

Квітень 

червень 

2021 

Кустовська Г.М., 

керівники ЗЗСО 

 

3.5. Здійснення аналізу результатів 

ЗНО-2021 

Вересень 

жовтень 2021 
Кустовська Г.М. 

 

 

Додаток 8. Інформаційне забезпечення діяльності Управління та закладів освіти 

району 

№ Зміст Відповідальний Терміни, відмітки 

про виконання 

Відмітка про 

виконання 

1.  Видання організаційно - 

методичних рекомендаці  

Попова В.І. До вересня 2021  
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керівникам закладів освіти 

2.  Забезпечення закладів освіти 

аналітичними та 

статистичними матеріалами 

щодо розвитку освітньої 

галузі району 

Попова В.І. До вересня 2021  

3.  Своєчасне доведення до 

закладів освіти 

інформаційного масиву, який 

надійшов до Управління 

освіти 

Сосницька М.І. Упродовж року  

4.  Створення банку даних різних 

облікових категорій 

 

Працівники за 

напрямками 

діяльності 

Упродовж року  

5.  Модернізація та 

вдосконалення офіційного 

сайту Управління освіти. 

Михайленко О.С. 

 

Упродовж року  

6.  Забезпечення участі у роботі 

форумів, чатів, Інтернет-

конференцій тощо. 

Працівники за 

напрямками 

діяльності 

Упродовж року  

7.  Технічна підтримка  

функціонування електронної 

пошти 

Михайленко О.С. 

 

Упродовж року  

8.  Організація та проведення 

навчальних занять та 

навчально-методичних 

семінарів з питань 

інформатизації освіти. 

Михайленко О.С. Упродовж року  

9.  Технічна підтримка  

функціонування ПК  

Михайленко О.С. Упродовж року  

10.  Розробка циклограми надання 

звітів до Управління освіти 

Працівники за 

напрямками 

діяльності 

За потребою  

11.  Застосування системи листів 

доручень з метою отримання 

зворотного зв’язку 

Попова В.І. 

Савченко А.П. 

Григор’єва О.І. 

Гринько Г.І. 

За підсумками 

проведення нарад 

 

Додаток 9.  Заходи щодо організації роботи з обліку працевлаштування 

(продовження навчання) випускників 9-х,  11 (12)-х класів 2021 року 

 

№ 

з/п 

Зміст заходів Терміни 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1.  Узагальнення попередньої 

звітної інформації про облік 

навчання та працевлаштування 

випускників 9, 11 (12)-х класів 

2021 року 

До 10.02.2021 Максименкова В.М.  

2.  Підготовка та надання до ДО 

ХМР звітів про облік навчання та 

До 10.02.2021 Максименкова В.М.  
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працевлаштування випускників 

9, 11 (12)-х класів 2021 року 

3.  Підготовка проекту наказу “Про 

проведення обліку продовження 

навчання та працевлаштування 

випускників 9-х, 11 (12)-х класів 

2021 року”. 

До 01.05.2021 Максименкова В.М.  

4.  Перевірка довідок з місць 

подальшого навчання 

випускників 9-х класів. 

Систематизація довідок 

відповідно до списків 

випускників. 

До 10.10.2021 Максименкова В.М.,  

члени комісії УО 

 

5.  Створення бази даних (списків) 

випускників 9, 11(12)-х класів (в 

електронному вигляді  у форматі 

.xls) працевлаштування 

випускників 9-х, 11 (12)-х класів 

2021 року 

До 01.10.2021 Максименкова В.М.  

6.  Корегування електронної бази 

даних працевлаштування 

(продовження навчання) 

випускників 9-х, 11 (12)-х класів 

2021 р. 

До 10.10.2021 Максименкова В.М.  

7.  Підготовка проекту наказу “Про 

підсумки роботи з обліку 

продовження навчання та 

працевлаштування випускників 

9-х та 11 (12)-х класів 2021 

року”. 

Жовтень –

Листопад 

2021 

Максименкова В.М.  

8.  Підсумки роботи з обліку 

продовження навчання та 

працевлаштування випускників 

ЗЗСО району 2021 року 

Вересень-

жовтень 2021 

Максименкова В.М.  

9.  Упорядкування  та узагальнення 

матеріалів з обліку продовження 

навчання (працевлаштування) 

випускників 9, 11 (12)-х класів 

2021 р. 

Вересень-

жовтень 2021 

Максименкова В.М.  

10.  Підготовка та надання до ДО 

ХМР звітів за статистичними 

формами з обліку 

працевлаштування (продовження 

навчання) випускників 9, 11 (12)-

х класів. 

протягом 

травня–

жовтня 2021 

Максименкова В.М.  

11.  Підготовка та надання до ДО 

ХМР  статистичного звіту за 

формою № 1 – ЗСО „Звіт про 

продовження навчання для 

До 04.12.2021 Максименкова В.М.  
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здобуття повної загальної 

середньої освіти випускниками 

9-х класів ЗЗСО у 2020/2021  

н.р.” 

12.  Заслуховування питання про 

підсумки роботи з обліку 

продовження навчання та 

працевлаштування випускників 

ЗЗСО району 2021 року на 

апаратній УО, заступників 

директорів з ОР. 

Жовтень 

2021 

 

Максименкова В.М.  

 

 

Додаток 10. Заходи щодо організованого початку навчального року 

 

№ з/п Заходи Термін Відповідальні 
Відмітка  про 

виконання 

1.  

Здійснити облік дітей з 

особливими освітніми 

потребами. 

 

Вересень 

2021 
Гринько Г.І.  

2.  

Забезпечити організаційний 

супровід виконання заходів 

щодо оперативної доставки 

підручників, посібників та 

іншої навчальної літератури, 

передбаченої в переліку 

Міністерства освіти і науки 

України на 2021/2021 

навчальний рік, до закладів 

загальної середньої освіти. 

Серпень – 

вересень 2021 

року 

 

Ятленко І.В.  

3.  

Забезпечити організацію 

безкоштовного харчування 

учнів початкових класів та 

пільгових категорій ЗЗСО.  

2021/2022 н.р. 
Кустовська Г.М. 

Миколенко Л.В.  

4.  

Підготувати матеріали 

районної серпневої 

педагогічної конференції 

керівників ЗЗСО, ЗДО, ЗПО,  

керівників методичних 

об’єднань, педагогічних 

працівників. 

 

До 15.08.2021 

 

Гнутова О.О.  

5.  

Забезпечити систематичний 

моніторинг за  відвідуванням 

учнів навчальних занять.  
2021/2022 н.р. Максименкова В.М.  

6.  

Організувати роботу щодо 

забезпечення випускників 

2022 року документами про 

До 15.06.2021 

(перспектива) 

01.10.2021 

Савченко А. П.  
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№ з/п Заходи Термін Відповідальні 
Відмітка  про 

виконання 

освіту 

7.  

Вжити заходів щодо 

завершення благоустрою 

територій закладів освіти 

району та своєчасного 

вивозу сміття. 

До 16.08.2021 

Сировацький М.М. 

 

8.  

Забезпечити виконання 

заходів щодо підготовки 

матеріально-технічної бази 

закладів освіти до нового 

навчального року та 

створення належних 

санітарно-гігієнічних умов.  

До 16.08.2021 

Сировацький М.М. 

 

9.  

Завершити комплектування 

ЗЗСО, ЗДО, ЗПО 

педагогічними працівниками. 

До 25.08.2021 

Козлова Ю.Ю.  

 

10.  

Надання допомоги з 

підготовки річних  

навчальних планів та 

освітніх програм ЗЗСО 

До 31.08.2021 Попова В. І.  

11.  

Забезпечити погодження 

розкладу уроків та режиму 

роботи закладу освіти з 

Управлінням державного 

нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства в 

м. Харкові Головного 

управління 

Держпродспоживслужби в 

Харківській області. 

До 31.08.2021 Кустовська Г.М.  

12.  

Забезпечити контроль за 

організацією медичних 

оглядів учнів, педагогічних 

працівників ЗЗСО району 

До 31.08.2021 Кустовська Г.М.  

13.  

Забезпечити організоване 

проведення педагогічного 

тижня, залучивши до участі 

керівників виконавчих 

органів районної ради, 

представників батьківської 

громадськості, органів 

учнівського самоврядування, 

наукових установ, 

громадських організацій. 

До 31.08.2021 Гнутова О.О.  

14.  
Забезпечити організацію і 

проведення щорічного 
До 31.08.2021 Попова В. І.  
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№ з/п Заходи Термін Відповідальні 
Відмітка  про 

виконання 

огляду на кращу підготовку 

закладів освіти  до 2021/2022 

навчального року. 

15.  

Довести до закладів освіти 

інструктивно-методичні 

листи Міністерства освіти 

і науки України про 

особливості викладання 

базових навчальних 

дисциплін, іншу науково-

методичну літературу щодо 

організації та методичного 

забезпечення освітнього 

процесу упродовж 2021/2022 

навчального року. 

До 01.09.2021 Гнутова О.О.  

16.  

Підготувати та надати до 

Департаменту освіти 

Харківської міської ради 

оперативну інформацію 

щодо початку навчального 

року 

01.09.2021 
Максименкова В.М. 

Савченко А.П. 
 

17.  
Організувати забезпечення 

учнів 1-х класів ЗЗСО 

району молоком. 

До 01.09.2021 Кустовська Г.М.  

18.  

Довести до відома 

педагогічних колективів 

закладів освіти  

інструктивно-методичні 

листи Міністерства освіти і 

науки України про 

особливості викладання 

базових навчальних 

дисциплін у 2020/2021 

навчальному році, іншу 

науково-методичну 

літературу щодо організації  

та методичного забезпечення 

навчально-виховного 

процесу упродовж 2019/2020 

навчального року. 

До 01.09.2021 Гнутова О.О.  

19.  

Узагальнити пропозиції за 

результатами проведених  

районних серпневих 

конференцій педагогічних 

працівників. 

До 01.09.2021 Гнутова О.О.  

20.  Забезпечити урочисте 01.09.2021 Гринько Г.І.  
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№ з/п Заходи Термін Відповідальні 
Відмітка  про 

виконання 

проведення Дня знань. 

21.  

Підготувати та надати до 

Департаменту освіти 

Харківської міської ради 

узагальнений статистичний 

звіт закладів освіти «Список 

дітей і підлітків, які не 

приступили до занять 

1 вересня 2021 р. в закладах 

освіти району» (з 

контингенту учнів школи) та 

інформацію про вжиті 

заходи щодо залучення таких 

дітей до навчання. 

01.09.2021 Максименкова В.М.  

22.  
Забезпечити супровід  

формування  мережі ЗЗСО, 

ЗПО, ЗПТО, ЗДО.  

До 05.09.2021 
Савченко А. П. 

Григор’єва О.І. 
 

23.  

Забезпечити заповнення та 

актуальність інформації про 

заклади освіти у ДІСО. 

 

До 05.09.2021 

 
Михайленко О.С.  

24.  

Підготувати пропозиції до 

проєкту рішення 

виконавчого комітету 

Харківської міської ради 

«Про затвердження мережі 

закладів освіти м. Харкова на 

2021/2022 н.р.» 

До 10.09.2021 
Савченко А. П. 

Григор’єва О.І.  

25.  

Організувати роботу щодо 

складання державної 

статистичної звітності ЗЗСО 

на початок навчального року 

До 10.09.2021 Савченко А. П.  

26.  

Підготувати та надати до 

Департаменту освіти 

Харківської міської ради 

статистичну звітність з 

питань організації 

профільного навчання у 

ЗЗСО в 2021/2022 

навчальному році (за 

профільним вивченням 

предметів у 10-11-х класах), 

поглибленого вивчення 

предметів.  

До 10.09.2021 Савченко А. П.  

27.  
Підготувати статистичну 

звітність з питань 
До 10.09.2021 Ковшик М.С.  
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№ з/п Заходи Термін Відповідальні 
Відмітка  про 

виконання 

працевлаштування 

(продовження навчання) 

дітей-сиріт ЗЗСО району. 

28.  

Надати до Департаменту 

освіти Харківської міської 

ради інформацію щодо 

підсумків проведення 

щорічного звітування 

керівників ЗЗСО, ЗДО, ЗПО 

всіх типів і форм власності 

про роботу в 2020/2021 н.р. із 

зазначенням пропозицій 

батьківської громадськості 

щодо удосконалення 

(поліпшення) діяльності 

закладів освіти. 

До 10.09.2021 Попова В. І.  

29.  

Проаналізувати організацію 

літнього відпочинку та 

оздоровлення дітей 

дошкільного віку, учнів 

ЗЗСО. 

До 10.09.2021 Тараненко Н.М  

30.  

Провести облік 

малозабезпечених, неповних, 

багатодітних сімей; учнів-

сиріт, напівсиріт, дітей, що 

залишились без 

батьківського піклування, 

дітей-інвалідів, дітей, що 

потерпіли від аварії на 

ЧАЕС, учнів девіантної 

поведінки, дітей сімей, які 

опинились у складних 

життєвих умовах  

До 10.09.2021 Ковшик М.С.  

31.  

Проаналізувати рух учнів 

закладів освіти всіх типів і 

форм власності упродовж 

літа 2021 року та кількісний 

склад на початок 2021/2022 

навчального року (за 

встановленою формою). 

Узагальнену інформацію 

надати до Департаменту 

освіти Харківської міської 

ради. 

До 10.09.2021 Максименкова В.М.  

32.  
Забезпечити заповнення баз 

даних ДІСО (ІСУО) за 

державними статистичними 

До 10.09.2021, 

жовтень-

листопад 2021 

Савченко А.П. 

Максименкова В.М. 

Козлова Ю.Ю., 
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№ з/п Заходи Термін Відповідальні 
Відмітка  про 

виконання 

формами № ЗНЗ-1,  № ЗНЗ-

2, № 76-РВК, № ЗВ-1, Д-4, 5, 

6, 7, 8; 9, 77-РВК, 83-РВК.  

Михайленко О.С. 

33.  

Провести роботу щодо 

складання тарифікації 

вчителів ЗЗСО на 2021/2022 

навчальний рік.  

До 15.09.2021 Миколенко Л. В.  

34.  

Підготувати проєкт наказу 

щодо підсумків оздоровчої 

кампанії влітку 2021 року. 

 

До 15.09.2021 Тараненко Н.М.  

35.  
Забезпечити своєчасний і в 

повному обсязі облік дітей 

дошкільного віку.  

До 25.09.2021 Григор’єва О.І.  

36.  

Вжити заходів щодо 

стовідсоткового залучення 

дітей п'ятирічного віку до 

різних форм дошкільної 

освіти. 

 

До 25.09.2021 Григор’єва О.І.  

37.  

Завершити підготовку 

закладів освіти до роботи в 

осінньо-зимовий період 

2021/2022 навчального року, 

вжити заходів щодо 

реалізації регіональних 

програм з енергозбереження. 

До 01.10.2021 

Сировацький М.М. 

 

38.  

Створити базу даних щодо 

обліку працевлаштування 

(продовження навчання) 

випускників 9-х, 11 (12)-х 

класів 2021 р.  

До 01.10.2021 Максименкова В.М.  

39.  

Підвести підсумки роботи з 

обліку продовження 

навчання та 

працевлаштування 

випускників 9-х, 11 (12)-х 

класів закладів загальної 

середньої освіти.  

До 01.11.2021 Максименкова В.М.  

Додаток 11. Заходи щодо організованого закінчення навчального року 

 

№ 

з/п 
Заходи Термін Відповідальні 

Відмітка  

про 

виконання 

1.  
Забезпечити організаційно-методичний 

супровід закінчення 2020/2021 

Травень- 

червень 2021 

Савченко А.П. 

Лопіна О.М. 
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№ 

з/п 
Заходи Термін Відповідальні 

Відмітка  

про 

виконання 

навчального року, проведення ДПА            

в 4-х,  9-х, 11 (12)-х класах 

 

2.  

Забезпечити подання до РЦ „Студсервіс” 

замовлення на виготовлення учням-

екстернам  документів про здобуття 

базової та повної загальної середньої 

освіти.  

Травень 2021 

Савченко А.П. 

 

 

3.  
Організувати видачу відповідальним 

особам ЗЗСО Похвальних листів, грамот.  
Травень 2021 

Савченко А.П. 
 

4.  

Після завершення державної підсумкової 

атестації у 9-х, 11(12)-х класах внести 

зміни до бази даних про випускників, які  

претендують на отримання: 

- свідоцтв про здобуття базової  середньої 

освіти з відзнакою, 

- свідоцтв про здобуття повної загальної 

середньої освіти з відзнакою. 

Червень 2021 

Савченко А.П. 

 

5.  

Надіслати до Департаменту освіти 

Харківської міської ради інформацію про 

випускників, які нагороджені золотими та 

срібними медалями. 

За запитом ДО 

ХМР 

Савченко А.П. 

 

6.  

Вжити заходів з питань створення 

безпечних умов під час проведення 

святкових урочистостей з нагоди свята 

“Останній дзвоник”, закінчення школи та 

вручення свідоцтв про здобуття повної 

загальної середньої освіти з відзнакою 

випускникам 11 (12)-х класів 2021 року. 

Травень-

червень 2021 
Гринько Г.І.  

7.  

Надати до Департаменту освіти 

Харківської міської ради інформацію  про 

проведення свята “Останній дзвоник” та 

випускних вечорів за встановленою 

формою 

За запитом ДО 

ХМР 
Гринько Г.І.  

8.  

Провести роз’яснювальну роботу з 

керівниками ЗЗСО щодо особливостей 

оцінювання навчальних досягнень учнів 

випускних класів, які є учасниками 

міжнародних спортивних змагань, 

конкурсів, олімпіад, виставок, 

тренувальних зборів міжнародного рівня, 

та проведення їх державної підсумкової 

атестації. 

До 01.05.2021 

 

Савченко А.П. 

 

9.  

Створити апеляційні комісії з кожного 

предмета, з якого атестація проводиться у 

ЗЗСО. 

До 01.05.2021 Гнутова О.О.  

10.  Забезпечити діяльність апеляційних Травень- Гнутова О.О.  
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№ 

з/п 
Заходи Термін Відповідальні 

Відмітка  

про 

виконання 

комісій у разі виникнення зауважень і 

пропозицій з питань процедури 

проведення іспитів та об’єктивності 

оцінювання рівня знань учнів під час 

державної підсумкової атестації. 

червень 2021 

11.  

Узагальнити результати проведення 

державної підсумкової атестації учнів 4-х, 

9, 11(12)-х класів. Узагальнену 

інформацію надати до Департаменту 

освіти Харківської міської ради. 

За запитом ДО 

ХМР 

Савченко А.П. 

Лопіна О.М. 

 

12.  
Провести наради директорів, заступників 

директорів з НВР щодо нормативності 

закінчення навчального року. 

Квітень-

травень 2021 

Попова В.І. 

Савченко А.П. 
 

13.  
Проаналізувати стан виконання 

навчальних планів та програм за рік 
Червень 2021 Верба Л.П.  

14.  
Організувати роботу щодо обліку 

працевлаштування (продовження 

навчання) випускників 2021 р. 

До 10.05.2021 
Максименкова 

В.М. 
 

15.  

Організувати роботу з підготовки у ЗЗСО 

проектів річних навчальних планів та 

освітніх програм на 2021/2022 навчальний 

рік. 

До 15.06.2021 Попова В.І.  

16.  
Організувати роботу щодо проведення 

ЗНО -2021 

Лютий-

червень 

2021 

Кустовська 

Г.М. 
 

17.  
Організувати роботу щодо літнього 

оздоровлення  (відпочинку) учнів.  
До 01.06.2021 

Тараненко 

Н.М. 
 

18.  

Підготувати статистичні звіти про 

організацію здобуття освіти за 

інституційною (мережевою) формою та 

індивідуальною формою (педагогічний 

патронаж та сімейна). 

До 10.04.2021 

Савченко А.П. 

 

 

 

 

Додаток 12. Заходи щодо впровадження інклюзивної освіти 

 

(в рамках реалізації освітнього проекту «Розвиток інклюзивної освіти в Харківській 

області», затвердженого рішенням колегії Департаменту науки і освіти Харківської 

обласної державної адміністрації від 29.03.2017 року) 

 

№ з/п Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про  

виконання 



 

 

114 

 

1.  Систематично поповнювати добірку 

урядових і галузевих документів щодо 

впровадження інклюзивної освіти, 

методичних матеріалів, оперативно 

доводити їх до керівників закладів 

освіти, ознайомлювати з ними вчителів, 

вихователів, практичних психологів, 

соціальних педагогів, асистентів 

вчителів, асистентів вихователів, 

вчителів-дефектологів, логопедів, 

батьків тощо 

Упродовж 

2021 року 

Гринько Г.І., 

Григор’єва О.І., 

Тараненко Н.М., 

керівники 

інклюзивних ЗЗСО і 

ЗДО, керівники 

інших закладів 

освіти 

 

2.  Створити умови для використання у 

практичній діяльності сучасних 

інформаційних і методичних матеріалів з 

питань інклюзії  

Упродовж 

2021 року 

Гринько Г.І., 

Григор’єва О.І., 

Гнутова О.О., 

керівники 

інклюзивних ЗЗСО, 

ЗДО 

 

3.  Продовжити подальше вивчення та 

популяризацію міжнародного та 

всеукраїнського досвіду щодо 

впровадження інклюзивної освіти 

Упродовж 

2021 року 

Гринько Г.І., 

Григор’єва О.І., 

Гнутова О.О., 

керівники ЗЗСО і 

ЗДО 

 

4.  Вивчати потреби батьків і дітей, які є 

потенційними користувачами 

інклюзивних освітніх послуг, з метою 

формування мережі закладів освіти з 

інклюзивними класами/групами 

Упродовж 

2021 року 

Гринько Г.І., 

керівники 

інклюзивних та 

інших ЗЗСО, 

Григор’єва О.І., 

керівники 

інклюзивних та 

інших ЗДО 

 

5.  Підготувати пропозиції УО АМР ХМР 

до проекту рішення виконавчого 

комітету Харківської міської ради «Про 

затвердження мережі закладів освіти 

м.Харкова на 2021/2022 н.р.» (щодо 

організації інклюзивного навчання в 

ЗЗСО/ЗДО району у 2021/2022 н.р.) 

Серпень-

вересень 

2021 року 

Савченко А.П., 

Григор’єва О.І., 

Гринько Г.І., 

керівники 

інклюзивних ЗЗСО і 

ЗДО району 

 

6.  Забезпечити архітектурну доступність 

закладів освіти для осіб з обмеженими 

фізичними можливостями, 

універсальний дизайн новостворюваних 

закладів освіти, розумне пристосування 

діючих закладів. Продовжити створення 

освітньо-реабілітаційного середовища 

для задоволення освітніх потреб учнів з 

особливостями психічного та фізичного 

розвитку: за наявності коштів 

передбачити створення ресурсних 

кімнат, сенсорних кімнат, кімнат 

фізичної реабілітації тощо. 

Упродовж 

2021 року 

Сировацький М.М., 

Миколенко Л.В., 

керівники закладів 

освіти району 
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7.  Забезпечити під час проведення ЗНО-

2021 безперешкодний доступ до 

території закладу дітей з вадами опорно-

рухового апарату, в тому числі дітей, які 

пересуваються на візках, з урахуванням 

архітектурної доступності шкільних 

приміщень, зокрема: оновлювати та 

утримувати в належному стані 

устаткування, пристрої та засоби щодо 

створення доступності шкільних 

приміщень для дітей з обмеженими 

фізичними можливостями (ліфт, 

пандуси, поруччя, підйомник в їдальні, 

туалетні кімнати для дітей з особливими 

потребами тощо) 

Травень-

червень 

2021 року 

Сировацький М.М., 

Кустовська Г.М.,  

Київська В.В., 

директор ХЗОШ 

№124 

 

8.  Забезпечити поповнення матеріальної 

бази ЗЗСО/ЗДО  з інклюзивними 

класами/групами методичною 

літературою, корекційним обладнанням 

тощо за рахунок коштів освітньої 

субвенції 

Упродовж 

2021 року 

Миколенко Л.В., 

Грібьонкіна Н.В., 

Ятленко І.В., 

керівники 

інклюзивних 

ЗЗСО/ЗДО 

 

9.  Проводити аналіз стану забезпечення 

закладів освіти з інклюзивними 

класами/групами педагогічними 

кадрами, у разі потреби ініціювати перед 

ДО ХМР відкриття додаткових ставок 

педагогічних працівників  

Упродовж 

2021 року 

Гончар О.Г., 

Миколенко Л.В., 

Андрушкевич О.В., 

керівники 

інклюзивних 

ЗЗСО/ЗДО 

 

10.  Організувати спільно з керівником 

громадської організації «КРЕАВІТА» 

Шингарьовою О.В. підвезення на 

«ІНВАТАКСІ» дітей, які пересуваються 

на візках, до ХЗОШ №124 та додому  

Упродовж 

2021 року 

Київська В.В., 

директор ХЗОШ 

№124 

 

11.  Продовжити співпрацю з громадською 

організацією «КРЕАВІТА» 

Упродовж 

2021 року 

Гринько Г.І., 

Київська В.В., 

директор ХЗОШ 

№124 

 

12.  Продовжити співпрацю з ІРЦ м.Харкова, 

ЦПРП Департаменту освіти Харківської 

міської ради, КВНЗ «ХАНО» з питань 

впровадження інклюзивної освіти 

Упродовж 

2021 року 

Гринько Г.І., 

Григор’єва О.І., 

Гнутова О.О., 

Лопіна О.М.,  

Тараненко Н.М., 

Крамська В.В., 

керівники 

інклюзивних 

ЗЗСО/ЗДО 
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13.  Забезпечити підвищення кваліфікації 

вчителів/вихователів, які працюють в 

інклюзивних класах/групах, асистентів 

вчителів, асистентів вихователів, 

вчителів-дефектологів, практичних 

психологів, логопедів, соціальних 

педагогів тощо шляхом проходження 

курсів підвищення кваліфікації, участі у 

нарадах, семінарах тощо 

Упродовж 

2021 року 

Гнутова О.О., 

Тараненко Н.М., 

Стародубцева О.К., 

Григор’єва О.І., 

 керівники 

інклюзивних 

ЗЗСО/ЗДО 

 

14.  Розширити партнерські зв’язки з іншими 

закладами, що впроваджують інклюзивні 

підходи до навчання, проводити та брати 

участь у спільних семінарах, форумах, 

нарадах з обміну досвідом роботи (он-

лайн за умови продовження карантину) 

Упродовж 

2021 року 

Гринько Г.І.,  

Григор’єва О.І., 

Гнутова О.О., 

керівники 

інклюзивних 

ЗЗСО/ЗДО 

 

 

15.  Залучати працівників міського ІРЦ до 

проведення консультацій з освітянами 

ЗЗСО/ЗДО з інклюзивними та 

спеціальними класами/групами (он-лайн 

за умови продовження карантину) 

Упродовж 

2021 року 

Керівники 

інклюзивних 

ЗЗСО/ЗДО та 

спеціальних ЗДО 

 

16.  Забезпечити соціальну підтримку дітей з 

особливими освітніми потребами в 

інклюзивних та спеціальних 

класах/групах закладів освіти 

Упродовж 

2021 року 

Ковшик М.С., 

Лазаренко Г.А., 

керівники 

інклюзивних 

ЗЗСО/ЗДО та 

спеціальних ЗДО 

 

17.  Забезпечити психологічний, соціально-

педагогічний супровід дітей з 

особливими освітніми потребами в 

інклюзивних закладах освіти 

Упродовж 

2021 року 

Тараненко Н.М., 

керівники 

інклюзивних 

ЗЗСО/ЗДО 

 

18.  Організувати і забезпечити діяльність 

районного методичного об’єднання 

практичних психологів і соціальних 

педагогів з проблем психологічного і 

соціально-педагогічного забезпечення 

інклюзивної освіти, залучивши до цієї 

роботи фахівців міського ІРЦ, вчителів-

дефектологів, логопедів, науковців 

тощо 

Упродовж 

2021 року 

Тараненко Н.М.  

19.  Проводити методичний контроль 

(супервізію) за діяльністю фахівців 

психологічної служби, які беруть участь 

в організації інклюзивного навчання 

Упродовж 

2021 року 

Тараненко Н.М., 

керівники 

інклюзивних 

ЗЗСО/ЗДО 

 

20.  Здійснювати планування та інше 

організаційне забезпечення підвищення 

кваліфікації працівників психологічної 

служби, які беруть участь в організації 

інклюзивного навчання 

Упродовж 

2021 року 

Тараненко Н.М., 

Стародубцева О.К., 

керівники 

інклюзивних 

ЗЗСО/ЗДО 
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21.  Організовувати і проводити у закладах 

освіти просвітницьку роботу задля: 

– підвищення психологічної культури 

вчителів, батьків і учнів, 

– запобігання стигматизації та 

дискримінації дітей, які мають особливі 

освітні потреби 

Упродовж 

2021 року 

Тараненко Н.М., 

керівники 

інклюзивних 

ЗЗСО/ЗДО 

 

22.  Висвітлювати питання філософії інклюзії 

на засіданнях районної Батьківської ради 

(після закінчення карантину) 

Упродовж 

2021 року 

Гринько Г.І.  

23.  Обговорювати на загальних батьківських 

зборах питання діяльності педколективу 

зі створення в ЗЗСО/ЗДО класів/груп з 

інклюзивним навчанням (он-лайн за 

умови продовження карантину) 

Упродовж 

2021 року 

Керівники 

інклюзивних 

ЗЗСО/ЗДО 

 

24.  Продовжити формування громадської 

думки щодо толерантного ставлення до 

осіб з особливими освітніми потребами 

Упродовж 

2021 року 

Гринько Г.І., 

Тараненко Н.М.,  

Ковшик М.С., 

Лазаренко Г.А., 

керівники 

інклюзивних 

ЗЗСО/ЗДО 

 

25.  Проводити в ЗЗСО/ЗДО заходи до 

Міжнародного дня толерантності з 

метою формування толерантного 

ставлення до дітей з особливими 

освітніми потребами 

До 16  

листопада 

2021 року 

Керівники ЗЗСО/ЗДО  

26.  Надавати роз’яснення батькам дітей з 

особливими освітніми потребами щодо 

сучасного законодавства з питань 

інклюзивної освіти 

Упродовж 

2021 року 

Гринько Г.І.,  

Григор’єва О.І., 

керівники закладів 

освіти 

 

27.  Ознайомити батьків майбутніх 

першокласників з інклюзивними 

можливостями освітнього середовища 

ЗЗСО 

До 

01.09.2021 

року 

Керівники ЗЗСО  

28.  Організувати безкоштовне харчування 

дітей з особливими освітніми потребами: 

- в інклюзивних класах ЗЗСО,  

- в спеціальних/інклюзивних групах ЗДО 

Січень, 

вересень 

2021 року 

Миколенко Л.В., 

Губська І.В.,  

Величко Л.Г., 

керівники 

інклюзивних 

ЗЗСО/ЗДО і ЗДО зі 

спецгрупами 

 

29.  Проводити моніторинг кількості дітей в 

закладах освіти району, які 

пересуваються на інвалідних візках; 

визначати нагальну потребу в розумному 

пристосуванні  закладів освіти до потреб 

осіб з обмеженими фізичними 

можливостями 

Січень, 

вересень 

2021 року 

Ковшик М.С., 

Сировацький М.М.,  

Гринько Г.І., 

керівники ЗЗСО і 

ЗДО  
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30.  Організувати навчання за 

індивідуальною формою для хворих 

учнів, в тому числі дітей з інвалідністю, з 

метою рівного доступу до освіти 

Упродовж 

2021 року 

Попова В.І., 

керівники ЗЗСО 

 

31.  Залучати до гурткової роботи, 

позакласної виховної роботи та 

позашкільної діяльності дітей з 

особливими освітніми потребами, які 

навчаються в інклюзивних класах 

Упродовж 

2021 року 

Керівники 

інклюзивних ЗЗСО 

 

32.  Залучати дітей з особливими освітніми 

потребами до учнівського 

самоврядування, участі в шкільних  та 

районних конкурсах дитячої творчості, 

спортивних змаганнях, інтелектуальних 

турнірах, олімпіадах тощо (за умови 

закінчення карантину або он-лайн) 

Упродовж 

2021 року 

Керівники 

інклюзивних ЗЗСО 

 

33.  Слідкувати за станом здоров’я дітей з 

особливими освітніми потребами 

Упродовж 

2021 року 

Керівники 

інклюзивних 

ЗЗСО/ЗДО 

 

34.  Залучити дітей з особливими освітніми 

потребами (в тому числі з інвалідністю), 

які навчаються в інклюзивних класах, до 

відвідування районних та міських 

новорічних святкових заходів, до 

районного свята до Дня захисту дітей 

тощо (за умови закінчення карантину) 

Червень, 

грудень 

2021 року 

Ковшик М.С., 

керівники 

інклюзивних ЗЗСО 

 

35.  Організувати відпочинок і оздоровлення 

учнів з особливими освітніми потребами 

у таборах відпочинку з денним 

перебуванням на базі ЗЗСО або за 

сприяння КССМС – у заміських таборах 

відпочинку (за умови закінчення 

карантину) 

Травень-

серпень 

2021 року 

Тараненко Н.М., 

керівники 

інклюзивних ЗЗСО 

 

36.  Проводити профорієнтаційну роботу 

серед дітей з особливими освітніми 

потребами спільно з Харківським 

міським центром зайнятості (он-лайн) 

Упродовж 

2021 року 

Лопіна О.М., 

керівники 

інклюзивних ЗЗСО 

 

37.  Надавати методичну та практичну 

допомогу педагогічним працівникам у 

плануванні і проведенні роботи з дітьми 

з особливими освітніми потребами в 

інклюзивних класах/групах 

Упродовж 

2021 року 

Гринько Г.І.,  

Григор’єва О.І., 

Крамська В.В., 

Гнутова О.О., 

Тараненко Н.М., 

керівники 

інклюзивних 

ЗЗСО/ЗДО 
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38.  Забезпечити дітей з особливими 

освітніми потребами підручниками 

До 

01.09.2021 

року 

Ятленко І.В., 

керівники 

інклюзивних ЗЗСО 

 

39.  Висвітлювати питання впровадження 

інклюзивної освіти на сайті РУО 

Упродовж 

2021 року 

Гринько Г.І,  

Григор’єва О.І., 

Крамська В.В.,  

Рожко Д.В. 

 

40.  Систематично оновлювати на сайтах 

закладів освіти сторінку «Умови 

доступності закладу освіти для навчання 

осіб з особливими освітніми потребами 

Упродовж 

2021 року 

Керівники всіх 

закладів освіти 

 

 

 

Додаток 13. Заходи щодо організації харчування учнів 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання 

1 Удосконалення системи 

харчування учнів закладів 

загальної середньої освіти 

комунальної форми власності 

2018-2022 роки Кустовська Г.М.  

2 Складання та оновлення бази 

даних учнів, які потребують 

безкоштовного та дієтичного 

харчування 

2018-2022 роки Губська І.В. 

Кустовська Г.М. 

 

3 Забезпечення: 

- безкоштовними подарунками 

(солодощами) учнів 1-4 класів; 

- безкоштовним харчуванням 

молоком учнів 1-х класів 

закладів загальної середньої 

освіти комунальної форми 

власності 

2018-2022 роки Кустовська Г.М.  

4 Забезпечення безкоштовним 

харчуванням у закладах 

загальної середньої освіти 

комунальної форми власності: 

- учнів пільгових категорій 1-11 

класів (відповідно до 

законодавства України); 

- школярів 1-4 класів; 

- дітей загиблих учасників 

антитерористичної операції; 

- дітей із малозабезпечених сімей 

5-11 класів 

2018-2022 роки Губська І.В. 

Кустовська Г.М. 

 

5 Контроль за якістю та безпекою 

дотриманням термінів, умов 

зберігання та реалізації 

продуктів, наявністю 

сертифікатів відповідності, 

2018-2022 роки Кустовська Г.М.  
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посвідчень про якість і 

ветеринарних супровідних 

документів 

6 Вивчення стану організації 

харчування у закладах загальної 

середньої освіти, здійснення 

громадського контролю за 

роботою їдалень комунальної 

форми власності 

2018-2022 роки Кустовська Г.М.  

7 Організація роботи щодо 

підготовки їдалень закладів 

загальної середньої освіти 

комунальної форми власності до 

початку нового навчального року 

Щорічно до 15 

серпня 

Кустовська Г.М.  

8 Організація роботи щодо 

оновлення та утримання в 

робочому стані технологічного 

та холодильного обладнання 

їдалень закладів загальної 

середньої освіти комунальної 

форми власності до початку 

нового навчального року 

2018-2022 роки Кустовська Г.М.  

 

 

      Додаток 14. Заходи щодо охорони життя і здоров’я учнів 

 

№ з/п Заходи Термін 

виконання 

Відповідальні Відмітка про 

виконання  

1 Проведення комплексного 

моніторингу стану 

створення безпечних і 

нешкідливих умов у 

закладах загальної середньої 

освіти, розроблення за його 

результатами та реалізація 

програми дій щодо 

поліпшення санітарно-

гігієнічних умов, 

забезпечення відповідного 

чинним нормативам 

пожежного захисту, 

оснащення медичних 

кабінетів 

2018-2022 роки Кустовська Г.М. 

Братушка Ю.К. 

 

2 Забезпечення якісного 

проведення поглиблених 

профілактичних медичних 

оглядів учнів закладів 

загальної середньої освіти, 

профілактичних медичних 

2018-2022 роки Кустовська Г.М.  
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оглядів учнів після канікул 

3 Організація профілактичної 

роботи з метою запобігання 

розповсюдження 

інфекційних хвороб серед 

організованого колективу 

учнів, профілактики 

хронічних захворювань 

2018-2022 роки Кустовська Г.М.  

4 Контроль за дотриманням 

санітарно-гігієнічних вимог 

щодо організації навчально-

виховного процесу в 

закладах загальної середньої 

освіти 

2018-2022 роки Кустовська Г.М.  

5 Підвищення фахової 

майстерності  медичного 

персоналу ЗЗСО  

За окремим 

графіком 

Кустовська Г.М.  

 

      

    Додаток 15.  Заходи щодо функціонування закладів позашкільної освіти  

 

Мета: вдосконалення позашкільної освіти за рахунок підтримки та забезпечення: 

-  збереження та розширення мережі гурткової роботи відповідно до потреб вихованців та 

їх батьків; подальше зміцнення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти; 

- створення оптимальних умов для виявлення обдарованих дітей та осіб, які бажають 

здобути позашкільну освіту, надання їм підтримки в розвитку інтелектуального, творчого, 

духовного і фізичного потенціалу, їх самореалізації та самовдосконалення; 

- сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників системи позашкільної 

освіти. 

 

№  

з/п 

Заходи Термін Відповіда-

льний 

Відмітка про 

виконання 

1.  Оновлення та упорядкування банку 

даних щодо нормативно-правової бази 

функціонування та розвитку  

позашкільної освіти, у тому числі 

ДЮСШ  

За мірою 

надходження 

Верба Л.П., 

методист 

 

2.  Приведення штатних розписів закладів 

позашкільної освіти до Типових 

штатних нормативів та обсягів 

фінансових ресурсів, передбачених у 

бюджеті для фінансування закладів 

До 

01.10.2021 

Миколенко 

Л.В., 

головний 

бухгалтер 

 

3.  Формування системи моніторингу 

якості позашкільної освіти в місті та 

прийняття на її основі обґрунтованих 

управлінських рішень: 

 

 

 

За планом 

КАД УО 

  

- здійснення експертизи діяльності 

закладів позашкільної освіти; 

Попова В.І., 

заступник 

начальника 
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- розробка критеріїв та стандартів для 

діагностики діяльності ЗПО;  

Гнутова О.О., 

завідувач МЦ 

 

- вивчення думки учнів, батьків, 

вихователів щодо ефективності роботи 

гуртків (груп) шляхом проведення 

анкетувань вчителів, учнів, батьків 

Тараненко 

Н.М., 

методист МЦ 

 

4.  Включення питання щодо вивчення 

стану діяльності ЗПО для розгляду на 

апаратних та нарадах керівників ЗЗСО 

До 

01.01.2021 

Попова В.І., 

заступник 

начальника 

УО 

 

 

5.  Методичне забезпечення діяльності ЗПО 

Вивчення, узагальнення та поширення 

досвіду з розвитку позашкільної освіти  

За планами 

семінарів 

директорів 

Гнутова О.О., 

завідувач МЦ 

 

  6. Забезпечення позашкільних закладів 

освіти  науково-методичними 

матеріалами 

За мірою 

надходження 

Директори 

ЗПО 

 

  7. Створення умов для: розробки 

педагогічними працівниками 

модифікованих та авторських програм 

гурткової роботи, участі в обласних та 

всеукраїнських конкурсах науково-

методичних розробок за напрямами 

позашкільної освіти 

Січень – 

грудень 2021 

Директори 

ЗПО 

 

  8. Організація і проведення навчання з 

питань охорони праці для директорів 

ЗПО та їх заступників з освітньої та 

адміністративно-господарчої роботи 

За планом 

УО 

Інженер з 

охорони 

праці 

 

Розвиток вмінь та здібностей вихованців ЗПО 

  9. Залучення до науково-

експериментальної, дослідницької, 

технічно-конструктивної, художньої, 

декоративно-прикладної, еколого-

прикладної, туристсько-краєзнавчої та 

інших видів творчості 

За планами 

ЗПО 

(відповідно 

до напрямів 

діяльності) 

Директори 

ЗПО 

 

 10. Розширення у ЗЗСО мережі гуртків, 

клубів та творчих об’єднань в тому 

числі за рахунок залучення фахівців з 

позашкільної освіти 

За 

необхідністю 

Директори 

ЗЗСО, ЗПО 

 

 11. Організація роботи гуртків, секцій, 

творчих об'єднань у мікрорайонах та на 

базі закладів загальної середньої освіти 

За 

необхідністю 

Директори 

ЗЗСО, ЗПО 

 

 12. Організація літніх профільних таборів 

спортивного,   військово-спортивного 

та національно-патріотичного напрямів 

Травень-

червень 2021 

Директори 

ЗПО 

 

 13.  Залучення талановитої молоді, 

відповідно до її нахилів, інтересів, 

можливостей, до роботи в Малій 

Травень-

грудень 2021 

Директору 

ХДЮКМ та 

ЦПО «Мрія» 
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Академії наук, групах та інших творчих 

об'єднаннях закладів позашкільної 

освіти 

 14. Розширення мережі гуртків за 

напрямками діяльності, передбачення 

відкриття гуртків національно-

патріотичного спрямування 

Травень-

серпень 2021 

Директор 

ЦПО «Мрія» 

 

 15. Забезпечення участі вихованців у 

фестивалях, конкурсах, змаганнях, 

виставках різних рівнів 

За планами 

НМПЦ та 

КВНЗ 

«ХАНО» 

Директори 

ЗПО 

 

 16. Продовження розвитку національно-

патріотичного напрямку виховання на 

базі  позашкільного навчального 

закладу  «Клубу юних моряків» 

За планом 

музею 

«Клубу юних 

моряків» 

Директор 

ХДКЮМ 

 

Забезпечення соціально-педагогічного захисту неповнолітніх та організації їх дозвілля через 

систему позашкільної освіти 

 17. Залучення до позакласної роботи дітей 

з девіантною поведінкою, схильних до 

правопорушень, дітей соціально-неза-

хищених категорій (з багатодітних та 

малозабезпечених сімей, сиріт, 

напівсиріт, тих, які потрапили у скрутні 

життєві обставини, дітей з особливими 

освітніми потребами), а також 

талановитих та обдарованих дітей 

(переможців, Всеукраїнських, обласних 

та міських конкурсів, змагань) 

Жовтень 

2021 

Директори 

ЗЗСО, ЗПО 

 

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів позашкільної освіти 

  18. Облаштування ігрових та 

відпочинкових зон на територіях ЗПО 

За планами 

ЗПО 

Директори 

ЗПО 

 

 19. Проведення ремонтів  дахів, будівель,  

каналізаційних та опалювальних мереж, 

приміщень для розміщення дітей 

У межах 

кошторису 

Директори 

ЗПО 

 

 20. Забезпечення доступності послуг в ЗПО 

(встановлення пандусів для дітей з 

обмеженими можливостями) 

При 

необхідності  

Директори 

ЗПО 

 

 21. 

  

 

Забезпечення: 

- спортивним інвентарем та 

обладнанням; 

- сучасними навчальними меблями 

 

 

 

У межах 

кошторису 

 

 

 

 

Директори 

ЗПО 

 

- комп’ютерною технікою, 

інтерактивними дошками, 

мультимедійними проекторами, 

звукопідсилювальною апаратурою  

 

- предметами та матеріалами (журнали 

планування та обліку освітньої роботи, 

канцтовари тощо) 

 

Міжнародне співробітництво 
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 22. Створення умов для налагодження 

співробітництва та обміну досвідом з 

питань розвитку талантів і здібностей 

дітей із ЗЗСО 

Січень – 

грудень 2021 

Директори 

ЗПО 

 

 23. Сприяти участі педагогічних 

працівників та вихованців у 

міжнародних програмах, науково-

практичних конференціях, змаганнях, 

конкурсах за напрямами позашкільної 

освіти 

За 

запрошенням 

Директори 

ЗПО 

 

 


