
 
 
  

2019  

П Л А Н  Р О Б О Т И  

департаменту  

з гуманітарних питань 

Кам’янської міської ради 

на 2019 рік 



2 
 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДЕПАРТАМЕНТ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради, керуючий 

справами виконавчого комітету 

міської ради 

__________  Т.Ж.ЗАВГОРОДНЯ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням колегії з питань освіти 

(протокол №  від 20.12.2018) 

Голова колегії, директор департаменту 

з гуманітарних питань міської ради 

 

__________Т.Я.ОНИЩЕНКО 
 

 

 

 

 

П Л А Н  Р О Б О Т И  

департаменту з гуманітарних питань 

Кам’янської міської ради 

на 2019 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кам’янське - 2019 



3 
 

ЗМІСТ 

I.
  

Організація роботи департаменту з гуманітарних питань міської 

ради………………………………………................................................ 

 
5 

ІІ. Питання для обговорення на засіданнях виконавчого комітету 

міської ради ………………………………………………………... …. 

 
6 

ІІІ. Організація роботи відділу освіти департаменту з гуманітарних 

питань………………………………………………………………….. 

 
7 

 3.1. Аналіз розвитку освітньої галузі в 2018 та завдання на 2019 рік… 7 

3.2. Тематика засідань колегії з питань освіти при департаменті з 

гуманітарних питань міської ради на 2019 рік………………………. 

 
30 

3.3. Консультативно-методичні виїзди……………………………………. 31 

3.4. Моніторинг якості освітньої діяльності………………………………. 31 

 

3.5. 
 

Інструктивно-методичні наради для керівників закладів освіти 

 
 

3.5.1. Наради директорів закладів загальної середньої освіти…………….. 37 

3.5.2. Наради керівників закладів дошкільної освіти………. ……………… 40 

3.5.3. Наради керівників закладів позашкільної освіти, дитячих та юнацьких 

спортивних шкіл……………………………………………………….. 

 
43 

3.5.4. Наради головних бухгалтерів закладів освіти…...…………………… 46 

 

3.6. 

 

Організація науково-методичної роботи в закладах освіти 

 

3.6.1. Координація експериментальної та науково-дослідницької діяльності 

закладів освіти за напрямами………………….………………………… 

 
48 

3.6.2. Організація науково-методичного супроводу діяльності закладів 

освіти міста …………………………….…….…………………………… 

 
48 

3.6.3. Організація роботи базових шкіл з питань науково-методичної 

підтримки функціонування освітньої галузі за напрямами…………… 

 
50 

3.6.4. Тематика семінарів-практикумів у 2019 році………………………….. 50 

3.6.5. План роботи школи кулінарної майстерності для кухарів закладів 

освіти……………………………………………………………………… 

 
59 

3.6.6. Графік проведення міських семінарів-практикумів для керівників та 

педагогічних працівників різних категорій у 2019 році………………. 

 
60 

3.7. Масові заходи відділу освіти………………………………………….. 61 

 

 

ІV. 

 

Організація роботи відділу культури департаменту з гуманітарних 

питань міської ради ……………………………………………………. 

 
 
 
68 

4.1. Аналіз динаміки розвитку галузі культури в 2018 році та пріоритетні 

напрями роботи у 2019 році…………………………...…………………. 

 
68 

4.2. Реалізація галузевих програм …………………………………………… 83 

4.3. Інструктивно-методичні наради для керівників закладів культури …. 84 

4.4. Охорона, збереження та популяризація культурної спадщини………… 85 

4.5. Культурно-мистецькі та культурологічні заходи ……………………….. 
 

86 



4 
 

V. Організація роботи відділу спорту та молоді департаменту з 

гуманітарних питань міської ради…………………………………….. 

 
89 

5.1. Аналіз розвитку фізичної культури та спорту в 2018 році. Пріоритетні 

напрями роботи в 2019 році. ……………………………………………. 

 
89 

5.2 Реалізація в місті державної молодіжної політики в 2018 році та 

пріоритетні напрями роботи в 2019 році………………………………. 

 
97 

5.3. Тематика   засідань ради з питань розвитку фізичної культури та 

спорту в 2019 році……………………………………………………….. 

 
107 

5.4. Тематика   засідань Молодіжної ради міста …………………………… 109 

5.5. Масові заходи щодо роботи з молоддю………………………………… 111 

5.6. Спортивно-масові заходи, координацію проведення яких покладено на 

відділ спорту та молоді департаменту з гуманітарних питань…………. 

 
114 

 

VІ. 

 

Кадрове забезпечення діяльності департаменту з гуманітарних 

питань міської ради……………………………………………………… 
181 

 

VІІ. Ювілейні дати закладів освіти в 2019 році…………………………… 185 

VIIІ.

  

Визначні та пам’ятні дати 2019 року………………………………… 

 

186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ  

ДЕПАРТАМЕНТУ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ 

КАМ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

Режим роботи 

Початок роботи   8.00 

 Перерва 

понеділок – четвер 12.00 – 12.45 

п’ятниця   12.00 – 13.00 

 Кінець роботи   17.00   (п’ятниця 16.00) 

Графік прийому громадян 

ОНИЩЕНКО  

ТЕТЯНА ЯКІВНА, 

директор департаменту з 

гуманітарних питань 

Понеділок з 10.00 – 16.00 

обідня перерва з 12.00 до 12.45 

ЛАПШИНА 

ГАННА ЮРІЇВНА, 

заступник директора з фінансово-

господарських питань 

Вівторок з 10.00 – 16.00 

обідня перерва з 12.00 до 12.45 

ЖИВАГА 

ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА, 

заступник директора департаменту-

начальник відділу освіти 

Середа з 10.00 – 16.00 

обідня перерва з 12.00 до 12.45 

ІВАШИНА 

АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ, 

начальник відділу спорту та молоді  

Четвер з 10.00 по 16.00 

обідня перерва з 12.00 до 12.45 

ІЛЛАРІОШИНА 

НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА, 

начальник відділу культури 

Понеділок з 10.00 – 16.00 

обідня перерва з 12.00 до 12.45 

МАРКІНА  

ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА, 

начальник відділу правового 

забезпечення та кадрової роботи 

Середа з 10.00 по 16.00 

обідня перерва з 12.00 до 12.45 

ВАЩЕНКО 

ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА, 

завідувач методичного кабінету 

Середа з 13.00 – 16.00 

обідня перерва з 12.00 до 12.45 

Інші працівники департаменту з гуманітарних питань міської ради приймають 

відвідувачів щоденно. 
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ІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА ЗАСІДАННЯХ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

 

 

 

 

Місяць Питання Відповідальний Примітка 

Лютий  

«Про затвердження Положення про 

міську премію «Молодіжний лідер                

м. Кам’янського» 

Івашина А.А., 

Кузьменко Н.В. 

 

Березень 

«Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 

22.02.2017 №32 «Про затвердження 

порядку призначення та виплати 

міської стипендії провідним та 

обдарованим спортсменам» 

Івашина А.А., 

Котляр Д.С. 

 

 

Квітень 

«Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 

23.08.2017 №253 «Про затвердження 

Порядку організації та проведення 

громадських оплачуваних робіт для 

учнівської 

та студентської молоді міста під час 

літніх канікул та у вільний від 

навчання час» 

Івашина А.А., 

Кузьменко Н.В. 

 

Серпень 

Про  погодження розміру щомісячної 

батьківської плати за навчання в 

школах естетичного виховання у 

2019-2020 навчальному році 

Вовчек І.М. 

Гладка О.М. 

 

 

Вересень 

Про забезпечення у 2019 – 2020 

навчальному році учнів пільгових  та 

окремих категорій закладів  загальної 

середньої освіти міста одноразовим 

безкоштовним харчуванням. 

Про затвердження мережі закладів 

освіти міста Кам’янського на 2019-

2020 навчальний рік 

Сіліна Г.М., 

 

 

Живага О.А. 
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ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ДЕПАРТАМЕНТУ З 

ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ 

3.1. Аналіз розвитку освітньої галузі в 2018 році та завдання на 2019 рік 

        Упродовж 2018 року робота відділу освіти департаменту з гуманітарних питань 

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

забезпечення виконання міської програми розвитку освіти. 

        До мережі навчальних закладів системи освіти міста входять 109 закладів освіти 

усіх типів і форм власності трьох освітніх ланок: дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти. 
Тип закладу освіти Усього 

Заклади дошкільної освіти 55 

Заклади загальної середньої освіти 42+1(приватний) 

Заклади позашкільної освіти 11 

Міжшкільна навчально-виробнича майстерня 1 
 

Дошкільна освіта 

        Основні завдання, які вирішуються департаментом з гуманітарних питань із 

розвитку дошкільної освіти: 

 створення умов для здобуття дітьми, у тому числі з особливими освітніми 

потребами, дошкільної освіти;  

 забезпечення розвитку різних форм дошкільної освіти; оптимізація мережі 

закладів відповідно до освітніх запитів населення і демографічних прогнозів. 

Система дошкільної освіти Кам’янського представлена 55 закладами різних 

типів: 

 дошкільні навчальні заклади - 35; 

 дошкільний навчальний заклад – центр розвитку дитини-10; 

 НВК: «дошкільний начальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад» - 

2; 

 дошкільні відділення в НВК: «загальноосвітній навчальний заклад – 

дошкільний навчальний заклад» - 8. 

У 386 групах виховується 8 765 дітей, ще 100 дітей охоплені соціальним 

патронатом. 

Показник охоплення дітей дошкільного віку (від 3 до 6 (7) років) всіма формами 

дошкільної освіти становить 86%. Охоплення дітей п’ятирічного віку всіма формами 

дошкільної освіти – 100%. 

Проблема забезпечення місцями в закладах дошкільної освіти вирішується за 

рахунок раціонального використання внутрішніх площ закладів дошкільної освіти, 

розвитку варіативних організаційних форм дошкільної освіти, а також шляхом 

розширення мережі закладів. Так, у 2018 році відкрито після реконструкції заклад 

дошкільної освіти №42 «Вербичка» в смт. Карнаухівка; продовжується 

реконструкція будівлі закладу дошкільної освіти №43 «Зоренька» по                              

вул. Яворницького; з дотриманням запланованих термінів проводиться будівництво 

сучасного закладу дошкільної освіти в селищі Романкове. Підсумком проведеної 

роботи є щорічне зниження показника навантаження в групах, що позитивно впливає 

на якість дошкільної освіти.  
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На 100 місцях утримується: 

2016рік – 126 дітей; 2017 рік – 124 дитини; 2018 рік – 122 дитини (по Україні - 

116 дітей, по Дніпропетровській 

області - 120 дітей). 

Крім того, зменшується черга для 

зарахування дітей до закладів: 

2016 рік: 587 дітей 

2017 рік: 453 дитини 

2018 рік: 321 дитина (мікрорайон 

Старі Черемушки, Романкове, 

центральна частина міста). 

Практично відсутня черга по 

мікрорайонах Соцміста, Баму, 

Дніпробуду, Лівого берега. 

Для забезпечення відкритого 

доступу до інформації щодо прийому дітей до закладів дошкільної освіти та 

мінімізації людського впливу на порядок прийняття дітей, в центрах надання 

адміністративних послуг здійснюється електронна реєстрація дітей для подальшого 

зарахування в ЗДО.  

           У 2018 році прийнято до ЗДО  2 347 дітей. Для зарахування у наступному, 

2019 році, на обліку перебуває 1447 дітей по м.Кам'янське та 62 дитини по                   

смт. Карнаухівка. 

 Режим роботи закладів дошкільної освіти відповідає потребам батьків: з 386 

груп працюють за 24-годинним перебуванням - 5 груп в 3 закладах, за 10,5- 

годинним режимом – 305 груп, за 12-годинним режимом – 76 груп. 

         Зміст освітнього процесу в ЗДО реалізується  відповідно до вимог чинних 

програм розвитку, виховання і навчання дітей, у тому числі з особливими освітніми 

потребами,  рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Основні 

завдання  викладено в Інструктивно-методичних рекомендаціях МОіН (лист № 1/9-

386 від 13.06.2018 року «Щодо особливостей організації діяльності закладів 

дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році»).  

       Методичний супровід організації освітнього процесу в ЗДО здійснюється за 

такими напрямами: 

- поліпшення якості дошкільної освіти шляхом впровадження в освітній процес 

сучасних інноваційних технологій, передового педагогічного досвіду, участі у 

міжнародних освітніх проектах; 

- постійне підвищення фахового рівня педагогічних працівників ЗДО; 

- створення належних умов у ЗДО для забезпечення гармонійного розвитку 

дітей раннього та передшкільного віку; 

-  забезпечення наступності та безперервності між дошкільною та початковою 

ланками освіти, інтеграція родинного і суспільного виховання. 

Протягом року спеціалістами департаменту з гуманітарних питань 

систематично проводився  моніторинг науково-методичного забезпечення та 

розвитку дошкільної освіти, організації харчування, медичного обслуговування 

дітей, забезпечення гарантій соціального захисту для усунення недоліків в роботі та 

поліпшення якості функціонування ЗДО. 

Для підтримки професійного рівня педагогічних працівників ЗДО протягом 
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2018 року на міському рівні проводились різні форми роботи щодо впровадження 

інноваційної діяльності, новітніх технологій  та передового педагогічного досвіду. 

Здійснюється міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти: 

- проект «Садочок – простір дружній до дитини» Всеукраїнського фонду «Крок 

за кроком» за підтримки представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) у м. 

Кам’янське - 321 родина, 18 ЗДО; 

- проект  «Сприяння освіті» в рамках Меморандуму взаєморозуміння між 

Міністерством освіти і науки України та Тhe LEGO Foundation 5 ЗДО: 

№12«Сонечко», №22 Казкова країна», №24 «Казка», №38 «Пізнайко»,  

№45«Краплинка» та НВК №25 «Волошка»; 

-  впровадження міжнародної програми соціально-фінансової освіти дітей 

дошкільного віку «Афлотот» (ЗДО №34 «Незабудка» та №38 «Пізнайко»); 

-  вивчення досвіду роботи колег з Німеччини в рамках проекту для педагогів 

«Вiдображення: цiнності німецької та української дошкільної освіти у взаємному 

порівнянні». 

Здійснюється співпраця з науково-методичним центром Дніпровської академії 

неперервної освіти: досвід роботи дошкільної освіти міста представлено на 

обласному семінарі «Формування ціннісно-змістовної сфери дітей дошкільного та 

молодшого шкільного віку» та на обласних вебінарах   вчителів-логопедів (ДНЗ-

ЦРД №24 «Казка», №35 «Попелюшка»); організовано роботу 3 груп перепідготовки 

педагогічних працівників на курсах підвищення кваліфікації на базі міста для 

подальшого проходження атестації та підвищення рівня професійної майстерності. 

Запроваджена дієва форма організації інформаційно-просвітницької роботи з 

батьками НЕТворкінг - як швидкий і зручний спосіб співпраці з колегами та 

взаємодії з батьками. Педагогами дошкільної освіти міста Кам’янське створена 

група «Щасливе дошкілля» в соціальній мережі «Фейсбук». На сьогоднішній день в 

групі налічується понад 7 000 учасників з усіх куточків України. 

Показником активного самовдосконалення педагогів дошкільної освіти є  

участь у професійних конкурсах Всеукраїнського та обласного рівнів. Так, у 2018 

році педагоги здобули: 

- перемогу у Всеукраїнському конкурсі освітніх технологій - 2018 (СНВК №5 

«Дніпряночка»); 

- ІІ місце в обласному конкурсі «Веселі старти з елементами футболу» 

(дошкільне відділення НВО№2); 

- ІІ та ІІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського фестивалю-огляду кращого 

досвіду роботи з фізкультурно-оздоровчої роботи (ЗДО №31«Барвінок» та №32 

«Дельфін»). 

           Крім того, стали лауреатами обласного конкурсу «Мій рідний край – моя 

маленька Батьківщина»  вихованці ЗДО №29 «Світлячок», №36 «Джерельце». 

Освітній процес у ЗДО відбувався за двома програмами розвитку дітей 

дошкільного віку - «Українське дошкілля», «Я у Світі». На виконання варіативної 

складової Базового компоненту дошкільної освіти в закладах дошкільної освіти 

організовано роботу гуртків як систему розвитку творчого потенціалу дітей 

дошкільного віку. Робота зі сприяння розвитку обдарованості дітей ведеться за 

такими напрямами: хореографія, шахи, шашки, образотворча діяльність, англійська 

мова. 
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Однак, незважаючи на динаміку 

зростання основних показників дошкільної 

освіти м.Кам’янське, існує потреба у 

влаштуванні до дошкільних закладів дітей по 

мікрорайону Черемушки, Романкове, 

центральній частині міста. Предметно-

просторове середовище закладів потребує 

осучаснення, а матеріально-технічна база 

зміцнення. 

Загальна середня освіта 
       У місті функціонує 43 заклади загальної 

середньої освіти, серед яких 27 середніх загальноосвітніх шкіл, 1 приватна школа, 15 

закладів нового типу: 2 гімназії, 3 ліцеї, 1 колегіум, 9 НВК. У цих навчальних 

закладах у 905 класах навчається 24 897 учнів.  

       У порівнянні з минулим 2017/2018 

навчальним роком кількість класів 

збільшилася на 6, кількість учнів 

збільшилася на 969. Зросла порівняно з 

попереднім роком і середня наповнюваність 

класів. Якщо  в 2017-2018 н.р. вона 

становила 27,2 учнів, то вже цього року – 

28,1.   

Низьку наповнюваність (менше 25 

учнів) мають ЗНЗ : 5-9 кл.: ЗЗСО № 6, 31; 10-

11 кл.: ЗЗСО №7,8,12, 27,28, 31,35,38,42, НВК№24. 

Проблема наповнюваності є актуальною для більшості закладів загальної середньої 

освіти. Найбільший розрив між місткістю та фактичною кількістю учнів у закладах: 

Назва закладу Місткість Фактичність Розбіжність 

ЗЗСО №4 580 438 -142 

ЗЗСО №12 470 289 -181 

ЗЗСО №18 570 304 -176 

ЗЗСО №20 920 611 -309 

ЗЗСО №21 830 436 -394 

ЗЗСО №29 1030 619 -411 

Гімназія №39 950 652 -298 

ЗЗСО №42 730 342 -388 

У той же час частина шкіл міста на сьогодні є переповненими. Наприклад, Ліцей - 

НІТ, гімназія №11, СЗШ№ 44, НВК №36 
Назва закладу Потужність Фактичність Розбіжність 

Ліцей - НІТ 730 1003 273 

гімназія №11 550 722 172 

ЗЗСО №36 670 1095 425 

НВК№37 410 583 173 

ЗЗСО №44 690 1036 346 

 

А це нестача кабінетів і відповідно зниження якості надання освітніх послуг. 

2016-2017 2017-2018 2018-2019

884 899 905

23274 23928 24897

класів учнів

26,8 27 27,2
28,1

середня наповнюваність класів

середня 
наповнюваність 
класів
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Реалізація Концепції «Нова українська школа» 
З вересня 2017 року департаментом з гуманітарних питань розпочато активну 

підготовку до впровадження Концепції Нової української школи. З цією метою були 

розроблені заходи, організовано навчання педагогів початкової освіти  для роботи в 

умовах Нової української школи шляхом підвищення їх кваліфікації через очні сесії 

за участю міських тренерів НУШ;  залучено педагогів до дистанційного навчання 

через онлайн-курс на освітній платформі EdEra (189 вчителів початкових класів, 25 

вчителів іноземної мови, 22 заступників директорів та 8 директорів зареєстровані на 

сайті EdEra для проходження онлайн-курсу), в лютому-березні в місті було 

організовано експрес-курси «Підготовка учителів початкових класів, які 

забезпечуватимуть організацію навчально-виховного процесу в 1 класі за 

Концепцією «Нова українська школа». Курси проводили тренери-вчителі міста, які 

пройшли навчання в школі тренерів НУШ, організованій МОН спільно з ГС 

«Освіторія». Тренерами міста проведено три навчальні сесії для вчителів 1 - х класів 

на базі  НВК№ 3 та СЗШ №22. Крім того, організовано тренінги щодо оволодіння 

методами використання наборів LEGO під час освітнього процесу; проведено 

інструктивно-методичні наради, практичні семінари, засідання міського  

методичного об’єднання вчителів початкових класів у рамках залучення освітніх 

закладів міста до використання набутого досвіду з дослідницько-експериментальної 

роботи  гімназії №39, яка увійшла до складу 100-та пілотних шкіл України, та 

досвіду НВК №3 щодо роботи над освітнім проектом «На крилах успіху»; протягом 

березня-квітня в закладах освіти проведено педагогічні ради з теми: «Початкова 

школа в контексті сучасних змін в освіті», у червні 2018 р. проведено колегію з 

питань освіти при департаменті з гуманітарних питань  «Про підготовку до НУШ: 

перші кроки на шляху до розбудови Нової української школи та підсумки реалізації 

пілотного проекту «Розроблення і впровадження навчально-методичного 

забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту 

початкової освіти»; здійснено методичний супровід закладів освіти щодо вибору 

та  замовлення підручників для 1 класів. 

В роботі з першокласниками педагоги активно використовують діяльнісний та 

ігровий підходи. З цією метою вчителі застосовують конструктори LEGO. У 2018 

році всі заклади отримали ігрові набори «Шість цеглинок» та 184 ігрові набори 

LEGO  PLAY  BOX. 
На виконання завдань Концепції Нової української школи в закладах загальної 

середньої освіти міста створюється нове освітнє середовище. Так, у 2018 році 

дидактичних матеріалів за рахунок субвенції з обласного бюджету придбано на суму 

1 591 208, 99 грн., сучасних меблів для початкових класів - за рахунок субвенції з 

обласного бюджету придбано на суму 1 994 559,00 грн., за рахунок місцевого 

бюджету - 1536 765,00 грн.; комп’ютерного обладнання та мультимедійного 

контенту придбано за рахунок субвенції з обласного бюджету на суму 601 730,0 грн., 

за рахунок місцевого бюджету - 257 884,00 грн.  

 

Моніторингові дослідження якості освіти 

          Важливою ланкою роботи відділу освіти департаменту з гуманітарних питань є 

здійснення моніторингу якості освіти, який включає: 

- рівень навчальних досягнень, нагородження золотими та срібними медалями; 
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- результати ДПА та ЗНО. 

          У 2018 році документи про освіту отримали 3092 учені: за 11 клас – 1035, з них 

золотою медаллю нагороджено 16 випускників та срібною – 9; за 9 клас отримано 

документів – 2027, з них свідоцтв з відзнакою – 3. Повернуто невиданих документів 

– 3. Це документи учнів, що не з’явилися 

на ДПА (1 атестат, 2 свідоцтва). 
      Аналіз кількості претендентів на 

медалі та кількості фактично отриманих 

відзнак показав збільшення відсотку 

учнів, що не підтвердили свої знання. 

     У 2018 році претендентів на медалі 

було 35, свої знання підтвердили 25 

учнів. Серед золотих медалістів отримали 

звичайний атестат 4 учні (СЗШ 

№9,40,колегіум №16, НВК – академічний 

ліцей №15), отримали замість золота срібло – 5 (СЗШ 34, НВО-ліцей НІТ, гімназія 

№11, колегіум №16). Серед срібних медалістів отримали звичайний атестат – 5 

випускників (СЗШ №27,40, НВК №26 (3). 

 

Найбільшою є кількість медалістів, які не підтвердили знання, в НВК №26.  

 

Результати ЗНО  
       Детальний аналіз результатів, які отримали випускники шкіл 2018 року під час 

ЗНО, проведено на підставі матеріалів Українського центру оцінювання якості 

освіти. Щорічно педагогічні колективи шкіл наполегливо працюють саме з питань 

посиленої підготовки учнів старших класів до результативної участі випускників у 

зовнішньому незалежному оцінюванні.                                                                                       

         Департамент з гуманітарних питань, методична служба забезпечують педагогів, 

учнів, батьків відповідними інформаційними матеріалами, розміщують новини на 

сайті ДзГП, методичного кабінету. Для всіх бажаючих випускників  організовується 

централізована реєстрація в єдиному міському пункті на базі ДДТУ для участі в 

ЗНО, під час якої співробітники ДДТУ надавали консультації щодо правильності 

заповнення реєстраційних форм всім, хто потребував такої допомоги.  

Протягом  навчального року старшокласникам надавалась можливість відвідувати в 

школі додаткові заняття та консультації з обраних на ЗНО предметів. Крім того,  в 

ДДТУ для  випускників проводились безкоштовні курси.  

        У тестуванні з української мови та літератури  взяли участь 986  

випускників. Не подолали поріг 33 учні; отримали 100-120 балів 130 учнів. З 

64%

36%

2017 рік

підтвердили

не підтвердили

71%

29%

2018 рік

підтвердили

не підтвердили

34

9 12 1621

4
11

19

золоті медалі срібні медалі
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української мови та літератури недостатній рівень знань показали учні таких установ 

освіти: №7,15,19,21,27,31,32,35,44 (по кількості учнів). Лідируючі позиції на ЗНО з 

державної мови мають випускники технічного ліцею, НВО-ліцею НІТ, НВК-гімназії 

№11, колегіуму №16, гімназії №39. 

       Тестування з математики за складністю посідає безперечно перше місце.   ЗНО 

з математики складали 618 учнів, не подолали поріг – 85 уч., що складає 13,8%.  

Даний показник по Дніпропетровській області – 14,8 %, по Україні – 15%.  Подолали 

поріг лише учні ЗЗСО: технічного ліцею, № 16,20,21,26,30,32.  В цілому, недостатні 

знання з математики продемонстрували учні закладів: №5, 7, 8, 9, 10, 19, 22, 25, 27, 

28, 29, 31, НВК №15, 37. Отримали 180-200 балів з математики учні технічного 

ліцею, НВО-ліцею НІТ, НВК №36,26,13, НВК-гімназії №11, гімназії №39, СЗШ №4, 

20, 29,40,44.            

      Історію України для участі в зовнішньому тестуванні обрали 688 учнів. 57 

учасників не подолали поріг (8,3 %). Аналогічний показник по Дніпропетровській  

області становить 10,8%, а по Україні – 14,4%.  Подолали поріг на ЗНО з історії 

України  всі учні таких закладів освіти міста: гімназії №39, НВК №13,26, Ор-Авнер, 

СЗШ № 8, 22, 34. Кращих результатів в діапазоні 180-200 балів досягли учні 

колегіуму №16, НВК-гімназії №11, НВО-ліцею НІТ, СЗШ №25.  
      ЗНО-2018 з англійської мови вперше проведено із завданнями на аудіювання. В 

ньому цього року взяли участь 476 випускників. Не подолали поріг  13,7  % 

випускників. Недостатні знання з англійської мови у випускників ЗЗСО: 

3,9,19,21,27,28,30,31,38. Кращі результати  (бали 160 – 200) на тестуванні з 

англійської мови  показали випускники таких установ: колегіуму №16, гімназії №39, 

технічного ліцею, НВО-ліцею НІТ, НВК-гімназії №11, НВК № 13,26, СЗШ № 34,44.  

       В загальнообласному  рейтингу показників на ЗНО в Дніпропетровській області  

школи нашого міста посідають різні позиції. 

        У  двадцятку кращих по області з усіх предметів увійшли такі навчальні 

установи: технічний ліцей (8 позиція), колегіум № 16 (14), НВК –гімназія№11 (17),  

НВО-ліцей НІТ (19).  

        Серед закладів, які в 2018 році значно покращили рейтинговий показник на 

рівні області порівняно з 2017 роком, слід зазначити: НВК №26, СЗШ №20, 34, 40, 

30, 44, 25,4, НВК Ор-Авнер. 

 

Робота з обдарованими 

Результативність участі у 

Всеукраїнських олімпіадах та МАН 

      У 2018 році в міському етапі 

Всеукраїнських учнівських 

предметних олімпіад взяли 
участь 1 638 учнів, з них 

переможцями стали 100 учнів, які 

продовжили участь у ІІІ 

(обласному) етапі олімпіад і 

вибороли 57 призових місць, в т.ч.: 

перших місць– 12, других – 11, 

третіх  – 34. 
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Лідерами по кількості призових місць на обласних олімпіадах з різних 

дисциплін є: технічний ліцей (20), НВК-гімназія №11, колегіум №16 (по 8), НВО-

ліцей НІТ, ЗЗСО №44 (по 6), гімназія №39 (5). 

       У ІV етапі Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів у 2017-2018 

навчальному році від нашого міста взяли  участь 4 учні:  

1. Хрипко Віталій, 11 клас, колегіум №16 (історія) - дипломант;  

2. Іванова Діана, 10 клас, НВК-гімназія №11 (англійська мова) - ІІІ місце; 

3.  Ярова Ірина, 10 клас, СЗШ №44 (географія)  - ІІІ  місце;                                                                                                   

4.  Криворучко Тимофій, 9 клас, НВК-гімназія №11( хімія) - ІІІ  місце;                                                                                                                                                 

     У міському етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої 

академії наук України у 2018 році взяли участь 219 учнів (32 заклади), з них 

призові місця посіли 152, що 

порівняно з попереднім роком на 2% 

більше. Найрезультативнішими на І 

етапі  конкурсу-захисту стали учні 

закладів: 

НВО-ліцей НІТ – 34 призових місця; 

технічний ліцей – 28 призових місць; 

НВК-гімназія № 11 – 14 призових 

місць; НВК-АЛ №15 – 8 призових 

місць; СЗШ №4 – 8 призових місць; 

гімназія № 39  – 7 призових місць; 

СЗШ №35 – 6 призових місць; 

колегіум № 16 – 5 призових місць. 

 Кількість робіт, представлених на ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту 

збільшилась (76 робіт проти 57 у 2017 р.), проте кількість науково-дослідницьких 

робіт, що здобули призові місця  

залишається майже незмінною. З 76 

представлених на ІІ етапі робіт 26 

вибороли призові місця. Призерами ІІІ 

заключного етапу стали 4 учні: 

Озерний Даніїл, 11 клас, колегіум №16 

– І місце в секції «педагогіка»; Дерець      

Анна, 11 клас, технічний ліцей – ІІ 

місце в секції «математичне 

моделювання»; Аберніхін Ілля, 10 

клас, технічний ліцей – ІІІ місце в 

секції «авіа- та ракетобудування, 

машинобудування і робототехніка»; 

Біленко Кристина, 10 клас, СЗШ№34 – ІІІ місце в секції «літературознавство, 

фольклористика та мистецтвознавство». 

За підтримки міського голови Білоусова А.Л.,  міської влади під час 

традиційного міського свята вшанування кращих представників інтелектуальної 

учнівської еліти нашого міста переможці та призери Всеукраїнських учнівських 

предметних олімпіад, Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт 

МАН України за підсумками 2017-2018 н.р. нагороджені дипломами, подяками, 

подарунками, їх також відзначено на  підсумкових конференціях  обласного 
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відділення  МАН, переможці  отримали обласні іменні стипендії. На святі також 

нагороджено директорів та вчителів тих закладів, які мають значні результати в 

роботі з обдарованою учнівською молоддю. 

 

Виховна робота 

        Учнівські та педагогічні колективи в організації виховної роботи у 2018 

навчальному році  орієнтувалися на гуманізацію виховання, створення умов для 

цілеспрямованого систематичного розвитку дитини, формування її національної 

свідомості та відзначення пам’ятних дат у рамках Року з реалізації 

правопросвітницького проекту «Я маю право». Крім того, здійснювалася реалізація 

завдань  третього етапу Концепції національно-патріотичного виховання дітей і 

молоді. 

          З метою активізації національно-патріотичного виховання учнівської молоді, 

розвитку здібностей і навичок захисту Вітчизни в квітні-травні  2018 року проведено  

міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної гри 

«Сокіл»(«Джура») на базі Дніпровського центру підвищення кваліфікації персоналу 

ДКВС України. Взяли участь 39 команд закладів загальної середньої освіти, всього 

312 учасників. Переможцями  міського етапу  гри «Сокіл» («Джура») визнано рій  

НВК гімназії № 11(1 місце), рій СЗШ № 25 (2 місце),  рій  НВК № 13( 3 місце).  

          У червні 2018 року команда гімназії № 11 взяла участь в обласному етапі  гри 

та виборола 3 місце. 

          В обласному турі Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних 

закладів «Край, в якому я живу» переможцями та лауреатами визнано екскурсоводів 

музеїв СЗШ № 25, 27. 

         Особливо активну участь в заходах еколого-натуралістичного спрямування 

протягом  2018  р. взяли учні таких закладів загальної середньої освіти: технічний 

ліцей, НВО-ліцей НІТ, НВК № 3, 13, 26, 37, СЗШ № 7, 12, 19, 22, 25, 28, 34, 35, 44, 

НВК-академічний ліцей № 15, НВК «Гармонія». В обласному етапі Всеукраїнського 

конкурсу екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім» ІІІ місце посіла 

агітбригада «Еколайф» НВК № 3. 

         Активну участь в заходах туристсько-краєзнавчого напряму виявили  учні 

таких закладів загальної середньої освіти: НВО-ліцею НІТ, гімназії № 11, НВК № 13, 

26, 36,  НВК-академічного ліцею № 15, колегіуму № 16, СЗШ № 4, 7, 9, 10, 19, 20, 21, 

22, 23, 25, 27, 28, 30, 35, 38, 44. Підсумки туристсько-краєзнавчої роботи підведено 

на міській краєзнавчій конференції «Від краєзнавства  до краєлюбства» в квітні 2018 

року. Конференція пройшла в цікавому форматі «TED» (технології, розваги, дизайн), 

які мотивують учнів до занять краєзнавчими дослідженнями. 

       Найактивнішими учасниками міських етапів конкурсів художньо-естетичного 

напряму були заклади загальної середньої освіти:  НВО ліцей НІТ, СЗШ №5, 6, 9, 12, 

18, 19, 20,  21, 22, 23,  25, 27, 30, 32,  34, 35, 40, 42, 44, НВК №13, 24, 36,37, гімназії № 

11,39,  НВК АЛ № 15, колегіум № 16 та заклади позашкільної освіти міста: БДТ, 

ЦПР та ДТ, СЮТ . 

 

Створення умов для збереження та зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді 

        Система організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в 

закладах загальної середньої освіти у 2018р. була спрямована на реалізацію 

Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту, «Національної стратегії 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47154/


16 
 

з оздоровчої рухової активності на період до 2021 року «Рухова активність – 

здоровий спосіб життя – здорова нація»,  міської Цільової програми розвитку 

фізичної культури і спорту;  здійснювалась  відповідно до річного плану роботи 

департаменту з гуманітарних питань. 

      Відповідно до вимог Цільової комплексної програми з фізичної культури та 

спорту подовжено роботу щодо збільшення обсягу рухової  активності дітей, учнів 

через додатковий (третій) урок фізкультури, яким охоплено  96% ( 100% учні 1-10 

класів та   20 % учнів 11 класів), проведення ранкової гімнастики, прогулянок на 

свіжому повітрі з використанням рухливих ігор, фізкультурних  хвилин, Днів 

здоров’я, загартування природними засобами,   змагань з видів спорту. 

     Кількість учнів, які займаються усіма видами фізичної культури та спорту в 

позаурочний час протягом останніх років, складає  54%  – (12550 учнів),  в 

спортивних гуртках при ЗЗСО  займаються: 2017р. – 3612 дітей, що складає 16% від 

загальної кількості контингенту дітей; 2018р. – 2900 дітей, що складає 13%. 

        У  ЗЗСО  №10,21,29, 36 введено 3-й урок фізкультури – уроку футболу, в НВК-

АЛ №15, СЗШ №44, НВК №36 - урок плавання. 

        У більшості навчальних закладів збережена спортивна база, проведено певну 

роботу щодо її зміцнення та оснащення: завершено реконструкцію басейну НВК АЛ 

№15; обладнано на базі НВК№26 майданчик зі штучним покриттям (футбольне 

поле).  

       У спортивних змаганнях та конкурсах різного рівня протягом  2018 року взяли 

участь більше 12000 учнів  закладів загальної середньої  освіти.   Проведено міську 

шкільну спартакіаду з видів спорту: волейболу, гандболу, плавання, стрітболу, 

футболу, шашок, спортивної аеробіки, черлідингу, футзалу, легкої атлетики («Старти 

надій»), баскетболу (хлопці та дівчата), туризму, фестиваль «Козацький гарт».   

       За результатами міської спартакіади школярів у 2018 н.р. в загальному заліку 

призові місця посіли: І місце – гімназія №11; ІІ місце – СЗШ №40; ІІІ місце – НВК 

№36. 

       За результатами участі шкільних команд в обласних зональних та фінальних 

етапах шкільної спартакіади  найбільшу кількість балів отримали: НВК гімназія №11 

( 325 балів); СЗШ № 40 (280 балів); СЗШ №8 та гімназія №39 ( 195 і 200 балів). 

      За результатами участі загальноосвітніх навчальних закладів в спортивно-

масових заходах та творчих конкурсах спортивної тематики переможцями за 

кількістю набраних балів визнано:І місце – СЗШ №23 ( 301б.), ІІ місце – гімназія № 

11 (228б.), ІІІ місце – СЗШ №19 ( 193б). 

 

Національно-патріотичне та громадянське виховання 
       На виконання Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного 

виховання, з метою оптимізації та раціонального розподілу навчальних годин з 

предмету «Захист Вітчизни»,  у 2017-18 н.р. на базі СЗШ №25 та НВК- АЛ №15 було 

створено базові  заклади з  викладання предмету «Захист Вітчизни» для учнів  10-х 

та 11-х класів загальноосвітніх закладів. З вересня 2018 року було створено 

аналогічні центри  на базі ЗЗСО №№19,20,8,18. 

    Як показав моніторинг якості теоретично-практичних знань учнів та військово-

патріотичного виховання молоді, навчання учнів  в цих закладах забезпечило  

високий  рівень теоретичної і практичної підготовки молоді до захисту  життя і 
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здоров’я.  Для отримання учнями теоретико-практичних військових, медичних 

навичок базові школи  військово-патріотичного виховання  забезпечені кабінетом  з 

лазерним тиром, навчальними кабінетами,  спортивними залами, спортивним 

майданчиком та смугою перешкод. Співпраця базових закладів  з громадськими 

організаціями спортивного та військово-патріотичного напрямку, медичними 

закладами та закладами з цивільного захисту надає практичного спрямування у  

викладанні   предмету «Захист Вітчизни».  

       Протягом  2018 р. в закладах освіти проведено понад 25 різних військово- та 

національно-патріотичних заходів, де  взяли участь  практично всі  учні закладів 

загальної середньої освіти міста Кам’янського. 

       За рейтингом участі шкільних команд у спортивних військово-патріотичних 

масових заходах І місце посів НВК-гімназія №11; ІІ місце -  СЗШ №25; ІІІ місце - 

СЗШ №38. 

       У  2018 році на будівлі  СЗШ № 5 урочисто відкрита меморіальна дошка на честь 

вшанування пам’яті випускника закладу, який загинув в зоні АТО.  

З метою увіковічнення пам’яті про захисників Вітчизни та виховання підростаючого 

покоління на прикладах героїчних вчинків сучасників рішенням сесії міської ради від 

25.04.2017р. НВК № 37 присвоєно ім’я Максима Самойловича, випускника закладу, 

Героя України, який загинув в АТО. 

 

Екологічне виховання 
       Протягом 2018  року належна увага приділялася екологічному вихованню учнів. 

Продовжено реалізацію проекту «Впровадження роздільного збирання твердих 

побутових відходів – крок до сталого розвитку м. Кам’янське» у 8 закладах загальної 

середньої освіти (НВО-ліцей НІТ, СЗШ №13, 15, 16, 19, 28, 39, 44).  

       Налагоджено співпрацю закладів загальної середньої освіти з громадськими 

організаціями та закладами вищої освіти щодо  питань екологічної просвіти учнів. 

Так, ГО «Екологічний патруль» провела інформаційно-просвітницьку роботу у ЗЗСО 

№ 9, 10, 21, 24, 25, 29, 30, 32, 34, 40 та встановила у школах по 4 контейнери для 

сортування сміття. На базі Кам’янського державного енергетичного технікуму 

пройшла конференція за темою: «Земля не нам належить – ми Землі!», на якій 

виступили з доповідями  та презентували проекти щодо  покращення екологічного 

становища у місті учні ЗЗСО №11, 15, 19, 28, 37. Проведено ряд екскурсій для учнів 

закладів загальної середньої освіти до музею мінералогії технікуму. 

       НВК-академічний ліцей №15 цього року здобув перемогу в екологічно-

освітньому проекті «Компола» та отримав компостер для переробки харчових 

відходів.  

       У рамках відзначення Дня  довкілля в усіх закладах загальної середньої освіти 

проведено інформаційно-просвітницькі заходи, здійснено озеленення пришкільних 

територій. Крім того, освітні установи долучилися до міського флеш-мобу, метою 

якого було привернення уваги жителів міста до екологічних проблем. 

       З метою  популяризації ідей енергозбереження та енергоефективності, 

висвітлення аспектів енергетичної кризи, привернення уваги учнівської молоді до 

питань дбайливого ставлення до природних ресурсів у місті проведено  Дні сталої 

енергії. В рамках цього заходу було проведено: інформ-дайджест «Світовий досвід 

практичного застосування альтернативних джерел енергії»; фотоквест «Збережи 
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енергію» зі світлинами будівель  міста, які втілюють сучасні методи 

енергозбереження; урок-роздум «Енергія і людина: минуле, теперішнє, майбутнє» у   

музеї історії міста; відеолекції «Енергозбереження – це необхідність» ГО «Голос 

природи»;  міні-практикум для учнів «10 порад як зберегти тепло у власній оселі»; 

флеш-моб «Енергоефективне місто Кам'янське» (розмальовка символу 

європейського тижня сталої енергетики на асфальті); конкурс малюнків про 

ефективне використання енергії і захист клімату «Природа сама дає нам енергію»; 

виставки у шкільних бібліотеках «Енергозбереження – крок до майбутнього»; 

перегляд фільмів на екологічну тематику про енергію та глобальну зміну клімату 

«Невигідна правда», «Попіл і сніг» тощо; перегляд документальних фільмів 

«Врятувати планету», «Гонитва за льодовиками» у кіноконцертному залі «Мир». 

          Всі проведені  заходи були спрямовані  на усвідомлення необхідності 

заощадження енергетичних ресурсів країни та збереження клімату і життя на Землі. 

 

Соціальний захист дітей соціально уразливих категорій 
 

     З метою реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний 

захист і всебічний розвиток, відділом освіти департаменту з гуманітарних питань 

забезпечено неухильне виконання чинного законодавства, нормативних документів. 

У дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах міста станом на грудень 2018 

року навчається та виховується  446 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Протягом 2018 року шкільною та спортивною формами забезпечені 331 

дитина цієї категорії на суму  194973,95  тис. грн., що складає 600 грн. на кожну.  

Вчасно оформляються та видаються дітям єдині квитки. Ведеться журнал їх 

обліку. Забезпечено страхування усіх статусних дітей на загальну 

суму  18107,06  грн. 

       Здійснюється залучення учнів даної категорії до позаурочної діяльності.  

      Аналіз свідчить, що близько 69% дітей-сиріт та позбавлених батьківського 

піклування відвідують гуртки у закладах середньої загальної  та позашкільної освіти. 

Щороку за поданням служб у справах дітей дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, після досягнення ними 18-річного віку надається 

одноразова грошова допомога. У 2018 році 46 осіб отримали одноразову допомогу 

(по 1 810 грн. на кожну дитину). 

       Питання виконання законодавства України щодо соціального захисту дітей 

пільгових категорій, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського 

піклування, проведення роз’яснювально-профілактичної роботи з батьками на 

батьківських зборах та індивідуальних консультаціях щодо попередження дитячої 

безпритульності та бездоглядності, популяризації сімейного способу життя, 

формування родинних цінностей, гендерної рівності прав і можливостей жінок і 

чоловіків, створення належних умов для формування громадської думки щодо різних 

форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, перебуває на постійному контролі керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів. 

 

Забезпечення учнів та вихованців закладів освіти всіма видами харчування 
          У закладах середньої загальної освіти всіма видами харчування охоплені 23 003 

учнів, що складає 95,86 %. З них - гарячим харчуванням 18 140 учнів (75,6 %). 
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         Рішенням виконавчого комітету Кам'янської  міської ради від 22.08.2018 №215 

«Про забезпечення у 2018-2019 н.р. окремих категорій учнів закладів середньої 

загальної освіти міста безкоштовним харчуванням» встановлено такі пільгові 

категорії: 

- 534 учні - пільгової категорії (діти сироти, діти під опікою, учні інклюзивних 

класів з особливими освітніми потребами, учні 1-4 класів з  малозабезпечених 

родин), які отримують безкоштовне харчування вартістю 16 грн. 

- 328 вихованців (учнів) спеціального відділення для дітей, які потребують 

корекції розвитку (НВК «Гармонія»); 

- 84 вихованці (учні) із сімей, що потребують допомоги (НВК «Гармонія»). 

      Одноразовим харчуванням в межах виділених планових призначень на 

відповідний бюджетний рік за рахунок коштів місцевого бюджету забезпечені учні 

таких категорій: 

- 3 043 учні окремих категорій (АТО, вимушені переселенці, багатодітні сім'ї, 

діти інваліди, учні 5-11класів із  малозабезпечених сімей); 

- 10 503 учні 1-4 класів. 

     Всього 13 546 учнів (56%) забезпечені безкоштовним харчуванням вартістю 8,20 

грн., що свідчить про соціально спрямовану політику міської ради на підтримку 

родин, в яких виховуються діти. 

     У закладах дошкільної освіти забезпечені  безкоштовним харчуванням 612 дітей з 

багатодітних родин, 250 - дітей з малозабезпечених родин, 30 - дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського  піклування, 73 дітини  з інвалідністю, 271 дитина,  

батьки яких беруть (або брали) участь  у зоні АТО, 117 дітей,  які відносяться до 

внутрішньо переміщених осіб. 

 

Літнє оздоровлення-2018 
          Для організації оздоровлення  та відпочинку дітей та підлітків у 2018 році у 

міському бюджеті передбачено  та профінансовано  4,332, 073 тис.грн. 

          Влітку 2018р. на базі міста працював 31 табір відпочинку з денним 

перебуванням. Охоплено відпочинком на базі шкіл – 3846 дітей. В позаміських 

таборах оздоровлено 476 дітей пільгових категорій.  Це складає 44 % дітей пільгових 

категорій від всіх оздоровлених за літній період.  

       В наказі департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації № 535/0/212-18 від 04.10.18  департамент з гуманітарних питань та 

заклади освіти міста позитивно відзначені щодо функціонування найбільшої 

кількості таборів відпочинку, відкриття мовних таборів та  груп влітку 2018 року. 

 
 Літо 2018 року 

Табори відпочинку на базі ЗЗСО 3846 чол. 

«Сонячний»( смт.Лазурне, Скадовський район) 

«Салют» (м. Приморськ) 

«Евріка» (Запорізька обл.,Акимівський район) 

«Сонячна соната» (смт.Кирилівка) 

163 чол. 

100 чол. 

113 чол. 

100 чол. 

У проекті бюджету на 2019 рік заплановано 4,722, 600 тис.грн. на оздоровлення дітей 

влітку. 

 



20 
 

Реалізація програми «Шкільний автобус» 
На виконання міської програми «Шкільний автобус» на 2017–2020 роки 

(рішення міської ради від 24.02.2017 № 652-14/VII )здійснюється регулярне 

підвезення дітей з найбільш віддалених районів до закладів загальної середньої 

освіти за трьома окремими маршрутами: 

І маршрут: с.Карнаухівка,  «6-та сотня» – ЗЗСО №10, НВК №24 (103 учні); 

ІІ маршрут: «55 блочок» - ЗЗСО №35 (72 учні); 

ІІІ маршрут: радгосп «Дзержинець», с. Світле, с. Романкове, с. Українка 

(Криничанського району) - ЗЗСО №19, 20, НВК №37 (103 учні). 

ІV маршрут: с. Карнаухівка – ЗЗСО №38 (112 учнів) 

Реалізація програми «Шкільний автобус» дає можливість створити належні 

умови для безпечного, регулярного перевезення учнів з віддалених районів міста до 

закладів загальної середньої освіти, тим самим забезпечуючи рівний доступ дітей 

шкільного віку до якісної освіти. 

Фінансування програми «Шкільний автобус» здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету. Так на виконання програми у 2018 році витрачено 550 тис. грн. 

30 сесією Кам’янської міської ради прийнято рішення «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24.02.2017 №652-14/VII», що передбачає збільшення 

фінансування видатків на виконання заходів, необхідних для перевезення учнів 

закладів загальної середньої освіти та підвезення дітей для участі в загальноміських 

заходах, організованих  департаментом з гуманітарних питань міської ради. 

 

Інклюзивна освіта 

       На виконання ст.. 19, 20 

Закону України «Про 

освіту» в місті щороку 

розширюється мережа 

закладів, що надають 

освітні послуги дітям з 

особливими потребами. На 

кінець 2017-2018 н.р. у 

місті налічувалося три 

інклюзивні групи  у трьох 

ЗДО, де виховувалося 6 

дітей, а на кінець 2018 року 

– 5 груп у чотирьох ЗДО – 

9дітей. У закладах загальної середньої освіти на кінець 2017-2018 н.р. у трьох 

закладах функціонували 13 інклюзивних класів, де навчалися 31 учень, а на кінець 

2018 року – у 10 ЗЗСО функціонують  30 класів для 55 учнів з особливими 

потребами.   

     Для задоволення потреб дітей з особливими освітніми потребами в місті 

організовано роботу трьох ресурсних кімнат та медіатек в НВК№3, ЗЗСО №22, 40; 

відкрито  2 інклюзивно-ресурсних центри: «Сузір’я» та «Надія», проте повноцінно 
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надає послуги поки що тільки центр «Сузір’я», оскільки в ІРЦ «Надія» триває 

конкурсний добір фахівців. 

      Зі збільшенням замовлень на інклюзивну освіту постала проблема забезпечення 

закладів асистентами вчителів та фахівцями для здійснення корекційно-розвиткових 

занять за місцем проживання дітей.  
 

Розвиток системи позашкільної освіти 
      Робота закладів позашкільної освіти  спрямована на реалізацію державної 

політики в галузі освіти, завдань Концепції «Нова українська школа», забезпечення 

продуктивної пізнавальної діяльності вихованців з урахуванням їх інтересів, нахилів, 

орієнтуючись на потреби дитини в освітньому процесі, дитиноцентризм.  

       У 2018  році в 7 закладах позашкільної освіти  та 4 ДЮСШ 9 084 дитини  

реалізують конституційне право на розвиток особистості засобами позашкільної 

освіти, тобто кожна третя дитина шкільного віку навчається у  закладах позашкільної 

освіти міста. 

       Загалом за 2018р. вихованці закладів позашкільної освіти продемонстрували  

такі результати: 

- у 123 обласних заходах взяли участь 1160 дітей, з них стали  переможцями 545  

вихованців  позашкільних закладів міста; 

- на всеукраїнському рівні в 186 заходах взяли участь 1838 дітей та  здобули 462  

перемоги; 

- у 64 міжнародних конкурсах взяли участь 635 дітей, стали переможцями  174 

вихованці.  

         У порівнянні з попереднім навчальним роком збільшилась кількість дітей, які 

взяли участь в заходах всеукраїнського та міжнародного рівнів та стали 

переможцями, що свідчить про цілеспрямовану роботу з підтримки талановитих 

дітей. 

         Згідно з Законом України «Про освіту» щодо реалізації концепції Нової 

Української Школи в закладах позашкільної освіти  ведеться робота щодо 

впровадження інноваційних технологій, а саме STEM–орієнтованого підходу, який є 

одним з актуальних напрямків модернізації та інноваційного розвитку позашкільного 

навчального закладу. 

      Відповідно до доручення голови Дніпропетровської обласної державної  

адміністрації від 05.04.18 «Про впровадження проекту з робототехніки  для учнів 

закладів освіти області у 2018 році» місто Кам′янське  є одним із 7 міст області що 

впроваджують даний проект на базі ЦПРтаДТ за адресою  вул. Київська-7. 

       КЗ «Будинок творчості дітей та юнацтва» є базовим експериментальним 

закладом із проведення дослідницько-експериментальної роботи  за темою: 

«Науково-методичні засади  створення інноваційної  моделі SТЕМ-освіти» на базі 

закладів освіти Дніпропетровської області на 2017-2021 роки. 

         Педагоги закладів  позашкільної освіти у 2018 році презентували свій досвід 

роботи у педагогічних виданнях. В порівнянні з минулим навчальним роком 

кількість публікацій у фахових виданнях збільшилась на 20%.  Центром 

позашкільної роботи та дитячої творчості протягом року на території міста було 

розміщено 4 рекламні площини, створено 3 загальнодоступні документальні фільми, 

опубліковано понад 1200 публікацій із згадкою про діяльність закладу та 

безпосередньо його вихованців в друкованих виданнях та інтернет-джерелах. 
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      За  минулий  рік збільшилась кількість педагогів-позашкільників, які  брали 

участь в фахових конкурсах та отримали високі результати: 

-  в  ІХ, Х  Міжнародних  фестивалях педагогічних інновацій ( м. Черкаси) – педагоги 

БДТ, ЦПРта ДТ, ЦТКЕЦМ «Горицвіт», ДЕЦ; 

- у IX Міжнародній  виставці «Інноватика в сучасній освіті» сертифікат отримала 

керівник гуртка СЮТ; 

- у Всеукраїнському конкурсі рукописів навчальної літератури для позашкільних 

навчальних закладів з еколого-натуралістичного напряму дипломом Національного 

Еколого-натуралістичного Центру  МОН України І ступеня нагороджений ДЕЦ ; 

-  методист ЦТКЕУМ з краєзнавчої роботи  Клєвцова  А.Ф. стала переможцем 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів «ДЖЕРЕЛО ТВОРЧОСТІ» у номінації «Методист 

- 2018» з  туристсько-краєзнавчого напряму; 

- методист СЮТ Зубрицька О.І. стала переможцем обласного та лауреатом 

Всеукраїнського етапів конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних 

закладів  системи освіти з науково-технічного напряму. 

 

Кадрова політика 
     У закладах освіти міста працюють 3378 педагогічних працівників: 1910 – в 

закладах загальної середньої освіти, 1000 – в дошкільній освіті, в позашкільних 

закладах, у тому числі дитячо-юнацьких спортивних школах та школах естетичного 

виховання, – 468 працівників. З них мають званням «вчитель-методист» – 399 

педагога, «викладач-методист» – 16, «вихователь-методист» – 133, «педагог-

організатор – методист» – 2,  «практичний психолог – методист» – 6, «керівник 

гуртка – методист» – 19,   «старший учитель» – 333 педагогів, «старший викладач» – 

18, «старший вихователь» – 18 працівників.  

Значна кількість педагогічних працівників мають нагороди Міністерства освіти і 

науки України. Відзначені Подякою та Грамотою Міністерства освіти і науки 

України 106 працюючих педагогів. Нагрудний знак «Відмінник освіти» мають 123 

педагога, двоє освітян нагороджено нагрудним знаком «Василь Сухомлинський», 

державну нагороду почесне звання «Заслужений учитель України» мають 2 педагога. 

Майже кожному другому вчителю у місті – 41-50 років. Менше педагогів 31-40 

річних – 20%, 19% – учителі до 30 років, молодих спеціалістів – 8% (у попередньому 

році молоді спеціалісти складали 9%).  

Педагоги пенсійного віку в місті складають 20%. В закладах загальної середньої 

освіти вони викладають такі предмети: математика, фізика, хімія, біологія, 

українська мова та література, іноземна мова, історія, зарубіжна література. Значна 

кількість таких педагогів працює вчителями початкових класів. 

За кваліфікаційним рівнем вищу категорію мають 1294 педагогів,  

І категорію – 319, ІІ категорію – 375, кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 433 

працівники. 

Аналіз плинності педагогічних кадрів у закладах освіти показав, що протягом 

трьох останніх навчальних років прийнято 816 педпрацівників, звільнено – 684. 

Найвищий відсоток звільнення (35%) пов'язаний зі зміною сфери діяльності, 

кількість переведених в інший заклад освіти складає 30%, вийшли на пенсію 20%, 

19% педагогів змінили місце проживання.  
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Плинність педагогічних кадрів одна з ключових проблем сьогодення в закладах 

освіти міста.  

Одна з причин того, що працівники залишають освітні заклади, – це низька 

заробітна плата і так званий «мобінг» з боку батьків. 

Для порівняння, молодий спеціаліст, який отримав повну вищу педагогічну 

освіту та прийшов працювати до школи, отримує в місяць 4009 грн, спеціаліст ІІ 

категорії – 4725 грн., спеціаліст І категорії – 6480 грн., заробітна плата педагогічного 

працівника з вищою категорією, який пропрацював  в освітньому закладі майже 15  

років, складає 7195 грн. 

 

Науково-методичний супровід освітнього процесу 
        Науково-методична робота з педагогічними кадрами в освітніх установах          

м. Кам’янського у 2018  році здійснювалась відповідно до оновленого законодавства 

про освіту. 

        Основні вектори  організації  науково - методичної робот із педагогічними  

кадрами  у  2018   році були визначені  завданнями  Концепції «Нова українська 

школа» і передбачали формування інноваційного освітнього середовища в регіоні на 

основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу, 

диверсифікацію форм методичної роботи з педагогічними працівниками на основі 

диференційованого підходу, підтримку у формуванні їх готовності до реалізації 

освітньої реформи, стимулювання педагогів до самоосвітньої діяльності в 

міжатестаційний період. Методичним кабінетом департаменту з гуманітарних питань  

здійснено переформатування змісту та підходів до підвищення фахової майстерності 

педагогів щодо забезпечення ними якісної реалізації оновлених навчальних планів та 

програм, нових Державних стандартів освіти. 

          В місті здійснювалась спланована та системна робота щодо забезпечення  

науково-методичного супроводу процесу переходу початкової школи у формат Нової 

української школи, роботи за новими програмами та навчально-методичним 

забезпеченням. У межах курсів підвищення кваліфікації учителів початкових класів 

та з метою забезпечення успішного старту Нової української школи в лютому – 

березні 2018 року проведено експрес-курси «Підготовка учителів початкових класів, 

які забезпечують організацію освітнього  процесу в 1 класі за Концепцією «Нова 

українська школа». Курси провели тренери-вчителі нашого міста, які отримали 

відповідні сертифікати. Під час тренінгових занять педагоги моделювали  основні 

види навчальної діяльності, що відповідають вимогам Нової української школи, 

опановували практику проведення ранкових зустрічей, створювали портрет 

сучасного учня, вчилися практично реалізовувати компетентнісний, діяльнісний та 

інтегрований підходи до організації освітнього процесу відповідно до завдань 

Концепції «Нова українська школа».  

    Досвід роботи педагогічного загалу міста з питань створення нового освітнього 

середовища в умовах реформування галузі  представлено на всеукраїнській нараді 

начальників  обласних управлінь освіти та ректорів ОІППО, яка була проведена у 

березні 2018 року на базі ЗЗСО № 25 за участю заступника міністра освіти  і науки 

України Павла  Хобзея. 

        22 березня 2018 року на базі КВНЗ «Дніпровська академія неперервної освіти» 

за ініціативи методичного кабінету при департаменті з гуманітарних питань 
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Кам′янської міської ради відбувся обласний онлайн-семінар керівників методичних 

об’єднань учителів предметів художньо-естетичного циклу Дніпропетровської 

області за темою: «Формування компетентності самовираження у сфері культури та 

розвиток творчих здібностей учнів через активну художню діяльність» (з досвіду 

роботи вчителів предметів художньо-естетичного циклу м. Кам’янського).  В 

онлайн-семінарі взяли участь методист методичного кабінету при департаменті з 

гуманітарних питань КМР Бабенко М.М. та  вчителі предметів художньо-

естетичного циклу міста закладів загальної середньої освіти міста № 5, 9, 11, 22, 23, 

29, 36, 37, 39, 44 (підсумки семінару висвітлені в обласній газеті «Джерело» № 13-14 

за квітень 2018 року). 

         2018 рік визначено роком В.О. Сухомлинського. Тому  в поточному році 

освітяни м. Кам’янського великого значення надавали вивченню і впровадженню 

педагогічних ідей видатного  педагога. Протягом 2018 року в усіх освітніх закладах 

проведено ряд заходів із адаптації  педагогічних ідей В.О. Сухомлинського до умов 

сучасної школи. 

         В межах запланованих заходів  щодо відзначення ювілею великого педагога  1 

листопада 2018 р. представники ДзГП та директори закладів загальної середньої 

освіти здійснили екскурсію до Павлиської школи, де  довгий час працював 

директором В. О. Сухомлинський.  

         Підсумком діяльності освітніх установ міста було проведення педагогічної (не) 

конференції «Ідеї В.О. Сухомлинського і Нова українська школа». Даний захід був 

проведений ДзГП на базі НВК № 3 із залученням близько 200 педагогів всіх закладів 

загальної середньої освіти. 

     Науково-методичну діяльність педагогічних колективів  також було  

сконцентровано навколо обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії 

соціалізації особистості громадянського суспільства» (ІІІ етап) та науково-

методичного проекту освітян міста «Забезпечення індивідуальної освітньої 

траєкторії особистості в умовах розбудови громадянського суспільства». Опорним 

закладом щодо реалізації міського науково-методичного проекту (НВК-академічний 

ліцей №15) розроблено методично – практичні рекомендації з питань діяльності 

закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації проекту, презентовано на 

сайті міського методичного кабінету інноваційні форми роботи педагогічного 

колективу, матеріали схвалені та розміщені на всеукраїнському методичному 

порталі. 

          Згідно з річним планом роботи департаменту з гуманітарних питань міської 

ради проведено методичні виїзди в  ЗЗСО №  21, 42, НВК № 37, в ході яких було 

проаналізовано готовність педагогічних колективів до роботи в нових умовах, шляхи 

реалізації Концепції «Нова українська школа» у конкретному закладі освіти та 

надано практичні рекомендації щодо функціонування освітньої установи. 

          Індикатором інноваційної діяльності педагогічного колективу є його участь у 

дослідно-експериментальних  проектах  різних рівнів. Щороку збільшується в місті 

мережа експериментальних закладів загальної середньої освіти, в поточному 

навчальному році їх було 24  (для порівняння – у 2016-2017 н.р. – 21). Педагогічні 

колективи  продовжували експериментальну діяльність відповідно до затверджених 

Програм експериментів за напрямами: 
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всеукраїнський рівень: 
- «Освіта для сталого розвитку в дії» - НВО-ліцей НІТ, НВК-академічний ліцей 

№15, загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія №39; 

-  «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення освіти в 

умовах нового Державного стандарту початкової загальної освіти» - 

загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гуманітарна гімназія №39; 

- «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних 

засад реформування початкової загальної освіти»  -  НВК№3; 

- «Модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної 

шкільної освіти» - НВК№3, ЗЗСО №19, 25; 

обласний рівень:  

- «Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів наскрізного 

навчання»  - загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гуманітарна 

гімназія №39, гімназія №11, ЗЗСО №23; 

- «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку у навчально-

виховний процес» - НВО-ліцей НІТ, НВК-академічний ліцей №15, 

загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – гімназія №39, НВК№13, ЗЗСО 

№44; 

- «Створення інноваційної моделі розвитку аксіосфери особистості на засадах 

традиційних духовних цінностей» - ЗЗСО №20, 22, 29, 30,38; 

- «Розвиток  громадянських компетентностей в Україні в умовах 

загальноосвітньої школи» - НВК№24, ЗЗСО №4 ім. А. Макаренка. 

Успішно здійснюють інноваційну  діяльність педагогічні колективи ЗЗСО № 

19, 20, 25, 35, НВК №37, гімназії №11, НВК-академічного ліцею №15, колегіуму 

№16, гімназії №39 у Всеукраїнському науково-методичному проекті «Інтелект 

України». Державною службою якості освіти (лист МОНУ від 25.05.2018р. № 1/9-

344) надано висновок про відповідність вимогам  нового Державного стандарту 

початкової освіти освітньої програми «Інтелект України», що дозволяє працювати в 

подальшому закладам у межах зазначеного проекту. 

         Продовжено роботу в межах освітнього україно-польського проекту «Шкільна 

академія підприємництва» - ЗЗСО №7, №35; Міжнародного освітнього проекту 

«Розвиток фінансового сектору» - «Фінансова грамотність»: ЗЗСО №7, 35, 40, 

НВК№36. 

          Всі експериментальні освітні заклади міста брали участь у науково-методичних 

заходах різних рівнів, презентували інноваційний досвід на виставках, конференціях, 

у педагогічних виданнях, тощо. 

          15 – 17 березня 2018 року в ході Дев’ятої  Міжнародної виставки «Сучасні 

заклади освіти» та Сьомої  Міжнародної  виставки освіти за кордоном «World Edu» 

представляли інноваційний досвід 28 установ нашого міста: ДзГП, технічний ліцей, 

НВК № 3, 13, 15, 24, 36, 37, «Гармонія», «Ор – Авнер», ЗЗСО № 4, 5, 7, 9, 12, 18, 21, 

23, 25, 29, 30, 31, 35, 40, 42, гімназія № 11, колегіум № 16, СНВК № 5 

«Дніпряночка».  Золотими  медалями нагороджені:технічний ліцей, академічний 

ліцей №15,  гімназія №11, колегіум №16, заклади загальної середньої освіти 

№12,  23, 25,  30. 

          В рамках проведення Дев’ятої Міжнародної виставки «Сучасні  заклади 

освіти»   також  проведено семінар,  на якому було  представлено досвід роботи 

департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради на тему «Інноваційні 
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підходи до розбудови інклюзивної освіти як умова розвитку соціальної 

компетентності дітей і молоді з особливими потребами». 

       23-25 жовтня 2018 року у м. Києві  відбулася Десята Міжнародна виставка 

«Інноватика в сучасній освіті» та Восьма Міжнародна виставка освіти за кордоном 

«World Edu». Інноваційний педагогічний досвід роботи в різних номінаціях на 

виставці презентували  методичний кабінет департаменту з гуманітарних питань 

Кам'янської міської ради та 19 закладів освіти:  технічний ліцей, НВО – ліцей НІТ, 

НВК – академічний ліцей № 15, колегіум № 16, гімназія № 39, НВК № 13, 37, 

«Гармонія», ЗЗСО № 7, 9, 19, 20, 21, 22, 27,  30, 35, 38, 42.  Всі учасники 

міжнародного заходу від нашого міста  були нагороджені Почесними дипломами. 

Золоті медалі за новизну ідей та  їх впровадження в практику освіти 

міста  отримали : методичний кабінет департаменту з гуманітарних питань міської 

ради, КЗ «Технічний ліцей», НВК- академічний ліцей № 15; срібними медалями 

нагороджені ЗЗСО № 27, ЗЗСО № 38. 

        У  всеукраїнському конкурсі  педагогічної майстерності «Учитель року – 2018» 

(обласний рівень)  взяли участь  три педагоги:  

- Ненашев М.Ю., вчитель фізичної культури ЗЗСО № 19 (номінація «Фізична 

культура»), посів перше місце в обласному етапі та представляв 

Дніпропетровську область на всеукраїнському рівні; 

- Гиркало О.В., вчитель  української мови та літератури ЗЗСО № 35 (номінація 

«Українська мова та література»),   посіла ІV місце на обласному етапі; 

- Багашова В.М., заступник директора з НВР, вчитель фізики НВК № 24 

(номінація «Фізика»), стала дипломантом конкурсу. 

           Протягом  2018  року на базі ЗЗСО проведено 67 семінарів – практикумів для 

різних категорій педпрацівників. Семінари були проведені  у новому форматі, 

змістовно, відповідно до методичних запитів адміністрації та педагогів.             

Протягом  року педагоги взяли активну участь у  732  семінарах, конференціях 

різних рівнів, найбільшу кількість зазначених заходів відвідали окремі педагоги 

НВК-академічного ліцею №15,  гімназій № 11, 39, технічного ліцею, НВО – ліцею 

НІТ,  колегіуму № 16,  НВК № 3,13,24, 36, 37, Ор-Авнер, «Гармонія», ЗЗСО № 

4,7,12,19, 22, 23, 25,29,30, 31, 35,38, 42, 44. 

У 2018 році в освітянських фахових виданнях, на освітянських сайтах, методичних 

порталах  висвітлювався досвід педагогічних колективів міста: найбільшу кількість 

інноваційних досвідів представили педагогічні колективи технічного ліцею, НВО – 

ліцею НІТ, НВК – академічного ліцею №15, гімназій № 11, 39, НВК № 3, 24,26, 36, 

37, «Гармонія», «Ор – Авнер», колегіуму № 16, ЗЗСО № 4, 5, 10, 20, 21, 22,23,25, 

30,31,32, 42,44. 

  Значний крок в організації  та презентації інноваційної діяльності в 

поточному  році (порівняно з попередніми) зробили педагогічні колективи ЗЗСО №  

6, 8, 9,10,12, 18, 21, 27, 28, 31, 32, 42, НВК № 26. 

У 2018 році  було атестовано 532 педагогічних працівника освітніх установ 

міста, що становить 20% від загальної кількості педагогів. Атестаційні заходи 

пройшли організовано, відповідно до діючого Положення про атестацію 

педагогічних працівників. 
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Фінансування освітньої галузі.  

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти 
 

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

напрямків програми розвитку освіти м. Кам’янського на 2017-2020 роки.  

          У 2018 році за кошти обласного бюджету виконані роботи по ремонту 

ресурсної кімнати в СЗШ №40 – 557,6 тис.грн., також облаштовано клас 

робототехніки  в філії «Умка» ЦПР та ДТ, проведено реконструкцію басейну в                       

академічному ліцеї №15. 

 На виконання запланованих  заходів  в 2018 році були виділені кошти з 

міського бюджету на капітальні та поточні ремонти, придбання обладнання, також 

на укріплення матеріальної бази закладів освіти надавалася фінансова допомога 

депутатів міської ради, а саме: протягом року проведено капітальний ремонт покрівлі 

в СЗШ №4  на загальну суму – 463,98  тис.грн.,  капітальний ремонт покрівлі і 

спортивної зали в СЗШ №8 на суму – 204.219 тис.грн., капітальний ремонт покрівлі і 

спортивної зали в СЗШ №9  за підтримки державного бюджету  в сумі 875,152 

тис.грн. і співфінансування міського бюджету 120,908 тис.грн. Також проведені 

роботи по ремонту спортивного майданчика з  улаштуванням штучного трав'яного 

покриття в НВК №26 на суму - 550,0 тис.грн. 

  Виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт 

будівель СЗШ №10 – 295,825 тис.грн. і СЗШ №20 – 294,825 тис.грн. 

 Закінчені роботи, які були розпочаті в 2017 році  по облаштуванню віконних 

відкосів і утепленню нижньої частини будівлі в СЗШ №42 (роботи проводяться за 

кошти  Українського фонду соціальних інвестицій), також капітальний ремонт 

будівлі ДНЗ №19 (за кошти державного бюджету та співфінансування з місцевого 

бюджету). 

  Виконані роботи по заміні дерев'яних вікон на енергозберігаючі з 

облаштуванням як внутрішніх так і зовнішніх відкосів в ДНЗ №34 на суму – 897,0 

тис.грн. 

  Проводяться роботи з капітального ремонту приміщень південного блоку 

інклюзивно-ресурсного центру «Сузір'я» на суму – 837,913 тис.грн. 

  Проведено капітальний ремонт фасаду і заміна вікон на енергозберігаючі в 

ДМШ №5 – 250,0 тис.грн. 

  За підтримки Німецької фінансової корпорації «GIZ» в ДНЗ №43 посиленими 

темпами ведуться роботи по реконструкції будівлі (комплексна термомодернізація, 

реконструкція покрівлі, системи опалення, електропостачання, заходи з 

енергозбереження, облаштування вхідної групи для осіб з обмеженими 

можливостями), також проводиться капітальний ремонт однієї будівлі КЗ «СЗШ №9» 

КМР з повним комплексом термомодернізації. 

 Проведені поточні ремонти покрівлі в НВО-ліцеї НІТ, харчоблоку в СЗШ №27, 

ремонти систем опалення в СЗШ №7,9,10,19,23,31,32,42, колегіумі №16, ДНЗ №23, 

29, ЦПР та ДТ, благоустрій території в ДНЗ №43. 

 Придбані і встановлені нові електроплити в СЗШ №7, 9,18, НВК №24, ДНЗ 

№26 на загальну суму – 236,4 тис.грн. 

         Крім того, у 2018 році закладам освіти виділено кошти з державного  та 

обласного бюджету: 
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- на оновлення матеріально-технічної бази – 10 000 000,00 грн.;  

- на придбання обладнання для кабінетів української мови в закладах загальної 

середньої освіти з навчанням мовами національних – 122 285,00 грн.;  

- на придбання обладнання для підготовки та проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання з іноземних мов – 164 665,00 грн.;  

- на створення ресурсних кімнат для дітей з особливими потребами, що 

потребують інклюзивної освіти  – 550 000,00 грн .; 

- на впровадження новітніх технологій – 2 472 110,00 грн.;  

- на придбання обладнання для інноваційного навчально-тренінгового класу                                                              

–  400 000,00 грн.;  

Комісійний прийом освітянських установ та перевірки протягом літнього 

періоду показали рівень та якість підготовки закладів до нового навчального року. За 

результатами оглядів визначені: 

- зразково підготовленими: НВО-ліцей НІТ, НВК №3,24,36,37, гімназія 

№11, академічний ліцей №15, СЗШ №4,7,19,21,25,30,34, 35,40,42,44; заклади 

дошкільної освіти № 1,2,3,5,7,9,13,14, 16,18,21,24,25,27,30,31,36,42,44,46; заклади 

позашкільної освіти – СЮТ, ДЕЦ, ДЮСШ №4; 

- добре  підготовленими: технічний ліцей, НВК №13, колегіум №16, гімназія 

№39,  СЗШ №5, 6, 8, 9, 10, 12, 18, 20, 22, 23,  27, 28, 29, 31, 32, 38, НВК№26, 

«Гармонія»; заклади дошкільної освіти №4, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 19, 20, 22, 23, 26, 

28, 29, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 48; заклади позашкільної освіти – ЦПР та 

ДТ, БДТ, ДЮСШ №1 

- підготовленими :ФЮМ, БДТ та Ю, ДЮСШ №3, МНВМ. 

- незадовільно підготовленими: ЦТК «Горицвіт» 

 

Робота зі зверненнями громадян 

 У 2018 році до департаменту з гуманітарних питань надійшло 654  звернення 

громадян, що на 92 більше порівняно з попереднім роком,  з них на урядову «гарячу» 

лінію - 224, на «гарячу» лінію голови ОДА - 87, до органів міської влади - 189, на 

особистому прийомі керівництва міської ради - 11, депутатських звернень - 39, 

письмових звернень безпосередньо до департаменту з гуманітарних питань - 92, на 

особистому прийомі директора департаменту - 12. Серед питань, порушених у 

зверненнях, 438 стосувалися освіти. З них розглянуто комісійно під час оперативного 

виїзду 11. Серед найпоширеніших питань: порушення педагогічної етики, примусове 

стягнення батьківських благодійних внесків, неякісне харчування, заборона батькам 

вільно відвідувати заклад, зарахування до першого класу. Всі звернення опрацьовано 

в межах компетенції відповідно до чинного законодавства та вчасно поінформовано 

заявників. 

 

        Виходячи з основних завдань впровадження Закону України «Про освіту», 

Концепції «Нова українська школа», відділом освіти департаменту з гуманітарних 

питань Кам’янської міської ради на 2019 рік визначені такі пріоритетні напрямки 

діяльності: 

• оптимізація мережі груп та класів закладів освіти; 
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• приведення типів закладів освіти у відповідність до чинного 

законодавства; 

• забезпечення прозорості, демократичності в управлінні закладами 

освіти; 

• задоволення потреб громадян міста в здобутті дошкільної освіти; 

забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового 

компонента дошкільної освіти; 

• створення умов для здобуття освіти особами з особливими 

освітніми потребами шляхом застосування видів та форми здобуття освіти, що 

враховують їхні потреби та індивідуальні можливості; 

• організація в закладах освіти міста інклюзивного освітнього 

середовища, забезпечення розумного пристосування та універсального 

дизайну; 

• активізація роботи з соціального захисту дітей та підлітків; 

• створення нової системи обліку дітей п’ятирічного віку для 

здійснення прогнозування набору учнів до першого класу; 

• забезпечення належної роботи інклюзивно-ресурсних центрів; 

• забезпечення переходу російськомовних закладів на державну 

мову викладання; 

• сприяння виконанню умов доступності закладів загальної 

середньої освіти для маломобільних груп та осіб з обмеженими можливостями 

(відповідно до ліцензійних умов); 

• здійснення моніторингу ефективності управління якістю освіти та  

прогнозування    розвитку освітнього середовища; 

• поліпшення умов експлуатації та утримання будівель 

загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів; 

• забезпечення наступності між ланками освіти в умовах освітньої 

реформи «Нова українська школа», забезпечення гармонійного розвитку 

особистості дитини у період дошкільного дитинства та старту шкільного 

життя.  
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3.2.  Тематика засідань колегії з питань освіти 

департаменту з гуманітарних питань міської ради 

Місяць Питання Відповідальний 
Приміт

ка 

Лютий 

Про виконання Угоди між департаментом з 

гуманітарних питань міської ради та 

міським комітетом Профспілки працівників 

освіти і науки України 

 

Про організацію цивільного захисту в 

закладах освіти  на виконання вимог 

Кодексу цивільного захисту України, 

Положення про єдину державну систему 

цивільного захисту, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 

09.01.2014 № 11 

Виконання рішень колегії з питань освіти, 

прийнятих у 2018 році. 

Небосенко І.П. 

Лапшина Г.В. 

 

Коліуш Т.П. 

 

 

 

Чобанян С.О. 

 

Квітень 

Стан організації інклюзивного навчання як 

одного із пріоритетних напрямків 

забезпечення рівного доступу дітей міста до 

освіти (на виконання постанови 

Кабінету  Міністрів України від 15.08.2011 

р. № 872  

Про стан та перспективи  розвитку музейної 

справи в закладах освіти міста Кам’янського 

відповідно до Положення «Про музеї при 

дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних 

та професійно-технічних навчальних 

закладах, які перебувають у сфері 

управління МОН України», затвердженого 

наказом МОН від 22.10.2014 №119 

 

Попова Ю.П. 

 

 

Згама Т.П. 

 

 

 

 

 

Жовтень 

Про здійснення інноваційної та 

експериментальної роботи в закладах освіти 

міста  відповідно до наказу МОіН України 

від 11.07.2017 р. № 994 «Про внесення змін 

до Положення про порядок здійснення 

інноваційної освітньої діяльності» 

Про хід виконання  Заходів щодо реалізації 

Ващенко В.А. 
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3.3. Консультативно-методичні виїзди 
 

Лютий:   ЗЗСО  № 32; ДНЗ-ЦРД  №1 "Ясочка" 

Березень: ДНЗ №46 «Дивосвіт»; ЦПРтаДТ 

Квітень:  ЗЗСО  № 29; СДНЗ №41 «Посмішка»; ЦТКЕУМ «Горицвіт» 

Жовтень:  ЗЗСО  № 5; ДНЗ №17 «Червона шапочка» 

Листопад: ЗДО № 50 «Перлинка»(дошкільне відділення НВК 13) 

Грудень:   ЗЗСО  № 18; ЗДО № 49 «Журавлик» (дошкільне відділення НВК 36) 

3.4. Моніторинг якості освітньої діяльності 

 

Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді у закладах освіти 

(на виконання наказу МОН України від 

16.06.2015р. № 641) 

Фіалко В.В. 

Бабенко М.М. 

 

Грудень 

Науково-методичний та психологічний 

супровід діяльності педагогічних 

працівників та керівних кадрів ЗДО (на 

виконання наказу МОН № 372 від 

16.04.2018 року «Про затвердження 

Примірного положення про методичний 

кабінет закладу дошкільної освіти» 

Про підсумки роботи колегії з питань освіти 

при департаменті з гуманітарних питань в 

2018 році  

Про розгляд і затвердження плану роботи  

колегії з питань освіти  при департаменті з 

гуманітарних питань  на 2019 рік. 

Про розгляд та затвердження плану роботи 

департаменту з гуманітарних питань міської 

ради на 2019 рік. 

Попова Ю.П. 

 

 

 

 

Чобанян С.О. 

 

Онищенко Т.Я. 

 

Онищенко Т.Я. 

 

 

Місяць Питання Відповідальний Примітка 

Січень 

1.Організація роботи щодо дотримання 

вимог законодавства про відпустки. 

2.Дотримання прозорості та відкритості 

діяльності закладів освіти. 

3. Моніторинг забезпечення місцями в 

Завалько О.В. 

Живага О.А., 

Лапшина Г.Ю. 

Попова Ю.П. 
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ЗДО на виконання розпорядження КМУ № 

871-р від 06.12.2017 року «Про 

затвердження плану дій на 2017-2019 роки 

поетапного створення додаткових місць у 

закладах освіти для дітей дошкільного 

віку». 
4.Рейтингове оцінювання роботи ЗДО за 

підсумками календарного 2018 року. 

5.Моніторингове дослідження стану 

реалізації варіативної частини Базового 

компоненту дошкільної освіти. 

 

 

Попова Ю.П. 

 

Попова Ю.П. 

Лютий 

1.Стан організації роботи інклюзивних 

груп в ЗДО на виконання листа МОіН № 

1/9-691 від 13.11.18 року "Щодо 

організації діяльності інклюзивних груп у 

закладах дошкільної освіти». 

2.Моніторинг комплектування, 

наповнюваності та фактичного 

відвідування дітей з вадами мовлення груп 

в ЗДО, результативність корекційної 

роботи.   

3.Організація роботи атестаційних комісії 

в ЗДО. 

4. Моніторинг дотримання вимог чинного 

мовного законодавства  в закладах 

дошкільної та загальної середньої освіти. 

5. Моніторинг якості організації освітньої 

діяльності та виконання вимог навчальної 

програми з предмету «Захист Вітчизни» в 

базових закладах (СЗШ№18,8)  

6.Стан організації харчування та 

дотримання вимог чинного законодавства 

щодо створення безпечних умов 

організації харчування учнів, виконання 

норм харчування, затверджених 

постановою КМ України від 22.11.2004р. 

№1591, втілення в практику роботи 

харчоблоків закладів дошкільної та 

загальної середньої освіти вимог щодо 

застосування постійно діючих процедур, 

заснованих на принципах Системи 

управління безпечністю харчових 

продуктів (НАССР). 

7.Моніторинг дотримання вимог Кодексу 

цивільного захисту України в закладах 

Попова Ю.П. 

 

 

 

 

Попова Ю.П. 

 

 

 

 

Білоус С.В. 

 

Згама Т.П. 

 

 

Фіалко В.В. 

 

 

 

Сіліна Г.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коліуш Т.П. 

 

 

http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/58691/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/58691/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/58691/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/58691/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/58691/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/58691/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/58691/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/58691/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/62449/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/62449/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/62449/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/62449/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/62449/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/62449/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/62449/
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освіти. 

Березень 

1.Дотримання ЗДО умов співпраці  з 

фондом The LEGO Foundation у проекті 

«Сприяння освіті» 

2.Вивчення питання щодо стану ведення 

документації відповідно до Примірної 

інструкції з діловодства в ДНЗ, 

затвердженої наказом МОН молоді і 

спорту України від 02.10.2012 р № 1059. 

3.Стан медичного обслуговування дітей у 

закладах дошкільної та загальної середньої 

освіти. 

4.Організація навчально-виховного 

процесу в 1-х класах початкової школи. 

5.Стан викладання, дотримання державних 

вимог до змісту, обсягу навчальних 

програм з музичного та образотворчого 

мистецтва в школі І ступеня ЗЗСО. 

6.Стан охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в закладах освіти. 

 

Попова Ю.П. 

 

Білоус С.В. 

 

Лисиця В.О. 

 

Коваленко Т.О. 

 

 

Коліуш Т.П. 

 

Квітень 

1.Організаційно – методична діяльність 

педагогічних колективів закладів загальної 

середньої освіти щодо  завершення 

начального року та проведення державної 

підсумкової атестації випускників. 

2.Виконання розпорядження міського 

голови від 08.11.2018 №429-р «Про 

заборону отримання у готівковій формі 

благодійних внесків закладами освіти 

міста». 

3. Стан готовності ЗЗСО до роботи в 

якості міських пунктів тестування під час 

проведення ЗНО-2019. 

4.Забезпечення наступності дошкільної 

та початкової освіти ( згідно з листом 

МОіНУ від 19.04.2018 № 1/9 249). 

5.Аналіз методичного забезпечення 

освітнього процесу в ЗДО ( згідно наказу 

МОН № 372 від 16.04.2018 року «Про 

затвердження Примірного положення про 

методичний кабінет ЗДО»). 

 

Ващенко В.А. 

 

 

 

 

 

Марченко В.М. 

Пахомова А.В. 

 

 

Луніченко Н.В. 

 

 

Білоус С.В. 

 

 

Білоус С.В. 
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Травень 

1.Організаційно-методична діяльність 

педагогічних колективів закладів загальної 

середньої освіти щодо  завершення 

начального року та проведення державної 

підсумкової атестації випускників. 

2.Моніторинг відповідності між 

наповнюваністю та фактичним 

відвідуванням дітьми груп в ЗДО у 208-

2019 н.р. Перспективний план організації 

роботи груп в ЗДО у літній період. 

3.Моніторинг дотримання законодавства 

щодо прийому дітей до ЗДО (листа 

МОіНУ від 25.05.2011 року №1/9-389 "Про 

дотримання порядку прийому дитини до 

ДНЗ"), використання даних електронної 

реєстрації дітей до ДНЗ (наказ головного 

управління освіти і науки ДОДА від 

27.08.2013 №4165/0/211-13 «Про 

електронну реєстрацію дітей  до ДНЗ 

області», лист МОіНУ від 17.07.2013 

№1/9-499 «Методичні рекомендації щодо 

створення уніфікованої системи 

електронної реєстрації дітей дошкільного 

віку»). 

4.Моніторингове дослідження щодо рівня 

навчальних досягнень учнів 4 класів з 

математики, української мови, читання 

Ващенко В.А. 

 

 

 

 

Попова Ю.П. 

 

 

 

 

Полушина Л.С. 

Білоус С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коваленко Т.О. 

 

Червень 

1.Організація літнього оздоровлення дітей 

в ЗДО (листи МОНмолодьспорт від 

16.03.2012 року №1/9-198 «Щодо 

надіслання інструктивно-методичних 

рекомендацій «Організація роботи в ДНЗ у 

літній період»; від 28.05.2012 року №1/9-

413 «Щодо організації фізкультурно-

оздоровчої роботи в ДНЗ у літній період»). 

2. Стан організації літнього відпочинку на 

базі міських закладів загальної середньої 

освіти. 

3. Моніторинг участі учнів ЗЗСО в міських 

та обласних спортивно-масових та 

військово-патріотичних  заходах.  

4. Моніторинг рівня фізичної 

підготовленості учнів ЗЗСО відповідно до 

наказу Міністерства молоді та спорту 

України від 15.12.2016 №4665. 

 

Попова Ю.П. 

Білоус С.В. 

 

 

 

 

 

 

Бабенко М.М. 

 

 

Фіалко В.В. 

 

 

Фіалко В.В. 

 

http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/29957/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/29957/
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http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/29957/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/29957/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/29957/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/29957/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/29957/
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Серпень 

1.Організація роботи із створення  

безпечного розвивального предметно-

просторового середовища в ЗДО (лист 

МОУ від 19.12.2017 №1633 «Про 

затвердження Примірного переліку 

ігрового та навчально-дидактичного 

обладнання для ЗДО»). 

2.Проведення моніторингу охоплення 

дітей з особливими освітніми потребами 

індивідуальним навчанням. 

3.Підготовка закладів дошкільної та 

загальної середньої освіти до нового 

навчального року та роботи в осінньо-

зимовий період. 

3.Моніторинг дотримання вимог наказу 

МОН від 15.08.2016 №974 «Про 

затвердження правил пожежної безпеки 

для навчальних закладів та установ 

системи освіти». 

4.Моніторинг виконання міської Цільової 

соціальної комплексної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2017-

2021рр. в освітніх закладах (звіт 2-ФК та 

5-ФК) 

Попова Ю.П. 

 

 

 

 

 

 

Попова Ю.П. 

 

 

Улибіна Н.Г. 

Семенча Л.М. 

 

 

Коліуш Т.П. 

 

 

 

 

Фіалко В.В. 

 

Вересень 

1.Моніторинг  змісту  варіативної частини 

навчальних  планів  закладів загальної 

середньої освіти на 2019 – 2020 н.р. 

(відповідно до вимог діючого 

законодавства та умов функціонування 

закладу). 

2.Моніторинг наповнюваності класів,груп 

та гуртків у закладах освіти. 

3. Аналіз комплектування дітьми закладів 

дошкільної освіти на 2018-2019 н.р.(Закон 

України «Про дошкільну освіту», листи 

МОіН, МтаСУ: від 16.11.12 року № 1/9-

839 «Щодо прийому дітей до ДНЗ», від 

25.05.2011 року №№1/9-389 «Про 

дотримання порядку прийому дитини до 

ДНЗ» 

4.Огляд логопедичних пунктів в закладах 

освіти. 

5.Перевірка наявності та аналіз освітніх 

програм в ЗДО: перелік освітніх 

компонентів та їх логічна послідовність; 

загальний обсяг навчального 

Ващенко В.А. 

 

 

 

 

 

Марченко В.М. 

Пахомова А.В. 

 

Попова Ю.П. 

 

 

 

 

 

 

Попова Ю.П. 

 

Попова Ю.П. 

Білоус С.В. 

 

 

http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/32381/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/32381/
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навантаження та очікувані результати 

навчання здобувачів освіти. 

Жовтень 

1.Про дотримання ЗДО вимог 

законодавства у сфері доступу 

громадськості до публічної інформації 

(наказ МОіНУ від 23.03.05 №178 «Про 

порядок звітування керівників 

дошкільних, загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних 

закладів про свою діяльність перед 

педагогічним колективом та 

громадськістю". 

2.Аналіз дотримання Порядку 

зарахування, відрахування та переведення 

учнів до державних та комунальних 

закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти. 

Попова Ю.П. 

 

 

 

 

Житник Г.В. 

 

Листопад 

1.Моніторинг самоосвітньої діяльності 

адміністрації закладів загальної середньої 

освіти за 2019 рік. 

2.Стан роботи в ЗДО з формування 

здоров’язбережувальної компетентності 

дітей (Лист МОН України від 02.09.2016 

№ 1/9-456 «Щодо організації 

фізкультурно-оздоровчої роботи у 

дошкільних навчальних закладах» та 

виконання методичних рекомендацій 

МОН (додаток до листа від 16.08.2010 р. 

№1/9-563) «Фізичний розвиток дітей в 

умовах ДНЗ». 

3. Стан організації інклюзивного навчання 

в ЗЗСО як одного із пріоритетних 

напрямків забезпечення рівного доступу 

учнів з ООП до освіти (на виконання 

постанови Кабінету Кабінету Міністрів 

України від 15.08.2011 р. № 872 (в редакції 

постанови від 09.08.2017 р. 

588) "Порядок організації інклюзивного 

навчання у загальноосвітніх навчальних 

закладах" 

4.Забезпечення партнерської взаємодії 

педагогів ДНЗ з батьками вихованців 

через використання інтерактивної форми 

роботи, інтернет-ресурсів. 

Ващенко В.А. 

 

Попова Ю.П. 

 

 

 

 

 

Попова Ю.П. 

 

 

 

 

 

Білоус С.В. 
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3.5. Інструктивно-методичні наради для керівників закладів освіти 

3.5.1. Наради директорів закладів загальної середньої освіти 

Грудень 

1.Діяльність команд психолого-

педагогічного супроводу дітей 

з особливими освітніми потребами в 

закладах освіти (відповідно до Примірного 

положення про команду психолого-

педагогічного супроводу дитини 

з особливими освітніми потребами 

в закладі загальної середньої 

та дошкільної освіти, затвердженого 

наказом МОіН України від 08.06.2018 

№ 609.  

2.Проведення моніторингу влаштування 

дітей в ЗДО за 2019 рік за електронною 

чергою.  

Участь у всеукраїнських конкурсах 2019 

року. 

3.Моніторинг попереднього 

комплектування мережі 1-х та 10-х класів 

на 2020 рік. 

Попова Ю. П. 

 

 

 

 

 

 

Полушина Л.С. 

 

Білоус С.В. 

 

Луніченко Н.В. 

 

Місяць Питання Готує Примітка 

Січень 

Правова компетентність керівника 

закладу освіти: вирішуємо складні 

питання. 

Маркіна Т.М. 

 

Про стан участі закладів загальної 

середньої освіти в новорічних та 

різдвяних святах.   

Бабенко М.М. 

 

Про хід атестаційного процесу в 

закладах освіти 

Коваленко Т.О., 

Ващенко В.А. 

 

Дотримання закладами освіти вимог 

Положення про порядок розслідування 

нещасних випадків, що сталися під час 

навчально-виховного процесу в 

навчальних закладах (на виконання 

вимог наказу МОН України від 

07.10.2013 №1365).  

Коліуш Т.П. 

 

Підведення підсумків виконання 

кошторисів доходів та видатків за 2018 

рік закладами освіти. 

Чуднівець Н.А. 

 

Березень 

Про хід виконання Плану заходів щодо 

впровадження Концепції Нової 

Української школи в навчальних 

Коваленко Т.О. 
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закладах міста 

Про порядок використання кошторисів 

доходів та видатків у 2019 році 
Лапшина Г.Ю. 

 

Порядок формування та зберігання  

особових справ працівників. 
Завалько О.В. 

 

Про підсумки участі учнів міста у 

Всеукраїнських учнівських олімпіадах з 

базових дисциплін, міському та 

обласному етапах Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів - членів МАН 

України 2018-2019 н.р. 

Луніченко Н.В. 

 

Про виконання  норм харчування на 

одного учня 1- 4 класів у 2018році, 

затверджених постановою  КМУ від 

22.11.2004р.№1591«Про затвердження 

норм харчування у навчальних та 

оздоровчих закладах» зі змінами від 

06.08.2014р.  в розрізі закладів  та в 

цілому  по місту. 

Сіліна Г.М. 

 

 

Травень 

Про результати моніторингу дотримання 

вимог чинного мовного законодавства в 

закладах дошкільної та загальної 

середньої освіти. 

Згама Т.П. 

 

Про підсумки проведення атестації 

педагогічних працівників. 
Коваленко Т.О. 

 

Умови організованого завершення 2018 – 

2019 навчального року та  особливості 

проведення державної підсумкової 

атестації випускників шкіл міста. 

Ващенко В.А. 

 

Про формування Освітньої програми та 

річного плану роботи закладу загальної 

середньої освіти  на 2019 – 2020 н.р. 

Ващенко В.А. 

 

Про виконання організаційних заходів 

департаменту з гуманітарних питань 

міської ради та закладів освіти щодо 

підготовки до літнього оздоровлення в 

2019 році 

Бабенко М.М. 

 

Про організацію та проведення 

урочистих зборів по врученню 

документів про загальну середню освіту 

в закладах освіти міста. 

Бабенко М.М. 

 

Вересень 

Про підготовку закладів освіти міста до 

нового 2019 – 2020 навчального року та 

роботи в осінньо-зимовий період 

Улибіна Н.Г., 

Семенча Л.М. 

 

Виконання заходів з пожежної безпеки в Коліуш Т.П.  
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закладах освіти  (на виконання вимог 

Правил пожежної безпеки для 

навчальних закладів та установ системи 

освіти України, наказу Міністерства 

освіти і науки України № 974 від 

15.08.2016р.). 

Про стан забезпечення  закладів 

загальної середньої освіти підручниками 

на 2019-2020 навчальний рік.  

Заіка Н.І. 

 

Про підсумки літнього оздоровлення 

у 2019 році 
Бабенко М.М. 

 

Про особливості  організації освітнього  

процесу в школах міста в 2019 – 2020 

навчальному році відповідно до 

нормативних документів Міністерства 

освіти і науки України  

Ващенко В.А. 

 

Організація роботи освітніх закладів з 

профілактики харчових отруєнь, 

захворювань на ГКІ серед учнів. 

Впровадження та застосування постійно 

діючих процедур, заснованих на 

принципах Системи управління 

безпечністю харчових продуктів в 

шкільних харчоблоках у новому 

навчальному році. 

Сіліна Г.М. 

 

Листопад 

Аналіз стану організації курсової 

перепідготовки педагогічних 

працівників за 2019 рік 

Коваленко Т.О. 

 

Про участь закладів загальної середньої 

освіти в  міських, обласних та 

Всеукраїнських організаційно-масових 

заходах для дітей та учнівської молоді  

на 2019 рік.   

Бабенко М.М. 

 

Про дотримання вимог Порядку 

організації харчування дітей у 

навчальних та оздоровчих закладах, 

затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 01.06.2005 

року за №242/329, в питаннях організації 

харчування учнів закладів загальної 

середньої освіти міста із 

запровадженням системи НАССР. 

Сіліна Г.М. 

 

Про організацію індивідуальної форми 

навчання в закладах загальної середньої 

освіти. 

Чобанян С.О. 

 

Про  дотримання Порядку зарахування, Житник Г.В.  
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3.5.2. Наради керівників закладів дошкільної освіти 

відрахування та переведення учнів до 

державних та комунальних закладів 

освіти для здобуття повної загальної 

середньої освіти. 

Місяць Питання Готує Примітка 

Січень 

Виконання основних показників розвитку 

дошкільної освіти у 2018 році: аналіз за 

підсумками статистичної звітності за 

формою №85-Р  

Попова Ю.П. 

 

Підсумки фінансово-економічної діяльності 

закладів освіти у 2018 році 

Чуднівець 

Н.А. 
 

Рівень захворюваності дітей у закладах 

дошкільної освіти за 2018  р.  
Лисиця В.О. 

 

Про дотримання вимог трудового 

законодавства в ЗДО  
Завалько О.В. 

 

Правова компетентність керівника закладу 

освіти: вирішуємо складні питання. Маркіна Т.М. 
 

Березень 

Стан надання корекційної допомоги дітям з 

розладами мовлення в логопедичних групах 

ЗДО 

Попова Ю.П. 

 

 

Про підсумки проведення атестації 

педагогічних працівників закладів 

дошкільної освіти у 2019 році (накази 

МОНУ від 06.10.10р. №930 «Про 

затвердження Типового положення про 

атестацію педагогічних працівників» від 

08.08.2013 № 1135 «Про затвердження Змін 

до Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників») 

Білоус С.В. 

 

Визначення подальшого освітнього 

маршруту дітей з особливими освітніми 

потребами - випускників ЗДО 2018 року та 

дотримання порядоку  комплексного 

психолого-педагогічного оцінювання 

розвитку дитини 

Наказна К.В. 

 

Про підсумки оперативного контролю за 

станом організації санітарно-екологічного 

очищення та благоустрою територій 

закладів освіти міста  

Семенча Л.М. 

 

Травень 

Про підсумки роботи закладів дошкільної 

освіти у 2018-2019 н.р., дотримання вимог 

Базового компоненту дошкільної освіти 

Білоус С.В. 
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(наказ МОіН від 22 травня 2012 року №615 

«Про затвердження Базового компонента 

дошкільної освіти (нова редакція)», у 

Інструктивно-методичних рекомендаціях 

МОіН (лист № 1/9-386 від 13.06.2018 року 

«Щодо особливостей організації діяльності 

закладів дошкільної освіти в 2018/2019 

навчальному році») 

Відповідність установчих документів ЗДО з 

урахуванням змін Закону України «Про 

дошкільну освіту» від 02.10.2018 № 2581-

VІІІ 

Попова Ю.П. 

 

Щодо впровадження та застосування 

постійно діючих процедур, заснованих на 

принципах Системи управління безпечністю 

харчових продуктів (НАССР)   в організації 

роботи харчоблоків  закладів дошкільної 

освіти. 

Сіліна Г.М. 

 

Про дотримання законодавства щодо 

прийому дітей до ЗДО (лист МОіН від 

25.05.2011 року №1/9-389 "Про дотримання 

порядку прийому дитини до дошкільного 

навчального закладу"), використання даних 

електронної реєстрації дітей (наказ 

головного управління освіти і науки ДОДА 

від 27.08.2013 №4165/0/211-13 «Про 

електронну реєстрацію дітей  до 

дошкільних навчальних закладів області», 

лист МОіН від 17.07.2013 №1/9-499 

«Методичні рекомендації щодо створення 

уніфікованої системи електронної реєстрації 

дітей дошкільного віку»). 

Полушина 

Л.С. 

 

 

Липень 

Про проведення літнього оздоровлення 

дітей (листи МОіН України від 16.03.2012 

№1/9-198 «Щодо надіслання інструктивно-

методичних рекомендацій «Організація 

роботив дошкільних навчальних закладаху 

літній період»; від 28.05.2012№1/9-413 

«Щодо організації фізкультурно-оздоровчої 

роботи в дошкільних навчальних закладах у 

літній період») 

Білоус С.В. 

 

Аналіз використання веб-сайтів ЗДО для 

формування відкритих та 

загальнодоступних ресурси з інформаціє 

про діяльність, ЗДО 

Попова Ю.П. 

 

Про організацію та стан харчування дітей в Сіліна Г.М.  
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закладах дошкільної освіти відповідно до 

вимог Інструкції з організації харчування 

дітей у дошкільних навчальних закладах 

(спільний наказ МОЗУ, МОН від 17.04.06 

№298/227, лист МОіН від 25.06.2013 №1\9-

452 «Про посилення контролю за 

організацією харчування дітей у 

дошкільних навчальних закладах»). 

Про стан виконання ЗДО чинного 

законодавства з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності  
Коліуш Т.В. 

 

Вересень 

Про підсумки підготовки закладів 

дошкільної освіти до  роботи в осінньо-

зимовий період, дотримання Санітарного 

регламенту для дошкільних навчальних 

закладів 

Улибіна 

Н.Г., 

Семенча 

Л.М.  

 

Дотримання порядку організації проведення 

обов’язкових періодичних та  

профілактичних медичних оглядів 

працівників закладів дошкільної освіти 

(постанова КМУ від 23.05.2001 № 559 

«Перелік професій, виробництв та 

організацій, працівники яких підлягають 

обов’язковим профілактичним медичним 

оглядам», наказ МОіН №1365 від 25.11.11 

року  «Про посилення контролю щодо 

проходження обов’язкових медичних 

оглядів працівниками дошкільних 

навчальних закладів»). 

Лисиця В.О. 

 

Про підсумки комплектування дітьми 

закладів дошкільної освіти на 2019-2020 

н.р.(Закон України «Про дошкільну освіту», 

листи МОіН, МтаСУ від 16.11.12 року № 

1/9-839  «Щодо прийому дітей до 

дошкільних навчальних закладів», від 

25.05.2011 року №№1/9-389 «Про 

дотримання порядку прийому дитини до 

дошкільного навчального закладу» 

Попова Ю.П. 

 

Листопад 

 

Стан організації навчально-виховного 

процесу в ЗДО. Аналіз орієнтованого 

розподілу занять відповідно до наказу МОН 

України від 20.04.2015 р. № 446 «Про 

затвердження гранично допустимого 

навчального навантаження на дитину у ЗДО 

різних типів форм власності». Планування 

Білоус С.В. 
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3.5.3.Наради керівників закладів позашкільної освіти, дитячо-

юнацьких спортивних шкіл 

роботи в закладах (листи МОіНУ від 

03.07.2009 року №1/9-455 «Планування 

роботи в ДНЗ», від 01.10.2002 року №1/9-

434 «Інструктивно-методичний лист «Про 

планування освітнього процесу в ДНЗ»). 

Про дотримання вимог законодавства у 

сфері доступу громадськості до публічної 

інформації (наказ МОіНУ від 23.03.05 

№178 «Про порядок звітування керівників 

дошкільних, загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів 

про свою діяльність перед педагогічним 

колективом та громадськістю". 

Попова Ю.П. 

 

Звіт про роботу місцевого осередку ВГО 

«Асоціація працівників дошкільної освіти у 

2019 році». Впровадження механізму 

громадсько-державного управління, 

державно-громадського та державно-

приватного партнерства.                                                                                               

Попова Ю.П. 

 

Місяць Питання Готує 
Примітк

а 

Січень-

лютий 

Підсумки спортивно-масової та 

фізкультурної діяльності   ДЮСШ у 2018 р. 
Фіалко В.В. 

 

Підсумки фінансової діяльності закладів 

позашкільної освіти  за 2018 рік. 

Чуднівець 

Н.А. 
 

Про дотримання Закону України «Про 

позашкільну освіту», виконання основних 

показників розвитку позашкільної освіти: 

аналіз та підсумки функціонування ПНЗ в 

2018 році. 

Бабенко М.М. 

 

Про виконання наказу МОН України від 

21.07.2003 №486 «Про систему організації 

фізкультурно-оздоровчої роботи в 

дошкільних, загальноосвітніх, професійно-

технічних та позашкільних навчальних 

закладах». Про роботуДЮСШ з питання 

патріотичного виховання у світлі 

виконання концепції «Патріотичного 

виховання молоді» 

 

Івашина А.А., 

Фіалко В.В. 

 

Квітень Про подальше удосконалення роботи Бабенко М.М.  
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закладів позашкільної освіти з 

обдарованою молоддю у контексті наказу 

департаменту освіти і науки ОДА «Про 

затвердження орієнтованого Плану 

обласних та участі у всеукраїнських і 

міжнародних організаційно-масових 

заходах з дітьми та учнівською молоддю на 

2019 рік за основними напрямами 

позашкільної освіти» (відповідно до статті 

8 Закону України «Про позашкільну 

освіту»). 

 

Організація літнього оздоровлення дітей на 

базі  закладів позашкільної освіти міста 

відповідно до Законів України «Про 

оздоровлення та відпочинок дітей» від 

04.09.2008      №375-VІ зі змінами», від 

14.07.2015  № 592-V111  «Про внесення 

змін до Закону України «Про оздоровлення 

та відпочинок дітей»,  оздоровлення та 

відпочинок  влітку 2019 року. 

Бабенко М.М. 

 

Про результати чергового циклу атестації 

2019 року, дотримання Положення «Про 

атестацію педагогічних працівників в 

Україні», результативність проходження 

курсової перепідготовки. 

Коваленко Т.О. 

 

Про хід виконання Цільової комплексної 

програми розвитку фізичної культури і 

спорту в ДЮСШ у спортивно-масовій та 

методичній роботі. 

Фіалко В.В. 

 

Звіти керівників ДЮСШ про спортивно-

масову роботу у 2018-2019н.р. 

Керівники 

ДЮСШ 
 

Серпень – 

вересень 

 

Про хід літнього оздоровлення та 

відпочинку дітей та підлітків на базі  

закладів позашкільної освіти та ДЮСШ 

міста 

Бабенко М.М. 

Фіалко В.В. 

 

Нормативно-методичне забезпечення 

організації освітнього процесу в закладах 

позашкільної освіти в 2019-2020 н.р. 

(відповідно до нормативних документів 

про організований початок навчального 

року). 

Бабенко М.М. 

 

Про підсумки діяльності закладів 

позашкільної освіти  влітку 2019 року 

відповідно до Закону України «Про 

оздоровлення та відпочинок дітей» зі 

змінами, рішення обласної ради від 

Бабенко М.М. 
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27.12.3013 № 507-23/VI «Про регіональну 

програму оздоровлення та відпочинку дітей 

в Дніпропетровській області у 2014-2021 

роках» зі змінами від 21.10.2015 № 686-

34/VI. 

 Про  проведення міського етапу та участь 

в обласній фольклорно-етнографічній  

експедиції «Звичаї, обряди та традиції мого 

краю». 

Про підсумки виконання кошторисів 

доходів та видатків закладами освіти за І 

півріччя 2019 р. у відповідності до вимог 

Бюджетного кодексу України,  Закону 

України «Про бухгалтерський облік і 

фінансову звітність в Україні». 

Чуднівець 

Н.А. 

 

Про підсумки підготовки позашкільних 

закладів до нового 2019 – 2020 н. р. та 

роботи в осінньо-зимовий період 

Семенча Л.М., 

Улибіна Н.Г. 

 

Нормативно-методичне забезпечення 

організації навчально-виховного процесу в 

ДЮСШ  в 2019-2020 н.р.(відповідно до 

нормативних документів) 

Івашина А.А. 

Фіалко В.В. 

 

Листопад 

Про виконання наказу Міністерства 

України у справах сім’ї, молоді та спорту 

від 18.05.2009 №1624 «Про організацію 

навчально-тренувальної роботи ДЮСШ».  

Івашина А.А. 

Фіалко В.В. 

 

                 Про стан роботи щодо впровадження 

інноваційних методів та технологій в 

закладах позашкільної освіти (відповідно 

до наказу департаменту освіти і науки ОДА 

від 30.11.2018 № 660/0/212-18) 

Бабенко М.М. 

 

Організація та проведення новорічних і 

Різдвяних свят в закладах освіти,  свята 

відкриття головної Новорічної  ялинки. 

Бабенко М.М. 
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3.5.4. Наради головних бухгалтерів закладів освіти 

Місяць Питання Готує Примітка 

Січень 

Про підведення підсумків по складанню 

річної фінансової звітності за 2018 рік 

підвідомчими установами відповідно до 

вимог Бюджетного кодексу України, 

Закону України «Про бухгалтерський 

облік і фінансову звітність в Україні», 

Постанови КМУ від 26.01.2011 №59 «Про 

затвердження Типового положення про 

бухгалтерську службу бюджетної 

установи» (зі змінами) 

Чуднівець Н.А. 

 

Про основні вимоги щодо виконання 

кошторисів доходів та видатків у 2019 році 
Лапшина Г.Ю. 

 

Про підсумки виконання кошторисів 

доходів та видатків закладами освіти 

(Бюджетний Кодекс України від 

08.07.2010 №2456-VI, зі змінами) 

Лапшина Г.Ю. 

 

Зміни в нормативно-правових актах 

з бухгалтерського обліку 
Чуднівець Н.А. 

 

Березень 

Про підсумки проведення ревізій, 

перевірок КРУ, внутрішнього фінансового 

контролю в І кварталі 2019 р., пріоритетні 

завдання до кінця 2019 р. відповідно до 

Постанови КМУ від 26.01.2010 №2 «Про 

проведення внутрішньої контрольно-

ревізійної роботи в системі центрального 

органу виконавчої влади» 

Чуднівець Н.А., 

Марченко В.М. 

 

Квітень 

Про підсумки виконання кошторисів 

доходів і видатків закладами освіти за І 

квартал 2019 року згідно з наказом 

Міністерства фінансів України від 

28.01.2002 №57 «Про затвердження 

документів, що застосовуються 

в процесі виконання бюджету» 

(зі змінами) 

Лапшина Г.Ю. 

 

Про зміни в нормативних актах, порядок 

застосування їх у роботі бухгалтерських 

служб закладів освіти (Закони України, 

акти Президента України та КМУ, накази 

Міністерства фінансів України, накази 

управління Державної казначейської 

служби України, Бюджетний кодекс 

України) 

Чуднівець Н.А. 

 

Липень Про підсумки виконання кошторисів Чуднівець Н.А.  
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доходів і видатків закладів освіти за 

І півріччя 2019 р. відповідно до наказу 

Міністерства фінансів України від 

28.01.2002 №57 «Про затвердження 

документів, що застосовуються 

в процесі виконання бюджету» 

Про вимоги щодо складання 

тарифікаційних списків педагогічних 

працівників, штатних розписів у закладах 

освіти на 2019 – 2020 н. р. 

Лапшина Г.Ю. 

 

Жовтень 

Про підсумки проведення тарифікації 

педагогічних працівників закладів освіти в 

2019 – 2020 н. р. (наказ Міністерства 

освіти і науки України від 15.04.1993 

№102 «Про затвердження інструкції про 

порядок обчислення заробітної плати 

працівників освіти» (зі змінами) 

Лапшина Г.Ю. 

 

Про підсумки виконання кошторисів 

доходів і видатків закладів освіти за 

9 місяців 2019 р. згідно з наказом 

Міністерства фінансів України від 

28.01.2002 №57 «Про затвердження 

документів, що застосовуються 

в процесі виконання бюджету» 

Чуднівець Н.А. 

 

Листопад 

Про підсумки виконання кошторисів 

доходів і видатків закладів освіти за 10 

місяців 2019 року (Бюджетний Кодекс 

Українизі змінами) 

Лапшина Г.Ю. 

 

Про порядок проведення інвентаризації 

матеріальних цінностей, розрахунків та 

інших статей бюджетних установ, 

затверджених наказом МФУ від 02.09.2014 

№ 879  «Про затвердження положення про 

інвентаризацію активів та зобов’язань» 

Чуднівець Н.А. 

 

Про застосування вимог Закону України 

від 25.12.2015 №922-VІІ «Про публічні 

закупівлі»  

Чуднівець Н.А. 

 

Грудень 

Про підготовку до складання річної 

фінансової звітності відповідно до вимог 

управління державного казначейства в м. 

Кам’янському (накази управління 

Державної казначейської служби України) 

Чуднівець Н.А. 

 

Про стан розрахунків за отримані товари, 

послуги, виконані роботи відповідно до 

вимог управління Державного 

Казначейства в місті Кам’янському 

Чуднівець Н.А. 
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3.6. Організація науково-методичної роботи в закладах освіти 

3.6.1. Координація експериментальної та науково-дослідницької діяльності 

закладів освіти за напрямами 

 Всеукраїнський рівень: 

 - Міжнародний освітній проект «Освіта для сталого розвитку в дії» -  

НВО-ліцей НІТ, НВК-академічний ліцей №15, загальноосвітній навчальний 

заклад І ступеня - гімназія №39 ; 

        - «Дидактико – методичне і навчальне  забезпечення реалізації 

концептуальних засад реформування початкової загальної освіти» - НВК № 3; 

          -  «Модель розвитку методологічної культури вчителя в системі сучасної 

шкільної освіти» - НВК №3, ЗЗСО №19, 25 . 

Обласний рівень: 

  -  «Створення системи шкільної медіаосвіти на основі принципів 

наскрізного навчання» - загальноосвітній навчальний заклад І ступеня – 

гуманітарна гімназія №39, гімназія № 11, ЗЗСО № 23; 

 - «Інтегрування змісту випереджаючої освіти для сталого розвитку                        

у навчально-виховний процес»  - НВО-ліцей НІТ, НВК-академічний ліцей №15, 

загальноосвітній навчальний заклад І ступеня - гімназія №39 , НВК № 13,               

ЗЗСО №44 ; 

 -  «Створення інноваційної моделі розвитку аксіосфери особистості на 

засадах традиційних духовних цінностей» - ЗЗСО №20, 22, 29, 30, 38 ; 

- «Розвиток  громадянських компетентностей в Україні в умовах 

загальноосвітньої школи» - НВК №24, ЗЗСО №4 ім. А. Макаренка . 

3.6.2. Організація науково-методичного супроводу діяльності  закладів 

освіти міста: 

 

- в обласному науково-методичному проекті «Освітні стратегії соціалізації 

особистості громадянського суспільства», науково-методичному  проекті освітян 

міста «Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії особистості в умовах 

розбудови громадянського суспільства»; 

  - у  всеукраїнському науково-методичному проекті «Інтелект України» - 

гімназії № 11, 39,  ЗЗСО №  19, 20, 25, 35, НВК № 37,  НВК – академічний ліцей 

№ 15, колегіум № 16; 
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      - в межах освітнього україно-польського проекту «Шкільна академія 

підприємництва» -  ЗЗСО  № 7, 35;  

-  Міжнародного освітнього проекту  «Розвиток фінансового сектору» - 

«Фінансова грамотність» :     НВК № 36,   ЗЗСО   № 7, 35, 40. 

Участь закладів дошкільної освіти у проектах міжнародного, 

всеукраїнського та обласного рівнів 

 № закладу Тема Рівень Наказ Термін 

1

1. 

СДНЗ №12 

"Сонечко" 

Впровадження 

програми з 

ЛЕГО-

конструювання в 

дошкільних 

навчальних 

закладах України 

Всеукраїн 

ський 

Наказ МОН України 

від 10.02.2016 №108  

"Щодо забезпечення 

реалізації проекту 

"Сприяння освіті" у 

дошкільних 

навчальних 

закладах" 

2018-

2019 

роки 

ДНЗ-ЦРД №24 

"Казка" 

НВК №25 

"Волошка" 

ДНЗ №22 

«Казкова 

країна» 

ДНЗ №38 

«Пізнайко» 

ДНЗ №45 

«Краплинка» 

2

2. 

ДНЗ №34 

"Незабудка" 

Програма з основ 

соціальної і 

фінансової освіти 

дітей 

дошкільного віку 

«Афлатот» у 

дошкільних 

навчальних 

закладах 

Всеукраїн 

ський Наказ МОН України 

від 22.01.2016 № 46  

"Щодо 

упровадження основ 

соціальної і 

фінансової освіти 

дітей дошкільного 

віку" 

2016-

2018 

роки 

 

ДНЗ №38 

«Пізнайко» 

ДНЗ-ЦРД №31 

"Барвінок" 

  

ДНЗ-ЦРД №31 

"Барвінок" 
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3.6.3. Організація роботи опорних шкіл з питань науково-методичної 

підтримки функціонування освітньої галузі за напрямами: 

 

- реалізація обласного  науково-методичного  проекту  «Освітні стратегії 

соціалізації особистості громадянського суспільства» - НВК – академічний 

ліцей № 15; 

-  організація профільного навчання – «Спеціалізована школа з поглибленим 

вивченням іноземних мов І ступеня – колегіум №16»;          

-  здійснення моніторингових досліджень – СЗШ №23;  

- реалізація завдань патріотичного, громадянського та національного 

виховання школярів – СЗШ №10 ; 

-  впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес 

– НВО- ліцей НІТ ; 

- наукова лабораторія директорів закладів загальної середньої освіти з 

розвитку творчої обдарованості (керівник: Наказний М.О., директор 

технічного ліцею) 

 

3.6.4. Тематика семінарів-практикумів у 2019 році 

Міські семінари 

№
з/п 

Тема семінару 
Терміни 

проведення 
Заклад Відпов-ний 

Для директорів шкіл 

1.  

Формування інноваційного 

освітнього  середовища закладу 

відповідно до завдань Нової 

української школи 

Березень СЗШ№10 

Ващенко 

В.А. 

2.  
Організація та функціонування 

власної внутрішньої системи  

моніторингу якості освіти в закладі 

Жовтень СЗШ № 23 

Ващенко 

В.А. 

Для директорів ЗЗСО з інклюзивними класами навчання 

3.  
Організація роботи з дітьми з ООП 

в інклюзивних групах. 
Січень 

ДНЗ №40 

"Вогник" 

Попова Ю.П. 

4.  

Організація роботи команди 

психолого-педагогічного супроводу 

дитини з ООП в закладі загальної 

середньої освіти  

Квітень СЗШ №40 

Попова Ю.П. 

5.  
Нормативно-практичні орієнтири 

для керівника ЗДО для дітей з ООП 
Червень 

ІРЦ 

«Сузір’я» 

Попова Ю.П. 

Наказна К.В. 

6.  Здоров'язберігаючі технології Листопад ДНЗ-ЦРД Попова Ю.П. 



51 
 

виховання дітей: здобутки та 

перспективи впровадження 

№31 

"Барвінок" 

Для завідуючих ДНЗ, дошкільних відділень НВК «Дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад» 

7.  

Інтеграція освітнього процесу як 

одна  з ключових ідей стандартів 

дошкільної і початкової освіти в 

умовах НУШ 

Лютий 

Дошкільне 

відділення 

НВО-ліцею 

НІТ 

Попова Ю.П. 

8.  

Взаємодія з фондом The LEGO 

Foundation із всебічниого розвитку 

дитини та підвищення якості 

дошкільної освіти  у проекті 

«Сприяння освіті» 

Березень 
ЗДО№38 

«Пізнайко» 

Попова Ю.П. 

9.  

Новий заклад дошкільної освіти: 

сучасні підходи. 

Документування управлінської 

діяльності: опановуємо з онлайн-

ресурсами 

Квітень 

Дошкільне 

відділення 

НВК №37 

Попова Ю.П. 

10.  

Створення освітнього середовища, 

спрямованого на формування 

професійної компетентності 

педагога ЗДО 

Жовтень 

ЗДО№3 

"Планета 

дитинства" 

Попова Ю.П. 

11.  

Реалізації спільного проекту 

педагогів, дітей і батьків 

«Виховуємо патріотів змалку» 

Листопад 
№42 

«Вербичка» 

Попова Ю.П. 

Для директорів ЗДО зі стажем роботи до 5 років:  

секція «Освітня паралель» 

12.  

Самоменеджмент директора ЗДО  

як запорука успішної діяльності 

учасників освітнього процесу  

Січень 
ЗДО №24 

«Казка» 

Попова Ю.П. 

13.  

Контроль основних напрямів 

діяльності ЗДО: що має робити 

керівник 

Червень 
ЗДО №13 

«Росинка» 

Попова Ю.П. 

14.  

Організаційно-розпорядча 

документація керівника закладу 

освіти 

Жовтень 
ЗДО №23 

«Дзвіночок» 

Попова Ю.П. 

15.  

Використання віртуального 

простору для розвитку професійної 

майстерності керівника ЗДО 

 

 

 

Грудень ЗДО №27 

«Орлятко» 

Попова Ю.П. 

Для заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи  
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(І ступеня) 

16.  

Нормативно-правові орієнтири 

діяльності закладу в умовах 

реформування освітнього процесу 

Січень СЗШ№44 
Коваленко 

Т.О. 

17.  

Можливості оновлення змісту 

навчально-виховного процесу в 

початковій школі 

Листопад НВК№3 
Коваленко 

Т.О. 

Для заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи  

(ІІ – ІІІ ступенів) 

18.  

Модернізація науково – методичної 

роботи у закладі загальної 

середньої освіти в умовах 

трансформації освітнього процесу 

Лютий СЗШ№25 
Ващенко 

В.А. 

19.  

Формування професійної 

мобільності заступника директора з 

освітнього процесу в контексті 

сучасних тенденцій реформування 

української освіти 

Жовтень  НВК№ 24 
Ващенко 

В.А. 

Для заступників директорів шкіл з виховної роботи 

20.  

Створення стратегії взаємодії 

учасників освітнього процесу щодо 

розвитку  аксіосфери особистості в 

умовах нових стандартів освіти 

Березень СЗШ №22 

Бабенко 

М.М. 

21.  

Сучасні підходи до національно-

патріотичного виховання в 

закладах освіти 

Жовтень СЗШ №10 
Бабенко 

М.М. 

Для вчителів української мови та літератури 

22.  

Особистісно зорієнтоване навчання 

та розвиток інноваційної 

особистості з критичним 

мисленням 

Березень СЗШ№4 Згама Т.П. 

23.  

Технології розвитку критичного 

мислення в контексті формування 

ключових компетентностей на 

уроках української мови та 

літератури 

Жовтень СЗШ№12 Згама Т.П. 

Для вчителів російської мови, літератури, зарубіжної літератури  

24.  

Використання новітніх технологій 

у системі викладання зарубіжної 

літератури 

Квітень СЗШ №42 
Згама Т.П. 

25.  
Упровадження компетентнісного 

підходу у викладанні зарубіжної 
Листопад СЗШ №25 Згама Т.П. 
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літератури. Технології та техніки 

компетентнісного навчання 

Для вчителів англійської мови 

26.  

Розвиток комунікативної 

компетенції на уроках англійської 

мови 

Березень СЗШ №28 Згама Т.П. 

27.  

Критичне та логічне мислення на 

уроках англійської мови. Сучасні 

освітні інтернет-проекти 

Листопад СЗШ№5 Згама Т.П. 

Для вчителів німецької мови 

28.  

Формування мовленнєвої 

компетенції на уроках німецької 

мови в умовах нових стандартів 

освіти 

Квітень СЗШ№21 Згама Т.П. 

29.  

Стратегічні напрямки покращення 

професійної компетентності 

вчителя-філолога (філологічна 

майстерня) 

Вересень Гімназія№11 Згама Т.П. 

Для вчителів французької мови 

30.  

Інноваційні технології у 

формуванні ключових 

компетентностей учнів на уроках 

французької мови 

Жовтень СЗШ№27 

Згама Т.П. 

31.  

Формування творчих 

компетентностей учнів на уроках  

французької мови (майстер-клас) 

Лютий 
Колегіум 

№16 

Згама Т.П. 

Для вчителів математики 

32.  

Активізація науково-пізнавальної 

діяльності роботи учнів на уроках 

математики як один із шляхів 

підвищення якості освіти 

Квітень СЗШ№28 
Луніченко 

Н.В. 

33.  

Нетрадиційні методики навчання 

математики в школі ІІІ ступеня. 

Підготовка учнів до ЗНО 

Листопад СЗШ№31 Луніченко 

Н.В. 

Для вчителів фізики й астрономії 

34.  

Розвиток пізнавальної активності і 

креативності учнів з метою 

усвідомлення практичного 

значення фізики. 

Березень СЗШ №12  
Луніченко 

Н.В. 

35.  
Формування продуктивного 

характеру навчальної діяльності та 
Жовтень НВК№26 

Луніченко 

Н.В. 
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особистісних компетенцій учнів у 

процесі вивчення фізичних явищ 

Для вчителів інформатики 

36.  
Використання мобільних додатків 

на уроках інформатики 
Лютий СЗШ №9 

Луніченко 

Н.В. 

37.  

Формування інформаційно–

комунікаційної компетентності у 

всіх учасників навчально–

виховного процесу 

Листопад СЗШ №8 
Луніченко 

Н.В. 

Для вчителів суспільствознавчих дисциплін  

38.  

Компетентнісний підхід у реалізації 

Державних стандартів освіти 

(галузь «Суспільствознавство») 

Березень 
НВО-ліцей 

НІТ 
Ващенко В.А. 

39.  

Реалізація компетентнісно – 

інтегративного підходу при 

вивченні предметів 

суспільствознавчого циклу 

Листопад СЗШ №44 Ващенко В.А. 

Для вчителів географії та економіки 

40.  

Використання інноваційного 

контенту навчального кабінету для 

підвищення якості географічної 

освіти 

Лютий НВК№36 Ващенко В.А. 

41.  

Зміни в освіті як фактор оновлення 

змісту і форм організації  

освітнього процесу в закладі 

Жовтень СЗШ №4 Ващенко В.А. 

Для вчителів біології та екології 

42.  

Формування ключових 

компетентностей учнів засобами 

біологічної освіти 

Квітень 
НВО-ліцей 

НІТ 
Чобанян С.О. 

43.  

Використання сучасних освітніх 

технологій у процесі викладання 

природничих дисциплін 

Жовтень 
Гімназія 

№11 
Чобанян С.О. 

Для вчителів хімії 

44.  

Інтеграція ресурсів змісту курсу 

хімії  та інших предметів на основі 

провідних особистісно значущих 

ідей, що втілюються в сучасній 

освіті. 

Квітень НВК №3 Чобанян С.О. 

45.  

Інтегрований підхід до навчання в 

контексті засобів формування 

ключових компетентностей учнів 

Листопад СЗШ №12 Чобанян С.О. 
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Для вчителів початкових класів 

46.  

Формування життєвих 

компетентностей молодших 

школярів на засадах педагогічної 

спадщини Сухомлинського 

Лютий  СЗШ №42 
Коваленко 

Т.О. 

47.  

Інтегроване навчання для 

формування наскрізних умінь учнів 

початкової школи. 

Березень НВК№37 
Коваленко 

Т.О. 

48.  

Інтеграційний простір НУШ для 

розвитку ключових 

компетентностей молодших 

школярів. 

Жовтень СЗШ№7 
Коваленко 

Т.О. 

49.  

Формування критичного мислення 

через діяльнісний підхід на уроках 

в початковій школі. 

Листопад СЗШ№18 
Коваленко 

Т.О. 

Для керівників предмету «Захист Вітчизни» 

50.  

Пріоритетні    напрями  практичної 

реалізації навчальної програми 

предмету «Захист Вітчизни» в 

процесі освітнього процесу та 

військово-патріотичного виховання 

юнаків 

Травень СЗШ №18 

 

Фіалко В.В. 

51.  

Національно-патріотичне 

виховання особистості як 

стратегічне завдання школи: 

здобутки, пошуки та перспективи 

Жовтень 
НВК-АЛ 

№15 

 

Фіалко В.В. 

Для вчителів технічної праці 

52.  

Етапи формування проектно-

технологічної діяльності сучасної 

трудової підготовки учнів. 

Квітень СЗШ №21 Заіка Н.І. 

53.  

Інноваційні підходи до 

забезпечення ефективного 

зворотнього звʹязку з учнями 

Листопад СЗШ №20 Заіка Н.І. 

Для вчителів обслуговуючої праці 

54.  

Нетрадиційні форми організації 

пізнавальної діяльності учнів на 

уроках трудового навчання 

Березень 
НВК№13 

 
Заіка Н.І. 

55.  

Реалізація елементів 

етнопедагогіки під час трудової 

підготовки 

Жовтень 
СЗШ№8 

 
Заіка Н.І. 

Для вчителів курсу «Основи здоров’я» 

56.  Формування активної громадської Квітень СЗШ №25 Чобанян С.О. 
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позиції, спрямованої на зміцнення 

здоров’я згідно з основними 

принципами та закономірностями  

життєдіяльності людини в 

природному та соціальному 

середовищі 

57.  

Формування ключових 

компетентностей та розвиток 

критичного мислення учнів на 

уроках основ здоров'я 

Листопад НВК №36 Чобанян С.О. 

Для вчителів фізичної культури  

58.  

Формування 

здоров’язбережувальної і 

соціальної компетентностей учнів у 

процесі активної  фізкультурно-

спортивної діяльності 

Березень НВК №13 

Фіалко В.В. 

59.  

Компетентнісний підхід до 

реалізації державного стандарту 

загальної середньої освіти з 

фізичної культури – передумова 

формування індивідуальної 

траєкторії розвитку здорової 

особистості 

Жовтень СЗШ №21 

 

Фіалко В.В. 

Для вчителів музичного мистецтва 

60.  

Комплексний підхід до формування 

компетентності вчителя музичного 

мистецтва в умовах реформування 

системи освіти Комплексний підхід 

до формування компетентності 

вчителя музичного мистецтва в 

умовах реформування системи 

освіти 

Березень СЗШ№18 

 

Бабенко М.М. 

61.  

Формування художньо-естетичних 

компетентностей школярів на 

уроках музичного мистецтва в 

контексті нової української школи 

Листопад СЗШ №9 

Бабенко М.М. 

Для вчителів ОТМ 

62.  

Художньо-естетична креативна 

освіта на уроках образотворчого 

мистецтва як передумова 

загальнокультурного розвитку 

особистості школяра 

Березень СЗШ№29 

Бабенко М.М. 

63.  
Розвиток ключових 

компетентностей засобами 
Листопад НВО-ліцей Бабенко М.М. 
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образотворчого мистецтва НІТ 

Для класних керівників 

64.  

Створення необхідних умов для 

вільного розвитку особистості 

учня, його мислення і загальної 

культури шляхом залучення до 

різноманітних видів творчої 

діяльності 

Лютий СЗШ№7 Бабенко М.М. 

65.  

Роль класного керівника у 

формуванні громадських 

компетентностей школярів 

Вересень СЗШ№40 Бабенко М.М. 

Для вихователів ГПД 

66.  

 Виховання на цінностях, 

педагогічне партнерство, 

наступність між ланками 

дошкільної та початкової освіти - 

ключові компоненти формування 

успішної соціально-адаптованої 

особистості 

Квітень НВК №26 

Коваленко 

Т.О. 

67.  

Особливості духовно-морального 

виховання молодших школярів в 

умовах групи продовженого дня. 

Грудень СЗШ №19 
Коваленко 

Т.О. 

Для практичних психологів 

68.  

Роль практичного психолога 

закладу загальної середньої освіти 

у процесі реалізації 

компетентнісного підходу до 

профорієнтації підростаючого 

покоління 

Квітень СЗШ  №6 Чобанян С.О. 

69.  

Розвиток толерантності як 

підґрунтя для формування 

соціальної та громадянської 

компетентності 

Листопад СЗШ №27 Чобанян С.О. 

Для соціальних педагогів 

70.  

Методи профілактики та протидії 

боулінгу в освітньому середовищі в 

рамках впровадження проекту 

«Безпечна школа» 

Березень СЗШ №38 Чобанян С.О. 

71.  

Використання елементів 

тренінгових занять у роботі з 

дітьми девіантної поведінки 

 

Листопад СЗШ №35 Чобанян С.О. 
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Для шкільних бібліотекарів 

72.  

Інформаційно-методичне 

забезпечення роботи шкільної 

бібліотеки 

Квітень 
Гімназія 

№39 

Заіка Н.І. 

73.  

Інноваційні підходи до виховання у 

дітей інтересу до читання засобами 

шкільної бібліотеки 

Жовтень СЗШ №25 
Заіка Н.І. 

Для вихователів-методистів 

74.  

STREAM-освіта – новий 

інтеграційний підхід щодо 

формування культури інженерного 

мислення у дошкільників, 

спрямований на сучасний запит 

суспільства 

Січень 
ЗДО №7 

«Пролісок» 

 

 

Білоус С.В. 

75.  

Використання ігрових та трудових 

технологій в організації ранньої 

професійної орієнтації дітей 

передшкільного віку 

Лютий 
ЗДО №21 

«Струмочок» 

 

Білоус С.В. 

76.  

Едьютейнмент, як ефективна 

технологія розвитку творчого 

потенціалу дошкільників 

Березень 
ЗДО №48 

«Золотий 

ключик» 

Білоус С.В. 

77.  

Забезпечення наступності та 

перспективності роботи двох ланок 

освіти в умовах концепції НУШ 

Вересень  
Д/В НВК 

№24 

Білоус С.В. 

Для вчителів-логопедів логопедичних пунктів  

при методичному кабінету ДзГП 

78.  

Забезпечення корекційної роботи 

на логопедичних пунктах крізь 

призму освітніх стратегій 

соціалізації особистості 

Січень СЗШ№6 

Попова Ю.П. 

79.  

Компетентнісний підхід вчителя – 

логопеда в умовах концепції нової 

української школи». 

Жовтень СЗШ №8 
Попова Ю.П. 
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3.6.5. План роботи школи кулінарної майстерності  

для кухарів закладів освіти 

№

з/п Тема семінару 

Терміни 

проведен

ня 

Заклад 
Відповідаль 

ний 

Для завідуючих виробництвами, кухарів 

1 

Школа кулінарної  майстерності 

(майстер-класи) для завідуючих 

виробництвами, кухарів  шкільних 

їдалень за участю лікарів з гігієни дітей 

та підлітків відділу державного нагляду 

за дотриманням санітарного 

законодавства Кам’янського  

міськрайонного Управління ГУ 

Держпродспоживслужби в 

Дніпропетровській області та міського 

відділу лабораторних досліджень 

державної установи «Дніпропетровський 

обласний лабораторний центр МОЗ 

України» 

 

 

Січень   

 

Квітень   

 

 

 

Вересень    

ЗЗСО №8, 

НВК-АЛ 

№15 

 

ЗЗСО №5, 

ЗЗСО №40; 

 

 

ЗЗСО №9,  

ЗЗСО №44 
 

 

 

Сіліна 

Г.М. 

 

Для працівників харчоблоків та медичних сестер ДНЗ 

2 

Практичне відпрацювання  кухарями 

харчоблоків шкіл та дошкільних закладів 

страв відповідно до 10-денних циклічних  

меню, узгоджених з Головним 

Управлінням Держпродспоживслужби у 

Дніпропетровській області. Страви з 

сезонних продуктів у меню дитячого 

харчування. 

Роль медичної сестри у здійсненні 

контролю за організацією безпечного, 

якісного харчування дітей. 

Профілактика гострих кишкових 

інфекцій, сальмонельозу, харчових 

отруєнь серед дітей. 

Березень 

 

 

Жовтень 

ЗДО  № 

1,18, 23 

 

 

ЗДО № 

22,29,10 

 

 

 

Сіліна 

Г.М., 

 

Лисиця 

В.О. 
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3.6.6. Графік проведення міських семінарів-практикумів для 

керівників та педагогічних працівників різних категорій у 2019 р. 

Категорія педагогів Січень Лютий Березень Квітень Травень Вересень Жовтень Листопад Грудень 

Директори шкіл  
 

СЗШ №10    СЗШ № 

23  
 

Директори ЗДО  

НВО-

Ліцей НІТ 

(дошкіл.в) 

ЗДО№38 НВК№37   ЗДО№3 ЗДО№42  

Директорів закладів з 

інклюзивною освітою 
ЗДО№40    

ІРЦ 
«Сузір’я» 

  ЗДО№31  

Малодосвідчені 

директори ЗДО 
ЗДО№24    ЗДО№13  ЗДО№23  ЗДО№27 

Вихователі-

методисти 
ЗДО№7 ЗДО№21 ЗДО№48   НВК№24    

Заступники 

директорів з НВР 

школи І ступ. 

СЗШ 

№44 
      НВК№3  

Заступники 

директорів з НВР 

школи ІІ – ІІІ ступ. 

 
СЗШ  

№25  
   

НВК 

№24   

Заступники 

директорів з виховної 

роботи 

  СЗШ  №22    
СЗШ  

№10  
 

Вчителі математики  
 

 
СЗШ  

№28 
   

СЗШ 

№31  

Вчителі фізики, 

астрономії 
  СЗШ №12 

 
  НВК  

№ 26 
 

 

Вчителі інформатики  СЗШ  №9 
 

   
 

СЗШ  №8  

Вчителі української 

мови і літератури 
  СЗШ  №4    

СЗШ 

№34  
 

Вчителі зарубіжної  

літератури, 

російської мови 

  
 

СЗШ  

№42 
  

 

СЗШ  

№25  

Вчителі 

англійської  мови 
  СЗШ  №28 

 
  

СЗШ  

№38   

Вчителі німецької 

мови 
  

 

СЗШ  

№21 
 гім.№11   

 

Вчителі французької 

мови  
 кол.№16 

 
   

СЗШ 

№27 
 

 

Вчителі 

суспільствознавчих 

дисциплін 

  
НВО – 

ліцей НІТ    
 

СЗШ   

№ 44 
 

Вчителі географії та 

економіки 
 

НВК  

№ 36 
    СЗШ  

 № 4 
  

Вчителі біології   
 

НВО – 

ліцей НІТ 
  

 

Гімн. 

№ 11 
 

Вчителі хімії   
 

НВК № 3   
СЗШ  

№12  
 

Вчителі технічної 

праці 
   

СЗШ  

№20 
   

 

СЗШ 

№21 

Вчителі  

обслуговуючої праці 
  НВК № 13 

 
  СЗШ   

№ 8  
 

Вчителі початкових  СЗШ НВК № 37    СЗШ   СЗШ    
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3.7. Масові заходи відділу освіти та методичного кабінету при 

департаменті з гуманітарних питань 

класів №42 № 7 № 18 

Вчителі музики   СЗШ № 18     СЗШ № 9  

Вчителі ОТМ  СЗШ № 29  
 

  
 

НВО – 

ліцей НІТ 
 

Вчителі фізичної 

культури 
  НВК № 13   

 
СЗШ № 21   

Викладачі основ 

здоров’я 
   СЗШ  № 25   НВК № 36 

 
 

Керівники курсу 

«Захист Вітчизни» 
 

 
  

СЗШ 

№18 
 

НВК – 

ак. л. № 

15 
  

Класні керівники  
СЗШ   

№ 7 
   

 

СЗШ   

№ 40 
  

Вихователі ГПД    
НВК № 

26 
    

СЗШ  

№ 19 

Практичні психологи    
СЗШ   

№ 6 
   СЗШ   

№ 27 
 

Соціальні педагоги   
СЗШ   

№ 38  
   

СЗШ 

№35  

Шкільні бібліотекарі   
 

Гімн.  

№ 39 
   СЗШ   

№ 5  

№

з/

п 

Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Приміт

-ка 

СІЧЕНЬ 

1.  Заходи до Дня Соборності України 22.01 Згама Т.П.  

2.  Заходи до Дня пам’яті Героїв Крут 29.01 Ващенко В.А.  

3.  
Участь у VІІІ Всеукраїнському  конкурсі на 

кращий веб-сайт навчального закладу 
Січень Попова Ю.П. 

 

4.  
Участь в обласному конкурсі «Калейдоскоп 

педагогічних ідей» з питань наступності 

роботи ЗДО та початкової школи  

Січень-

березень 
Білоус С.В. 

 

5.  

Благодійна акція «Великі справи маленької 

дитини» допомога вихованцям ЗДО 

«Колобок» м. Костянтинівки Донецької 

області 

Січень Попова Ю.П. 

 

6.  
Підведення підсумків міського конкурсу 

дитячої творчості «Зима – чарівниця» в 

музеї історії міста 

Січень Бабенко М.М. 
 

7.  Міський турнір із шахів «Снігова королева» Січень Фіалко В.В.  

8.  
Міський етап змагань з баскетболу серед 

команд юнаків та дівчат    7 – 8  класів 
Січень Фіалко В.В. 

 

9.  Участь в зональному етапі обласної Січень Фіалко В.В.  
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Олімпіади школярів з футзалу та баскетболу 

серед шкільних команд  

10.  

Проведення ІІ етапу учнівських предметних 

олімпіад , І (міського) етапу конкурсу-

захисту учнівських науково-дослідницьких 

робіт в МАН України. 

Січень Луніченко Н.В. 

 

11.  

Міський етап обласних конкурсів юних 

літераторів, художників, композиторів 

«Собори наших душ» з нагоди  відзначення 

205-ї річниці від дня народження видатного 

українського поета Т.Г.Шевченка 

Січень 
Бабенко М.М., 

Згама Т.П. 

 

ЛЮТИЙ 

1.  
Участь в міських заходах до Дня 

вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав. 

08 – 15.02 Бабенко М.М. 
 

2.  

Організація роботи ДзГП, керівників ЗЗСО, 

ДДТУ з питань реєстрації випускників 11-х 

класів на ЗНО-2019 в  єдиному  міському  

пункті реєстрації при ДДТУ.                                   

Лютий Луніченко Н.В. 

 

3.  
Міжнародний день рідної мови  «Рідне 

слово, материнська мова»  
21.02. Попова Ю.П.  

4.  
Міський фестиваль  «Гармонія 

руху»:змагання «Веселі шашки» 
Лютий Попова Ю.П. 

Білоус С.В. 
 

5.  

До Міжнародного дня рідної мови: 

- міське свято «А ми, українці, таки великий 

народ», 

- «Ідемо до Сковороди» ( до 300-річчя від 

дня народження ), 

- круглий стіл «Мово , моя ти єдиная 

зброя». 

Лютий Згама Т.П. 

 

6.  
Міські змагання з ігрових видів спорту 

(гандбол, волейбол) 
Лютий Фіалко В.В. 

 

7.  
Міські змагання з військово-прикладного 

багатоборства серед учнів 10 класів. 
Лютий Фіалко В.В. 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

1.  Заходи до дня народження Т.Г. Шевченка 01–09.03 Згама Т.П.  

2.  
Міський конкурс на кращого читця творів  

Т.Г.Шевченка. 
11.03.19 Згама Т.П. 

 

3.  
Флеш-моб «Поезія – це завжди 

неповторність»(до дня народження Ліни 

Костенко). 

19.03.19 Згама Т.П. 
 

4.  
Фестиваль англійської мови «Любов керує 

світом». 
Березень Згама Т.П. 

 

5.  
Участь у Десятій  Міжнародній виставці 

«Сучасні заклади освіти – 2019» (м.Київ) 
Березень 

Ващенко В.А., 

Попова Ю.П. 
 

http://jmil.com.ua/etc/holidays_february#den
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-7NLUsbLRAhVIXCwKHeTjBZ0QFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fklasnaocinka.com.ua%2Fuk%2Farticle%2Fvikhovnii-zakhid--ridne-slovo-materinska-mova.html&usg=AFQjCNElXrNI3BHk864d3ibjP8B47A2Jtg&sig2=CTmwCo0FbyJHa58LczWt-g&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-7NLUsbLRAhVIXCwKHeTjBZ0QFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fklasnaocinka.com.ua%2Fuk%2Farticle%2Fvikhovnii-zakhid--ridne-slovo-materinska-mova.html&usg=AFQjCNElXrNI3BHk864d3ibjP8B47A2Jtg&sig2=CTmwCo0FbyJHa58LczWt-g&bvm=bv.142059868,d.bGg
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-7NLUsbLRAhVIXCwKHeTjBZ0QFggfMAE&url=http%3A%2F%2Fklasnaocinka.com.ua%2Fuk%2Farticle%2Fvikhovnii-zakhid--ridne-slovo-materinska-mova.html&usg=AFQjCNElXrNI3BHk864d3ibjP8B47A2Jtg&sig2=CTmwCo0FbyJHa58LczWt-g&bvm=bv.142059868,d.bGg
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6.  
Проведення конкурсу дитячої творчості 

«Віват, талант!» 
Березень Бабенко М.М. 

 

7.  
Відкриті  весняні збори флотилій та клубів 

юних моряків і річковиків. 
Березень Бабенко М.М. 

 

8.  
Участь в обласному  театральному 

фестивалі, м.Дніпро 
Березень Бабенко М.М. 

 

9.  
Міський етап шкільної спартакіади 

з танцювальної аеробіки та ігрових видів 

спорту 

Березень Фіалко В.В. 
 

10.  
Міський етап змагань з баскетболу серед 

збірних команд 6 – 5класів 
Березень Фіалко В.В. 

 

11.  
Міський етап Всеукраїнського спортивно-

патріотичного фестивалю «Козацький гарт» 
Березень Фіалко В.В. 

 

12.  
Участь у 1 (міському етапі) Всеукраїнського 

конкурсу «Вихователь  року-2019 
березень Попова Ю.П. 

Білоус С.В 

 

13.  
Міський фестиваль вихованців дошкільних 

закладів освіти «Гармонія руху»: змагання 

«Мудрі шахи» 

Березень Попова Ю.П. 
 

14.  
Участь в обласному етапі конкурсу 

«Молодь обирає здоров’я» 
Березень Чобанян С.О. 

 

КВІТЕНЬ 

1.  
Заходи в рамках Всеукраїнського тижня 

охорони навколишнього середовища до Дня 

довкілля 

До 19.04 Чобанян С.О. 

 

2.  

Представлення екологічних проектів 

«Зелений паросток майбутнього!» (для ЗДО, 

які працюють за пріоритетним екологічним 

напрямком) 

Квітень Білоус С.В. 

 

3.  
Міський конкурс шпаківень в ЗДО 

«Пташина оселя». 
Квітень 

Попова Ю.П. 

Білоус С.В. 

 

4.  
Фестиваль французької мови «Під небом 

Парижу». 
Квітень Згама Т.П. 

 

5.  
Міський та обласний етапи змагань з 

футболу 
Квітень Фіалко В.В. 

 

6.  
Тижні охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, День ЦЗ в закладах освіти  
Квітень Коліуш Т.П. 

 

7.  
Міський етап змагань з військово-

прикладного багатоборства 
Квітень Фіалко В.В. 

 

8.  
Участь в обласному зональному  етапі 

змагань з військово-прикладного 

багатоборства 

Квітень Фіалко В.В. 

 

9.  Міські змагання «Старти надій» Квітень Фіалко В.В.  

10.  
Участь в обласному етапі Всеукраїнського 

конкурсу колективів екологічної просвіти 

 

Квітень Бабенко М.М. 
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ТРАВЕНЬ 

1.  
Участь в міських урочистих заходах, 

присвячених Дню пам'яті та примирення.  
01 – 09.05 

Бабенко М.М. 

Фіалко В.В. 
 

2.  
Міський етап Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»)  у закладах освіти. 
Травень Бабенко М.М. 

 

3.  Міський конкурс команд ДЮП та ЮІР Травень Коліуш Т.П.  

4.  
Обласні змагання з авіамодельного спорту  

на базі ЦПРтаДТ 
Травень Бабенко М.М. 

 

5.  Заходи до Дня Європи 16 – 20.05 Згама Т.П.  

6.  
Міська Спартакіада вихованців закладів 

дошкільної освіти міста 
Травень Попова Ю.П. 

 

7.  
Театралізований фестиваль ―Тато, мама 

і я — дружна сім’я‖ 
15.05. 

Попова Ю.П. 

Білоус С.В. 
 

8.  
Святкування в ЗДО Дня вишиванки 

19.05 
Попова Ю.П. 

Білоус С.В. 
 

9.  
Міський фестиваль  

«Гармонія руху»: змагання «Веселияй м’яч» 
23.05. 

Попова Ю.П. 

Білоус С.В. 
 

10.  
Міський конкурс на кращий благоустрій 

території закладу дошкільної освіти 

«Дитячий садок – територія дитинства» 

Травень 
Попова Ю.П. 

Білоус С.В. 

 

11.  
Участь в обласному етапі Всеукраїнських 

дитячо-спортивних ігор «Старти надій» 
Травень Фіалко В.В. 

 

12.  
Міські змагання з шашок серед збірних 

ЗЗСО 
Травень Фіалко В.В. 

 

13.  
Участь шкільних команд в обласному етапі 

Олімпіади серед учнів ЗЗСО у спортивно-

патріотичному фестивалі «Козацький гарт» 

Травень Фіалко В.В. 
 

ЧЕРВЕНЬ 

1.  
Організація та проведення заходів до Дня 

захисту дітей. 
01.06. 

Бабенко М.М. 

Житник Г.В. 
 

2.  
Відкриття оздоровчого сезону. Урочистості 

до Міжнародного дня дітей. 
01.06 

Бабенко М.М. 

Білоус С.В. 
 

3.  
Участь у міських заходах до Дня  

вшанування пам’яті жертв війни в Україні.   
22.06 Бабенко М.М. 

 

4.  
Організація та проведення школи плавання 

на відкритій воді  
Червень Фіалко В.В. 

 

5.  
Участь у заходах до Всеукраїнського дня 

бігу 
Червень Фіалко В.В. 

 

6.  
Благодійний ярмарок до дня захисту дітей 

у комунальному закладі  «ДНЗ (ясла-садок)-

ЦРД №24 «Казка» КМР 

Червень Попова Ю.П. 
 

СЕРПЕНЬ 

1.  
Огляд дошкільних та загальноосвітніх 

закладів щодо підготовки їх до нового 
01 – 15.08 

Онищенко Т.Я., 

Попова Ю.П., 
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навчального року та до стабільної роботи в 

осінньо-зимовий період 

Улибіна Н.Г., 

Семенча Л.М. 

2.  
Серпневі наради педагогічних працівників. 

Серпень 
Ващенко В.А., 

методисти МК 
 

3.  
Участь в міських урочистих заходах, 

присвячених Дню Державного Прапора 

України, Дню Незалежності України.  

Серпень 

Живага О.А., 

Попова Ю.П. 

 

 

4.  
Міська серпнева конференція педагогічних 

працівників  
Серпень 

Онищенко Т.Я., 

Живага О.А. 
 

ВЕРЕСЕНЬ 

1.  
Свято Першого дзвоника. Урочистості до 

Дня знань. Перший урок. 
01.09 Бабенко М.М. 

 

2.  
Участь в обласному етно-фестивалі 

«Петриківський дивоцвіт». 
Вересень Бабенко М.М. 

 

3.  
Участь в обласних змаганнях з техніки 

пішохідного туризму 
Вересень Бабенко М.М. 

 

4.  
Всеукраїнський конкурс-рейд «Увага! Діти 

на дорозі» та Місячник безпеки дорожнього 

руху 

01 – 

30.09 
Коліуш Т.П. 

 

5.  Участь у заходах до Дня міста 
05 – 

11.09 

Бабенко М.М., 

Попова Ю.П. 

Фіалко В.В. 

 

6.  
Спортивно-масові заходи до Дня фізичної 

культури та спорту в рамках олімпійського 

тижня 

До 10.09. 
Фіалко В.В., 

Білоус С.В. 

 

7.  
Заходи до Дня дошкілля (лист МОНУ від 

01.09.2015№1/9-41 «Щодо відзначення 

Всеукраїнського Дня дошкілля» 

24 – 

27.09 
Попова Ю.П. 

 

8.  
Участь в зональному етапі обласних змагань 

зі спортивного туризму 

в рамках спартакіади школярів  

Вересень Фіалко В.В. 
 

9.  Міські змагання з настільного тенісу Вересень Фіалко В.В.  

10.  
«На варті безпеки» - заходи в ЗДО до Дня 

рятувальника. 
17.09. Білоус С.В. 

 

11.  
Виїзне засідання шкільних бібліотекарів до 

Дня бібліотек. 
Вересень Заіка Н.І. 

 

ЖОВТЕНЬ 

1.  
Заходи до Дня захисника України 

10 – 

14.10 

Бабенко М.М., 

Фіалко В.В., 

Білоус С.В. 

 

2.  
Участь у Одинадцятому Міжнародному  

форумі-презентації «Інноватика в сучасній 

освіті »  

Жовтень 
Ващенко В.А., 

Попова Ю.П. 

 

3.  
Проведення відбіркових міських турів 

Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – 
Жовтень Ващенко В.А. 

 

https://jmil.com.ua/etc/holidays_september#rescue
https://jmil.com.ua/etc/holidays_september#rescue
https://jmil.com.ua/etc/holidays_september#rescue
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2019» 

4.  
І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін 
Жовтень 

Луніченко Н.В., 

методисти МК 
 

5.  
Участь в обласній спартакіаді школярів зі 

спортивного туризму 
Жовтень Бабенко М.М. 

 

6.  
Участь в обласному етапі спартакіади серед 

школярів загальноосвітніх закладів з 

настільного тенісу та шахів 

Жовтень Фіалко В.В. 
 

7.  
Участь в обласному етапі спартакіади серед 

школярів загальноосвітніх закладів з 

баскетболу 

Жовтень Фіалко В.В. 
 

8.  
Участь в обласному етапі спартакіади серед 

школярів загальноосвітніх закладів з  

футзалу 

Жовтень Фіалко В.В. 
 

9.  
Заходи до загальноміських Днів сталої 

енергії 
Квітень Чобанян С.О. 

 

ЛИСТОПАД 

1.  

Заходи до Дня української писемності та 

мови:  радіодиктант національного єднання 

―Крила України‖, флешмоб ―Нас єднає 

мова‖,І етап Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика. 

08.11 Згама Т.П. 

 

2.  
Участь учнів ЗНЗ у шкільному та міському 

етапах XVІІІ Міжнародного конкурсу 

знавців української мови імені Петра Яцика 

09.11 

21– 25.11 
Згама Т.П. 

 

3.  Заходи до Дня Гідності та Свободи  14 - 20.11 Бабенко М.М.  

4.  Заходи до Всесвітнього дня дитини 20.11 Житник Г.В.  

5.  
Заходи до Дня пам’яті жертв голодомору та 

політичних репресій 

23 – 

26.11 

Бабенко М.М., 

Згама Т.П. 
 

6.  
Участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін 
Листопад 

Луніченко Н.В., 

методисти МК 
 

7.  
Участь у щорічній акції «16 днів проти 

насильства» 
Листопад Житник Г.В. 

 

8.  
Участь в обласному етапі спартакіади серед 

школярів загальноосвітніх закладів з 

баскетболу, футзалу 

Листопад Фіалко В.В. 
 

9.  
Участь у міських  змаганнях  з гандболу 

серед команд загальноосвітніх навчальних 

закладів 

Листопад Фіалко В.В. 
 

10.  Міські змагання з бадмінтону,стрітболу Листопад Фіалко В.В.  

11.  
Заходи до Всесвітнього дня боротьби зі 

СНІДом 
Листопад Чобанян С.О. 

 

12.  
Міський фестиваль сімейної творчості 

«Скарби родинної криниці». 
Листопад Бабенко М.М. 

 

13.  Участь в обласному конкурсі дитячого Листопад Бабенко М.М.  
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малюнку «Чорнобильська палітра» 

Проведення міського та участь в обласному 

конкурсі «Різдвяні свята» 

ГРУДЕНЬ 

1.  
Заходи до Міжнародного дня інваліда  

в закладах освіти міста  
01.12 

Попова Ю.П., 

Житник Г.В. 
 

2.  
Військово-спортивні змагання юнаків до 

Дня Збройних сил України 

05 – 

06.12 
Фіалко В.В. 

 

3.  
Участь в обласному етапі спартакіади серед 

школярів загальноосвітніх закладів зі 

спортивної аеробіки 

Грудень Фіалко В.В. 
 

4.  Міські змагання з плавання  Грудень Фіалко В.В.  

5.  
Заходи до Дня Святого Миколая 

в закладах освіти міста 

15 – 

19.12 

Бабенко М.М., 

Попова Ю.П., 

Житник Г.В. 

 

6.  Міське свято до Дня Святого Миколая  19.12 
Житник Г.В., 

Бабенко М.М. 
 

7.  
Участь дітей  у святі відкриття головної 

новорічної  ялинки  міста на площі 

Калнишевського. 

19.12 Бабенко М.М. 
 

8.  
Участь у міському конкурсі дитячої 

творчості «Зима – чарівниця» в музеї історії 

міста. 
Грудень Бабенко М.М. 

 

9.  
Організація та проведення новорічних і 

Різдвяних свят в закладах освіти 
З 25.12. 

Бабенко М.М., 

Попова Ю.П., 

Житник Г.В. 

 

10.  
Участь у ІІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з базових дисциплін 
Грудень 

Луніченко Н.В., 

методисти МК 
 

11.  
Міське свято «Ялинка міського голови» для 

дітей пільгових категорій 
Грудень 

Бабенко М.М., 

Житник Г.В. 
 

12.  
Участь дітей пільгових категорій в обласних 

масових заходах щодо відзначення 

новорічних та різдвяних свят 
Грудень 

Житник Г.В. 

Бабенко М.М. 

 

13.  Заходи до Міжнародного дня прав людини Грудень 
Бабенко М.М., 

Ващенко В.А. 
 

14.  Благодійна акція в ЗДО «Добро на Різдво» Грудень Попова Ю.П.  
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ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ КУЛЬТУРИ ДЕПАРТАМЕНТУ З 

ГУМНІТАРНИХ ПИТАНЬ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

4.1. Аналіз динаміки розвитку галузі культури у 2018 році та пріоритетні 

напрями роботи у 2019 році 

Культура Кам'янського – цілісна система відтворення творчого, 

інтелектуального, духовного потенціалу громадян міста і територіальної громади, це 

нерозривна єдність традицій та інновацій, збереження своєї сутності й водночас її 

розвиток.  

Відповідно до Закону України «Про культуру» розвиток культури міста 

спрямований на відродження і розвиток української національної культури, 

забезпечення свободи творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, 

професійної та аматорської творчості, реалізацію прав громадян на доступ до 

культурних цінностей, створення матеріальних і фінансових умов розвитку культури. 

Протягом  2018 року робота відділу культури та підпорядкованих закладів була 

спрямована на вдосконалення галузі культури, розвиток культурних традицій, 

збереження історичних цінностей та будувалася у відповідності до Програми 

розвитку культури міста на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням сесії міської 

ради від 25.12.15 № 30-03/VІI. 

У 2018 році реалізацію культурної політики в місті забезпечував цілісний 

комплекс закладів та установ культури, до складу якого входять: академічний 

музично-драматичний театр ім. Л. Українки, музей історії міста, комунальний вищий 

навчальний заклад «Кам'янський музичний коледж», 7 шкіл мистецтв (Школа 

мистецтв та Лівобережна школа мистецтв, дитячі музичні школи №1,3,5,6, дитяча 

художня школа ім.І.Г.Першудчева), 74 бібліотеки (10 масових, 42 шкільних, 2 

профспілкових, 4 технічних,14 учбових, 1 спеціальна (музей), 1 медична), 4 палаци 

культури та клуби різного рівня підпорядкування, 2 парки культури та відпочинку, 3 

кінотеатри.  

Одним з актуальних питань у звітному періоді було інтегроване поєднання 

різних напрямів діяльності закладів культури міста. Головною метою стало 

застосування сучасних технологічних засобів та виконавського мистецтва для 

популяризації культурної спадщини. 

Саме на  реалізацію державної політики в галузі культури і 

мистецтва,  реалізацію гарантованого Законом України «Про культуру» права 

громадян на культуру  спрямовувалась робота відділу та установ культури міста у 

2018 році.   

Відповідно до Закону України «Про культуру» відділом культури проведено 

конкурси на посади директора-художнього керівника комунального закладу 

Кам’янської міської ради «Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі 

Українки м.Кам’янського», директора комунального закладу «Централізована 

бібліотечна система м.Кам’янського» Кам’янської міської ради, 

директора  комунального підприємства Кам’янської міської ради «Центральний парк 

культури та відпочинку». 

Аналізуючи фінансово-господарську, організаційно-творчу діяльність закладів 

культури у 2018 році, слід відзначити їх стабільну роботу та виконання основних 
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показників. Перспективні завдання, які ставилися перед керівниками закладів 

культури виконувались планомірно, виходячи з фінансових можливостей та творчого 

потенціалу. 

Надавалась методична допомога керівникам закладів культури міста  

у вивченні та опрацюванні на практиці передових методик організації культурно-

освітньої роботи та дозвільної діяльності. 

На базі комунального вищого навчального закладу «Кам’янський музичний 

коледж» Дніпропетровської обласної ради працювали міські методичні об’єднання 

для шкіл естетичного виховання з основних спеціалізацій музичної освіти, науково-

методичні і художня ради в музеї історії міста та академічному музично-

драматичному театрі ім.Л.Українки. 

Проведені культурно-масові заходи, розроблені сценарії до державних, міських, 

професійних та знаменних дат: Дня Незалежності України, Дня Перемоги, Дня 

Конституції України, Дня Свободи та Соборності України, новорічних та різдвяних 

свят, 75-ї річниці визволення України та 75-ї річниці визволення міста від 

фашистських загарбників, 268-ї річниці від дня заснування міста, Міжнародного 

жіночого дня, Дня захисника України, Дня пам’яті та примирення, Дня працівників 

культури та майстрів народного мистецтва, Всеукраїнського дня бібліотек, 

Міжнародного дня театру, Міжнародного дня музеїв, Днів музики та художника, Дня 

Гідності та Свободи, Дня пам’яті жертв голодоморів в Україні тощо. 

Вдруге  місто стало учасником Всеукраїнського фестивалю «День вуличної 

музики». Сотні виконавців найрізноманітніших музичних напрямів зібрались на 

майданчику в центральному парку культури та відпочинку, де грали, співали та 

виконували для мешканців міста свої композиції. 

Музей історії міста взяв участь у Всеукраїнському фестивалі «Відкрита ніч», під 

час якого демонструвались короткометражні документальні та анімаційні фільми 

українських режисерів.  

У місті відбувся ХІ історико-культурологічний фестиваль «Мамай-fest», 

створивши навколо себе насичений український культурний простір. В межах 

фестивалю пройшов конкурс дитячої творчості «Козак Мамай та його пісня», в 

якому  взяли участь 173 учасника, представивши 199 робіт. Стартував фестиваль із 

науково-практичної конференції «Українське козацтво в етнокультурному просторі 

Наддніпрянщини», у ході якої, окрім виступів науковців із різних регіонів України, 

відбулася презентація досліджень доктора історичних наук Віктора Брехуненка, а 

також презентація книги спогадів і роздумів про В’ячеслава Чорновола «Великі 

дерева в тіні не ростуть». Вперше урочисте відкриття фестивалю відбулося на 

майдані П. Калнишевського за участю запального етно-рок  гурту  «КораЛЛі» (м. 

Івано-Франківськ). Мешканці та гості міста взяли участьу майстер-класі з живопису і 

потренувалися в  написанні картини «Козак Мамай», а також 

паралельно  познайомилися з виставкою картин класичних Мамаїв. До учасників 

фестивалю надійшло привітання від міністра культури України Євгена Нищука. 

У фестивальні дні відбулися: панельна дискусія «Дніпро сьогодні: сакральна 

ріка чи зона екологічного лиха» з виїздом учасників фестивалю на 

Середньодніпровську ГЕС; відкриття етнографічної виставки «Евакуйована 

колекція», всеукраїнської виставки «ДніПРОбудження» та виставки живопису 

«Козак Мамай»  заслуженого діяча мистецтв України Ореста Скопа (м. Львів); 
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демонстрація фільмів «Будинок «Слово», «Найближчі до Бога» та «Посттравматична 

рапсодія» режисера Павла Когута; «коло слова» у гостинному дворику Центральної 

міської бібліотеки імені Т.Г.Шевченка за участю поетів Романа Кухарука (Київ), 

Анатолія Горового (Київ),  Віри Свистун (Київ), Володимира Луценка (Дніпро), 

Володимира Кільченського  (Дніпро),  Марії Дружко (Кам’янське), Віталія 

Старченка (Дніпро),  Михайла Кудрявцева (Дніпро), Михайла Ярового (Кам’янське); 

творча зустріч з кандидатом філологічних наук, українською письменницею Ольгою 

Кирилюк; творчий вечір народного артиста України Віктора Гунькіна; «Родинний 

день»  за участю музичної родини Гордієнків; концерт заслуженого артиста України, 

кобзаря  Тараса Компаніченка; творча зустріч з молодою кам’янською художницею 

та поетесою Марією Слободяник;  етнотолока біля музею упродовж трьох 

фестивальних днів. А ще – куліш просто неба, виїзд учасників фестивалю за місто до 

заповідника «Дніпрові пороги», дружнє спілкування, обмін думками.  

Вдруге в місті проведено фестиваль сучасної поезії «Материк», який у 2018 році 

фінансувався з міського бюджету у межах проекту «Бюджет участі». Цей культурний 

захід увійшов до десятки кращих проектів, представлених на міському конкурсі, і 

став унікальним в нашій країні. На три дні Кам’янське стало центром сучасної 

української поезії. В рамках фестивалю пройшли: творча майстерня за участю 

мистецької спільноти міста та учасників фестивалю, вечір інтимної лірики у клуб-

кафе «The Beatles», творча зустріч з петриківською спільнотою. Цього року на 

фестиваль завітали  поети з Києва, Запоріжжя, Львова, Вінниці, Тернополя, Одеси, 

Дніпра, лауреати Шевченківської та Всеукраїнської літературної премії імені 

Михайла Коцюбинського та митці Кам’янського. В рамках фестивалю вийшов з 

друку у Видавничому домі «Андрій» перший  альманах сучасної української поезії 

«Материк». 

З нагоди Всесвітнього дня вишиванки на майдані Петра Калнишевського 

відбулося загальноміське свято   національної єдності «Нитками вишита любов», в 

рамках якого було проведено показ моделей в українських костюмах, конкурс 

«Родина у вишиванці», виставка скринь, елементів українського побуту, вишиванок, 

українського етнічного одягу. Гостями свята став ансамбль української пісні та 

побутового танцю «ОКСАМИТ» (м. Запоріжжя), який представив концертну 

програму, насичену як народними танцями і співами, так і читанням віршів Кобзаря. 

Родзинкою свята стало масове фото усіх його учасників. 

З метою пропагування культури споживання їжі, організації змістовного 

дозвілля та підвищення культурного рівня населення міста, вперше на площі біля 

кінотеатру ім. Т.Г. Шевченка проведено міський фестиваль вуличної їжі «Смаколик-

fest», в рамках якого було встановлено гастрономічний рекорд, який занесено до 

«Національного Реєстру рекордів України», після якого всі учасники фестивалю 

спробували тістечко «Кам’янське». На фестивалі були представлені різні кухні, для 

дітей було проведено розважальні програми з аніматорами, майстер-класи, 

організовано фотозони. Концертно-розважальна програма була представлена 

виступами талановитої молоді міста, творчим колективом «Баглійські візерунки» 

Будинку культури ПрАТ «Південкокс», вокальним ансамблем «Матіола», гуртом  

«Pompeii Brothers» (м. Дніпро), школою танців «Gold Star» та танцювальною студією 

«Арт-фіт». Цікаву програму приготувала Центральна міська бібліотека з конкурсами, 

вікторинами, інтерактивним опитуванням «Ваш улюблений смаколик» та смачними 
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призами. КЗ «Музей історії міста Кам’янське» КМР підготував виставку з посудом 

кінця XIX століття, якою користувалися в Кам'янському. 

До Дня захисника України та Дня українського козацтва у місті Кам’янське  

започатковано проведення  міського етнофестивалю «Кам′янська Покрова», який 

пройшов на базі КП «Лівобережний парк» за підтримки міського голови А. 

Білоусова. У фестивалі взяли участь представники органів місцевого 

самоврядування, депутати, адміністрації Дніпровського, Заводського, Південного 

районів, селище Карнаухівка, творчі колективи, громадські організації, майстри 

ужитково-декоративного мистецтва, фермерські, приватні господарства. Яскравою 

була програма колективів самодіяльної творчості міста, які виконували українські 

народні та сучасні пісні. Гостями фестивалю стали козак Сіромаха, поетеса і співачка 

Олеся Чайка, а також справжні козаки - представники громадської організації 

«Кодацька паланка Війська Запорозького низового», які представили виставку 

козацької зброї. Справжнє шоу влаштували козаки кінного театру «Алюр», лекцію та 

майстер-клас з історії українських народних музичних інструментів провів директор 

і засновник музею «БарабанЗА» Денис Васильєв (м. Запоріжжя). 

До Міжнародного дня інвалідів проведено  День особливої уваги та година 

спілкування під девізом: «Поділися теплом своєї душі з дитиною з особливими 

потребами». Організаторами стали відділ культури, Кам′янський музичний коледж та 

члени громадської організації «Радість жити». Для учасників в цей день проведено 

казки, майстер-класи, виставка творчих робіт. 

Вперше творчі колективи міста взяли участь в обласному фестивалі-конкурсі 

«Z_ефір», який проходив під патронатом голови обласної державної адміністрації 

Валентина Резніченка. В місті проведено перший етап обласного фестивалю-

конкурсу «Z_ефір», в якому взяли участь біля 1000 учасників у віці від 5 до 16 років 

з усього міста. За результатами фестивалю-конкурсу юні кам’янчани посіли два 

перших місця. 

Вагомим стимулом для активізації творчого мікроклімату є міська премія за 

досягнення у розвитку культури «Кам'янське мистецьке перевесло», її переможцями 

за 2018 рік визначені:  

- за напрямком «Музичне мистецтво» - камерний хор «CANTABILE» КВНЗ 

«Кам’янський музичний коледж» Дніпропетровської обласної ради» (керівник 

ДЕРЕВ’ЯГІНА Євгенія Анатоліївна) за популяризацію духовної, класичної, народної 

музики через хорове мистецтво, високий рівень виконавської майстерності та 

професіоналізм колективу; 

- за напрямком  «Театральне мистецтво» -  творчий ансамбль акторів   КЗ 

«Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки м.Кам’янського» КМР 

у складі: ЮРЧЕНКО Марини Павлівни, провідного майстра сцени, за виконання ролі 

Анни у прем’єрній виставі «Украдене щастя» за п’єсою І.Франка; ТАРХАНОВА 

Олександра Петровича, артиста драми вищої категорії, за виконання ролі Миколи 

Задорожного у прем’єрній виставі «Украдене щастя» за п’єсою І.Франка; 

КУКСЕНКО Руслана В’ячеславовича, артиста драми вищої категорії, за виконання 

ролі Михайла Гурмана  у прем’єрній виставі «Украдене щастя» за п’єсою І.Франка; 

- за напрямком «Література» – ФЕДІНА Олена Володимирівна, член міського 

молодіжного літературно-мистецького клубу «ВівАРТ», поетеса, байкарка  
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(псевдонім Олена Ляшенко), за видання книг для дітей «А сьогодні на ставочку», 

«Радіо «Лісовичок-FM»; 

- за напрямком «Музейна справа, краєзнавство та збереження культурної 

спадщини» – ЧЕРКАЩЕНКО Марина Вікторівна, завідувач відділом науково-

виставкової роботи КЗ «Музей історії міста Кам’янське» КМР, автор циклу виставок 

з української етнографії та культури, за популяризацію національних історико-

культурних цінностей і традицій у виставковій роботі, відновлення історичної 

пам’яті та формування національної самоідентифікації молоді; 

- за напрямком  «Впровадження та поширення власного передового досвіду, 

втілення інноваційних технологій у сфері культури у місті та за його межами»- 

КУБАНОВ Дмитро Володимирович, член міського краєзнавчого товариства 

«Кам’янське-Дніпродзержинськ», краєзнавець, за дослідження та популяризацію 

культурної спадщини Кам’янського та національних історико-культурних цінностей 

і традицій засобами масової комунікації (телебачення, преса, Інтернет). 

 

 Покращення матеріально-технічної  бази 

Протягом 2018 року поліпшено матеріально-технічну базу закладів культури 

бюджетної сфери. 

Проведено поточні та капітальні ремонти. У КПСМНЗ «ДМШ №5» КМР було 

капітально відремонтовано покрівлю, частково фасад із заміною вікон на суму 247,2 

тис. грн.; відремонтовано покрівлю, фасад та здійснено ремонт елементів 

благоустрою КЗ «Академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки 

м.Кам’янського» КМР – 250,0 тис. грн.; в музеї історії міста розроблено проектно-

кошторисну документацію «Музей під відкритим небом» – 14,9 тис.грн. 

Придбано комп’ютерну техніку в КЗ «Академічний музично-драматичний театр 

ім. Лесі Українки м.Кам’янського» КМР – 35,85 тис.грн. та театральні крісла – 650,0 

тис.грн.; придбано музичні інструменти, комп’ютерну техніку, мультимедійне 

обладнання, інтерактивну дошку в КПСМНЗ «ДМШ №1» КМР – 200,0 тис.грн., 

встановлено пожежну сигналізацію в КНЗК «Школа мистецтв» – 20,0 тис. грн. 

У 2018 році надано фінансову підтримку комунальним підприємствам культури: 

«Лівобережний парк», «Центральний парк культури та відпочинку».  

На поповнення бібліотечних фондів централізованої бібліотечної системи 

виділено фінансування на загальну суму 72,5 тис.грн (250 примірників літератури). 

Для залучення додаткових коштів на розвиток комунальних закладів та 

підприємств, академічний музично-драматичний театр ім. Лесі Українки, музей 

історії міста, центральна бібліотека міста та представники культурного осередку 

міста взяли участь в конкурсі громадських проектів в межах бюджету участі. 

Переможцями стали три проекти. Перший – це «Каміон» – інформаційно-

туристичний центр», який передбачає створення на базі музею інформаційно-

туристичного центру, встановлення сенсорно-інформаційних блоків з базою 

історико-туристичних даних у приміщенні музею, розміщення пам'ятних дощок з 

QR-кодами на історичних будівлях міста. Вартість проекту склала 149 550,00. грн. 

Другий – фестиваль сучасної української поезії «Материк», метою якого є сприяння 

подальшому розвитку літературної творчості для популяризації міста Кам’янське у 

культурному просторі України. Бюджет фестивалю склав 149 550,00 грн.  
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Літературно-драматургічною частиною КЗ «Академічний музично-драматичний 

театр ім. Лесі Українки м. Кам’янського» розроблений та допущений до участі у 

голосуванні в конкурсі  громадських проектів бюджету участі 2018 року проект 

«Студенте, відвідуй театр безкоштовно!», який став переможцем. Майже три тисячі 

студентів міста безкоштовно відвідали КЗ «Академічний музично-драматичний театр 

ім. Лесі Українки м.Кам’янського» КМР в межах проекту. Бюджет проекту – 

199 999,00 грн. 

На базі музею історії міста також втілено проект «Круглий стіл: «Радянська 

спадщина в музеї. Переосмислення», який реалізовано за підтримки Гете-інституту 

(Німеччина). Вартість проекту – 32000 грн.   

        Початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади 

У місті Кам’янському працює  7 мистецьких шкіл, в яких навчається 1922 учні, з 

них 230 - діти пільгової категорії, працює 185 викладачів.  

З метою реалізації державної політики в галузі культури, забезпечення 

належного функціонування шкіл естетичного виховання прийнято рішення 

виконавчого комітету міської ради від 22.08.2018 № 214 «Про погодження розміру 

щомісячної батьківської плати за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладах міста у 2018–2019 навчальному році», плата складає:  

-  у класах фортепіано – 200 грн;  

-  у класах гітари – 200 грн;  

-  у класах сольного співу (естрадний) – 200 грн;  

-  у класах сольного співу (академічний) – 200 грн;  

-  у класах струнних інструментів (віолончель) – 135 грн;  

-  у класах струнних інструментів (скрипка) – 160 грн;  

-  у класах духових та ударних інструментів – 160 грн;  

-  у класах акордеона і баяна – 160 грн;  

-  у класах домри, бандури, балалайки – 135 грн;  

-  на хореографічному відділенні – 160 грн;  

-  на художньому відділенні – 160 грн;  

-  за навчання в дитячій художній школі – 150 грн.  

Творчі дарування мистецьких шкіл постійно беруть участь  

у культурно-мистецьких заходах міста та області, пропагуючи музичне  

та художнє мистецтво, здобувають перемоги у міських, обласних  

та всеукраїнських конкурсах та фестивалях. Так учні народного відділу КНЗК 

«Школа мистецтв м. Кам’янського» взяли участь у Всеукраїнському конкурсі 

виконавської майстерності «Барви Полтави», оркестр народних інструментів 

комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу 

«Дитяча музична школа №6 м.Кам'янського» взяв участь у Всеукраїнському 

фестивалі дитячих та юнацьких оркестрів «ОРКЕСТР FEST» (м. Запоріжжя), на 

якому були представлені дитячі оркестри зі всієї України. Вихованці КПСМНЗ 

«Дитяча художня школа ім. І. Г. Першудчева м. Кам’янського» взяли участь та стали 

переможцями Регіонального інтернет-конкурсу дитячих дизайн-проектів «Арт-

погляд» (м.Кривий Ріг). 

Вдалою спробою стало проведення флеш-мобу до Міжнародного дня музики 

«Музика об’єднує». Педагоги та учні дитячих музичних шкіл №3, №5, №6 та 

Лівобережної школи мистецтв подарували мешканцям свої таланти. Флейта, 
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бандура, скрипка, гітара, труба  та пісні звучали  у будівлі виконавчого комітету 

Кам’янської міської ради, в адміністраціях Дніпровського, Південного районів, у 

центрі реабілітації та на базі другої міської лікарні Південного району. 

З метою подальшої пропаганди кращих зразків класичного музичного 

мистецтва у січні 2018 року на базі Кам’янського обласного музичного коледжу 

проведено IX обласний дитячо-юнацький фестиваль «Музичний калейдоскоп» та 

міський відкритий конкурс фортепіанних ансамблів учнів шкіл естетичного 

виховання Кам’янського  регіону. Цього року участь у конкурсі взяв 21 ансамбль з 

міських музичних шкіл та шкіл мистецтв.  

У грудні 2018 року на базі одного із найстаріших мистецьких навчальних 

закладів Кам'янського – дитячої музичної школи № 1 – пройшов міський фестиваль 

виконавців «Моя душа в пісні»,  присвячений 100-річчю з дня народження 

українського композитора Платона  Майбороди.  

Протягом грудня в навчальних закладах пройшли новорічні концерти-вітання, 

рольові музичні казки тощо, а в дитячій музичній школі №5 відбувся вечір 

скрипкової музики з нагоди 110-ї річниці від дня народження відомого скрипаля 

Давида Ойстраха. 

Постійно проводиться робота щодо підвищення методичного рівня викладачів 

мистецьких шкіл. Забезпечується участь  у педагогічних читаннях в циклових 

комісіях «Оркестрові духові та ударні інструменти», «Народні інструменти», «Спів» 

на базі КВНЗ «Кам’янський музичний коледж» Дніпропетровської облради. 

Педагогічні читання для викладачів народних інструментів шкіл мистецтв було 

проведено за участю заслуженого артиста України, професора Харківського 

національного університету мистецтв імені І. Котляревського – Володимира 

Доценка. Для викладачів вокалу заслуженим діячем культури і мистецтв України 

Миколою Сікорою було проведено семінар та майстер-клас. 

На базі ДМШ №1 кампанією «Intboard – інтерактивне обладнання» за підтримки 

Академії інноваційних технологій (м. Київ) проведено семінар-практикум 

«Можливості та переваги використання мультимедійного обладнання у професійній 

діяльності сучасного викладача». Учасники семінару отримали сертифікати. 

Відпрацьовано нове положення про мистецьку школу, відповідно до якого 

проведено чергову атестацію педагогічних працівників комунального початкового 

спеціалізованого мистецького навчального закладу «Лівобережна  школа мистецтв 

м.Кам'янського» Кам’янської міської ради.  

 Клубні заклади, будинки культури 

В місті працює 4 клубні заклади: Палац культури «Хімік» ПАТ «ДніпроАЗОТ», 

культурно-спортивний центр «Дніпровець» ПАТ «Дніпровський металургійний 

комбінат», клуб ПрАТ «ЮЖКОКС» та Будинок культури селища Карнаухівка.  

У закладах культури клубного типу працюють 36 культпрацівників. Робота в 

закладах здійснюється диференційовано з використанням різних організаційних 

форм: гурткова робота, індивідуальні заняття, проведення конкурсів, оглядів, 

фестивалів, різноманітних свят.  

Творчі колективи КСЦ «Дніпровець» ПАТ «ДМК» гідно представили місто у 

Міжнародному молодіжному фестивалі циркового мистецтва «Золотий каштан» (м. 

Київ), восьмому Міжнародному фестивалі «Яскрава арена Дніпра» (м. Дніпро), 

благодійному фестивалі циркового мистецтва для дітей учасників АТО (м. Львів). 
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Повітряні гімнастки на полотнах народного циркового колективу «Арена сміливих» 

– 11-річна Софія Чайка та 13-річна Софія Пономаренко – виконали складні елементи 

під самим куполом цирку та отримали низку перемог у декількох номінаціях. 

Бібліотечна справа 

У місті працюють 10 публічних бібліотек.Продовжено роботу бібліотек міста з 

авторськими бібліотечними проектами, що дає можливість по-новому поглянути на 

роботу бібліотек, дає змогу виявити нові форми роботи в освоєнні культурного 

простору міста. 

 Бібліотеки – це місце отримання інформації та документів на будь-якому 

матеріальному носії, канал доступу до державних електронних ресурсів, майданчик 

культурно-просвітницьких та соціально значущих заходів – клубів за інтересами для 

дорослих і дітей, творчих зустрічей,  семінарів, тренінгів, майстер-класів.  

 В рамках відкритого конкурсу «Підтримка територіальних громад України у 

зв’язку зі збільшенням кількості внутрішньо переміщених осіб» на базі Центральної 

міської бібліотеки та бібліотечної філії №9 успішно працюють два безкоштовних 

коворкінг-центрів для мешканців міста, включаючи переселенців зі східних 

областей. 

На сьогодні бібліотечна система міста створює позитивний імідж бібліотеки, 

впроваджує ідеї цінності книги та читання, покращення інформаційного 

обслуговування населення міста.  

На базі Центральної міської бібліотеки ім.Т.Г.Шевченка 

відбувся  «круглий стіл» на тему «Участь  публічних бібліотек у 

реалізації молодіжної політики», пройшов творчий вечір з нагоди ювілею 

українського поета, перекладача, публіциста  Сергія Злючого, проведено зустрічі з 

письменником, блогером, бізнесменом Яном Валетовим (м. Дніпро) та поетесою  

Ганною Купрій.  

В бібліотеках Кам’янського проводився цикл заходів правової тематики в 

рамках Всеукраїнського тижня права. На базі юнацького відділу Центральної 

бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка  пройшов правовий батл «Держслужбовці – молодь»  

за участю представників Молодіжної ради, Кам’янського відділу поліції та районних 

відділів філії Державної установи «Центр пробації». 

Такі заходи сприяють підвищенню рівня правової культури громадян, 

інформованості про конституційні права та обов’язки, можливості їх реалізації та 

захисту. 

Фонди централізованої бібліотечної системи складають 286167 одиниць, у тому 

числі 109503 україномовних видань, надійшло протягом року 4898 примірників, 

кількість користувачів в звітному періоді – 23009 чол., кількість відвідувань–129045, 

книговидача складає 320083 примірників.  

Для бібліотек централізованої бібліотечної системи у 2018 році здійснено 

передплату 70-ти періодичних видань українською мовою, з них журналів - 59, газет 

- 11. 

Кіномистецтво 

В місті діють два кінотеатри: «Кіноконцертний зал «Мир» в лівобережній 

частині міста, кінотеатр ім.Т.Г.Шевченка на правобережжі, який увійшов до складу 

Комунального закладу «Кіноконцертний зал «Мир» та приватний «Центр Кіно». 

Кількість місць у залах, підпорядкованих відділу культури, де здійснюється 
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демонстрування фільмів, складає відповідно 800 та 328 одиниць. Робота кінотеатрів 

направлена на сприяння доступу глядачів до перегляду національної 

кінематографічної спадщини та фільмів сучасної української кінематографії. 

Комунальний заклад «Кіноконцертний зал «Мир» – центр відпочинку та змістовного 

дозвілля мешканців міста, який зосередив в собі не тільки кінопоказ, а й створив 

змістовні умови для творчої самореалізації дітей, молоді та різних верст населення.  

На базі КЗ КМР «Кіноконцертний зал «МИР» для безкоштовного перегляду 

населенню було презентовано стрічки «Гірчиця в садах» та «Явних проявів немає», 

що відбулося в  межах міжнародного мандрівного фестивалю документального кіно з 

прав людини «Docudays ua». 

З нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи відбувся безкоштовний перегляд  

документального фільму «Воїни духу». 

Відкрито майданчик біля кінотеатру ім.Т.Г.Шевченка, на якому відбулось свято 

до Міжнародного дня танцю «Країна танцю».  

Для шанувальників сучасного кіномистецтва започатковано проведення 

міського заходу  «Ніч кіно», який зібрав сотні глядачів, оскільки для нічного показу 

обирались найкращі картини світового кінематографу. 

В межах співпраці німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ з 

міською владою та громадськими  організаціями було проведено зустріч з 

представниками делегації від GIZ у м. Кам’янському та обговорено питання щодо 

допомоги у створенні творчого простору для всіх цільових аудиторій міста «М.И.Р. 

HUB» на базі КЗ КМР «Кіноконцертний зал «МИР» (в приміщенні кінотеатру ім. 

Т.Г. Шевченка). 

З успіхом продовжується фестивальний рух, який вдало розвивається і дає 

можливість залучати якомога більше мешканців міста для участі у заходах, що 

проводяться на майданчиках перед  КЗ КМР «Кіноконцертний зал «МИР» та 

кінотеатром ім. Т.Г. Шевченка. 

Робота з професійними мистецькими закладами 

У 2018 році академічним музично-драматичним театром ім. Лесі Українки 

послідовно втілювалась комплексна програма популяризації  

і розвитку української мови і культури засобами театрального мистецтва. Це і 

виховання україномовних акторів, і створення  різножанрового репертуару 

україномовних вистав, і регулярне проведення різноманітних творчих акцій, таких 

як: 

- тижні української драматургії; 

- Шевченківські дні в театрі;  

- спільні читання разом з глядачами віршів Кобзаря;  

- українські вечорниці в грудні;  

- акції до Дня української писемності  та мови, Дня захисника України,  Дня 

Соборності.  

Протягом року підготовлено 7 прем’єрних вистав (4 для дорослих та 4 для 

маленьких глядачів), 9 нових концертних програм, відбулось 18 виїзних творчих 

виступів мистецького колективу театру.  

Відбулись прем’єри іронічної комедії «Потвора» за п'єсою М. фон Маєнбурга – 

режисер Юлія Мороз, дитячої вистави «Чарівний корінець», оперети «Маріца» Імре 
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Кальмана, вистави «Украдене щастя»  за п’єсою Івана Франка та «Тайни 

Мадридського двору».  

В приміщенні Нової сцени відбувається реалізація Всеукраїнського проекту 

«Шлюб за добу», працює дитяча творча майстерня «Гармонія», яка налічує більше 

200 юних кам’янчан. До складу майстерні входить п’ять студій: театральна, 

вокальна, класичної хореографії, бальних танців, сучасних естрадних танців.  

Відповідно до Указу Президента України №362/2018 за значний особистий 

внесок у розвиток національної культури і мистецтва, вагомі творчі здобутки та 

високу професійну майстерність у 2018 році почесне звання «Заслужена артистка 

України» присвоєно провідному майстру сцени ЮРЧЕНКО Марині Павлівні. 

У квітні 2018 року театр взяв участь у фестивалі-конкурсі на вищу театральну 

нагороду Придніпров'я «Січеславна-2018». На суд журі було представлено музичну 

виставу «Наталка-Полтавка» (режисер, заслужений діяч мистецтв України Сергій 

Чулков). 

В рамках спільного проекту академічного музично-драматичного театру ім. Лесі 

Українки та Кам’янського музичного коледжу на Новій сцені театру відбувся джаз-

концерт «Від свінгу до фанку» джаз-бенда Кам’янського музичного коледжу, до 

якого були залучені  найбільш обдаровані студенти, викладачі коледжу і так звані 

«ілюстратори» – спеціально запрошені професійні музиканти. 

Декоративно-ужиткове мистецтво 

Відділ культури плідно співпрацює з народними майстрами декоративно-

ужиткового мистецтва, такими як: майстри художнього кування Сергій Купрій та 

Олександр Зеленов, майстриня вишивки шовком Вікторія Монякова, гончар Антон 

Лисенко, майстер художнього різьблення по дереву Олександр Кузьмінець, майстри 

соломоплетіння Любов Литовченко та Людмила Михайличенко, майстриня 

бісероплетіння Олена Вірко, фотограф-аматор Марина Туткевич-Хорошилова, 

майстрині петриківського розпису Віта Рябова та Богдана Шуберт. Їх роботи 

постійно виставляються в музеї історії міста, у виставковій залі художньої школи 

ім.І.Г.Першудчева,  

в центральній бібліотеці міста. Майстри є постійними учасниками виставок з нагоди 

Дня міста, Дня Незалежності України, міських ярмарок та обласних фестивалів-

ярмарок, проводять майстер-класи під час проведення загальноміських заходів.  

Ведеться робота по формуванню єдиної бази даних майстрів народного 

мистецтва та народних промислів  м. Кам’янського. 

Музейна справа 

Музей історії міста є культурно-історичним центром у Кам'янському, що 

акумулює, вивчає та пропагує історико-культурну спадщину міста, проводить 

активну науково-дослідну, експозиційно-виставкову та науково-просвітницьку 

роботу. Штатний розпис музею складає 32 одиниці, проведено 994 екскурсії, 

експонувалося 62 виставки.  

Упродовж 2018 року вектори науково-освітньої роботи були спрямовані на 

висвітлення історії міста шляхом розробки й впровадження музейних проектів: 

«Уроки краєзнавства в музеї», «Уроки історії для молоді», «Музейна педагогіка», 

«Родинний день», «Світ кіно. Український контекст», «Літературна вітальня», 

«Музей вихідного дня».  
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Систематизована методична робота з громадськими музеями внаслідок 

відкриття Центру музейного просвітництва, у рамках якого відбулися засідання з 

питань комплектування, обліку та зберігання музейних фондів, а також з 

експозиційної роботи в контексті процесів декомунізації. 

В музеї історії міста пройшла виставка «Історія Кам’янського в особах», 

присвячена відомим кам’янчанам, які своєю діяльністю у різних сферах зробили 

вагомий  внесок у розвиток міста та уславили його в Україні та за її межами. На 

виставці представлені комплекси 26 осіб, що вже ввійшли в історію: фотографії та 

документи, особисті речі і предмети побуту, літературний та науковий доробки, 

твори мистецтва розкривають їх життя та діяльність.  

Відбулось експонування виставки «Українська Бельгія: іноземні інвестиції  в 

Україні, кінець XIX століття» за участю Посла Королівства Бельгії в Україні пана 

Люка Якобса. Експонувалась пересувна виставка «Блокпост Пам`яті», включаючи 

експозицію з комплексом, присвячену  загиблим кам`янчанам. 

Вже вкотре музей історії м. Кам’янське долучається до міжнародної акції «Ніч 

музеїв», що відбувається в рамках святкувань Міжнародного дня музеїв, темою якого 

у 2018 році став «Портал часу: коли минуле оживає». Переплетіння минулого і 

сучасного, музики і танцю, світла і темряви через медіаторів, якими стали музейні 

експонати, створили незабутню атмосферу, в якій час ніби дійсно ожив і відкрив свої 

секрети відвідувачам. Відбувся також фестиваль українського короткометражного 

кіно «Відкрита ніч» зі спеціальною програмою на підтримку Олега Сенцова. 

У звітному періоді в рамках «Днів сталої енергії» проведено урок-роздум 

«Енергія і людина: минуле, теперішнє, майбутнє», покликаний привернути увагу 

громадськості до необхідності застосування новітніх технологій та відновлювальних 

джерел енергії.  

На базі музею історії втілено проект «Культ чи Культура: Школа музейних 

компетенцій» у співпраці з Goethe-Institut в Україні, ГО «Український центр 

розвитку музейної справи»,  Українським  інститутом національної пам’яті  та за 

дружньої підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини, в 

рамках якого пройшов міждисциплінарний круглий стіл «Радянське минуле в музеї. 

Переосмислення», вечір пам`яті поета і дисидента Володимира Сіренка «Я – 

українець». 

Всього видами музейної діяльності у 2018 році було охоплено  85 628 осіб.  

 

Комунальні підприємства культури: «Лівобережний парк», «Центральний 

парк культури та  відпочинку» 

Плідно працюють комунальні підприємства «Центральний парк культури та 

відпочинку» та «Лівобережний парк», які стали улюбленим  

і комфортним місцем відпочинку мешканців міста з проведенням цікавих та 

яскравих конкурсно-розважальних та концертних програм на різноманітних 

майданчиках, роботою атракціонів.  

Проведені заходи з належної підготовки парків до роботи у весняно-літній 

період Відбувся Тиждень довкілля, спрямований на благоустрій та озеленення 

території міста. Підсумки акції підведені під час екологічного фестивалю у 

Лівобережному парку.  
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Вперше на базі лівобережного парку культури пройшло родинне свято Нептуна, 

відкрито нові атракціони та кінотеатр просто неба, в якому безкоштовно проведено 

показ низки художніх та документальних фільмів, у тому числі документального 

фільму про події на Сході України (Іловайськ 2014 ), приуроченого  річниці запеклих 

боїв за м. Іловайськ. У КП КМР «Лівобережний парк» пройшла благодійна акція на 

підтримку дітей з обмеженими можливостями «Без обмежень»: флеш-моб, малюнок 

руками на папері, майстер-класи для батьків, виступи творчих колективів міста. 

У рамках затвердженої Програми розвитку КП «Центральний парк культури та 

відпочинку на 2015-2020 роки» в центральному парку проходять різноманітні 

заходи, завдяки чому він перетворюється дійсно на зону комфортного відпочинку 

мешканців міста. Проведено інформаційну кампанію до Всесвітнього дня боротьби з 

торгівлею людьми, Свято бантиків та косичок, День дитячої іграшки, фотовиставку 

«Тиха пристань», кольор-фест. Яскраво пройшло свято «День народження парку».  

Вперше у нашому місті на базі центрального парку пройшов «Фестиваль 

рудих». Святковий настрій всім гостям та учасникам заходу дарували вихованці КЗ 

«Центр позашкільної роботи та дитячої творчості» КМР, КПСМНЗ «Дитяча музична 

школа №5 м.Кам'янського» КМР. Для дітей було проведено майстер-класи з 

ужиткових видів творчості. Були проведені конкурси на найменшу руду дитину 

фестивалю, володаря найбільшої кількості веснянок і рудої бороди, найяскравіший 

рудий образ, найрудішу леді. Всі переможці отримали подарунки та дипломи. 

Наприкінці заходу всіх охочих чекала «руда дискотека». 

В адміністративній будівлі КП ««Центральний парк культури  

та відпочинку» створено територію культурного простору, де проходять презентації, 

зустрічі, виставки, концерти. 

Пам’яткоохоронна робота 

На особливому контролі відділу культури – питання охорони культурної 

спадщини. Протягом року заходи з охорони культурної спадщини здійснювалися 

згідно діючих державних законодавчих актів.  

У 2018 році відповідно до рішення міської ради від 25.04.2018  

№ 1081-24/YII департамент з гуманітарних питань визначено спеціально 

уповноваженим органом з охорони культурної спадщини, введено штатну одиницю 

головного спеціаліста відділу культури департаменту з гуманітарних питань. 

Прийнято рішення виконавчого комітету Кам’янської міської ради від 

28.11.2018 №343 «Про встановлення, збереження та утримання пам’ятних знаків у 

місті Кам’янське», яким затверджено склад комісії та положення. 

Спільно з фахівцями Дніпропетровського обласного центру з охорони історико-

культурних цінностей, проведено обстеження та  фіксацію об’єктів культурної 

спадщини на території м. Кам’янське, проведено інвентаризацію одинадцяти 

пам’яток та  паспортизацію одного пам’ятника історії. 

Спеціалістами відділу культури департаменту з гуманітарних питань спільно з 

членами ради міської організації ветеранів України (голова – Тесьолкіна Л.І), 

членами ради ветеранів первинної організації ВО ПХЗ (голова – Мухачев А.П.), 

пошуковцями – Шульгою Т.Д., Багдасаровим О.В. 22 серпня 2018 року було 

проведено акцію пам’яті біля встановленого у 1965 році обеліску на братській 

могилі мирних жителів, жертв фашистських розстрілів 23.08.1941.  
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Ведеться організаційна робота щодо можливості перепоховання останків 

невідомого радянського воїна з одиночної могили на військове кладовище. 

У 2018 році було продовжено роботу з формування місцевих елементів 

нематеріальної культурної спадщини. Визначені завдання в напрямку цієї роботи 

відповідно до основних положень Конвенції ЮНЕСКО про охорону нематеріальної 

культурної спадщини.  

Викладачами та учнями КПСМНЗ «ДХШ ім. І. Г. Першудчева Кам’янське» 

КМР ведеться робота щодо відродження унікального елементу нематеріальної 

культурної спадщини – Миколаївського розпису.  

Продовжено роботу спільно з КВНЗ «Кам’янський музичний коледж» 

Дніпропетровської обласної ради щодо популяризації елементу нематеріальної 

культурної спадщини ЮНЕСКО «Козацькі пісні Дніпропетровщини». У тісній 

співпраці з етногуртом «Співаночки» Кам’янського музичного коледжу успішно 

працює дитячий фольклорний колектив «Щебетушки» лівобережної школи 

мистецтв. 

На базі КВНЗ «Кам’янський музичний коледж» Дніпропетровської обласної 

ради пройшла 1-а обласна культурно-освітня конференція «Збережемо спадщину 

разом», у якій взяли участь представники освіти і культури міста. З доповіддю 

виступила директор музею історії міста Наталія Буланова. 

Начальник відділу культури Наталія Ілларіошина взяла участь  

в  міжнародній конференції «Культурна спадщина у 21-му столітті: збереження, 

використання, популяризація» (м.Вінниця) та у семінарі TAIEX на тему «Вивчення 

законодавства ЄС, національних законодавчих актів та найкращих практик розвитку 

та підтримки культурних та креативних індустрій» (м. Київ). 

Директор музею історії міста, кандидат історичних наук   Буланова Н.М. була 

доповідачем на науково-практичній конференції в смт. Апостолово з доповіддю 

«Збереження нематеріальної культурної спадщини Базавлуцької Січі». 

Робота з творчими спілками 

Налагоджена робота та тісна співпраця з членами національних Спілок 

художників, письменників України. Плідну роботу в цьому напрямку проводить 

музей історії міста, академічний музично-драматичний театр ім.Лесі Українки, 

центральний парк культури та відпочинку, які активізували роботу в проведенні 

виставок як професійних художників, так і аматорів. Заклади культури міста 

співпрацюють з членами Спілки письменників України: М.Дружко, С.Злючим, 

Маріанною Кияновською (м. Львів), Ганною Осадко та Любов’ю Буряк 

(м.Тернопіль).   

У Міжнародний день поезії пройшла музично-поетична феєрія,  

в якій взяли участь місцеві поети-члени Спілки письменників України – Ігор Фень, 

Ганна Купрій, Анна Бандико-Ясна, Анна Марініч, барди Сергій Шаповалов, 

Олександр Какурін. 

З нагоди відзначення Дня художника відбулося відкриття першої виставки робіт 

сучасних художників та  фотомайстрів нашого міста творчого об'єднання 

«Альтернатива», що розмістилася в приміщенні адміністративного корпусу міського 

парку культури та відпочинку, з успіхом пройшло експонування персональної 

виставки місцевої художниці Ганни Мішиної. Жвавий інтерес у відвідувачів 

викликала виставка «Невтілені проекти», на якій були представлені колективні й 
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індивідуальні роботи відомих архітекторів, архітектурних династій Масько, 

Бєлобородових, Саламацьких, Гаджикиримових, митців Чегорки, Хачатряна, 

Лаушкіна, Осипова, Бабича та інших.  

Відділом залучаються митці до участі в міських заходах.  

Друковані видання 

У 2018 році за кошти  міського бюджету вийшло з друку  250 примірників 

меморіального видання «Книга пам’яті полеглих кам’янчан у 2014–2017 роках». 

 В рамках фестивалю сучасної української поезії «Материк» видано у 

Видавничому домі «Андрій» перший  альманах сучасної української поезії 

«Материк». 

  За кошти депутатів Кам’янської міської ради вийшло з друку науково-

популярне видання «Берег життя. Нарис з історії Карнаухівки» (автор –кандидат 

історичних наук Н. Буланова).  

Видано книгу для дітей місцевого письменника Олега Майбороди «А ти знаєш, 

що я знаю». Дитяча збірка побачила світ завдяки фінансовій підтримці депутатів 

міської ради О. Залевського та І. Максимовича.  

Робота відділу в туристичній галузі 

Повноваження із забезпечення державної політики у сфері туризму  

у місті  покладено на департамент економічного розвитку міської ради відповідно до 

затвердженої структури виконавчих органів Кам’янської міської ради та розподілу 

обов’язків між структурними підрозділами.  

Для розвитку туристичного потенціалу міста організовано зустріч литовської 

делегації з представниками громадськості Литовської Республіки та литовської ТВ-

компанії «Медіа-3» на чолі з відомим литовським істориком Альфредасом 

Бумблаускасом. Для учасників національної експедиції було організовано 

відвідування Орільського заповідника, Середньодніпровської ГЕС, дитячого 

екологічного центру, родини представників литовської національної меншини  

Альбертаса та Генрієтти Роже, проведено екскурсію по історичній частині міста 

(Верхній колонії) з відвідуванням костьолу Святого Миколая та народного музею 

Дніпровського металургійного комбінату.  

На офіційному сайті ЦМБ ім.Т.Г.Шевченка розміщені та постійно оновлюються 

рубрики, в яких розміщена інформація для мешканців та гостей міста, в розрізі 

знайомства з  Кам'янським та рідним краєм: «Все про Кам'янське»; «Кам'янське: 

відеоархів»; Мікротопоніміка «Кам’янське –Дніпродзержинськ: історичний ракурс».  

В межах заходів святкування Дня міста вперше в Кам’янському відбулась 

театралізована екскурсія «Де починалося місто…». Завдяки спільній роботі 

науковців КЗ «Музей історії міста Кам’янське» КМР та яскравій грі акторів          КЗ 

«Академічний музично-драматичний театр  ім. Лесі Українки м.Кам’янського» КМР 

вдалося втілити в життя образи найвідоміших історичних діячів нашого міста кінця 

ХІХ – початку ХХ століття,  коли Кам’янське поступово набувало рис міського 

устрою.  

Членом міського краєзнавчого товариства «Кам’янське-Дніпродзержинськ», 

краєзнавцем Дмитром Кубановим ведеться робота на сторінках власного блогу 

BONUM URBIS з популяризації культурно-історичних надбань міста. 

           

   



82 
 

Робота у сфері міжнаціональних та міжконфесійних відносин 

 Відділ культури департаменту з гуманітарних питань міської ради проводить 

постійну роботу у сфері міжнаціональних та міжконфесійних відносин у тісній 

співпраці з відділом інформаційної діяльності та взаємодії з громадськістю міської 

ради, який відповідно до розподілу обов’язків між структурними підрозділами 

міської ради безпосередньо веде цей напрямок  роботи. Відповідно до регіонального 

плану заходів щодо реалізації Стратегії та інтеграції в українське суспільство 

ромської національної меншини на період до 2020 року забезпечено співробітництво 

із структурними підрозділами міської ради з питань задоволення етнонаціональних 

потреб осіб, які належать до ромської національності, спрямованих на збереження їх 

етнічної самобутності. 

В закладах культури відбуваються заходи з ознайомлення мешканців міста з 

культурою національних меншин. В бібліотеках централізованої бібліотечної 

системи організовано та діють книжкові виставки «Ми такі різні», «Мова моєї 

матері», виставки відео «Вони знайшли тут рідний дім», проводяться електронні 

презентації тощо. 

Втілюються в життя спільні проекти з литовською діаспорою. Проведено 

фестиваль українсько-литовської музики,  організовано зустріч в місті литовської 

делегації з представниками громадськості Литовської республіки та литовської ТВ-

компанії «Медіа-3» на чолі з відомим литовським істориком Альфредасом 

Бумблаускасом та  зустріч з Почесним консулом Литовської Республіки в Україні  

Віталієм Півняком. Для постановки вистави «Украдене щастя» великого 

українського митця Івана Франка в КЗ «Академічний музично-драматичний театр м. 

Лесі Українки м.Кам’янського» КМР було запрошено литовського режисера Лінаса 

Зайкаускаса.  

Відділ культури співпрацює з релігійними конфесіями міста. Вперше на майдані 

Петра Калнишевського пройшда концертно-розважальні програма «Різдвяний 

марафон» за участю релігійних творчих колективів.  

У січні 2018 року на запрошення католицької асоціації Люблінського CIVITAS 

CHRISTIANA духовний хор CANTICUM NOVUM (кер. А.Роже, Г.Роже)  з м. 

Кам’янського  взяв участь у циклі різдвяних концертів у містах Жешув  та 

Перемишль (Польща.)  

В квітні 2018 року на Соборній площі відбувся концерт, присвячений дню 

Жінок-Мироносиць. У святковій програмі взяли участь учні недільної школи Свято-

Миколаївського кафедрального собору, музичної школа №5, музичної школа №6, 

представники Федерації Соціальних танців (Ганна Павленко, Дарина Ширяєва) і 

учасники «молодіжки». Діти організували для гостей чудову концертну програму. 

Один з принципів даного заходу - свобода творчості. Тому кожен виконав те, що 

було ближче до серця і, звичайно, це не могло не знайти відгуку в серцях слухачів. 

Колективи та виконавці музичних шкіл знову повантажили нас в прекрасний світ 

класичної музики. 

На базі Римсько-Католицької парафії костелу св. Миколая було проведено низку 

заходів, у тому числі святковий концерт  «Ave Мамо», присвячений Міжнародному 

дню матері за участю оперного співака, заслуженого діяча культури і мистецтв 

України Миколи Сікори. 
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У другий день святкування Хануки в КЗ «Академічний музично-драматичний 

театр ім. Лесі Українки» пройшло святкування відкриття синагоги і 10-річчя 

благодійного центру «Бейт Барух». На сцені громаду привітали головний рабин 

Кам'янського Леві Стамблер, рабин Дніпра і Дніпропетровської області Шмуель 

Камінецький, гості. Свято продовжилося концертом та феєрверками. 

Пріоритетні  напрями роботи  відділу культури у 2019 році 

-  інтегроване поєднання різних напрямів діяльності закладів культури міста; 

-  збереження культурної спадщини; 

- розширення культурного простору міста та доступу громади до культурних 

надбань; 

-  просування культурних можливостей міста в Україні та за її межами; 

- розвиток мережі та зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури 

міста; 

-   забезпечення доступності послуг з початкової мистецької освіти; 

- забезпечення умов для суспільної та культурної самореалізації талановитої 

особистості; 

 -  впровадження та підтримка корисних практик культурних обмінів, реалізація 

нових проектів; 

- проведення фестивалів, конкурсів, різних тематичних заходів з метою 

збереження традицій українського народу, розвитку культур національних меншин, 

підтримки творчих колективів міста. 

 

4.2. Реалізація галузевих програм 

 

Місяць Питання Відповідальний Примітка 

протягом 

року 

Програма розвитку культури у 

м.Кам’янське  на 2016 – 2020 

роки (зі змінами) 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

 

 

протягом 

року 

Програма розвитку 

комунального підприємства 

«Центральний парк культури та 

відпочинку» на 2015–2020 роки» 

Ілларіошина Н.А. 

Самохвалова А.В. 

 

 

 

протягом 

року 

Програма розвитку 

комунального підприємства 

«Лівобережний парк» на 2015–

220 роки 

Ілларіошина Н.А. 

Галкін О.В. 

 

 

 

протягом 

року 

Програма фінансування 

культурно-мистецьких та 

культурологічних заходів у місті 

Кам’янське на 2019 рік 

Ілларіошина Н.А. 
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4.3. Інструктивно-методичні наради для керівників закладів культури 

 

Місяць Питання Відповідальний 
Категорія 

присутніх 

січень  
Про підсумки діяльності 

закладів культури за 2018 рік 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

 

керівники закладів 

культури 

лютий 

Про реалізацію змін  

у роботі мистецьких шкіл 

відповідно до нового 

Положення про мистецьку 

школу 

Ілларіошина Н.А 

Вовчек І.М,. 

Горбань Т.Ю.  

Великодна І.В. 

 

керівники шкіл 

мистецтв 

лютий 

Про завдання галузі на 2019 

рік та пріоритетні напрямки 

роботи закладів культури  

у 2019 році 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

 

керівники 

закладів культури 

березень 

Про роботу комунального 

закладу «Музей історії 

міста» Кам'янської міської 

ради 

Ілларіошина Н.А. 

Буланова Н.М. 

 

Наукові 

працівники Музею 

історії міста та 

керівники музеїв 

на громадських 

засадах 

квітень  

Про роботу комунального 

закладу «Централізована 

бібліотечна система» 

Кам’янської міської ради  

з основних напрямків 

діяльності та ведення 

діловодства і кадрової 

роботи  

Ілларіошина Н.А. 

Денисюк Л.А. 

 

Працівники 

бібліотек КЗ 

«Централізована 

бібліотечна 

система» 

Кам’янської 

міської ради 

червень 

Про підсумки 2018–2019 

навчального року у школах 

мистецтв 

Ілларіошина Н.А 

Вовчек І.М,. 

Горбань Т.Ю.  

керівники шкіл 

мистецтв  

липень 

Про результати проведення 

рейтингової акції серед 

міських бібліотечних 

закладів «Бібліотека. 

Інформація. Інновація»  

Ілларіошина Н.А. 

Дриганюк Т.О. 

 

Працівники 

бібліотек КЗ 

«Централізована 

бібліотечна 

система»  

вересень 

Про стан збереження 

об’єктів культурної 

спадщини міста 

Ілларіошина Н.А. 

Крутікова К.О. 

Балансоутримувачі 

пам’яток 

жовтень 

Педагогічні читання для 

викладачів шкіл мистецтв 

Кам’янського регіону з 

основних спеціалізацій 

музичної освіти 

Ілларіошина Н.А 

Вовчек І.М,. 

Горбань Т.Ю.  

Великодна І.В. 

керівники шкіл 

мистецтв 
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листопад 

Про підготовку галузевих 

програм та пропозицій до  

проекту бюджету галузі на 

2019 рік 

Ілларіошина Н.А. 

керівники закладів 

культури міста 

керівники 

закладів культури 

 

 4.4. Охорона, збереження та популяризація культурної спадщини 

 

Місяць Питання Відповідальний Примітка 

Протягом 

року 

Обстеження та складання актів 

технічного стану пам’яток 

культурної спадщини 

Ілларіошина Н.А. 

Крутікова К.О. 

 

ІІ квартал 

Організація проведення 

інвентаризації  пам’яток історії, 

археології, монументального 

мистецтва, архітектури та 

містобудування  

Ілларіошина Н.А. 

Крутікова К.О. 

 

квітень - 

травень 

Формування реєстру пам’яток 

культурної спадщини  

м. Кам’янського 

Вовчек І.М. 

Крутікова К.О. 

 

ІІ півріччя 

Проведення заходів щодо  

паспортизації та виготовлення 

облікової документації на 

існуючі та щойно виявлені 

об’єкти    культурної спадщини   

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Крутікова К.О. 

 

Протягом 

року 

Укладання охоронних договорів  

на пам’ятки культурної 

спадщини  (в разі закінчення 

терміну дії) 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Крутікова К.О. 

 

Протягом 

року 

Організація заходів з 

популяризації пам’яток 

культурної спадщини 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Крутікова К.О. 

 

Протягом 

року 

Організаційні заходи щодо 

перепоховання останків 

невідомого воїна 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Крутікова К.О. 

 

Протягом 

року 

Розміщення пам'ятних дошок 

з QR-кодами на історичних 

будівлях міста Кам’янського   

у зв’язку з впровадженням 

проекту «Інформаційно-

туристичний центр «Каміон»  

Ілларіошина Н.А. 

Крутікова К.О. 

 

 

 

 

 

4.5. Культурно-мистецькі та культурологічні заходи 

Місяць Питання Відповідальний Примітка 

січень 

Цикл заходів до новорічних та 

різдвяних свят «Збираймо друзів на 

свята» 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О.  
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січень Заходи до Дня Соборності України 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

 

лютий 
Заходи до Дня Героїв Небесної 

Сотні 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

Крутікова К.О. 

 

лютий 

Фестиваль української пісні  

до Міжнародного дня рідної мови 

«Вінок України» 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

 

 

лютий 

Заходи до Дня вшанування 

учасників бойових дій на території 

інших держав 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

 

березень Заходи до Міжнародного дня театру 
Ілларіошина Н.А. 

Крутікова К.О. 

 

березень 
Заходи до Міжнародного Жіночого 

Дня 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

 

березень 
Літературно-мистецькі заходи 

«Шана Кобзареві» 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

 

березень Тиждень дитячого читання 
Ілларіошина Н.А. 

Дриганюк Т.О. 

 

березень 

Десятий обласний дитячо-юнацький 

конкурс виконавської майстерності 

«Музичний калейдоскоп» 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Великодна І.В. 

 

березень 
Конкурс виконавської майстерності 

«Казковий рояль» (фортепіано) 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Великодна І.В. 

 

березень 

Конкурс виконавської майстерності  

«Зоряні сурми» (духові та ударні 

інструменти) 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Великодна І.В. 

 

березень  

Конкурс виконавської майстерності  

«Музичні візерунки» (народні 

інструменти) 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Великодна І.В. 

 

квітень 
Конкурс виконавської майстерності   

«Співоча весна» (хорові колективи)  

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Великодна І.В. 

 

квітень 
Заходи до річниці Чернобильської 

трагедії 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

 

квітень 

Урочисті заходи щодо святкування 

50-річчя від дня заснування КНЗК 

«Школа мистецтв» 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

 

 

травень 
Заходи до Дня пам’яті та 

примирення 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 
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Дриганюк Т.О. 

травень Заходи до Дня матері 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

 

травень Заходи з нагоди Дня Європи 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

 

травень Заходи до Міжнародного дня музеїв 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

 

травень Міжнародна акція «Ніч музеїв» 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Крутікова К.О. 

 

травень 
Відкриття літнього сезону  

у парках міста 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

 

травень 
Театральний фестиваль «Класика 

сьогодні» 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

 

березень- 

червень 

Всеукраїнський  Інтернет-конкурс 

дитячого малюнку «Моя 

Батьківщина – сильна Україна» 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

 

червень Мистецький пленер 
Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

 

червень 
Заходи з нагоди Дня Конституції 

України 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

 

червень Закриття театрального сезону Ілларіошина Н.А.  

серпень 

Заходи з нагоди Дня незалежності 

України та Дня Державного 

Прапора України 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

 

серпень 
Міський фестиваль вуличної їжі 

«Смаколик-fest» 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

 

вересень 
Заходи з нагоди Дня українського 

кіно 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

 

вересень 
Заходи з нагоди святкування Дня 

міста Кам’янське  

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О 

 

вересень 
Заходи з нагоди Всеукраїнського 

дня бібліотек 

Ілларіошина Н.А. 

Дриганюк Т.О. 

 

вересень 
Фестиваль сучасної української 

поезії «Материк» 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 
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жовтень 
Заходи з нагоди Міжнародного дня 

музики 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

 

жовтень Заходи з нагоди Дня художника 
Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

 

жовтень Відкриття 40-го театрального сезону Ілларіошина Н.А.  

жовтень 

Заходи до Дня визволення міста та 

України від фашистських 

загарбників 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

Крутікова К.О. 

 

жовтень Заходи до Дня захисника України 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

Крутікова К.О. 

 

листопад 

Заходи з нагоди Всеукраїнського 

дня працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

Крутікова К.О. 

 

листопад 
Вручення премії в галузі культури 

«Кам’янське мистецьке перевесло» 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

 

листопад 
Заходи до Дня української 

писемності та мови 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

 

листопад 

Тематичні заходи «Україна 

пам’ятає» до Дня пам’яті жертв 

голодоморів та політичних репресій 

в Україні 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

 

листопад Заходи до Дня Гідності та Свободи 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

 

грудень 
Акція «Святий Миколай зустрічає 

гостей» 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

 

грудень 

Театралізоване свято з нагоди 

відкриття головної новорічної 

ялинки міста 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

 

протягом 

року 

Участь учнів початкових 

спеціалізованих мистецьких 

навчальних закладів та творчих 

колективів міста в конкурсах, 

фестивалях різного рівня 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

 

протягом 

року 

Заходи щодо сприяння діяльності 

національно-культурних товариств 

та розвитку етнічних груп 

Ілларіошина Н.А. 

Вовчек І.М. 

Дриганюк Т.О. 

Крутікова К.О. 
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V. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ СПОРТУ ТА МОЛОДІ 

ДЕПАРТАМЕНТУ З ГУМНІТАРНИХ ПИТАНЬ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

5.1. Аналіз розвитку фізичної культури та спорту у 2018 році. Пріоритетні 

напрями роботи у 2019 році 

 

  Реалізація державної політики щодо залучення широких верств населення до 

занять фізичною культурою і спортом, популяризації здорового способу життя в 

місті здійснюється у взаємодії відповідних структурних підрозділів міської та 

адміністрації районів міста, фізкультурно-спортивних товариств, дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, спортивних клубів та комунальних підприємств, колективів 

фізичної культури навчальних закладів, підприємств, установ, організацій міста на 

виконання Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Цільової комплексної 

програми розвитку фізичної культури і спорту, рішень міської ради та її виконавчого 

комітету, розпоряджень голови обласної державної адміністрації.  

  З метою розвитку фізкультурно-спортивного руху в місті з урахуванням змін в 

усіх сферах суспільного життя, забезпечення умов для задоволення потреб кожного 

громадянина міста у підвищенні рівня здоров’я, фізичного та духовного розвитку, 

підготовки спортсменів міста до участі в Олімпійських іграх, інших міжнародних 

змаганнях, рішенням Кам’янської міської ради від 16.12.2016 №600-12/VII«Про 

затвердження Цільової соціальної комплексної програми розвитку фізичної 

культури і спорту в місті Кам’янське на 2017–2021 роки» затверджено перелік 

заходів і завдань програми розвитку фізичної культури і спорту в місті. 

   Протягом 2018 року в місті проведено плідну роботу, направлену на 

вирішення питань фізичного вдосконалення, зміцнення здоров’я, пропаганди 

здорового способу життя, збереження спортивних традицій міста. 

Мережа спортивних закладів міста складається з 7-и дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл, 1-ї дитячо-юнацької футбольної школи, коледжу фізичного 

виховання, 3-х спортивних клубів, 3-х стадіонів, 4-х плавальних басейнів, 59 

любительських об’єднань, 97 спортивних залів, 133 приміщень для фізкультурно-

оздоровчих занять, 153 площинних спортивних споруд (майданчики з тренажерним 

обладнанням, тенісні корти, футбольні поля та інші майданчики), 1-ї веслувально-

спортивної, 1-ї  водноспортивної бази, міського центру фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх», міського центру фізичної культури і спорту «Інваспорт». 

Кількість    тих,     що   займаються  у   спортивних   секціях складає 8438 осіб, 

фізкультурно-оздоровчою роботою охоплено 50 935 чоловік.  

В місті функціонують 54 заклади дошкільної освіти, в яких виховуються 8 214 

дітей, з яких майже 95 відсотків відвідують заняття з фізичної культури, роботу з 

фізичного виховання в них проводять 57 інструкторів з фізичної культури. Всіма 

видами фізкультурно-оздоровчої роботи охоплено 2 102  дитини.  

Для занять фізичною культурою в установах дошкільної освіти створені 

належні умови: проведено поточні ремонти у спортивних залах ЗДО№37 та №44, 

працюють басейни в комунальному дитячому дошкільному закладі №7 «Пролісок», 



90 
 

дошкільному навчальному закладі – центрі розвитку дитини №31 «Барвінок», 

спеціальному дошкільному навчальному закладі – центрі розвитку дитини №32 

«Дельфін», №44 «Лелека». 

У дошкільних закладах міста тижневий обсяг рухової активності вихованців 

складається з трьох уроків фізкультури, рухливих ігор, прогулянок, ранкової 

зарядки, гімнастики пробудження, в закладах, де є басейни, додатково проводяться 

заняття з плавання. Для активізації рухового режиму педагоги дошкільних установ 

використовують емоційно насичені засоби: гімнастика, пробудження під класичну 

музику, ритмопластика та заняття з хореографії, фізкультурні розваги тощо. Багато 

уваги приділяється профілактиці простудних захворювань, порушень постави. В ЗДО 

міста склалась система проведення спортивно-оздоровчих, спортивно-розважальних 

заходів, що і дозволяє виконувати належний руховий обсяг, забезпечує придбання 

необхідних рухливих навичок. Щоденний обсяг рухової активності дітей молодшого 

дошкільного віку становить 3,5–4 години, старшого дошкільного віку 4,5–5 годин.              

            У 43 закладах загальної середньої освіти виховується 23 140 дітей. Роботу з 

фізичного виховання проводять 125 фахівців. Школи мають спортивні зали, 

обладнані спортивні майданчики,2 плавальні басейни. В усіх навчальних закладах 

ведуться рухливі перерви, рухливі години в групах продовженого дня, на уроках 

проводяться фізкультурні хвилинки. З метою популяризації здорового способу 

життя, збільшення рівня рухової активності введено третій урок фізичної культури у 

1-11 класах закладів середньої загальної освіти міста.  

У місті працюють 4 професійно-технічних навчальних заклади, в яких 

проводять роботу 12 працівників фізичної культури та  2 тренери-методисти. 

Кількість учнів ПТНЗ міста у 2018 році складає 1767 осіб, з яких заняття з фізичної 

культури в основних, підготовчих та спеціальних медичних групах відвідують 1731 

особа, що складає 98% від загальної кількості учнів, всіма видами фізкультурно-

оздоровчої роботи охоплено 622 особи, що становить 35,2% від загальної кількості 

учнів.              

  В усіх професійно-технічних навчальних закладах працюють спортивні секції 

з таких видів спорту, як: волейбол, баскетбол, футбол, настільний  теніс, гирьовий 

спорт, загально-фізичної підготовки. Протягом 2017/2018 навчального року було 

проведено спартакіаду серед професійно-технічних навчальних закладів міста з 8 

видів спорту. Перше місце посіла команда Кам’янського вищого професійного 

училища.  

            Спортивно-масову та оздоровчу роботу в 10 вищих навчальних закладах І-ІV 

рівня акредитації проводять 59 працівників з фізичного виховання, які мають вищу 

освіту. Кількість студентів закладів вищої освіти становить 6 023 особи, заняття з 

фізичної культури на тиждень відвідує  3 307 осіб, що становить 55%  та всіма 

видами фізкультурно-оздоровчої роботи охоплено 1718 осіб, що становить 28,5% від 

загальної кількості студентів.  

           У 2017/2018 навчальному році проведено спартакіаду серед ВНЗ І-ІІ р.а. з 12 

видів спорту. Перше місце посіли дві команди: команда Кам’янського коледжу 

фізичного виховання та Придніпровського державного металургійного коледжу.  

          Протягом 2018 року у вищих та професійно-технічних навчальних закладах 

міста проведено різноманітні спортивно-масові заходи, зокрема: змагання з видів 

спорту, універсіади, спортивно-туристичні змагання «Тиждень здоров’я», 
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легкоатлетичні пробіги, спортивні свята до Дня захисника Вітчизни, Дня Перемоги, 

Дня фізичної культури і спорту, Дня Збройних сил України, туристичні походи. З 

метою пропаганди здорового способу життя, залучення студентської молоді до 

регулярних занять фізичною культурою та спортом проведено легкоатлетичні 

естафети, присвячені 75-й річниці визволення міста та області від фашистських 

загарбників, за участю студентської молоді вищих навчальних закладів І-ІІ рівня 

акредитації. У естафетах взяло участь близько 180 осіб. 

Фізкультурно-оздоровча діяльність серед підприємств та установ міста у 2018 

році здійснювалася фізкультурно-спортивним товариством «Україна».  

         За підсумками роботи міської організації всіма видами фізкультурно-оздоровчої 

роботи охоплено 4360 осіб, що складає 17,4% від загальної кількості осіб (25 000), 

що працюють (навчаються) на підприємствах, в установах, організаціях, спортивних 

закладах. Спортивну роботу проводять 21 тренер-викладач зі спорту та 14 

інструкторів фізичної культури.             

          Щорічно на засіданні ради товариства затверджується план роботи, 

організаційно-практичні заходи щодо виконання Цільової комплексної програми 

розвитку фізичної культури і спорту та календарний план спортивних змагань. 

Контроль за виконанням організаційно-практичних заходів щодо реалізації 

Програми здійснюється заслуховуванням інструкторів з фізичної культури на 

засіданні ради товариства.  

 Фізкультурним організаціям та колективам фізкультури надається методична 

допомога щодо організації та проведення фізкультурно-масових заходів та з питання 

проведення оздоровчої роботи в літній період. 

 Разом з головами профспілкових комітетів первинних організацій ведеться 

постійна робота щодо включення в плани соціально-економічного розвитку 

підприємств і організацій різних форм власності питань розвитку фізичної культури 

та оздоровлення працівників засобами фізичної культури. Розіслано листи-

рекомендації до організацій та підприємств міста: АТ «ДНІПРОАЗОТ», ПАТ 

«ЄВРАЗЮЖКОКС», ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат», МП 

«Дніпродзержинський сталеливарний завод», КВП КМР «Міськводоканал». На 

зазначених підприємствах проводяться змагання з видів спорту.  

 У 2018 році міською організацією ФСТ «Україна» проведено 15 змагань  з 

видів спорту: турнір з шахів (5 команд, 10 учасників), турнір з доміно                         

(6 команд, 12 учасників), турнір з міні - футболу (5 команд, 50 учасників),  турнір з 

настільного тенісу (7 команд, 21 учасник), турнір з шашок (6 команд, 18 учасників), 

змагання з пляжного волейболу (5 команд, 40 учасників), змагання з шахів (5 команд, 

15 учасників). Також організовано проведення спартакіади «Здоров’я», в рамках якої 

проведено змагання з: волейболу, міні-футболу, баскетболу, шашок, шахів, 

настільного тенісу та доміно. Охоплено близько 420 осіб.  

            Колективи ПАТ «ДНІПРОАЗОТ», ПАТ «Дніпровський металургійний 

комбінат», ДП ДХЗ «Схід ГЗК», ПрАТ «Євраз Южлійкокс», ПАТ «Євраз 

коксохімічний завод» є найкращими з організації фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної роботи. 

В місті функціонує міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для 

всіх». Відповідно до затвердженого плану роботи та календарного плану спортивно-

масових змагань у 2018 році міським центром «Спорт для всіх» організовано та 
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забезпечено проведення 142 заходів, залучено 24 564  учасники із числа мешканців 

міста. Серед основних спортивно-масових заходів, проведених центром, «Ігри 

чемпіонів» за участю учнів 5–6 класів середніх загальноосвітніх шкіл міста, 

спортивне свято «Козацькому роду нема переводу», змагання із стрітболу під гаслом 

«Здоровим бути МОДНО!», сімейно-спортивне свято «Тато, мама, я – спортивна 

сім’я», спортивно-масовий захід «Веселі старти», «Спорт для всіх – здоров’я нації» 

серед учнів 3-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Організовано та 

проведено змагання з міні-футболу, шашок та шахів,  змагання з настільного тенісу 

«Рух – енергія, здоров’я та краса» серед дітей міста, змагання зі стрітболу серед 

аматорських команд міста. 

З метою розвитку фізичної культури населення, популяризації здорового 

способу життя, залучення широких верств населення до занять фізичною культурою 

та спортом, створення умов для занять фізичною культурою і спортом в місцях 

масового відпочинку в місті організовано та проведено спортивно-масові заходи, а 

саме: «Яскравий рух!», «Легкоатлетичний пробіг пам’яті К.Р. Патер -Розумовського, 

«Велодень-2018», «Богатирські ігри», «Байк-фест», «Фестиваль здорового способу 

життя», «Фестиваль технічних видів спорту Гран - Прі Кам´янське», «Спортивно-

патріотичний фест», «Велодень-2018» (закриття сезону) та інші. Організовано 

розважальні програми для мешканців міста. Загалом у спортивно-масових заходах 

взяло участь 40 500 осіб. 

З метою підвищення рухової активності, збереження та зміцнення здоров’я 

дітей та навчання дітей плаванню на базі басейну «МіКомп» на безкоштовній основі 

протягом березня-травня 2018 року міським центром «Спорт для всіх» організовано 

та проведено  спортивно-масовий захід «Школа плавання», в якому взяло участь 2 

806 учнів четвертих класів навчально-виховних закладів міста.   

          Центром постійно проводиться спортивно-оздоровча робота за місцем 

мешкання, у гуртожитках та центрі психологічної реабілітації дітей, а також 

просвітницька робота серед дітей освітніх закладів міста. Проведення спортивно-

масових заходів міського центру «Спорт для всіх»  постійно висвітлюється в засобах 

масової інформації. 

          З 2009 року в місті працює спеціалізований заклад «Міський центр фізичної 

культури і спорту «Інваспорт», основна діяльність якого спрямована на розвиток і  

популяризацію  інвалідного  спорту в місті, підвищення  ролі  фізичної  культури  та  

спорту  в  реабілітації, зміцненні здоров’я, формуванні  здорового  способу  життя  

інвалідів, а  також на інтеграцію  інвалідів у світ    здорових  людей; організацію  та  

проведення  серед  інвалідів  різного  віку  навчально-тренувальних  занять, 

спортивних змагань, а також забезпечення  участі  збірних  команд спортсменів-

інвалідів  міста  в  чемпіонатах  області з видів  спорту. 

Станом на 31.12.2018 в  центрі  працює  5 фахівців  зі  спорту.  Відкриті 

спортивні секції шашок–шахів (42 особи), пауерліфтингу (17 осіб), легкої атлетики 

(20 осіб), айкідо (15 осіб), настільного тенісу (17 осіб), плавання      (10 осіб). На 

обліку КЗ «Інваспорт»  знаходяться 239 спортсменів-інвалідів,       з них займаються 

в секціях 141 чоловік. Для проведення фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної 

роботи серед інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями на пільгових 

умовах використовуються спортивні бази клубу ГО «Кімусубі» (айкідо); 

Кам’янського професійного училища (настільний теніс); СК «Промінь» (шашки, 
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шахи); СК «Тандем» (пауерліфтинг); НВК «Гармонія» (легка атлетика). У 2018 році 

забезпечено відвідування особами  з обмеженими фізичними можливостями 

плавального басейну за рахунок коштів міського бюджету.  

В 2018 році проведено 59  міських змагання з айкідо, легкої атлетики, 

пауерліфтингу, плавання, шашок, шахів, настільного тенісу, міні-футболу, айкідо 

залучено 1203 особи з обмеженими фізичними можливостями, 9 спортивно-масових 

заходів з гри в дартс, новус, шашки, шахи, доміно, до яких залучено 150 осіб з 

обмеженими фізичними можливостями.  

Основною формою функціонування та вияву спорту є спортивні змагання, а 

фізичне виховання є головним напрямом впровадження фізичної культури і 

становить органічну частину загального виховання, покликану забезпечувати 

розвиток фізичних, морально-вольових, розумових здібностей та професійно-

прикладних навичок людини. В місті Кам’янське культивується 43 види спорту, 

протягом 2018 року проведено 320 спортивних змагань різних рівнів. З них найбільш 

яскраві: Чемпіонат міста з шашок-100, відкритий міський турнір з боксу пам’яті МС 

СРСР    Кургузова В.П., спортивно-масовий захід «Яскравий рух», відкрита першість 

міста з художньої гімнастики «Сніжинка - 2018», відкритий міський кубковий турнір 

з волейболу «Маю честь запросити», щорічний турнір з шахів «Снігова Королева – 

2018. Фінал», спортивно-масовий захід «Краса та грація у художній гімнастиці», 

спортивно-масовий захід «Ігри чемпіонів», спортивно-масовий захід «Сильні духом 

та тілом. Змагання з тхеквондо», чемпіонат міста з важкої атлетики серед молоді; 

відкритий чемпіонат міста з тхеквондо ВТ; чемпіонат міста зі спортивної акробатики 

серед юнаків; чемпіонат міста зі спортивного водного туризму; чемпіонат міста 

серед вікових груп зі стрибків на батуті (стрибки на акробатичній доріжці); 

відкритий кубок міста з кіокушин-карате; чемпіонат міста з плавання; чемпіонат 

міста з футболу 2018р. між командами виробничих підприємств та аматорськими 

колективами, спортивно-масовий захід «Легкоатлетичний пробіг пам’яті К.Р.Патер-

Розумовського», спортивно-масовий захід «Велодень 2018», спортивно-масовий 

захід «Богатирські ігри», змагання з міні-футболу серед аматорських команд міста, 

змагання з пляжного футболу, присвячені Дню Незалежності України, змагання з 

шашок серед мешканців міста, змагання «Веселі старти» серед дітей міста, турнір з 

волейболу, присвячений Дню фізичної культури та спорту, фестиваль спортивного 

танцю, присвячений Дню фізичної культури та спорту, міські змагання з шашок, 

присвячені Дню людей похилого віку, чемпіонат міста з важкої атлетики серед 

спортсменів до 13 років, чемпіонат міста з плавання, чемпіонат міста – 2018 з 

футболу між командами виробничих підприємств та аматорських колективів, 

чемпіонат області з велосипедного спорту, чемпіонат міста з тхеквондо ВТ серед всіх 

вікових категорій, Кубок КЗ «СК «Прометей» з черлідингу, змагання з легкої 

атлетики серед дітей з інвалідністю та ін.  

Спортсменами та командами спортсменів міста звітного періоду взято участь у 

352 змаганнях обласного, національного та міжнародного рівнів, отримано 1118 

золотих, 1125 срібних та 1012 бронзових медалей. 

З нагоди відзначення в місті Дня фізичної культури і спорту проведено 

урочисту зустріч міського голови з кращими представниками  спортивної громади 

міста за участю спортсменів міста, тренерів, викладачів, керівників спортивних 

закладів та міських спортивних федерацій. У день професійного свята почесними 
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грамотами Дніпропетровської обласної ради, відзнаками, подяками міського голови, 

почесними грамотами виконавчого комітету міської ради, подяками управління 

молоді та спорту облдержадміністрації нагороджено 90 осіб з числа кращих 

спортсменів, тренерів, керівників спортивних федерацій і спортивних закладів міста. 

Крім того, за сумлінну працю, високий рівень педагогічної майстерності, підготовку 

спортсменів високого рівня та з нагоди Дня фізичної культури і спорту Нагрудним 

знаком «Відзнака міського голови» нагороджено МОСЬПАНА Василя Григоровича, 

тренера-викладача відділення дзюдо комунального закладу «Дитячо-юнацька 

спортивна школа №4» Кам’янської міської ради, СВІЖЕВСЬКОГО Євгена 

Петровича, тренера-викладача відділення тхеквондо ВТФ комунального закладу 

«Дитячо-юнацька спортивна школа №3» Кам’янської міської ради, ЗАЛОГІНУ 

Тетяну Володимирівну, президента громадської організації «Кам’янська федерація 

черлідингу груп підтримки спортивних команд». Також Грамотами департаменту та 

кубками нагороджено переможців міської спартакіади 2017-2018 навчального року 

серед професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ 

рівня акредитації та загальноосвітніх навчальних закладів; 3-и заклади загальної 

середньої освіти – переможці міського етапу спартакіади школярів у 2017-2018 

навчальному році. 

Протягом звітного періоду проведено роботу щодо присвоєння спортсменам 

міста спортивних розрядів з видів спорту: ІІ розряд – 215 особам,    ІІІ розряд – 94 

особам. 

Підготовку спортивного резерву неможливо уявити без спортивних шкіл, 

мережу яких в місті збережено. В 7 ДЮСШ міста в спортивних секціях з видів 

спорту займається 3 507 спортсменів. Фінансування дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл та дитячо-юнацької футбольної школи «Надія» здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету. Покращення матеріально-технічної бази ДЮСШ здійснюється за 

рахунок  міського бюджету та спонсорських коштів.  5 дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл підпорядковані департаменту з гуманітарних питань міської ради, безоплатно 

користуються спортивною базою навчально-виховних закладів міста та не 

здійснюють оплату за комунальні послуги.  

З метою створення належних умов для підготовки до змагань провідним та 

обдарованим спортсменам міста, які мають високі досягнення на змаганнях 

всеукраїнського та міжнародного рівнів, за рахунок коштів міського бюджету 

виплачується стипендія у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого чинним 

законодавством для працездатних осіб, яка на сьогодні складає 1921 грн. 

У 2018 році збільшено кількість спортсменів-стипендіатів в порівнянні з 2017 

роком з 35 до 45 осіб. 

Найталановитіші спортсмени міста Кам’янського: Городнюк Максим – чемпіон  

Чемпіонату України з боксу серед юніорів 2002-2003 р.н., срібний призер чемпіонату 

України з боксу серед молоді 2001-2002 р.н. (КЗ «ДЮСШ №1»), Кнут Максим – 

чемпіон Чемпіонату України з боксу серед юнаків 2004-2005 р.н., бронзовий призер 

чемпіонату України з боксу серед юніорів 2003-2004 р.н., бронзовий призер 

чемпіонату Європи серед юнаків 2004-05 р.р.н. (КЗ «ДЮСШ №1»), Гришакова 

Ельвіра – чемпіонка та срібна призерка Чемпіонату України з веслування на 

байдарках і каное серед юніорів 2000-2001р.н., срібний та брозовий призер Кубку 

України з веслування на байдарках і каное серед дорослих та юніорів (КЗ «ДЮСШ 
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№1»), Д’яченко Денис – чемпіон та срібний призер Чемпіонату України з веслування 

академічного серед юніорів, срібний призер командного Чемпіонату України серед 

юніорів (КЗ «ДЮСШ №1»), Гобов Євген – чемпіон Чемпіонату України з козацького 

двобою серед дорослих, чемпіон Чемпіонату Європи з козацького двобою серед 

дорослих, чемпіон кубку Європи з козацького двобою серед дорослих (КЗ «ДЮСШ 

№1»), Зінченко Владислав – чемпіон Чемпіонату України з козацького двобою серед 

молоді, чемпіон Чемпіонату Європи з козацького двобою серед молоді (КЗ «ДЮСШ 

№1»), Слюсар Павло – чемпіон Чемпіонату Європи з козацького двобою серед молоді, 

срібний призер Кубку Європи з козацького двобою серед молоді (КЗ «ДЮСШ №1»), 

Капустіна Валерія – срібна призерка Чемпіонату України з боксу серед жінок (КЗ 

«ДЮСШ №2»), Потапов Ерік – бронзовий призер Чемпіонату України з важкої 

атлетики  серед спортсменів до 17 років (КЗ «ДЮСШ №2»), Альохіна Ірина – срібна 

призерка Чемпіонату України з пауерліфтингу серед дівчат (КЗ «ДЮСШ №2»), 

Скалецька Ольга – бронзова призерка Чемпіонату України з пауерліфтингу серед 

юніорок (КЗ «ДЮСШ №2»), Руденко Родіон – срібний призер Чемпіонату України  з 

пауерліфтингу  серед юніорів (КЗ «ДЮСШ №2»), Попруга Віра – чемпіонка 

Чемпіонату світу з шашок серед юніорів (КЗ «ДЮСШ №2»), Агарков Даніїл - чемпіон 

Чемпіонату світу з шашок серед юніорів (КЗ «ДЮСШ №2»), Савінський Добриня – 

срібний призер Чемпіонату світу з шашок серед кадетів (КЗ «ДЮСШ №2»), Шнейдер 

Олександр – чемпіон чемпіонату Європи з шашок  серед юніорів (КЗ «ДЮСШ №2»), 

Губарєва Ольга – бронзова призерка Чемпіонату Європи з шашок серед молоді (КЗ 

«ДЮСШ №2»), Шандиба Назар – чемпіон зонального Чемпіонату України з боротьби 

греко-римської серед юнаків (КЗ «ДЮСШ №3»), Стефанський Іван – срібний призер 

зонального Чемпіонату України з боротьби греко-римської серед юнаків (КЗ «ДЮСШ 

№3»), Бєлоус Ілля – чемпіон України з легкої атлетики серед юнаків (КЗ «ДЮСШ 

№3»), Дзоз Владислав – дворазовий  чемпіон України з тхеквондо ВТФ серед юніорів, 

срібний призер Всеукраїнської  гімназіади (КЗ «ДЮСШ №3»), Петрова Яна – 

чемпіонка України, срібна призерка Кубку України, бронзова призерка Чемпіонату 

України з тхеквондо ВТФ (КЗ «ДЮСШ №3»), Ничволода Ірина – чемпіонка Кубку 

України, срібна призерка Чемпіонату України, бронзова призерка Чемпіонату України 

з тхеквондо ВТФ (КЗ «ДЮСШ №3»), Тонконог Кіра – чемпіонка України з тхеквондо 

ВТФ серед кадетів (КЗ «ДЮСШ №3»), Суров Іван – дворазовий чемпіон України, 

учасник Чемпіонату світу, учасник Чемпіонату Європи з шашок (КЗ «ДЮСШ №3»), 

Бабій Єва – дворазова чемпіонка України, учасниця Чемпіонату світу, учасниця 

Чемпіонату Європи з шашок (КЗ «ДЮСШ №3»), Балабан Ілля –  чемпіон України, 

учасник Чемпіонату Європи з шашок (КЗ «ДЮСШ №3»), Звіздун Руслана, Панасюк 

Богдана, Демура Вікторія – срібні призери Чемпіонату України зі спортивної 

акробатики серед юніорів у балансовому навчанні, бронзові призери Чемпіонату 

України зі спортивної акробатики серед юніорів у багатоборстві, переможці 

Міжнародного турніру зі спортивної акробатики «Pod Wawelem», срібні призери 

Кубку України зі спортивної акробатики; срібні призери XXII міжнародного турніру з 

спортивної акробатики пам'яті заслуженого тренера СРСР Володимира Павловича 

Коркіна, чемпіони Чемпіонату України зі спортивної акробатики серед юніорів (КЗ 

«ДЮСШ №4»), Горенич Владислав, Осадчий Андрій – чемпіони Чемпіонату України 

з спортивної акробатики серед дорослих (КЗ «ДЮСШ №4»), Сербінова Альона, 

Кухтій Дарья – срібні призери Чемпіонату України зі спортивної акробатики серед 
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юніорів в балансовій вправі, чемпіони Чемпіонату України з спортивної акробатики 

серед юніорів (КЗ «ДЮСШ №4»), Жук Дарина – бронзова призерка Чемпіонату 

України з велосипедного спорту (крос) у естафеті, бронзова призерка Кубку України з 

велоспорту (крос) в естафеті (КЗ «ДЮСШ №4»), Зайчук Валерія – бронзова призерка 

Відкритого чемпіонату України з велосипедного спорту у командній гонці на час, 

бронзова призерка Відкритого чемпіонату України з велосипедного спорту у 

командній гонці ІІ тур, срібна призерка Відкритого чемпіонату України з 

велосипедного спорту у індивідуальній гонці, чемпіонка Відкритого осіннього 

чемпіонату України з велосипедного спорту в парній гонці, срібна призерка 

Відкритого осіннього чемпіонату України з велосипедного спорту у гонці критеріум, 

чемпіонка Чемпіонату України з велосипедного спорту в індивідуальній гонці, 

бронзова призерка Чемпіонату України з велосипедного спорту (крос) у естафеті, 

бронзова призерка Відкритого чемпіонату України з велосипедного спорту в 

командній естафеті, бронзова призерка Відкритого чемпіонату України з 

велосипедного спорту в індивідуальній гонці (КЗ «ДЮСШ №4»), Коробочка Валерія – 

бронзова призерка Чемпіонату Європи серед клубів з тхеквондо ВТФ, срібна призерка 

Гімназіади України 2018 року з тхеквондо ВТФ, бронзова призерка Чемпіонату 

України з тхеквондо ВТФ серед молоді та юніорів, бронзова призерка Кубку України 

з тхеквондо ВТФ, чемпіонка Чемпіонату України з тхеквондо ВТФ серед ДЮСШ (КЗ 

«ДЮСШ №4»), Курись Софія – срібна призерка Чемпіонату України з тхеквондо ВТ 

(ПУМСЕ) традиційне, бронзова призерка Чемпіонату України з тхеквондо ВТ 

(ПУМСЕ) парне (КЗ «ДЮСШ №4»), Шкурацький Богдан, Колеснік Дмитро, 

Лукяненко Ілля, Мосьондз Ілля – зайняли шосте місце серед 20  команд ДЮСШ в 

Україні на Чемпіонаті України серед юніорів зі спортивної гімнастики (КДЮСШ 

«Металург»), Карпов Ілля - чемпіон Чемпіонату України з веслування академічного 

серед юніорів, учасник Чемпіонату Європи з веслування академічного, чемпіон Кубку 

України з веслування академічного, бронзовий призер Чемпіонату України з 

веслування академічного (КДЮСШ «Металург»),  Файчук Анастасія – чемпіонка та 

срібна призерка Чемпіонату України з веслування академічного серед юнаків 

(КДЮСШ «Металург»), Міщенко Анастасія – чемпіонка та срібна призерка 

Чемпіонату України з веслування академічного серед юнаків (КДЮСШ «Металург»),  

Кравец Максим – бронзовий призер Чемпіонату України з веслування академічного 

серед юнаків (КДЮСШ «Металург»), Тесля Данило – бронзовий призер Чемпіонату 

України з веслування академічного серед юнаків (КДЮСШ «Металург»), Величко 

Володимир – бронзовий призер Чемпіонату України з веслування академічного серед 

юнаків (КДЮСШ «Металург»), Туровський Ростислав – бронзовий призер 

Чемпіонату України з веслування академічного серед юнаків (КДЮСШ «Металург»), 

Слизьковух Максим – бронзовий призер Чемпіонату України з веслування 

академічного серед юнаків (КДЮСШ «Металург»), Майор Максим – бронзовий 

призер Чемпіонату України з веслування академічного серед юнаків (КДЮСШ 

«Металург»), Жила Яна – бронзова призерка  командного Чемпіонату України з 

веслування академічного (КДЮСШ «Металург»), Пікуш Єлизавета – бронзова 

призерка Командного чемпіонату України з веслування академічного (КДЮСШ 

«Металург»), Селезньов Назар – чемпіон зимового Чемпіонату України з плавання 

серед юніорів (КДЮСШ «Промінь»), Козельський Олександр – срібний призер 

літнього Чемпіонату України з плавання серед юніорів (КДЮСШ «Промінь»), 
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Дмитрук Владислав – бронзовий призер Кубку України з плавання (КДЮСШ 

«Промінь»), Таранущенко Артем – чемпіон літнього Чемпіонату України з плавання 

серед юніорів (КДЮСШ «Промінь»), Бєлоусова Христина – чемпіонка зимового 

Чемпіонату України з плавання серед юнаків та дівчат (КДЮСШ «Промінь»). 

З метою посилення соціального захисту спортсменів, тренерів, учасників 

спортивних змагань, подальшого розвитку спорту вищих досягнень збільшено норми 

витрат на харчування учасників спортивних змагань та навчально-тренувальних 

зборів.  Норми витрат на харчування учасникам спортивних змагань міського рівня 

збільшено на 60% (40,0 грн. на добу), а обласного рівня на 100% (60,0 грн. на добу). 

Удосконалення та поширення масового спорту, створення умов для 

підвищення рухової активності кожної людини впродовж усього життя, зміцнення 

матеріально-технічної бази спортивних закладів та приведення у відповідність до 

сучасних вимог спортивних споруд – визначено керівництвом міста як пріоритетні 

напрямки реалізації державної політики з питань фізичної культури та спорту у 2019 

році.   

 

 

5.2. Реалізація в місті у 2018 році державної молодіжної політики та 

пріоритетні напрями роботи  у 2019 році 
 

  Упродовж останніх років молодіжна політика стала одним з найважливіших, 

пріоритетних і специфічних напрямів діяльності міської влади та направлена  на 

розвиток  громадської активності молоді, розширення системи залучення молоді до 

вирішення проблем територіальної громади. 

З метою проведення цілісної молодіжної політики в місті,  рішенням міської ради 

затверджено та діє програма «Молодь на 2012-2021 роки», на виконання заходів і 

завдань якої структурними підрозділами міської ради                    у взаємодії з 

громадськими організаціями, підприємствами та установами міста проводиться 

певна робота  у напрямку забезпечення зайнятості молоді, сприяння розвитку її 

інтелектуального та творчого потенціалу, формування високих моральних якостей, 

почуття патріотизму, поваги до закону, прищеплення норм здорового способу життя, 

створення умов для змістового і повноцінного дозвілля, розвиток духовності та 

моральних засад у суспільстві, залучення до занять фізичною культурою, 

профілактики правопорушень, злочинів, СНІДу і наркоманії,  розвитку громадської 

активності.  

 У місті Кам’янському мешкають близько 74 тис. молодих громадян віком від 

14 до 35 років, що становить 30% від загальної кількості населення міста.                 7 

042 молоді особи – це молодь, яка отримує освіту у 2018-2019 навчальному році в 10 

вищих навчальних закладах, а саме: державному технічному університеті, коледжі 

фізичного виховання, технологічному, економічному, індустріальному,  

металургійному, медичному, музичному, а також в енергетичному та комерційному 

технікумах. В 4 професійно-технічних закладах освіти: вищому професійному 

училищі, професійному ліцеї, центрі підготовки та перепідготовки робітничих 

кадрів, центрі підготовки та перепідготовки робітничих кадрів будівництва та 

автотранспорту - професійну освіту здобувають 1787 осіб.  
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1
2

7

4

Вищі та професійно-технічні навчальні 

заклади міста 

Вищі навчальні заклади IV 

рівня акредитації 

Вищі навчальні заклади I-

ІІ рівня акредитації 

(технікуми)
Вищі навчальні заклади I-

ІІ рівня акредитації 

(коледжі)

25,56%

10,40%

43,76%

20,28%

Кількість студентської та учнівської молоді вищих та 

професійно-технічних навчальних закладів міста 

станом на 01.10.2018 

Кількіть студентської молоді у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації - 2257студентів 

Кількість студентської молоді у вищих навчальних закладах I-ІІ рівня акредитації (технікуми) - 921 

студент 

Кількість студентської молоді у вищих навчальних закладах I-ІІ рівня акредитації (коледжі) - 3864 

студентів 

Кількість учнівської молоді у професійно-технічних навчальних закладах - 1787 учнів 
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Згідно з банком даних, на обліку в департаменті з гуманітарних питань міської 

ради станом на 01.10.2018 року перебуває 961 особа пільгових категорій з числа 

учнівської та студентської молоді, яка навчається в вищих та професійно-технічних 

навчальних закладах протягом 2018-2019 навчального року, а саме:  

 

 397 - дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

 111 -  інвалідів; 

    4 -  чорнобильці; 

  74 -  учнів та студентів – переселенців; 

 121 - учнів (студентів), чиї батьки виконують (- вали) свій обов’язок в 

зоні АТО; 

221 - мають дітей; 

  29 - матері-одиначки; 

   4 - студентські сім’ї. 

 

Важливою складовою реалізації державної молодіжної політики в місті                

Кам’янське є сприяння інтелектуальному розвитку молодих людей, збагачення                       

їх естетичного досвіду, розкриття творчих здібностей молоді  та організація                               

її змістовного дозвілля. 18 представників молоді з числа обдарованих учнів та 

студентів протягом учбового семестру (вересень – грудень і лютий - травень) 

отримують стипендію міського голови, розмір якої дорівнює мінімальному розміру 

індексованої ординарної (звичайної) стипендії, затвердженої Міністерством освіти і 

науки України на відповідний начальний рік, збільшеному на 75%. Станом на 
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Аналіз загальної кількості 

студентської та учнівської молоді вищих 

та професійно-технічних навчальних закладів міста 

Загальна кількість студентів та учнів 

Кількість студентської молоді вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації 

Кількість учнів професійно-технічних навчальних закладів міста 
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грудень 2018 року середньомісячний розмір стипендії міського голови становить 

1790 грн.  Протягом 2019 – 2022 років заплановано щорічне здійснення виплати 

стипендії міського голови 38 обдарованим учням та студентам 14 вищих та 

професійно-технічних навчальних закладів міста. 

Для виявлення та підтримки молоді, що має здібності до науково-дослідницької 

діяльності, формування у молоді пізнавальних інтересів, первинних екологічних 

знань, залучення молоді до природоохоронної діяльності,  створення умов для 

творчої самореалізації департаментом з гуманітарних питань міської ради 

організовано проведення ІІ міського конкурсу наукових доробків еколого-

натуралістичного спрямування «Life Hack». Загалом на конкурс цього року було 

подано 29 науково-дослідних робіт. Проведення зазначеного конкурсу  ініційовано   

Молодіжною радою міста. 

Протягом 2018 року організовано та проведено міський конкурс есе англійською 

мовою, присвячений 230-річчю з дня народження англійського поета Джорджа 

Гордона Байрона, в якому взяло участь  13 представників учнівської та студентської 

молоді міста. 

 Сьогодні молодь – є однією з особливо уразливих груп населення на ринку 

праці, особливо в нашій країні. Серйозною проблемою молодіжної зайнятості є 

невідповідність обсягів та профілів підготовки фахівців потребам ринку праці, що 

створює передумови зростання безробіття серед випускників закладів освіти.  

З метою вирішення проблеми зайнятості молоді міста, організації професійної 

підготовки та перепідготовки молодих людей за професіями, які користуються 

попитом на ринку праці або дають можливість займатися підприємницькою 

діяльністю, з метою проведення профорієнтаційної роботи міським центром 

зайнятості у взаємодії із навчальними закладами та структурними підрозділами 

міської ради щорічно в місті організовуються та проводяться ряд заходів: семінарів, 

круглих столів, «Днів зайнятості» та «Днів відкритих дверей», фестивалів, конкурсів, 

майстер – класів тощо.                                                                  

Таблиця №1 

Сприяння  зайнятості молоді та профорієнтаційна робота  

                                                                        

 

№ 

п/п 

 

Зміст заходів 

Кількість охопленої молоді 

 

2015 рік 

 

2016 рік 

 

2017 рік 

 

2018 рік 

9 місяців 

1. Забезпечення організації 

професійної підготовки та 

перепідготовки молодих 

безробітних за професіями, які 

користуються попитом на ринку 

праці 

1 248 1 203 1 240 644 

 2. Організація та забезпечення 

проведення  комплексу 

профорієнтаційних заходів  з 

молоддю, учнями випускних 

класів середніх загальноосвітніх 

навчальних закладів 

6 951 8 365 10 788 6 871 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
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міста,батьками, під час яких 

надано ряд профорієнтаційних 

послуг; проведено семінари з 

техніки пошуку роботи; «Ярмарки 

вакансій»; «Дні відкритих 

дверей»; «Дні професійного 

самовизначення»  тощо. 

3. Організація проходження 

практики та проведення 

стажування талановитої молоді в 

органах місцевого самоврядування 

зі спеціальним статусом як форми 

професійної орієнтації молоді до 

роботи на державній службі 

6 13 7 3 

 

 З метою забезпечення зайнятості молоді під час літніх канікул та                             

у вільний від навчання час в місті традиційно організовується проведення 

громадських оплачуваних робіт для учнівської та студентської молоді пільгових 

категорій. У  2018 році до громадських робіт на базі КЗ «ККЗ «Мир»  залучено 11 

осіб молоді з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. 

З метою надання допомоги малому та середньому бізнесу щодо виходу на 

Європейські ринки, пошуку бізнес - партнерів (покупців / постачальників), 

забезпеченні участі у міжнародних бізнес-заходах, пошуку інвесторів, реалізації 

успішних кейсів на базі міської бібліотечної системи  ім. Т.Г.Шевченка для молоді 

міста організовано та проведено ряд тренінгових курсів, а саме: 

«Працевлаштування» та «Самозайнятість», в рамках проведення другого модуля 

Всеукраїнського проекту «Гідна праця»; «Безпечний бізнес в інтернеті» в рамках 

реалізації Всеукраїнського проекту  «Школа права». 

Для задоволення та розвитку потреб молоді щодо творчих ініціатив, 

самореалізації та самовдосконалення в місті існує солідна база закладів культурного 

та естетичного виховання, дозвілля молоді. У 2018 році виховною роботою у 

позанавчальний час охоплено 14 371 особу з числа молоді міста.  

З метою організації змістовного дозвілля молоді департаментом                              

з гуманітарних питань міської ради протягом звітного періоду здійснено 

організаційну роботу щодо проведення ряду заходів, які сприяють творчому та 

інтелектуальному розвиткові молоді, а саме:  

- організовано та проведено міський фестиваль-конкурс української пісні «Вінок 

України» в рамках відзначення Міжнародного дня рідної мови. В заході взяло участь 

21 виконавець із 12  вищих та професійно-технічних навчальних закладів міста; 

 - організовано та проведено міський конкурс краси «Міс Beauty Kamianske  – 

2018» на базі нової сцени академічного музично-драматичного для учнівської та 

студентської молоді вищих та професійно-технічних навчальних закладів міста, 

присвячений Міжнародному жіночому дню; 

- організовано та проведено міський фестиваль художньої самодіяльності 

студентів вищих навчальних закладів «Студентська весна – 2018»;  

- взято участь в організації проведення міського конкурсу  «Планета любові», 

присвяченого Дню Святого Валентина; 
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- організовано та проведено ІІ міський екологічний форум «Місто – чисте 

довкілля», який відбувся на базі Кам’янського державного енергетичного технікуму; 

- взято участь в організації проведення загальноміського свята «Нитками вишита 

любов» з нагоди відзначення Міжнародного дня вишиванки, в рамках якого 

організовано дефіле в національному вбранні учениць Кам’янського центру 

підготовки та перепідготовки робітничих кадрів, студенток Кам’янського музичного 

коледжу та фіналісток міського конкурсу краси «Міс Beauty Kamianske – 2018», 

виступи талановитої молоді міста; 

- організовано та проведено міський танцювальний захід з нагоди відзначення 

Міжнародного дня танцю; 

- організовано та проведено концертно-розважальну програму з нагоди 

урочистого відкриття центрального парку культури та відпочинку за участю 

талановитої молоді міста; 

- взято участь в організації та проведенні міського фестивалю вуличної їжі 

«Смаколик - Fest», в рамках якого організовано проведення концертної програми за 

участю талановитої студентської молоді міста; 

- проведено спортивно-масовий захід «Спортивно-патріотичний Fest», в рамках 

якого забезпечено проведення Молодіжною радою міста патріотичного квесту 

«Марафон перемоги – пам’ять поколінь» та концертної програми за участю студентів 

ДДТУ, ЕК ДДТУ та ПДМК;  

- організовано та проведено урочистий тематичний захід «Вечір легенд» з нагоди 

відзначення Міжнародного дня студента. 

З нагоди відзначення Дня молоді департаментом з гуманітарних питань міської 

ради організовано проведення: 

- тематичного квесту «Кам’янське – твоя територія успіху»; 

- концертно-розважальної програми «Кам’янське має талант»; 

- танцювального марафону «I cane dance»; 

- танцювального флешмобу із запущенням у повітря кольорових кульок; 

В рамках відзначення Дня Державного прапору України та Дня незалежності 

України організовано привітання та урочисте вручення ID - паспортів громадянина 

України 10 юнакам та дівчатам.  

                                                                                                                      Таблиця №2 

Культура та дозвілля молоді 

 

Період 
Кількість 

основних міських заходів 

Кількість 

охоплених осіб 

2015 рік    20 9 600 

2016 рік 18 15 812 

2017 рік 22 15 211 

2018 рік 

(9 місяців) 

26 18 121 

 

З метою побудови ефективної системи виховання молоді на засадах 

загальнолюдських, полікультурних і громадянських цінностей, забезпечення 

фізичного, морально-духовного, культурного розвитку студентів, формування 

соціально зрілої, творчої особистості, громадянина України і світу в місті Кам’янське 
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проводиться систематична робота, спрямована на створення сприятливого освітньо-

виховного середовища, що має забезпечити оптимальний розвиток, розкриття 

творчого потенціалу учнівської та студентської молоді.  

З метою проведення роботи із молоддю патріотичного спрямування                          

у 2018 році організовано та проведено ряд загальноміських заходів, а саме:  

- міську соціальну акцію «Обіймемося – ми одна родина» з нагоди відзначення 

Міжнародного дня обіймів;   

- міську соціальну акцію «Час доброти» для дітей пільгових категорій, що 

знаходяться центрі реабілітації дітей служби у справах дітей міської ради в рамках 

відзначення Всесвітнього Дня спонтанного прояву доброти;  

 - правопросвітницьку гру на тему: «Захист прав дітей від незаконного продажу 

алкоголю та тютюнових виробів»; 

- зустріч з «Міс Україна – 2007» Лікою Роман з обговоренням теми «Мораль та 

доброзичливість: вплив на суспільство»; 

- урок історичної пам’яті «Крути. Ціна свободи» до 100-річчя битви під Крутами; 

- перегляд фільму «Кіборги» патріотичного жанру на базі КЗ «Мир»; 

- загальноміський тиждень «Я і моя Батьківщина – очима молоді»,                          

в рамках якого проведено соціологічне опитування серед молоді міста; 

- урочисті проводи юнаків міста на строкову військову службу до лав Збройних 

Сил України на базі музею історії міста; 

- міський конкурс відеороликів та соціальну тематику «Творімо добро разом»; 

- І (територіальний) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») за участю учнівської молоді професійно-

технічних навчальних закладів Дніпропетровської області; 

- міську акцію «Зв’язок поколінь» з нагоди відзначення Міжнародного дня 

людей похилого віку,  на честь 10-річчя програми підтримки жертв нацизму «Місце 

зустрічі: діалог» німецького фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» ((EVZ). В 

рамках заходу Молодіжна рада міста  спільно із учасниками проекту міського 

відділення Української Спілки в'язнів – жертв нацизму «Пам’ятаємо минуле – 

перемагаємо сьогодні» у міському парку культури та відпочинку встановили лавку з 

пам’ятною табличкою та висадили алею дерев. 

З метою розвитку духовності, моральності, національно-патріотичного виховання  

забезпечено участь молоді: 

- в урочистій церемонії покладання квітів з нагоди відзначення Дня Соборності та 

Свободи України; 

- в урочистій церемонії покладання квітів до пам’ятника Т.Г.Шевченку                       

з нагоди відзначення річниці з Дня народження поета; 

- в урочистій церемонії покладання квітів до пам’ятного знаку «Чорнобиль – 

вічний біль України» з нагоди відзначення 30-ї річниці аварії на ЧАЕС; 

- в святковому мітингу та урочистій церемонії покладання квітів з нагоди Дня 

пам’яті та примирення та Дня Перемоги над нацизмом у Європі, Дня визволення 

міста; 

- в церемонії покладання квітів до пам’ятного знаку жертвам політичних репресій 

з нагоди відзначення Дня пам’яті жертв політичних репресій. 

                                                                                                                      Таблиця №3 

Розвиток духовності, моральності,  
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військово-патріотичне виховання молоді 

№ 

п/п 

 

Зміст заходів 

Кількість охопленої молоді 

2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік  

1. Сприяння діяльності 

волонтерських молодіжних та 

студентських загонів, 

спрямованої на надання різних 

видів допомоги учасникам 

бойових дій, інвалідам війни, 

учасникам війни, людям 

похилого віку, солдатським 

вдовам, соціально-незахищеним 

верствам населення  

1 000 1 400 1 200 1 200 

2. Забезпечення участі молоді                           

у міських заходах з нагоди 

відзначення Дня Перемоги,  Дня 

вшанування учасників бойових 

дій на території інших держав, 

Дня Соборності  України, Дня 

Конституції України, Дня 

Незалежності України та Дня 

Державного Прапора України, 

річниці з дня народження 

Т.Г.Шевченка, Дня скорботи і 

вшанування пам’яті жертв війни 

в Україні, річниці 

Чорнобильської катастрофи  

4 100 3 800 3 520 3 218 

3. Організація та проведення 

виховних заходів патріотичного 

спрямування, тематичних 

експозицій та виставок     у музеї 

історії міста, організація та 

проведення екскурсій для дітей 

та молоді по історико-

культурних  місцях  та пам’ятках 

міста, області, країни  

30 270 32 313 29 117 29 829 

 

На сьогодні завданням стратегічного рівня є відродження здорової нації, 

виховання у молоді справжніх людських цінностей, активної життєвої позиції, 

спрямованої на утвердження здорового способу життя, збереження репродуктивного 

здоров’я, профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі.   

В місті постійно проводиться робота в напрямку пошуку шляхів модернізації 

системи профілактичної роботи серед молоді, визначаються засоби покращення її 

функціонування. 
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З метою відродження здорової нації, виховання у молоді справжніх людських 

цінностей, активної життєвої позиції, спрямованої на утвердження здорового 

способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі 

департаментом з гуманітарних питань міської ради організовано проведення  у 2018-

2019 навчальному році профілактичної акції «Вибір за тобою!» з питання 

профілактики ранньої вагітності, попередження суїциду, правопорушень та їх 

наслідків, профілактики вживання наркотичних та токсичних речовин, алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів в навчально-виховних, вищих та професійно-технічних 

навчальних закладах міста. Протягом  2018 року акцію проведено у 50  вищих, 

професійно-технічних та середніх загальноосвітніх навчальних закладах міста.  

Всього охоплено 5 783  особи.  

В рамках Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції «Відповідальність 

починається з тебе» організовано проведення в місті профілактичного заходу за 

участю міського відділу  поліції ГУНП та Молодіжної ради. В рамках заходу 

здійснено перевірку торгівельних об’єктів з питання продажу неповнолітнім 

алкогольних напоїв та тютюнових виробів. В закладах, де такі факти не 

підтвердилися,  було встановлено табличку «Тут не продають алкоголь дітям». 

Провідна роль у реалізації державної молодіжної політики в місті, зокрема в 

напрямку профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, належить 

навчальним закладам тому, що саме вони є постійнодіючою основою й 

найголовнішою ланкою системи безперервного виховання всесторонньо розвинутої 

особистості, формуванні у неї високих духовних і моральних цінностей. На сьогодні 

в усіх навчальних закладах створено та діють «спеціалізовані ради профілактики» та 

«наркопости», до складу яких  входять представники адміністрації, педколективу та 

студентства. Для проведення профілактичної роботи  в навчальних закладах 

використовуються різні форми і методи: класні години, індивідуальні бесіди, 

проводяться місячники профілактичної роботи, вікторини, диспути, семінари. 

Під час проведення різноманітних профілактичних заходів розповсюджується 

інформаційна та просвітницька література (листівки, буклети, календарики тощо) 

щодо пропаганди здорового способу життя. 

Щороку профілактичною роботою протягом навчального року охоплюється 

100% середніх загальноосвітніх начальних закладів, вищих та професійно-технічних 

навчальних закладів, проводиться понад 60 профілактичних заходів та акцій, до яких 

залучається понад 25 тис. молоді міста.  

Таблиця №4 

Профілактична робота з молоддю 

Період 

Кількість 

профілактичних 

заходів 

Кількість 

охоплених 

осіб 

Кількість 

розповсюдженої 

продукції 

2015 рік   65  29 322 2 400 

2016 рік 62 30 715 2 000 

2017 рік  64 29 117 2 435 

2018 рік 68 29 829 - 

Забезпечення взаємодії між органами місцевої влади і лідерами та активістами 

органів студентського та учнівського самоврядування, залучення  молодих людей до 
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безпосередньої реалізації міської політики здійснюється  через діяльність  

Молодіжної ради, яку створено при виконавчому комітеті міської ради як 

консультативно-дорадчий орган при виконавчому комітеті міської ради (рішення 

виконавчого комітету міської ради №741 від 24.09.2008 «Про Молодіжну раду»).  

За період діяльності Молодіжної ради до плідної співпраці залучено 287 молодих 

осіб, що в свою чергу дало змогу підвищити рівень  обізнаності  молоді  з  питань   

державного управління та місцевого самоврядування.   

На сьогодні до складу Молодіжної ради входять 24 активісти учнівського та 

студентського самоврядування навчальних закладів міста. 

Протягом зазначеного періоду Молодіжною  радою при підтримці департаменту 

з гуманітарних питань міської ради було організовано та  проведено:  

 - соціальну  акцію «Обіймемося, бо ми одна родина» до Міжнародного дня 

обіймів, головною метою якої було подарувати один одному гарний настрій, тепло та 

доброту, шляхом обіймів. Також під час акції на майдані Калнишевського ми 

дарували мешканцям міста, окрім обіймів, смайлики, що виготовили власноруч; 

- соціальну акцію «Час доброти» для вихованців центру соціально-психологічної 

реабілітації дітей. Для юних мешканців міста було підготовлено анімаційну 

розважальну програму та подарунки: іграшки, солодощі, канцтовари та речі 

особистої гігієни; 

- міський конкурс наукових доробків молоді еколого-натуралістичного 

спрямування «LifeHack»; 

- міський конкурс відеороликів «Творімо добро разом» соціального спрямування. 

Молодіжною радою взято участь:  

- у правопросвітницькій грі на тему: «Захист прав дітей від незаконного продажу 

алкоголю та тютюнових виробів»; 

- у зустрічі з «Міс Україна – 2007» Лікою Роман з обговорення теми: «Мораль та 

доброзичливість: вплив на суспільство»; 

- у тренінгах на теми: «Працевлаштування» та «Самозайнятість»,                                

в рамках проведення другого модуля Всеукраїнського проекту «Гідна праця»; 

- у зустрічі з представниками молодіжного осередку міста Запоріжжя для 

реалізації проекту «Сучасний стан молодіжної роботи на локальному рівні                       

в Південно-Східній Україні»; 

- у засіданні «круглого столу» на тему: «Розвиток правосвідомості громади, 

результати спільної роботи системи безоплатної правової допомоги та її 

stakeholders»; 

- у проекті «Місто професій»;  

- у Всеукраїнському форумі молодіжних дорадчо-консультативних органів 

«Молодь ініціює – влада реалізує» (м. Кропивницький); 

- у фестивалі здорового способу життя «Будь молодим, живи активно»         

(м. Вінниця).  

Члени Молодіжної ради активно беруть участь у загальноміських заходах. Так, 

наприклад, в цьому році взято участь у:  

 міському фестивалі-конкурсі української пісні «Вінок України»; 

 міському фестивалі художньої самодіяльності студентів вищих навчальних 

закладів «Студентська весна – 2018»;  

 тематичному квесті до Дня молоді «Кам’янське – твоя територія успіху»; 
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 Спортивно-патріотичному Фесті, в рамках якого Молодіжною радою було 

проведено тематичний квест «Марафон перемоги – пам’ять поколінь»; 

 танцювально-розважальному заході «I cane dance»; 

 спортивно-масовому заході «Велодень», «Легкоатлетичний пробіг». 

 

Основні цілі та завдання на 2019 рік: 
 - поліпшення умов для самореалізації молоді;  

 - активізація роботи в напрямку патріотичного виховання студентської та 

учнівської молоді, формування у молодої людини духовної, моральної та політичної 

культури, патріотичних почуттів;  

 - активізація профілактичної роботи з метою недопущення розповсюдження 

негативних явищ у молодіжному середовищі. 

Критерії досягнення: 
- підтримка діяльності Молодіжної ради; 

- стимулювання розвитку учнівського та студентського самоврядування; 

- збільшення кількості заходів патріотичного спрямування серед учнівської та 

студентської молоді; 

- збільшення кількості заходів профілактичного спрямування серед учнівської та 

студентської молоді та населення міста; 

- розроблення, виготовлення та розповсюдження профілактичної, просвітницької 

літератури. 

 

5.3. Тематика засідань ради з питань розвитку фізичної культури та спорту  

в 2019 році 

Місяць Питання Відповідальний Примітка 

Січень  

Про підсумки роботи ради з питання 

розвитку фізичної культури та спорту в 

місті у 2018 році. 

Івашина А.А., 

Котляр Д.С. 

 

Про затвердження єдиного календарного 

плану спортивних змагань міста на 2019 

рік. 

Івашина А.А., 

Котляр Д.С. 

 

Про виконання Цільової соціальної 

комплексної програми розвитку фізичної 

культури і спорту в  місті Кам’янське на 

2017-2021 роки, затвердженої  рішенням 

Кам’янської міської ради від 16.12.2016 

№600-12/VII 

Івашина А.А., 

Котляр Д.С. 

 

Лютий  

Про складання плану заходів на 2019 рік з 

метою реалізації Національної стратегії з 

оздоровчої рухової активності в місті на 

період до 2025 року. 

Івашина А.А., 

Котляр Д.С. 
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Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 

26.02.2014 №42 «Про призначення та 

виплату міської стипендії провідним та 

обдарованим спортсменам зі змінами» 

Івашина А.А., 

Котляр Д.С. 

 

Березень 

Про організацію в місті місячника «Спорт 

для всіх – спільна турбота» 

Івашина А.А., 

Котляр Д.С. 

Наволочко С.Т. 

 

Про проведення у 2019 році в місті  

спортивно-масового заходу «Школа 

плавання» 

Івашина А.А., 

Котляр Д.С. 

Наволочко С.Т. 

 

 

Квітень  
 

Про роботу міського центру фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» 

Івашина А.А., 

Котляр Д.С. 

Наволочко С.Т. 

 

Про організацію та проведення міського 

спортивно-масового заходу «Фестиваль 

здорового способу життя» 

Івашина А.А., 

Котляр Д.С. 

Наволочко С.Т. 

 

Травень 

Про організацію та проведення міського 

спортивно-масового заходу «Велодень» 

Івашина А.А., 

Котляр Д.С. 

Наволочко С.Т. 

 

Про участь в організації та проведенні 

міського спортивного свята «Здоровим 

бути модно» 

Івашина А.А., 

Котляр Д.С. 

Наволочко С.Т. 

 

Про участь в організації та проведенні 

інформаційно-пропагандистської акції 

серед мешканців міста 

Івашина А.А., 

Котляр Д.С. 

Наволочко С.Т. 

 

Червень 

Про організацію та проведення міського 

спортивно-масового заходу 

«Олімпійський день» 

Івашина А.А., 

Котляр Д.С. 

Наволочко С.Т. 

 

Про участь в організації та проведенні 

спортивних святкових заходів, 

присвячених Дню молоді 

Івашина А.А., 

Котляр Д.С. 

Наволочко С.Т. 

 

Вересень 

Про участь в організації та проведенні 

спортивних святкових заходів, 

присвячених Дню фізичної культури та 

спорту 

Івашина А.А., 

Котляр Д.С. 

Наволочко С.Т. 

 

Про організацію та проведення міського 

спортивно-масового заходу «Фестиваль 

краси та здоров’я»  

Івашина А.А., 

Котляр Д.С. 

Наволочко С.Т. 

 

Жовтень 

Про організацію та проведення міського 

спортивно-масового заходу «Спорт для 

всіх-радість життя» 

Івашина А.А., 

Котляр Д.С. 

Наволочко С.Т. 

 

Про участь в організації та проведенні 

спортивного марафону (спартакіаді) 

«Здоровим бути модно»  

Івашина А.А., 

Котляр Д.С. 

Наволочко С.Т. 
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5.4. Тематика засідань  Молодіжної ради міста у 2019 році 
 

Листопад 

Про затвердження плану роботи  ради з 

питання розвитку фізичної культури та 

спорту в місті у 2019 році 

Івашина А.А., 

Котляр Д.С. 

Наволочко С.Т. 

 

Про організацію та проведення міського 

спортивно-масового заходу «Фестиваль 

технічних видів спорту» 

Івашина А.А., 

Котляр Д.С. 

Наволочко С.Т. 

 

Грудень 

Про участь в організації та проведенні 

спортивного свята «Новорічні пригоди 

спортсменів» 

Івашина А.А., 

Котляр Д.С. 

Наволочко С.Т. 

 

Про участь в організації та проведенні 

спортивного свята «Фестиваль східних 

єдиноборств» 

Івашина А.А., 

Котляр Д.С. 

Наволочко С.Т. 

 

Місяць Питання Відповідальний Примітка 

Січень  

Про підсумки роботи Молодіжної ради у 

2018 році. 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Жиронкіна А.Р. 

 

Про проведення святкової концертної 

програми за участю талановитої та 

обдарованої молоді міста, присвяченої 

відзначенню новорічних та різдвяних свят 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Жиронкіна А.Р. 

 

Про проведення акції «Обіймемося, бо ми 

одна родина» в рамках відзначення 

Національного дня обіймів 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Жиронкіна А.Р. 

 

Про обрання голови Молодіжної ради міста  Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

 

Лютий  

Про підсумки проведення міського 

конкурсу «Новорічне диво» 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Голова МР                    

 

Про організацію та проведення шоу-

програми «Любов з першого погляду», 

присвяченої Дню Святого Валентина 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Голова МР                    

 

Про організацію та проведення соціальної 

акції «Час доброти» з наданням різних видів 

допомоги дітям пільгових категорій в 

рамках відзначення Всесвітнього дня 

прояву доброти 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Голова МР                    

 

Про участь Молодіжної ради в організації та 

проведенні міського фестивалю - конкурсу  

української пісні «Вінок України» 

 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Голова МР                    

 

Березень Про участь в організації та проведенні Кузьменко Н.В.  
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міського конкурсу  краси «Міс Beauty 

Kamianske», присвяченого відзначенню 

Міжнародного жіночого дня 

Носкова Ю.В. 

Голова МР                    

Про участь в організації та проведенні 

конкурсу відеороликів «Творімо добро 

разом» серед учнівської та студентської 

молоді міста 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Голова МР                    

 

Про проведення конкурсу наукових доробок 

«Life hack» 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Голова МР                    

 

 

Квітень  

 

 

 

Про участь в організації та проведенні ІІІ 

міського екологічного форуму «Місто – 

чисте довкілля» 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Голова МР                    

 

Про участь в організації та проведенні 

фестивалю художньої самодіяльності 

студентів вищих навчальних закладів 

«Студентська весна» 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Голова МР                    

 

Про організацію та проведення 

танцювального заходу «Я вмію танцювати» 

з нагоди відзначення Міжнародного дня 

солідарності молоді  

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Голова МР                    

 

Травень 

Про організацію та проведення екоакції з 

благоустрою території міста «МИ – за чисте  

Кам’янське!» 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Голова МР                    

 

Про участь в організації та проведенні 

міського конкурсу есе «Україна – 

європейська держава» з нагоди відзначення 

Дня Європи 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Голова МР                    

 

Про організацію проведення міської 

профілактичної акції «Молодь 

Кам’янського обирає здоров’я»  

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Голова МР                    

 

Червень 

Про організацію та проведення конкурсно-

розважальної програми для дітей «Подаруй 

дитині усмішку» в рамках відзначення Дня 

захисту дітей 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Голова МР                    

 

Про участь в організації та проведенні 

святкових заходів, присвячених Дню молоді 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Голова МР                    

 

Вересень 

Про участь в організації та проведенні 

святкових заходів з нагоди відзначення Дня 

міста 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Голова МР 

 

Про організацію та проведення виставки – 

продажу «Кам’янський ярмарок» з нагоди 

відзначення Дня міста 

 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Голова МР 

 

Жовтень Про участь у організації та проведенні Кузьменко Н.В.  
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5.5. Масові заходи щодо роботи з молоддю 
№ 

з/п 
Назва заходу Місце проведення Виконавець 

Січень 

1. Міська соціальна акція «Обіймемося, 

бо ми одна родина» в рамках 

відзначення національного дня обіймів 

майдан Петра 

Калнишевського 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Молодіжна рада 

Лютий 

2. Розважальна програма «Любов  

з першого погляду», присвяченої 

відзначенню Дню Святого Валентина 

ДДТУ Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

3. Міський фестиваль-конкурс 

української пісні «Вінок України» 

ПДМК Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

4. Соціальна акція «Час доброти»                           

з наданням допомоги дітям пільгових 

категорій в рамках відзначення 

Всесвітнього дня прояву доброти 

центр соціально 

-психологічної 

реабілітації дітей 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Молодіжна рада 

Березень 

5. Міський конкурс краси «Міс Beauty 

Kamianske», присвячений відзначенню 

Міжнародного жіночого дня 

Театр                           

ім. Л.Українки 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

міської - профілактичної акції «Мої права – 

мої обов’язки» 

Носкова Ю.В. 

Леонова Л.Р. 

Голова МР 

Про організацію та проведення 

патріотичного квесту «Ми козаки – ми 

переможці» 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Голова МР  

 

Листопад 

Про затвердження плану роботи 

Молодіжної ради міста на 2020 рік 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Голова МР 

 

Про організацію та проведення урочистого 

заходу «Студентський бал міського голови» 

з нагоди відзначення Міжнародного дня 

студента 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Голова МР 

 

 

Про організацію та проведення 

благодійного аукціону творчих доробок 

студентської та учнівської молоді міста під 

назвою «Відкриті серця» 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Голова МР 

 

 

Грудень 

Про організацію та проведення міських 

святкових заходів, присвячених 

відзначенню новорічних та різдвяних свят 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Голова МР 

 

Про участь в організації та проведенні 

конкурсу творчих робіт «Новорічне диво» 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Голова МР 
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6. Конкурс відеороликів «Творімо добро 

разом» серед молоді міста 

ДзГП  Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В.  

7. Конкурс наукових доробок «Life hack» ЦПР та ДТ Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Квітень 

8. Фестиваль художньої творчості 

«Студентська весна» 

ЦПР та ДТ 

 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

9. ІІІ міський екологічний форум «Місто 

– чисте довкілля» 

КДЕТ Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

10. Танцювальний захід «Я вмію 

танцювати»   

за визначенням 

місця  

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Травень 

11. Екоакція з благоустрою території міста 

«МИ – за чисте  Кам’янське!» 

за визначенням 

місця  

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

12. Міський конкурс есе «Україна – 

європейська держава» до Дня Європи 

ДзГП  Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

13. Профілактична акція «Молодь міста 

обирає здоров’я»  

парк культури та 

відпочинку  

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Червень 

14. Конкурсно-розважальна програма для 

дітей «Подаруй дитині усмішку» в 

рамках відзначення Дня захисту дітей 

міський парк 

культури та 

відпочинку  

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

15. Святкова конкурсно-розважальна 

програма, присвячена Дню молоді 

Майдан Петра 

Калнишевського  

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Липень 

16. Організація громадських оплачуваних 

робіт для учнівської та студентської 

молоді пільгових категорій 

комунальні 

підприємства 

міста 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Серпень 

17. Урочисте привітання молоді, що 

отримала паспорти громадянина 

України з нагоди відзначення Дня 

Державного Прапору України та Дня 

Незалежності України  

Майдан Петра 

Калнишевського 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Вересень 

18. Концертно-розважальна програма з 

нагоди відзначення Дня міста 

парк культури та 

відпочинку 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

19. Виставка-продаж «Кам’янський 

ярмарок» до Дня міста 

парк культури та 

відпочинку 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Жовтень 

20. Міська профілактична акція «Мої 

права – мої обов’язки!» 

за визначенням 

місця  

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

21. Фестиваль козацьких куренів «Велика 

Покрова» 

ДПЛ Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 
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22. Патріотичний квест «Ми козаки – ми 

переможці» 

парк культури та 

відпочинку 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

Листопад 

23. Урочистий захід «Студентський бал» з 

нагоди відзначення Міжнародного дня 

студента 

за визначенням 

місця 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

24. Благодійний аукціон творчих доробок 

студентської та учнівської молоді 

міста під назвою «Відкриті серця» 

ПДМК Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

 

Грудень 

25. Міська профілактична акція «Молодь 

проти СНІДу» 

майдан Петра 

Калнишевського  

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

26. Конкурс творчих робіт «Новорічне 

диво» 

за визначенням 

місця проведення  

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 

27. Новорічний бал-маскарад за визначенням 

місця 

Кузьменко Н.В. 

Носкова Ю.В. 
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5.6. Спортивно-масові заходи, координацію проведення яких покладено на відділ спорту та молоді  

департаменту з гуманітарних питань міської ради 
 

№ 

з/п 

Заходи Термін 

проведення 

Місце проведення Організації, 

учасники 

Учасників Суд

дів 

Вид 

змагань Всього Команд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 ОЛІМПІЙСЬКІ ВИДИ СПОРТУ 

1 БАСКЕТБОЛ 

1.1 Різдвяний турнір з баскетболу  січень КЗ «СК «Прометей» Спортсмени 

міста 
20 4 3 К. 

1.2 Змагання зі стритболу 

серед загальноосвітніх 

навчальних   закладів 

лютий КЗ «СК «Прометей» Навчальні 

заклади міста 100 20 6 К. 

1.3 Чемпіонат міста зі стритболу 

серед аматорських команд  

лютий-

березень 

КЗ «СК «Прометей» Аматори 
125 25 6 К. 

1.4 Чемпіонат міста серед 

загальноосвітніх навчальних   

закладів 

березень-

ківтень 

Учбові заклади міста  

 

Навчальні 

заклади міста 100 20 6 К. 

1.5 Кубок міста з баскетболу березень-

ківтень 

КЗ «СК «Прометей» 

СК «Дніпровець» 

Спортсмени 

міста 
40-75 8-15 6 К. 

1.6 Змагання з баскетболу серед 

дівчат ВНЗ І-ІІ р.а. в залік 

спартакіади 

лютий 

Дніпродзержинський 

коледж фізичного 

виховання 

Студенти 

ВНЗ 
144 12 12 К. 

1.7 Спартакіада серед учнів 

ПТНЗ (юнаки) 
березень ДЦППРКБА Учні ПТНЗ 48 4 6 К. 

1.8 Спартакіада серед учнів 

ПТНЗ (дівчата) 
березень ДЦППРКБА Учні ПТНЗ 48 4 6 К. 

1.9 Відкритий кубок міста зі 

стритболу 

червень За місцем 

призначення 

Спортсмени 

міста 
300 60 9 К. 
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1.10 Аматорські змагання зі 

стритболу 

вересень За місцем 

призначення 

Аматори 100-

150 
20-30 6 К. 

1.11 Турнир пам’яті В.Назаренка 24.09.2017 КЗ «СК «Прометей» Спортсмени 

міста 
40 8 4 К. 

1.12  «Юнацька баскетбольна ліга 

України» 

жовтень м.Дніпро,  

м. Кривий Ріг 

Спортсмени 

міста 
- 2 

- 

 
К. 

1.13 Чемпіонат міста з баскетболу жовтень-

грудень 

КЗ «СК «Прометей» 

СК «Дніпровець» 

Спортсмени 

міста 
75-100 15-20 4 К. 

1.14 Чемпіонат міста серед 

загальноосвітніх навчальних   

закладів 

жовтень-

грудень 

СЗШ міста,  

КЗ «СК «Прометей» 

Навчальні 

заклади міста 100 20 4 К. 

2 БОКС 

2.1 НТЗ до чемпіонату області 

серед жінок, молоді та 

юніорів 

09-15.01.2017 ДЮСШ № 1 

Спортсмени 

міста 9 5 - - 

2.2 Чемпіонат області серед 

жінок, молоді та юніорів 
16-18.01.2017 м. Дніпро 

Спортсмени 

міста 
9 5 - К/О 

2.3 Турнір з боксу пам’яті МС 

СРСР  В.П. Кургузова серед 

2001-2002 р.н., 2003-2004 р.н. 

25-28.01.2017 «Академія боксу» 
Спортсмени 

міста 
110 - 25 О. 

2.4 НТЗ до чемпіонату області 

серед школярів 2003-2004 р.н. 
06-12.02.2017 «Академія боксу» 

Спортсмени 

міста 
22 5 - - 

2.5 Чемпіонат області серед 

школярів 2003-2004 р.н. 
13-17.02.2017 м. Дніпро 

Спортсмени 

міста 
22 5 - К/О 

2.6 Турнір з боксу пам’яті 

учасників АТО 
01-04.03.2017 «Академія боксу» 

Спортсмени 

міста 
100 5 20 К/О 

2.7 НТЗ до чемпіонату області 

серед молоді, юніорів 1999-

2000 р.н. 

06-12.03.2017 

БК «Ринг» 
Спортсмени 

міста 
17 5 - - 
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2.8 Чемпіонат області серед 

молоді, юніорів 1999-2000р.н. 
13-18.03.2017 «Академія боксу» 

Спортсмени 

міста 
17 5 - К/О 

2.9 НТЗ до зональних змагань 27.02.2017- 

06.03.2017 
СЗШ №18 

Спортсмени 

міста 
22 5 - - 

2.10 Чемпіонат міста з боксу 
27-29.04.2017 ДЮСШ № 1 

Спортсмени 

міста 
50 5 15 К/О 

2.11 НТЗ до чемпіонату області 

серед юніорів 2001-2002 р.н. 
08-14.05.2017 ДЮСШ № 1 

Спортсмени 

міста 
17 5 - О. 

2.12 Чемпіонат області серед 

юніорів 2001-2002 р.н. 
15-19.05.2017 м.Кривий Ріг 

Спортсмени 

міста 
17 5 - К/О 

2.13 НТЗ до чемпіонату області 

серед юнаків 2005 р.н. 

26.04.2017- 

02.05.2017 
БК «Ринг» 

Спортсмени 

міста 
22 5 - О. 

2.14 Чемпіонат області серед 

юнаків 2005 р.н. 
03-06.05.2017 смт Покровка 

Спортсмени 

міста 
22 5 - К/О 

2.15 НТЗ до кубку області серед 

жінок, молоді та юніорів 

28.08.2017- 

02.09.2017 
СЗШ №18 

Спортсмени 

міста 
9 5 - - 

2.16 Кубок області серед жінок, 

молоді та юніорів 
03-08.09.2017 м. Дніпро 

Спортсмени 

міста 
9 5 - К/О 

2.17 НТЗ до кубку області серед 

чоловіків 

28.08.2017- 

02.09.2017 
БК «Ринг» 

Спортсмени 

міста 
16 5 - - 

2.18 Кубок  області серед 

чоловіків 
03-08.09.2017 м. Дніпро 

Спортсмени 

міста 
16 5 - К/О 

2.19 Чемпіонат міста з боксу 
14-16.09.2017 ДЮСШ №1 

Спортсмени 

міста 
50 5 - К/О 

2.20 НТЗ до чемпіонату області 

серед школярів 2004-2005 р.н. 
18-24.09.2017 БК «Ринг 

Спортсмени 

міста 
22 5 - - 

2.21 Чемпіонат області серед 

школярів 2004-2005 р.н. 
25-29.09.2017 м. Дніпро 

Спортсмени 

міста 
22 5 - К/О 

2.22 НТЗ до чемпіонату області 25-29.09.2017 БК «Ринг» Спортсмени 17 5 - - 
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серед чоловіків міста 

2.23 Чемпіонат області серед 

чоловіків 
02-06.10.2017 м. Дніпро 

Спортсмени 

міста 
17 5 - К/О 

2.24 Відкритий турнір з боксу, 

присвячений пам’яті МС 

СРСР Янченка О.О  

11-14.10.2017 «Академія боксу» 
Спортсмени 

міста 
110 - 25 К/О 

2.25 Чемпіонат міста з боксу  
26-28.10.2017 ДЮСШ №1 

Спортсмени 

міста 
50 5 15 К/О 

2.26 НТЗ до чемпіонату області 

серед юніорів 2002-2003 р.н. 

30.10.2017- 

05.11.2017 
ДЮСШ №1 

Спортсмени 

міста 
17 5 - - 

2.27 Чемпіонат області серед 

юніорів 2002-2003 р.н. 
06-11.11.2017 м. Дніпро 

Спортсмени 

міста 
17 5 - К/О 

2.28 НТЗ до чемпіонату області 

серед молоді 2000-2001 р.н. 
13-19.11.2017 СЗШ №18 

Спортсмени 

міста 
17 5 - О. 

2.29 Чемпіонат області серед 

молоді 2000-2001 р.н. 
20-25.11.2017 «Академія боксу» 

Спортсмени 

міста 
50 5 15 К/О 

2.30 Турнір «Кубок Діда Мороза» 
21-23.12.2017 БК «Ринг 

Спортсмени 

міста 
50 5 15 К/О 

3 БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА 

3.1 Навчально-тренувальні збори 15-19.01.2017 м. Кам'янське  Спортсмени 

міста 
10 - - - 

3.2 Чемпіонат області  серед 

молоді до 23-х років. 

20.-21.01.2017 м. Дніпро Спортсмени 

міста 
12 - - О. 

3.3 Відкритий чемпіонат міста  

серед кадетів 2000-2001р.н. 

січень м. Кам'янське Спортсмени 

міста 
90 6 10 О. 

3.4 Навчально-тренувальні збори 23.02.2017-

02.03. 2017 

м. Кам'янське  Спортсмени 

міста 
10 - - - 

3.5 Чемпіонат області серед  

кадетів 2000-2001р.н. 

03-04.03.2017 м. Кривий Ріг Спортсмени 

міста 
12 - - О. 
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3.6 Всеукраїнський турнір 

Єлісєєва Ю.Л. 

12-13.03.2017 м. Кам'янське Спортсмени 

міста 
60 2 6 О. 

3.7 Навчально-тренувальні збори 10-16.03.2017 м. Кам'янське  Спортсмени 

міста 
10 - - - 

3.8 Чемпіонат області   17-18.03.2017 м. Дніпро Спортсмени 

міста 
12 - - О. 

3.9 Відкритий чемпіонат міста  

серед юніорів 1997-1998 р.н. 

07-08.04.2017 м. Кам'янське Спортсмени 

міста 
60 2 6 О. 

3.10 Навчально-тренувальні збори 09-14.04.2017 м. Кам'янське  Спортсмени 

міста 
10 - - - 

3.11 Чемпіонат області  серед  

юніорів 1997-1999 р.н. 

14-15.04.2017 м. Дніпро Спортсмени 

міста 
12 - - О. 

3.12 Навчально-тренувальні збори 16-20.04.2017 м. Кам'янське  Спортсмени 

міста 
10 - - - 

3.13  Чемпіонат області   серед 

школярів 2002-2003 р.н. 

21-22.04.2017 м. Кам'янське Спортсмени 

міста 
12 - - О. 

3.14 Відкритий чемпіонат міста на 

приз Сагайдака 

квітень м. Кам'янське Спортсмени 

міста 
150 15 20 К/О 

3.15 Відкритий чемпіонат міста, 

присвячений Дню Перемоги 

09-10.05.2017 м. Кам'янське Спортсмени 

міста 
40 2 6 О. 

3.16 Навчально-оздоровчі збори 06.-19.06.2017 м. 

Верхньодніпровськ 

Спортсмени 

міста 
12 - - О. 

3.17 Навчально-тренувальні збори 02-07.09.2017 м. Кам'янське Спортсмени 

міста 
12 - - О. 

3.18 Відкритий чемпіонат міста  

серед школярів 2002-2003 р.н. 

15-16.09.2017 м. Новомосковськ Спортсмени 

міста 
12 - - О. 

3.19 Відкритий чемпіонат міста 

серед  кадетів 2001-2002 р.н. 

30.09.2017-

01.10.2017 

м. Кам'янське Спортсмени 

міста 
12 - - О. 

3.20 Навчально-тренувальні збори 02.-05.10.2017 м. Кам'янське Спортсмени 10 - - - 
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міста 

3.21 Чемпіонат області   серед 

кадетів 2001-2002 р.н. 

06-07.10.2017 м. Дніпро Спортсмени 

міста 
12 - - О. 

3.22 Кубок області  серед юніорів 

1998-2000 р.н. 

13-14.10.2017 м. Дніпро Спортсмени 

міста 
12 - - О. 

3.23 Всеукраїнський турнір пам'яті 

тренера-викладача Сотника 

Л.Я. 

листопад м. Кам'янське 
Спортсмени 

міста 
150 15 20 

К/О 

3.24 Кубок області 22-23.12.2017 м. Дніпро Спортсмени 

міста 
12 - - 

О. 

4 ВАЖКА АТЛЕТИКА 

4.1 Чемпіонат області серед 

ДЮСШ. СДЮШОР, УОРів 

(2000 р.н. та молодші) 

21-

22.01.20017 

 

м. Дніпро 
Спортсмени 

міста 
20 - - О. 

4.2 Відкритий міський турнір 

міста з важкої атлетики на 

призи Федерації важкої 

атлетики міста Кам’янського 

«Важкоатлетичний союз 

Придніпров’я», присвячений 

Дню Соборності України 

 

28.01.2017 

Культурно-

спортивний центр 

«Дніпровець» 

Спортсмени 

міста 
85 10 12 О. 

4.3 Відкритий міський турнір з 

важкої атлетики на призи 

Ю.Зайцева 

04.02.2017 

«Дніпровець»Кам’ян

ський коледж 

фізичного виховання 

Спортсмени 

міста 
55 4 12 О. 

4.4 Чемпіонат міста серед 

юніорів до 20 років, 

чемпіонат області серед  

студентів ( Універсіада) 

11.02.2017 

Культурно-

спортивний центр 

«Дніпровець» 

Спортсмени 

міста 
85 10 12 О. 

4.5 Чемпіонат області серед 03-04.03.2017 м. Дніпро Спортсмени 12 - - О. 
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юніорів до 20 років,чемпіонат 

області серед  

студентів ( Універсіада) 

міста 

4.6 Чемпіонат міста з важкої 

атлетики (до 13 років) 11.03.2017 

Культурно-

спортивний центр 

«Дніпровець» 

Спортсмени 

міста 
55 10 12 О. 

4.7 Чемпіонат області з важкої 

атлетики серед юнаків (до 13 

років) 

01-02.04.2017 м. Дніпро 
Спортсмени 

міста 
12 - - О. 

4.8 Чемпіонат міста з важкої 

атлетики (до 17 років) 29.04.2017 

Культурно-

спортивний центр 

«Дніпровець» 

Спортсмени 

міста 
85 10 12 О. 

4.9 НТЗ до чемпіонату області  з 

важкої атлетики  серед юнаків 

(до 17 років) 

21-30.05.2017 

Культурно-

спортивний центр 

«Дніпровець» 

Спортсмени 

міста 
12 - - - 

4.10 Чемпіонат області з важкої 

атлетики серед юнаків (до 17 

років) 

02-03.06.2017 м. Дніпро 
Спортсмени 

міста 
20 - - О. 

4.11 Чемпіонат міста з важкої 

атлетики серед молоді (до 23 

років) 
27-28.05.2017 

Культурно-

спортивний центр 

«Дніпровець» 

Спортсмени 

міста 
55 10 12 О. 

4.12 НТЗ до чемпіонату області  з 

важкої атлетики  серед молоді 

(до 23 років) 

06-15.06.2017 

Культурно-

спортивний центр 

«Дніпровець» 

Спортсмени 

міста 
12 - - О. 

4.13 Чемпіонат області з важкої 

атлетики серед молоді (до 23 

років) 

 

17-18.06.2017 м. Дніпро 
Спортсмени 

міста 
20 - - О. 

4.14 Відкритий міський турнір з 15.07.2017 Культурно- Спортсмени 55 10 12 О. 
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важкої атлетики, присвячений  

Дню працівників 

металургійної та 

гірничодобувної 

промисловості України 

спортивний центр 

«Дніпровець» 

міста 

4.15 Чемпіонат міста з важкої 

атлетики серед чоловіків та 

жінок.  

05-06.08.2017 

Культурно-

спортивний центр 

«Дніпровець» 

Спортсмени 

міста 
85 10 12 О. 

4.16 НТЗ до чемпіонату області з 

важкої атлетики  серед 

чоловіків та жінок. 

30.08-

08.09.2017 

Культурно-

спортивний центр 

«Дніпровець» 

Спортсмени 

міста 
12 - - О. 

4.17 Чемпіонат області з важкої 

атлетики серед чоловіків та 

жінок 

09-10.09.2017 

 

м. Дніпро 
Спортсмени 

міста 
20 - - О. 

4.18 Класифікаційний турнір з 

важкої атлетики, присвячений 

Дню захисника України. 

Кубок міста з важкої атлетики 

14.10.2017 

Культурно-

спортивний центр 

«Дніпровець» 

Спортсмени 

міста 
55 4 12 О. 

4.19 НТЗ до кубку області з важкої 

атлетики 13-21.10.2017 

Культурно-

спортивний центр 

«Дніпровець» 

Спортсмени 

міста 
12 - - О. 

4.20 Відкритий обласний турнір з 

важкої атлетики пам’яті 

Є.Бровка та С.Рахманова, 

кубок області з важкої 

атлетики 

23-24.10.2017 м. Дніпро 
Спортсмени 

міста 
20 - - О. 

4.21 Чемпіонат міста  з важкої 

атлетики серед юнаків та 

дівчат  (до 15 років) 

03-04.11.2017 

Культурно-

спортивний центр 

«Дніпровець» 

Спортсмени 

міста 
85 10 12 О. 
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4.22 НТЗ з важкої атлетики до  

чемпіонату області  з важкої 

атлетики серед юнаків та 

дівчат(до 15 років) 

22.11-

01.12.2017 

Культурно-

спортивний центр 

«Дніпровець» 

Спортсмени 

міста 
12 - - О. 

4.23 Чемпіонат області  з важкої 

атлетики серед юнаків та 

дівчат(до 15 років) 

 

02-03.12.2017 м. Дніпропетровськ 
Спортсмени 

міста 
12 - - О. 

4.24 Відкритий  міський турнір з 

важкої атлетики «Богатирі 

Придніпров’я» 

16-17.12.2017 

Дніпродзержинський 

коледж фізичного 

виховання 

Спортсмени 

міста 
85 10 12 О. 

5 ВЕСЛУВАННЯ АКАДЕМІЧНЕ 

5.1 Першість міста з веслування 

академічного на ергометрах 

Concept серед юнаків та дівчат 

1999-2000р.н.,2001-

2002р.н.,2003-

2004р.н.,2005р.н. і молодші  

січень ДЮСШ №1 
Спортсмени 

міста 
80 2 6 О. 

5.2 НТЗ в підготовці до 

чемпіонату області  з 

веслування на ергометрах 

Concept 

січень ДЮСШ №1 
Спортсмени 

міста 
10 - - - 

5.3 Чемпіонат області  з 

веслування на ергометрах 

Concept 

січень м. Дніпро 

Спортсмени 

міста 20 - - О. 

5.4 Чемпіонат міста із ЗФП серед 

веслярів-академістів 
лютий ДЮСШ №1 

Спортсмени 

міста 
80 2 6 О. 

5.5. НТЗ в підготовці до 

командного чемпіонату 

березень-

квітень 
м. Кам’янське 

Спортсмени 

міста 
12 - - - 
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області серед юніорів 

5.6 Командний чемпіонат області 

серед юніорів 
квітень м. Дніпро 

Спортсмени 

міста 
20 - - О. 

5.7 Чемпіонат міста на приз 

відкриття сезону 
квітень Затока «Кривець» 

Спортсмени 

міста 
80 2 10 О. 

5.8 НТЗ в підготовці до 

чемпіонату області серед 

юніорів 

червень м. Кам’янське 

Спортсмени 

міста 15 - - - 

5.9  Чемпіонат області серед 

юніорів 
червень м. Дніпро 

Спортсмени 

міста 
20 - - О. 

5.10 Відкритий чемпіонат міста, 

присвячений Дню захисту 

дітей 

червень Затока «Кривець» 

Спортсмени 

міста 80 4 10 О. 

5.11 НТЗ в підготовці до 

чемпіонату області серед 

юнаків 

липень-

серпень 
м. Кам’янське 

Спортсмени 

міста 20 - - - 

5.12 Чемпіонат області серед 

юнаків 
липень-

серпень 
м. Кам’янське 

Спортсмени 

міста 

 

30 - - О. 

5.13 Чемпіонат міста, присвячений 

Дню фізичної культури 
вересень Затока «Кривець» 

Спортсмени 

міста 
80 2 10 О. 

5.14 Кубок,  присвячений пам’яті 

Маркіна А.М. 
жовтень Затока «Кривець» 

Спортсмени 

міста 
80 2 10 О. 

5.15 Чемпіонат міста на приз 

закриття сезону 

жовтень-

листопад 
Затока «Кривець» 

Спортсмени 

міста 
80 2 10 О. 

6 ВЕСЛУВАННЯ НА БАЙДАРКАХ І КАНОЕ 

6.1 Чемпіонат міста з  веслування 

на байдарках і каное з ЗФП 

лютий Водна база 

ДЮСШ№1 

Спортсмени 

міста 

30 2 4 О. 

6.2 Чемпіонат області з лютий м. Дніпро Спортсмени 10 2 - О. 
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веслування на байдарках і 

каное з ЗФП 

міста 

6.3 Навчально-тренувальні збори 

до кубку області 

березень - 

квітень 

Водна база 

ДЮСШ№1 

Спортсмени 

міста 

5  

- 

 

 

О. 

6.4 Кубок області з веслування на 

байдарках і каное 

квітень м. Дніпро Спортсмени 

міста 

10 2        

- 

О. 

6.5 Відкриття сезону  травень Водна база 

ДЮСШ№1 

Спортсмени 

міста 

40-50 2 4 О. 

6.6 Чемпіонат області з 

веслування на байдарках і 

каное серед юніорів 99-00 та 

молоді до 23 років 

травень м. Дніпро Спортсмени 

міста 

5 2 ¶  

        

-  

О. 

6.7 Навчально-тренувальні збори 

до чемпіонату області 

травень-

червень 

Водна база 

ДЮСШ№1 

Спортсмени 

міста 

20  

- 

 

- 

О. 

6.8 Чемпіонат області з 

веслування на байдарках і 

каное серед юнаків 2001-

2002, 2003-2004 р.н. 

червень м. Дніпро Спортсмени 

міста 

20 2  О. 

6.9 Чемпіонат міста з веслування 

на байдарках і каное, 

присвячений Дню 

Конституції України. 

червень  Водна база 

ДЮСШ№1 

Спортсмени 

міста 

40-50 2 4 О. 

6.10 Особистий чемпіонат області липень м. Дніпро Спортсмени 

міста 

5 2 - О. 

6.11 Чемпіонат міста, присвячений 

Дню Незалежності України  

 

серпень Водна база 

ДЮСШ№1 

Спортсмени 

міста 

40-50 2 4 О. 

6.12 Чемпіонат області з 

веслування на байдарках і 

вересень м. Дніпро Спортсмени 

міста 

20-25 2 - О. 
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каное 2002-2003, 2004-

2005р.н. 

6.13 Чемпіонат області з 

веслування на байдарках і 

каное серед 1999, 2000-

2001р.н. 

жовтень м. Дніпро Спортсмени 

міста 

5-7 2 - О. 

7 ВОЛЕЙБОЛ 

7.1 Міський  різдвяний турнір з 

волейболу «Різдвяне сяйво» 
08-09.01.2017 ДВПУ, ЗНЗ міста 

Спортсмени 

міста 
300 30 30 К. 

7.2 Міський волейбольний 

турнір, присвячений Дню 

Соборності 

21-22.01.2017 ДВПУ, ЗНЗ міста 
Спортсмени 

міста 
300 30 30 К. 

7.3 Першість з волейболу серед 

СЗШ, ПТНЗ та ВНЗ 
30.01.2017-

01.03.2017 

Спортивні зали міста 

СЗШ,  

КЗ «СК «Прометей» 

СЗШ, ПТНЗ 

та ВНЗ 
140 14 9 К. 

7.4 Спартакіада серед учнів 

ПТНЗ (юнаки) 
лютий ДЦППРКБА Учні ПТНЗ 48 4 6 К. 

7.5 Спартакіада серед учнів 

ПТНЗ (дівчата) лютий 

Дніпродзержинське 

вище професійне 

училище 

Учні ПТНЗ 48 4 6 К. 

7.6 Чемпіонат міста з волейболу  01.02.2017- 

30.03.2017 
ДВПУ, ЗНЗ міста 

Спортсмени 

міста 
150 15 15 К. 

7.7 Турнір з волейболу серед 

чоловіків-ветеранів 23-25.02.2017 

Спортивні зали міста 

СЗШ,  

КЗ «СК «Прометей» 

ДЮСШ 60 6 6 К. 

7.8 Міський волейбольний 

турнір, присвячений Дню 

заснування 

Дніпропетровської області 

25-26.02.2017 

ДВПУ,  

КЗ «СК «Прометей», 

ЗНЗ міста 

Спортсмени 

міста 
450 45 30 К. 
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7.9 Змагання з волейболу серед 

юнаків ВНЗ І-ІІ р.а. в залік 

спартакіади 

лютий- 

березень 
ДВПУ, ЗНЗ міста студенти ВНЗ 144 12 12 К. 

7.10 Змагання з волейболу серед 

дівчат ВНЗ І-ІІ р.а.  в залік 

спартакіади 

 

березень 

Дніпродзержинський 

індустріальний 

коледж; 

ДКФВ 

студенти ВНЗ 144 12 12 К. 

7.11 Турнір з волейболу серед 

жінок  
03-05.03.2017 СЗШ №40 

ДЮСШ, 

ветерани. 
40 4 3 К. 

7.12 Чемпіонат міста з волейболу 

серед учнівської молоді міста 
10.03.2017-

01.04.2017 

Спортивні зали міста 

СЗШ,  

КЗ «СК «Прометей» 

ПТНЗ, ВНЗ 200 20 6 К. 

7.13 Молодіжна ліга  з волейболу 

(кращих 8 команд навчальних 

закладів міста) 

10.04-

20.04.2017 

Спортивні зали міста 

СЗШ,  

КЗ «СК «Прометей» 

Збірні 

команди міста 
80 8 3 К. 

7.14 Турнір з волейболу серед 

державних установ 
15-20.04.2017 СЗШ № 4 

Збірні 

команди міста 
50 5 3 К. 

7.15 Міський кубковий турнір  з 

волейболу, присвячений Дню 

пам’яті жертв аварії на ЧАЕС 

22-23.04.2016 ДВПУ, ЗНЗ міста 
Спортсмени 

міста 
450 45 30 К. 

7.16 Турнір з волейболу серед 

інвалідів 
25-27.04.2017 СЗШ №4 

Спортсмени-

інваліди 
30 4 3 К. 

7.17 Турнір з волейболу, 

присвячений  Дню Перемоги 
05-07.05.2017 КЗ «СК «Прометей» 

Збірні 

команди міста 
180 18 6 К. 

7.18 Навчально-тренувальний збір 

з волейболу 
15-19.05.2017 ДВПУ, ЗНЗ міста 

Спортсмени 

міста 
40 - - - 

7.19 Турнір з волейболу, 

присвячений відкриттю 

літнього пляжного сезону 

01-04.06.2017 
Пляжні площадки, 

лівий берег 

Збірні 

команди міста 
250 25 9 К. 
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7.20 Турнір з волейболу, 

присвячений  Дню молоді 
24-25.06.2017 

Пляжні площадки, 

лівий берег 

Збірні 

команди міста 
250 25 9 К. 

7.21 Турнір  з волейболу, 

присвячений  Дню 

Незалежності України 

26-27.08.2017 
Пляжні площадки, 

лівий берег 

Збірні 

команди міста 
120 12 9 К. 

7.22 Відкритий турнір  з 

волейболу, присвячений Дню 

міста  

07-08.09.2017 ДВПУ, ЗНЗ міста 
Спортсмени 

міста 
450 45 30 К. 

7.23 Відкритий молодіжний турнір 

з волейболу 
01.10-

15.10.2017 

Спортивні зали міста 

СЗШ,  

КЗ «СК «Прометей» 

Збірні 

команди міста 
180 15 5 К. 

7.24 Міський волейбольний 

турнір,  присвячений Дню 

захисника Вітчизни 

14-16.10.2017 

ДВПУ,  

КЗ «СК «Прометей», 

ЗНЗ міста 

Спортсмени 

міста 
700 70 45 К. 

7.25 Кубок міста з волейболу 
04.11.2017- 

26.11.2017 

ДВПУ,  

КЗ «СК «Прометей», 

ЗНЗ міста 

Спортсмени 

міста 
150 15 15 К. 

7.26 Міський волейбольний 

турнір,  присвячений Дню 

місцевого самоврядування 

02-03.12.2017 ДВПУ, ЗНЗ міста 
Спортсмени 

міста 
150 15 15 К. 

7.27 Новорічний турнір з 

волейболу серед ветеранів 20-25.12.2017 

КЗ «СК «Прометей»-

ДМК 

 

Збірні 

команди міста 
80 8 3 К. 

7.28 Юнацький новорічний турнір 

з волейболу 
25-28.12.2017 СЗШ №4 

Збірні 

команди міста 
60 6 6 К. 

7.29 Відкритий турнір з 

волейболу, пам’яті 

С.Н.Лясоти 

грудень 

Дніпродзержинський  

металургійний 

коледж 

Спортсмени 

міста 
60 5 10 К. 

8 ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНИЙ 
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8.1 Відкритий міський турнір  з 

волейболу, присвячений Дню 

Конституції України 

 

28-30.06.2017 

Літні майданчики 

лівобережної частини 

міста 

Спортсмени 

міста 
180 18 20 К. 

8.2 Відкритий турнір  з 

волейболу, присвячений Дню 

Незалежності України 

19-20.08.2017 

Літні майданчики 

лівобережної частини 

міст 

Спортсмени 

міста 
120 14 20 К. 

9 ГАНДБОЛ 

9.1 Міський турнір з технічних 

прийомів гри гандбол серед 

дівчат та юнаків. 

28-29.01.2017 

Середня 

загальноосвітня 

школа №20 

Спортсмени 

міста 
72 

   

6 
8 О 

9.2 Чемпіонат міста серед юнаків  

(збірна команд) 
18.02.2017-

24.03.2017 

Середня 

загальноосвітня 

школа №20 

Збірні 

команди СЗШ 

міста 

96 
   

8 
10 К. 

9.3 Міський кубок А. Стовби 

серед юнаків 04-06.03.2017 

Середня 

загальноосвітня 

школа №20 

Спортсмени 

міста 
48 

    

- 
8 К. 

9.4 Відкритий чемпіонат міста 

серед дівчат 25-29.04.2017 

Середня 

загальноосвітня 

школа №20 

Спортсмени 

міста 
72 

   

6

  

10 К. 

9.5 Чемпіонат міста з гандболу 

серед ветеранів 
квітень 

Середня 

загальноосвітня 

школа № 20, 

СК «Промінь» 

Ветерани 36 
   

3 
6 К. 

9.6 Чемпіонат міста серед 

чоловіків 
15-18.05.2017 СК «Промінь» 

Спортсмени 

міста 
48 

   

4 
8 К. 

9.7 Кубок міста серед ЗНЗ міста 

(збірні команди) 26-28.09.2017 

Середня 

загальноосвітня 

школа №20 

Спортсмени 

міста 
60 

    

5 
8 К. 



129 
 

9.8 Міський кубок О.Мурашова 

серед хлопчиків. 22-24.10.2017 

Середня 

загальноосвітня 

школа №20 

Збірні 

команди СЗШ 

міста 

72 
   

6 
10 К. 

9.9 Міський турнір серед дівчат 

«Зірочка сходу» 22-24.11.2017 За призначенням 

Збірні 

команди СЗШ 

міста 

110 
 

6 
8 К. 

10 ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА 

10.1 1-й етап чемпіонату  міста   із  

спортивної  гімнастики                         
28.01.2017 СК  «Дніпровець» 

Спортсмени 

міста 
55 - 12 О. 

10.2 Чемпіонат міста  із  

спортивної гімнастики  
18.02.2017 СК  «Дніпровець» 

Спортсмени 

міста 
55 - 12 О. 

10.3   Навчально-тренувальний 

збір  із спортивної гімнастики 

19.02.2017-

02.03.2017 
СК  «Дніпровець» 

Спортсмени 

міста 
8 - - - 

10.4 Чемпіонат області   із 

спортивної гімнастики 
03.-05.03.2017 м. Дніпро 

Спортсмени 

міста 
10 2 2 К/О 

10.5 2-й етап чемпіонату  міста    із 

спортивної гімнастики              
08-09.04.2017 СК  «Дніпровець» 

Спортсмени 

міста 
50 - 12 О. 

10.6 Чемпіонат області серед 

юнаків  з гімнастики 

спортивної 

14-16.04.2017 м. Дніпро 

Спортсмени 

міста 10 - 2 К/О 

10.7 3-й етап чемпіонату  міста   із 

спортивної гімнастики                      
27-28.05.2017 СК  «Дніпровець» 

Спортсмени 

міста 
45 - 12 О. 

10.8 Чемпіонат міста   із 

спортивної гімнастики 
09-10.09.2017 СК  «Дніпровець» 

Спортсмени 

міста 
45 - 12 О. 

10.9   Навчально-тренувальні 

збори   із спортивної 

гімнастики 

11-22.09.2017 СК  «Дніпровець» 

Спортсмени 

міста 8 - - - 

10.10 Чемпіонат області   із 

спортивної гімнастики серед 

29.09.2017-

01.10.2017 
м. Дніпро 

Спортсмени 

міста 
10 2 2 К/О 
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молоді та юніорів 

11 ГІМНАСТИКА ХУДОЖНЯ 

11.1 Кубок міста з художньої 

гімнастики 

 

16-17.01.2017 

КЗ ДЮСШ №4 
Спортсмени 

міста 

50 

- 

10 О. 

11.2 Кубок області з художньої 

гімнастики 
20-21.01.2017 

м. Кам’янське Спортсмени 

міста 

100 
- 

8 О. 

11.3 Всеукраїнський турнір  

з художньої гімнастики 

«Сніжинка» 

10-10.02.2017 

КЗ «СК «Прометей» 
Спортсмени 

міста 

150 

- 

8 О. 

11.4 Відкрита першість ДЮСШ 

№4  

з художньої гімнастики 

«Весняні грації» 

3-5.03.2017 

ДЮСШ №4 

Спортсмени 

міста 

100 

- 

10 О. 

11.5 Чемпіонат міста з художньої 

гімнастики серед юніорів 
10-11.03.2017 

ДЮСШ №4 Спортсмени 

міста 

50 
- 

10 О. 

11.6 Чемпіонат області з 

художньої гімнастики серед 

юніорів 

17-19.03.2017 

ДЮСШ №4 
Спортсмени 

міста 

200 

- 

10 О. 

11.7 Відкритий чемпіонат області  

з художньої гімнастики серед 

школярів 

25-26.03.2017 

ДЮСШ №4 
Спортсмени 

міста 

100 

- 

5 О. 

11.8 Чемпіонат міста з художньої 

гімнастики 

31.03.2017-

01.04.2017 

м. Кам’янське  Спортсмени 

міста, області 

60 
- 

8 О. 

11.9 Чемпіонат області з 

художньої гімнастики 
07-09.04.2017 

ДЮСШ №4 Спортсмени 

міста 

250 
- 

10 О. 

11.10 Чемпіонат міста з художньої 

гімнастики в групових 

вправах 

21-22.04.2017 

ДЮСШ №4 
Спортсмени 

міста 

70 

- 

10 К. 
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11.11 Чемпіонат області з 

художньої гімнастики в 

групових вправах 

28-30.04.2017 

КЗ «СК «Прометей» 
Спортсмени 

міста 

200 

- 

6 К. 

11.12 Відкрита першість 

СК «Прометей» з художньої 

гімнастики 

14-16.05.2017 

КЗ «СК «Прометей» 
Спортсмени 

міста 

150 

- 

5 О. 

11.13 Студентські ігри області  

з художньої гімнастики 
18-20.05.2017 

м. Кам’янське Спортсмени 

міста 

60 
- 

6 О/К 

11.14 Чемпіонат області з 

художньої гімнастики 
20-22.05.2017 

м. Дніпро Спортсмени 

міста 

50 
- 

5 О 

11.15 Відкрита першість ДЮСШ 

№4 з художньої гімнастики 

до Дня захисту дітей 

02-04.06.2017 

ДЮСШ №4 
Спортсмени 

міста 

80 

- 

6 О 

11.16 Командний чемпіонат міста 

 з художньої гімнастики 
22-23.09.2017 

ДЮСШ №4 Спортсмени 

міста 

50 
- 

7 О/К 

11.17 Командний чемпіонат області  

з художньої гімнастики 
01-03.10.2017 

м. Нікополь Спортсмени 

міста 

200 
- 

7 О/К 

11.18 Першість з художньої 

гімнастики 
17.10.2017 

м. Кам’янське Спортсмени 

міста 

50 
- 

6 О. 

11.19 Відкритий чемпіонат області  

з художньої гімнастики серед 

школярів 

11-12.11.2017 

ДЮСШ №4 
Спортсмени 

міста 

80 

- 

6 О. 

12 ДЗЮДО 

12.1 Навчально-тренувальні збори 

з дзюдо до чемпіонату області 

серед юнаків 2000-2002р.н. 

16-22.01.2017 

КЗ «СК «Прометей» 
Спортсмени 

міста 

10 - - - 

12.2 Чемпіонат області  з дзюдо 

серед юнаків 2000-2002р.н. 
28-29.01.2017 

м. Дніпро, 

СДЮШОР№6 

Спортсмени 

міста 

10 - - О. 

12.3 Чемпіонат міста  з дзюдо 18-19.02.2017 КЗ «СК «Прометей» Спортсмени 55 5 10 О. 
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серед юнаків 2003-2004 р.н.,  

2005-2007 н.р. 

міста 

12.4 Навчально-тренувальні збори   

з дзюдо до чемпіонату області 

серед юніорів 1997-2002р.н. 

20-26.02.2017 

КЗ «СК «Прометей» 
Спортсмени 

міста 

10 - - - 

12.5 Чемпіонат області з дзюдо 

серед юніорів 1997-2002р.н. 
04-05.03.2017 

м. Дніпро, 

СДЮШОР№6 

Спортсмени 

міста 

10 - - О. 

12.6 Навчально-тренувальні збори  

з дзюдо до чемпіонату області 

серед юнаків 2002-2004р.н. 

13-19.03.2017 

КЗ «СК «Прометей» 
Спортсмени 

міста 

10 - - - 

12.7 Чемпіонат області з дзюдо  

серед юнаків 2002-2004р.н. 
25-26.03.2017 

м. Дніпро, 

СДЮШОР№6 

Спортсмени 

міста 

10 - - О. 

12.8 Відкритий чемпіонат  КЗ 

ДЮСШ №4  з дзюдо серед 

юнаків  

2006-2007 р.н. 

08-09.04.2017 

КЗ «СК «Прометей» 

Спортсмени 

міста 

45 5 10 О. 

12.9 Навчально-тренувальні збори  

з дзюдо до кубку області 

серед чоловіків і жінок 

17-26.04.2017 

КЗ «СК «Прометей» 
Спортсмени 

міста 

11 - - - 

12.10 Кубок області  з дзюдо серед 

чоловіків і жінок 
29-30.04.2017 

м. Дніпро, 

СДЮШОР№6 

Спортсмени 

міста 

11 - - О. 

12.11 Навчально-тренувальні збори  

з дзюдо до чемпіонату області 

серед молоді 1995-2002р.н. 

04-13.09.2017 

КЗ «СК «Прометей» 
Спортсмени 

міста 

10 - - - 

12.12 Чемпіонат області  з дзюдо 

серед молоді 1995-2002р.н. 
16-17.09.2017 

м. Дніпро, 

СДЮШОР№6 

Спортсмени 

міста 

10 - - О. 

12.13 Навчально-тренувальні збори  

з дзюдо до чемпіонату області 

серед юнаків 2001-2003р.н. 

09-15.10.2017 

КЗ «СК «Прометей» Спортсмени 

міста 

10 - - - 
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12.14 Чемпіонат області  з дзюдо 

серед юнаків 2001-2003р.н. 
21-22.10.2017 

м. Дніпро, 

СДЮШОР№6 

Спортсмени 

міста 

11 - - О. 

12.15 Навчально-тренувальні збори  

з дзюдо до чемпіонату області 

серед  серед чоловіків та 

жінок 

23-31.10.2017 

КЗ «СК «Прометей» Спортсмени 

міста 

11 - - - 

12.16 Чемпіонат області  з дзюдо 

серед  чоловіків та жінок 
04-05.11.2017 

м. Дніпро, 

СДЮШОР№6 

Спортсмени 

міста 

11 - - О. 

12.17 Чемпіонат міста  з дзюдо 

серед юнаків 2003-2005 р.н.,  

2006-2008н.р. 

29-30.10.2017 

КЗ «СК «Прометей» Спортсмени 

міста 

60 - 10 О. 

13 ЛЕГКА АТЛЕТИКА  

13.1 Навчально-тренувальні збори 

з легкої атлетики 

04-09.01.2017 КЗ «СК «Прометей» Спортсмени 

міста 
8 

- - _ 

13.3 Чемпіонат області з легкої 

атлетики (багатоборство) 

12-13.01.2017 м. Дніпро  Спортсмени 

міста 
20 

- - 
О. 

13.2 Чемпіонат області з легкої 

атлетики юн. 2000-01 р.н. 

20-21.01.2017 м. Дніпро Спортсмени 

міста 
20 

- - 
О. 

13.3 Чемпіонат області серед 

молоді з легкої атлетики 

03-04.02.2017 м. Дніпро Спортсмени 

міста 
6 

- - 
О. 

13.4 Чемпіонат міста з легкої 

атлетики 

26-27.02.2017 КЗ «СК «Прометей» Спортсмени 

міста 
100 

- 3 
О. 

13.5 Чемпіонат області з легкої 

атлетики юн. 2002-03 р.н. 

10-11.03.2017 м. Дніпро Спортсмени 

міста 
20 

- - 
О. 

13.6 Чемпіонат міста з легкої 

атлетики (двоборства) 

12-13.03.2017 КЗ «СК «Прометей» Спортсмени 

міста 
60 

- 3 
О. 

13.7 Навчально-тренувальні збори 

з легкої атлетики 

06-12.04.2017 КЗ «СК «Прометей» Спортсмени 

міста 
10 

- - 
_ 

13.8 Крос з легкої атлетики 09.04.2017 Лівий берег.10мкр. Спортсмени 100 - 3 О. 



134 
 

міста 

13.9 Чемпіонат міста з легкої 

атлетики юн.2000-2001р.н. 

06-07.04.2017 КЗ «СК «Прометей» 
 60 

- 3 
О. 

13.10 Командний чемпіонат області 

з легкої атлетики юн. 2000-

2001 р.н. 

13-14.04.2017 м. Дніпро 
Спортсмени 

міста 
10 

- - 

О. 

13.11 Спартакіада серед учнів 

ПТНЗ  
лютий ДЦППРКБА Учні ПТНЗ 48 4 6 О/К 

13.12 Командний чемпіонат області 

з легкої атлетики 

12-13.05.2017 м. Дніпро Спортсмени 

міста 
10 

- - 
О. 

13.13 Чемпіонат міста школярів з 

легкої атлетики 

16-17.05.2017 КЗ «СК «Прометей» Спортсмени 

міста 
100 

- 3 
О. 

13.14 Чемпіонат області з легкої 

атлетики юн. 2002-03 р.н. 

29-30.05.2017 м. Дніпро Спортсмени 

міста 
20 

- - 
О. 

13.15 Навчально-тренувальні збори 

з легкої атлетики 

02-08.06.2017 КЗ «СК «Прометей» Спортсмени 

міста 
10 

- - 
_ 

13.16 Чемпіонат області з легкої 

атлетики юн. 2000-2001 р.н. 

09-10.06.2017 м. Дніпро Спортсмени 

міста 
10 

-  
О. 

13.17 Олімпійський день бігу з 

легкої атлетики 

25.06.2017 Лівий берег.10мкр. Спортсмени 

міста 
100 

- 3 
О. 

13.18 Навчально-тренувальні збори 

з легкої атлетики 

08-14.09.2017 КЗ «СК «Прометей» Спортсмени 

міста 
10 

- - 
_ 

13.19 Чемпіонат області з легкої 

атлетики 

15-16.09.2017 м. Дніпро Спортсмени 

міста 
10 

- - 
О. 

13.20 Відкритий чемпіонат СК 

"Прометей" з легкої атлетики 

24.09.2017 КЗ «СК «Прометей» Спортсмени 

міста 
60 

- 3 
О. 

13.21 Змагання з легкої атлетики  та 

легкоатлетичного кросу серед 

юнаків ВНЗ І-ІІ р.а. в залік 

жовтень КЗ «СК «Прометей» студенти ВНЗ 144 12 12 К. 
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спартакіади 

13.22 Навчально- тренувальні збори 

з легкої атлетики 

10-16.11.2017 КЗ «СК «Прометей» Спортсмени 

міста 
10 

- - 
О. 

13.23 Командний чемпіонат області 

з легкої атлетики  

17-18.11.2017 м. Дніпро Спортсмени 

міста 
10 

- - 
О. 

13.24 Навчально-тренувальні збори 

з легкої атлетики 

01-07.12.2017 КЗ «СК «Прометей» Спортсмени 

міста 
10 

- - 
- 

13.25 Чемпіонат області з легкої 

атлетики серед юнаків 2001-

2002 р.н. 

08-09.12.2017 м. Дніпро 
Спортсмени 

міста 
10 

- 

- - 

13.26 Командний чемпіонат області 

з легкої атлетики 

15-16.12.2017 м. Дніпро Спортсмени 

міста 
10 

- 
- - 

13.27 День стрибуна з легкої 

атлетики 

24.12.2017 КЗ «СК «Прометей» Спортсмени 

міста 
60    

14 ПЛАВАННЯ 

14.1 Чемпіонат області з плавання  
25-27.02.2017 

м. Дніпро Спортсмени 

міста 

25 - - 
К. 

14.2 Весняний чемпіонат міста з 

плавання 
04.03.2017 

Басейн «МіКомп» Спортсмени 

міста 

150 - 12 К. 

14.3 Першість міста з плавання 

серед дітей 
18.03.2017 

Басейн «МіКомп» Спортсмени 

міста 

100 - 12 К. 

14.4 Першість міста з плавання 

серед дітей 
13.05.2017 

Басейн «МіКомп» Спортсмени 

міста 

100 - 12 К. 

14.5 Літній чемпіонат міста з 

плавання 
20.05.2017 

Басейн «МіКомп» Спортсмени 

міста 

150 - 12 К. 

14.6 Чемпіонат області з плавання 
23-25.06.2017 

м. Дніпро Спортсмени 

міста 

30 - - К. 

14.7 Турнір пам’яті                             

П. В. Єрьоменка з плавання 
21.10.2017 

Басейн «МіКомп» Спортсмени 

міста 

150 - 12 К. 
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14.8 Кубок області з плавання 
04-06.11.2017 

м. Дніпро Спортсмени 

міста 

30 - - К. 

14.9 Турнір з плавання на приз  

ВАТ «ДМК» СК«Дзержинка» 
18.11.2017 

Басейн «МіКомп» Спортсмени 

міста 

150 - 12 К. 

14.10 Зимова першість міста з 

плавання серед дітей 
16.12.2017 

Басейн «МіКомп» Спортсмени 

міста 

150 - 12 К. 

14.11 Зимовий чемпіонат міста з 

плавання 
23.12.2017 

Басейн «МіКомп» Спортсмени 

міста 

150 - 12 К. 

15 ТЕНІС 

15.1 Зимовий кубок СК 

«Прометей» січень 
КЗ «СК «Прометей», 

Палац тенісу 

Спортсмени 

міста, діти, 

любителі 

32 - 2 О. 

15.2 Відкритий турнір КЗ «СК 

«Прометей», присвячений 

Дню 8 Березня 

04.03.2017 
КЗ «СК «Прометей», 

Палац тенісу 

Спортсмени 

міста 
16 - 2 О. 

15.3 Всеукраїнський турнір 

«Прометей» серед юнаків та 

дівчат 

березень 
Літні корти                    

КЗ «СК «Прометей» 

Спортсмени 

міста, діти, 

любителі 

32 - 4 О. 

15.4 Турнір, присвячений  Дню 

пам'яті та примирення 
06-07.05.2017 

Літні корти                    

КЗ «СК «Прометей» 

Спортсмени 

міста, діти 
24 - 2 О. 

15.5 Турнір, присвячений Дню 

захисту дітей травень 
Літні корти                    

КЗ «СК «Прометей» 

Спортсмени 

міста, діти, 

любителі 

48 - 4 О. 

15.6 Літній кубок СК «Прометей», 

присвячений Дню 

Конституції 

червень 
Літні корти                    

КЗ «СК «Прометей» 

Спортсмени 

міста, діти, 

любителі 

32 - 2 О. 

15.7 Турнір, присвячений Дню 

Незалежності України 

 

серпень 
Літні корти                    

КЗ «СК «Прометей» 

Спортсмени 

міста, діти 
24 - 2 О. 
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15.8 Турнір, присвячений Дню 

фізичної культури і спорту, 

пам’яті Аношкіна 

вересень 
Літні корти                    

КЗ «СК «Прометей» 

Спортсмени 

міста, діти, 

любителі 

60 - 4 О. 

15.9 Турнір «Прометей» серед 

юнаків та дівчат, присвячений 

72-й річниці завершення 

Другої світової війни 

02.09.2017 
КЗ «СК «Прометей», 

Палац тенісу 

Спортсмени 

міста, діти 
48 - 4 О. 

15.10 Турнір, присвячений Дню 

Святого Миколая 
грудень 

КЗ «СК «Прометей», 

Палац тенісу 
Любителі 24 - 2 О. 

15.11 Відкритий турнір серед 

любителів 
грудень 

КЗ «СК «Прометей», 

Палац тенісу 
Любителі 24 - 2 О. 

16 ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ  КЗ «СК «Прометей», 

«Палац тенісу» 

16.1 
Новорічний традиційний 

турнір 
січень 

Дніпродзержинський 

металургійний 

коледж 

Спортсмени 

міста 
35 - 8 О. 

16.2 Спартакіада серед учнів 

ПТНЗ (дівчата) 
лютий ДВПУ Учні ПТНЗ 16 4 6 О/К 

16.3 Спартакіада серед учнів 

ПТНЗ (юнаки) 
лютий ДВПУ Учні ПТНЗ 16 4 6 О/К 

16.4 
Кубок міста серед сильніших 

тенісистів 
лютий 

Дніпродзержинський 

металургійний 

коледж 

Спортсмени 

міста 
50 - 12 О. 

16.5 Чемпіонат міста з настільного 

тенісу серед ветеранів 
18.03.2017 ДЮСШ №1 

Ветерани  

міста 
24 4 8 О. 

16.6 Фінальні змагання серед 

студентів ВНЗ І-ІІ р.а. 

Дніпропетровської області 

березень 

Дніпродзержинський 

металургійний 

коледж 

Студенти 

ВНЗ І-ІІ р.а 
27 9 10 О/К 
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16.7 
Першість міста серед юнаків 

та дівчат 
квітень 

Дніпродзержинський 

металургійний 

коледж 

Спортсмени 

міста 50 - 12 О. 

16.8 
Першість міста  серед 

сильніших тенісистів 
травень 

Дніпродзержинський 

металургійний 

коледж 

Спортсмени 

міста 50 - 12 О. 

16.9 Змагання з настільного тенісу 

серед студентів ВНЗ  

І-ІІ р.а. Дніпродзержинського 

регіону в залік спартакіади 

листопад 

Дніпродзержинський 

металургійний 

коледж 

Студенти 

ВНЗ І-ІІ р.а. 
56 12 12 О/К 

16.10 Традиційний турнір серед 

сильніших тенісистів пам’яті 

Лясоти С.М. 

грудень 

Дніпродзержинський 

металургійний 

коледж 

Спортсмени 

міста 
60 - 12 О. 

17 ТХЕКВОНДО (ВТФ) 

17.1 Чемпіонат міста з тхеквондо 

ВТФ 
18-19.02.2017 м. Кам’янське 

Спортсмени 

міста 
100 3 15 О/К 

17.2 НТЗ до чемпіонату області  з 

тхеквондо ВТФ 

11-17.03.2017 

 
ДЮСШ №4 

Спортсмени 

міста 
25 - - - 

17.3 Чемпіонат області (керуги, 

пумсе) з тхеквандо 

18-20.03.2017 

 

м. Дніпро 

 

Спортсмени 

міста 
100 3 10 О/К 

17.4 Чемпіонат м.Кам’янського з 

тхеквондо ВТФ 
08-09.04.2017 м. Кам’янське 

Спортсмени 

міста 
100 3 15 О/К 

17.5 НТЗ до  кубку області  з  

тхеквондо ВТФ 
березень ДЮСШ №4 

Спортсмени 

міста 
25 - - - 

17.6 Кубок  області з  тхеквондо 

ВТФ 
квітень м. Кам’янське 

Спортсмени 

міста 
80 10 10 О/К 

17.7 Відкритий чемпіонат 

міста з  тхеквондо ВТФ 

«ПРОМЕТЕЙ» 

квітень м. Кам’янське 
Спортсмени 

міста 
200 12 20 О/К 
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17.8 Відкритий командний 

чемпіонат м. Дніпра (ТК 5) з  

тхеквондо ВТФ 

травень 
м. Дніпро 

 

Спортсмени 

міста 
250 3 10 О/К 

17.9 НТЗ до  чемпіонату області 

серед СК, ДЮСШ, 

СДЮСШОР з  тхеквондо 

ВТФ 

 

вересень 

 

ДЮСШ №4 

 

Спортсмени 

міста 

 

25 

 

- 

 

- 

 

- 

17.10 Чемпіонат області серед СК, 

ДЮСШ, СДЮСШОР 
вересень Кривий Ріг 

Спортсмени 

міста 
100 3 10 О/К 

17.11 Чемпіонат м.Кам’янського  з  

тхеквондо ВТФ 
жовтень м. Кам’янське 

Спортсмени 

міста 
250 10 25 О/К 

17.12 Командний чемпіонат області  

(ТК 5)  з  тхеквондо ВТФ 
жовтень 

м. Дніпро 

 

Спортсмени 

міста 
60 3 5 О/К 

17.13 Відкритий кубок міста з 

тхеквондо ВТФ 

«ЗОЛОТИЙ ДАЯНГ» 

 

10-11.11.2017 

 

м. Кам’янське 

Спортсмени 

міста 
250 10 30 

 

О/К 

17.14 Відкритий кубок  

м. Дніпра  з  тхеквондо ВТФ 
   01-

03.12.2017 

 

м. Дніпро 

 

Спортсмени 

міста 
300 10 10 

 

О/К 

18 ФУТБОЛ  

18.1 Кубок міста з футболу на 

приз відкриття сезону 

(великий футбол) 

квітень- 

травень 

КЗ «СК «Прометей» Виробничі 

підприємства 

та аматорські 

колективи 

250 - 300 16 - К. 

18.2 Кубок  з футболу пам’яті 

С.Лісного і В.Жаркова 

червень- 

липень 

КЗ «СК «Прометей» Виробничі 

підприємства 

та аматорські 

колективи 

250 - 300 16 - К. 

18.3 Першість міста по футболу квітень- КЗ «СК «Прометей» Виробничі 250 - 300 16 - К. 



140 
 

(дві ліги у два кола) червень, 

серпень-

жовтень 

підприємства 

та аматорські 

колективи 

18.4 Спартакіада серед учнів 

ПТНЗ (юнаки) 
травень ДВПУ Учні ПТНЗ 48 4 6 К. 

18.5 Кубок з пляжного футболу 

серед дітей футбольних шкіл і 

клубів 

червень Пісочний майданчик 

Дніпровського 

району 

ДЮСШ 

200 - 250 16 - К. 

18.6 Кубок з пляжного футболу до 

Дня молоді України 

25.06.2017 

 

Пісочний майданчик 

Дніпровського 

району 

Виробничі 

підприємства 

та аматорські 

колективи 

200 - 250 16 - К. 

18.7 Кубок з пляжного футболу до 

Дня Незалежності України 

24.08.2017  

 

Пісочний майданчик 

Дніпровського 

району 

Виробничі 

підприємства 

та аматорські 

колективи 

200 - 250 16 - К. 

18.8 Кубок міста з футболу 

«Кубок металургів» 

серпень-

вересень 

КЗ «СК «Прометей» Виробничі 

підприємства 

та аматорські 

колективи 

200 - 250 16 - К. 

18.9 Першість міста з футболу 

серед дітей 

серпень-

вересень 

КЗ «СК «Прометей», 

Стадіон «Буревісник» 

ДЮСШ 
140 - 180 14 - К. 

18.10 Кубок  міста з футболу 

(ветерани) до Дня визволення  

міста та Дня Збройних сил 

України 

25.10.2017 

06.12.2017 

Стадіон «Металург», 

КЗ «СК «Прометей» 

Виробничі 

підприємства 

та аматорські 

колективи 

45 4 - К. 

19 ФУТЗАЛ, МІНІ-ФУТБОЛ  

19.1 Першість міста з міні-

футболу (4 дивізіони у два 

15.01.-

26.02.2017, 

КЗ «СК «Прометей, 

СК «Промінь»; 

Виробничі 

підприємства 

550-

600 

37 - К. 
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кола) 10.2017 

 

ДКФВ та аматорські 

колективи 

19.2 Кубок міста з міні-футболу 

(Великий) 

11.03.2017-

09.04.2017 

 

КЗ «СК «Прометей, 

СК «Промінь»; 

ДКФВ 

Виробничі 

підприємства 

та аматорські 

колективи 

250-

320 

16 - К. 

19.3 Кубок  міста з міні-футболу 

(Малий) 

11.03.2017-

16.04.2017 

КЗ «СК «Прометей, 

СК «Промінь»; 

ДКФВ 

Виробничі 

підприємства 

та аматорські 

колективи 

250-

320 

16 - К. 

19.4 Змагання серед юнаків ВНЗ І-

ІІ р.а. в залік спартакіади квітень 

Дніпродзержинський 

індустріальний 

коледж 

Студенти 

ВНЗ 48 4 6 К. 

19.5 Спартакіада серед учнів 

ПТНЗ  

 

жовтень 

 

 

ДЦППРКБА Учні ПТНЗ 48 4 6 К. 

20 ВЕЛОСИПЕДНИЙ СПОРТ 

20.1 Відкритий чемпіонат міста з 

велокросу 

11-12.03.2017 м. Кам’янське 

 

Спортсмени 

міста 

30 - 5 О. 

20.2 Чемпіонат області з 

велокросу 

17-19.03.2017 м.Нікополь Спортсмени 

міста 

120 - - О/К 

20.3 Чемпіонат міста з велокросу 

на шосе 

15-16.04.2017 м. Кам’янське Спортсмени 

міста 

40 - 5 О.  

20.4 Чемпіонат області з 

велокросу «Перша сотня» 

21-23.04.2017 м.Дніпро Спортсмени 

міста 

120 - - О/К 

20.5 Чемпіонат міста з велокросу 

на шосе 

06-07.05.2017 м. Кам’янське Спортсмени 

міста 

40 - 5 О. 

20.6 Чемпіонат області з велокросу 

в індивідуальній гонці 

25-27.08.2017 м. Кам’янське Спортсмени 

міста 

200 - - О/К 
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20.7 Відкритий чемпіонат міста з 

велокросу на шосе 

16-17.09.2017 м. Кам’янське Спортсмени 

міста 

50 - 5 О/К 

20.8 Відкритий чемпіонат області 

ФСТ «Колос» 

22-24.09.2017 м. Кам’янське Спортсмени 

міста 

140 - - О/К 

20.9 Відкритий чемпіонат області 

з велокросу 

06-08.10.2017 м.Дніпро Спортсмени 

міста 

120 - - О/К 

20.10 Відкритий кубок області з 

велокросу 

 

20-22.10.2017 м. Нікополь Спортсмени 

міста 

140 - - О/К 

20.11 Відкритий чемпіонат області 

з велокросу, закриття сезону 

03-05.11.2017 За призначенням Спортсмени 

міста 

140 - - О/К 

20.12 Чемпіонат міста з велокросу 18-19.11.2017 м. Кам’янське 

 

Спортсмени 

міста 

50 - 5 О/К 

21 АЙКІДО 

21.1 Змагання по кен дзютсу по 

школі BU JUTSU KAI 

TAKEUCHI RYU на краще 

виконання субурі та кумітачі 

вересень СК «Кімусубі» 
Спортсмени 

міста 
50 - - О. 

21.2 Змагання на краще виконання 

техніки айкідо та  BU JUTSU 

KAI TAKEUCHI RYU 

 

   листопад – 

грудень 
СК «Кімусубі» 

Спортсмени 

міста 
50 - - О. 

22 СПОРТИВНА АКРОБАТИКА 

22.1 Чемпіонат міста з спортивної 

акробатики серед дорослих 

28-29.04.2017 ДЮСШ №4 Спортсмени 

міста 

75 - 10 О/К 

22.2 НТЗ до чемпіонату області зі 

спортивної акробатики серед 

дорослих 

5-10.05.2017 ДЮСШ №4 Спортсмени 

міста 

13 - 2 О/К 

22.3 Чемпіонат області зі 12-14.05.2017 м. Кривий Ріг Спортсмени 13 - 3 О/К 
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спортивної акробатики 

серед дорослих 

міста 

22.4 Чемпіонат міста з спортивної 

акробатики серед юнаків 

20-21.05.2017 ДЮСШ №4 Спортсмени 

міста 

70 - 10 О/К 

22.5 НТЗ до чемпіонату області зі 

спортивної акробатики серед 

юнаків 

26-31.05.2017 ДЮСШ №4 Спортсмени 

міста 

13 - 2 О/К 

22.6 Чемпіонат області з 

спортивної акробатики серед 

юнаків 

02-04.06.2017 м. Кам’янське Спортсмени 

міста 

85 - 3 О/К 

22.7 Кубок міста з спортивної 

акробатики 

28-29.08.2017 ДЮСШ №4 Спортсмени 

міста 

70 - 10 О/К 

22.8 НТЗ до кубку області зі 

спортивної акробатики 

01-06.09.2017 ДЮСШ №4 Спортсмени 

міста 

13 - 3 О/К 

22.9 Кубок області зі спортивної 

акробатики 

8-10.09.2017 м. Кривий Ріг Спортсмени 

міста 

13 - 3 О/К 

22.10 Чемпіонат міста зі спортивної 

акробатики серед юніорів 

21-22.10.2017 ДЮСШ №4 Спортсмени 

міста 

70 - 10 О/К 

22.11 НТЗ до чемпіонату області зі 

спортивної акробатики серед 

юніорів 

26-31.10.2017 ДЮСШ №4 Спортсмени 

міста 

13 - 3 О/К 

22.12 Чемпіонат області зі 

спортивної акробатики серед 

юніорів 

03-05.11.2017 м. Покров Спортсмени 

міста 

13 - 3 О/К 

23 СТРИБКИ НА БАТУТІ (АКРОБАТИЧНІЙ ДОРІЖЦІ) 

23.1 Чемпіонат міста зі стрибків на 

батуті серед юнаків та 

юніорів 

25-26.03.2017 ДЮСШ №4 
Спортсмени 

міста 
100 3 20 О/К 

23.2 Чемпіонат області зі стрибків 17-19.04.2017 ДЮСШ №4 Спортсмени 80 5 - О/К 
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на батуті  серед юнаків та 

юніорів 

міста 

23.4 Відкритий кубок міста  зі 

стрибків на батуті «Чемпіони 

серед нас» 

13-14.05.2017 ДЮСШ №4 
Спортсмени 

міста 
300 8 20 О/К 

23.5 Відкритий чемпіонат міста зі 

стрибків на батуті 
03-04.06.2017 ДЮСШ №4 

Спортсмени 

міста 
170 3 20 О/К 

23.6 НТЗ  зі стрибків на батуті 
05-12.06.2017 ДЮСШ №4 

Спортсмени 

міста 
25 3 - - 

23.7 Відкритий чемпіонат області 

зі стрибків на батуті 
12-14.06.2017 м. Кривий Ріг 

Спортсмени 

міста 
100 5 - О/К 

23.9 Відкритий кубок міста зі 

стрибків на батуті 
02-03.09.2017 ДЮСШ №4 

Спортсмени 

міста 
130 3 20 О/К 

23.10 НТЗ зі стрибків на батуті 
04-11.06.2017 ДЮСШ №4 

Спортсмени 

міста 
25 3 - - 

23.11 Відкритий кубок області зі 

стрибків на батуті 
11-13.09.2017 м. Кривий Ріг 

Спортсмени 

міста 
100 5 - О/К 

23.13 Відкритий чемпіонат міста  зі 

стрибків на батуті серед 

юніорів 

29-30.09.2017 ДЮСШ №4 
Спортсмени 

міста 
130 3 20 О/К 

23.14 Відкритий чемпіонат області  

зі стрибків на батуті серед 

юніорів 

02-04.10.2017 ДЮСШ №4 
Спортсмени 

міста 
130 3 20 О/К 

23.16 Відкритий кубок області  зі 

стрибків на батуті пам’яті 

Г.Горяйнова  

02-04.11.2017 ДЮСШ №4 
Спортсмени 

міста 
220 14 - О/К 

24 АЕРОБІКА 

24.1 Спартакіада серед ВНЗ І-ІІ 

р.а. в залік спартакіади 
квітень ДКФВ 

Студенти 

ВНЗ 
48 6 8 К. 
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25 ГИРЬОВИЙ СПОРТ 

25.1 Спартакіада серед учнів 

ПТНЗ              
січень ДВПУ Учні ПТНЗ 24 4 6 К. 

25.2. Спартакіада серед ВНЗ І-ІІ 

р.а. в залік спартакіади 
лютий ДМК 

Студенти 

ВНЗ 
48 6 8 К. 

26 КІОКУШИН-КАН КАРАТЕ  

26.1 Відкрита першість міста 

«Перше татамі» з кіошин-кан 

карате серед дітей, юнаків, 

юніорів та дорослих 6-7, 8-9, 

10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-

35 років 

25-26.02.2017 
 

КЗ «СК «Прометей» 

Спортсмени 

міста 

150-

200 
8 20 О. 

26.2 Відкрита першість міста 

«Воля до перемоги»  з 

кіошин-кан карате серед 

дітей, юнаків та юніорів 6-7, 

8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 

18-35 років у розділі куміте 

08-09.04.2017 КЗ «СК «Прометей» 
Спортсмени 

міста 

150-

200 
8 20 О. 

26.3 Технічно-методичний 

семінар, кваліфікаційний 

іспит для молодших  та 

старших учнів 

20-21.05.2017 

Середня 

загальноосвітня 

школа №39 

Спортсмени 

міста 

150-

200 
- - - 

26.4 Технічно-методичний 

семінар, кваліфікаційний 

іспит для молодших  та 

старших учнів 

265-

26.11.2017 

Середня 

загальноосвітня 

школа №39 

Спортсмени 

міста 

150-

200 
- - - 

26.5 Кубок міста «Шлях до 

майстерності»  з кіошин-кан 

карате серед дітей, юнаків та 

16-17.12.2017 КЗ «СК «Прометей» 
Спортсмени 

міста 

150-

200 
8 20 О. 
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юніорів 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 

14-15, 16-17, 18-35 років у 

розділі куміте  

27 КІОКУШИН КАРАТЕ-ДО  

27.1 Відкритий чемпіонат області 

з кіокушин карате серед 

дівчат віком від 10 до 17 

років та юнаків від 12 до17 

років 

       

лютий  

 м. Дніпро 
Спортсмени 

міста 

 

32 

 

 

- 

 

 

6 

 

О. 

27.2 Навчально-тренувальна 

зимова школа з кіокушин 

карате для інструкторів та 

збірної команди області 

  

лютий 

 

м. Кам’янське 

 

Спортсмени 

міста 

 

100 

 

- 

 

6 

 

О. 

27.3 Відкритий кубок міста з 

кіокушин карате серед дівчат 

та юнаків віком з 6 до 17 

років та жінок і чоловіків з 

куміте та ката 

березень 

 

НВК «Загальноосвітн

ій навчальний заклад 

– дошкільний 

навчальний заклад» 

№36 

Спортсмени 

міста 

 

250 

 

 

20 

 

 

15 

 

О. 

27.4 Турнір міста з кіокушин 

карате серед дівчат та юнаків 

віком з 6 до 17 років та жінок 

і чоловіків з куміте та ката 

квітень 
м. Кам’янське 

 

Спортсмени 

міста 

 

150 

 

 

10 

 

 

15 

 

О. 

27.5 Відкритий чемпіонат області 

з кіокушин карате серед 

дітей, дівчат та юнаків віком 

від 12 до 17 років, жінок та 

чоловіків в вагових категоріях   

 

травень 

 м. Дніпро 
Спортсмени 

міста 

 

25 

 

 

- 

 

5 

 

О. 

27.6 Навчально-тренувальна 

весняна школа з кіокушин 

 

травень м. Кам’янське 
Спортсмени 

міста 
   О. 
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карате для інструкторів та 

збірної команди 
  100 - 6 

27.7 Кубок області серед дівчат та 

юнаківвід  10 до 17 років 
вересень м. Дніпро 

Спортсмени 

міста 
25 - 5 К. 

27.8 Кубок області серед жінок та 

чоловіків у вагових 

категоріях 

вересень 
м. Дніпро 

Спортсмени 

міста 
8 

 

- 
2 К. 

27.9  Навчально-тренувальна 

осіння школа з кіокушин 

карате для інструкторів та 

збірної команди 

 

 листопад м. Кам’янське 

 

Спортсмени 

міста 
100 

 

- 
6 О. 

27.10 Чемпіонат міста у  ваговій 

категорії серед дівчат та 

юнаків віком від 6 до18 років, 

жінок та чоловіків ( та серед 

новачків ) з куміте та ката 

  

жовтень  

 

НВК «Загальноосвітн

ій навчальний заклад 

– дошкільний 

навчальний заклад» 

№36 

Спортсмени 

міста 

250 

 

15 

 

15 

 
О/К 

27.11 Командний чемпіонат області 

серед жінок та чоловіків 

листопад 

 
м. Дніпро 

Спортсмени 

міста 
20 

 

- 
6 К. 

27.12 Навчально-тренувальна 

зимова школа з кіокушин 

карате для інструкторів та 

збірної команди 

грудень 

 

м. Кам’янське 

 

Спортсмени 

міста 

 

80 

 

- 

 

6 О. 

28 ЧЕРЛІДИНГ 

28.1 Відкритий чемпіонат міста з 

черлідингу 

квітень КЗ «СК «Прометей» Спортсмени 

міста 

100 - 

150 

10 - 15 6 О/К 

28.2 Чемпіонат області з 

черлідингу 

квітень м. Дніпро Спортсмени 

міста 

120 14 4 О/К 

28.3 Чемпіонат України з 

черлідингу серед школярів 

квітень м. Кам`янське Спортсмени 

міста 

90 11 2 О/К 
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28.4 Відкритий кубок міста з 

черлідингу 

жовтень КЗ «СК «Прометей» Спортсмени 

міста 

150-

180 

13-16 6 К. 

28.5 Кубок області з черлідингу жовтень м. Дніпро Спортсмени 

міста 

100-

120 

10-15 4 О/К 

29 ПАУЕРЛІФТИНГ 

29.1 Чемпіонат міста 

Кам’янського з класичного 

пауерліфтингу серед 

чоловіків та жінок, юніорів та 

юніорок, юнаків та дівчат 

24-26.03.2017  м. Кам’янське Спортсмени 

міста 

40 - 9 О. 

29.2 НТЗ з пауерліфтингу для 

підготовки спортсменів до 

участі у чемпіонаті області 

серед чоловіків та жінок, 

юніорів та юніорок, юнаків та 

дівчат (класика та екіпіровка) 

7-14.04.2017  м. Дніпро Спортсмени 

міста 

55 - - О. 

29.3 Чемпіонат області з 

пауерліфтингу серед 

чоловіків та жінок, юніорів та 

юніорок, юнаків та дівчат 

(класика та екіпіровка) 

14-16.04.2017  м. Дніпро Спортсмени 

міста 

55 - 10 О. 

29.4 Чемпіонат міста  з класичного 

жиму лежачи серед чоловіків 

та жінок, юніорів та   

юніорок, юнаків та дівчат 

5-7.05.2017 м. Кам’янське Спортсмени 

міста 

40 - 9 О. 

29.5 НТЗ з пауерліфтингу для 

підготовки спортсменів до 

участі в чемпіонаті області з 

жиму лежачи серед чоловіків 

12-19.05.2017  м. Кам’янське Спортсмени 

міста 

50 - - О. 
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та жінок, юніорів та юніорок, 

юнаків та дівчат (класика та 

екіпіровка) 

29.6 Чемпіонат області з жиму 

лежачи серед чоловіків та 

жінок, юніорів та юніорок, 

юнаків та дівчат (класика та 

екіпіровка) 

19-21.05.2017  м. Кам’янське Спортсмени 

міста 

50 - 9 О. 

29.7 Кубок міста   з класичного 

пауерліфтингу серед 

чоловіків та жінок, юніорів та 

юніорок, юнаків та дівчат 

22-24.09.2017 м. Кам’янське Спортсмени 

міста 

45 - 8 О. 

29.8 НТЗ з пауерліфтингу для 

підготовки спортсменів до 

участі у кубку області серед 

чоловіків та жінок, юніорів та 

юніорок, юнаків та дівчат 

(класика та екіпіровка) 

6-13.10.2017  м. Дніпро Спортсмени 

міста 

50 - - О. 

29.9 Кубок області з пауерліфтингу 

серед чоловіків та жінок, 

юніорів та юніорок, юнаків та 

дівчат (класика та екіпіровка) 

13-15.10.2017  м. Дніпро Спортсмени 

міста 

50 - 10 О. 

29.10 Кубок міста Кам’янського з 

класичного жиму лежачи 

серед чоловіків та жінок, 

юніорів та юніорок, юнаків та 

дівчат 

20-22.10.2017  м. Кам’янське Спортсмени 

міста 

45 - 9 О. 

29.11 НТЗ з пауерліфтингу для 

підготовки спортсменів до 

3-10.11.2017  м. Дніпро Спортсмени 

міста 

55 - - О. 
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участі у кубку області з жиму 

лежачи серед чоловіків та 

жінок, юніорів та юніорок, 

юнаків та дівчат (класика та 

екіпіровка) 

29.12 Кубок області з жиму лежачи 

серед чоловіків та жінок, 

юніорів та юніорок, юнаків та 

дівчат (класика та екіпіровка) 

10-12.11.2017  м. Дніпро Спортсмени 

міста 

55 - 9 О. 

30 УШУ 

30.1 Першість міста з ушу 
17-18.03.2017 Гімназія №39 

Спортсмени 

міста 
40-50 - 3-5 О. 

30.2 Тренувальні збори з ушу 
21-23.04.2017 Гімназія №39 

Спортсмени 

міста 
30 - 3 О. 

30.3 Першість області з ушу 
19-20.05.2017 Гімназія №39 

Спортсмени 

міста 
40-60 - 4-7 О. 

30.4 Чемпіонат міста з ушу 
17-18.11.2017 Гімназія №39 

Спортсмени 

міста 
40-50 - 3-5 О. 

30.5 Тренувальні збори з ушу 
01-03.12.2017 Гімназія №39 

Спортсмени 

міста 
30 - 3 О. 

30.6 Чемпіонат області з ушу 
15-16.12.2017 Гімназія №39 

Спортсмени 

міста 
40-70 - 4-7 О. 

31 ТРАДИЦІЙНЕ КАРАТЕ 

31.1 Чемпіонат міста з 

традиційного карате 
11.03.2017 НВК №3   

Спортсмени 

міста 
60 4 6 О/К 

31.2 Чемпіонат області з 

традиційного карате 
23.04.2017 м. Дніпро 

Спортсмени 

міста 
100 27 - О/К 

31.3 Кубок міста з 

традиційного карате 
15.10.2017 НВК №36 

Спортсмени 

міста 
60 4 6 О/К 



151 
 

31.4 Кубок області з традиційного 

карате 
10.12.2017 м. Дніпро 

Спортсмени 

міста 
250 30 - О/К 

32 СПОРТИВНІ ТАНЦІ 

32.1 Кубок «Шарм -2017» зі 

спортивних танців 
грудень КЗ «СК «Прометей» 

Спортсмени 

міста 
75 - - О. 

33 ШАХИ 

33.1 Відкритий чемпіонат міста з 

шахів «Снігова королева-2017» 
січень ДЮСШ №1 

Спортсмени 

міста 
22 - 8 О. 

33.2 Спартакіада серед учнів 

ПТНЗ (юнаки) 
березень 

Кам’янське вище 

професійне училище 
Учні ПТНЗ 20 4 6 К. 

33.3 Спартакіада серед учнів 

ПТНЗ (дівчата) 
березень 

Кам’янське  вище 

професійне училище 
Учні ПТНЗ 20 4 6 К. 

33.4 Кубок міста з шахів серед 

чоловіків і жінок 

 травень-

червень 
м. Кам’янське 

Спортсмени 

міста 
14 - 3 О. 

33.5 Літній сезон з шахів  червень-

серпень 

м. Кам’янське Спортсмени 

міста 
20 4 6 О. 

33.6 Чемпіонат міста з шахів 
  серпень 

м. Кам’янське Спортсмени 

міста 
16 - 3 О. 

33.7 Меморіал Єрмакова 
серпень 

м. Кам’янське Спортсмени 

міста 
20 - 4 О. 

33.8 Чемпіонат міста з шахів   вересень- 

жовтень 

м. Кам’янське Спортсмени 

міста 
24 - 8 О. 

33.9 Чемпіонат міста з 

блискавичних шахів 
листопад 

м. Кам’янське Спортсмени 

міста 
24 - 8 О. 

33.10 Змагання серед ВНЗ   І-ІІ р.а. 

в залік спартакіади грудень 

Кам’янський  

металургійний  

коледж 

Студенти 

ВНЗ міста 
60 12 12 К. 

33.11 Чемпіонат міста з шахів серед 

жінок 

  листопад - 

грудень 

м. Кам’янське Спортсмени 

міста 
24 - 8 О. 
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33.12 Кубок міста з блискавичних 

шахів 

 

грудень 

м. Кам’янське 
Спортсмени 

міста 
22 - 8 О. 

33.13 Новорічний темпо – турнір з 

шахів 
грудень 

м. Кам’янське Спортсмени 

міста 
18 - 3 О. 

34 ШАШКИ 

34.1 Чемпіонат міста з шашок-100 

серед юних надій 

06.01.2017 

 

Середня 

загальноосвітня 

школа №40 

Спортсмени 

міста 

40 - 4 О.  

34.2 Чемпіонат міста з шашок-100 

серед міні-кадетів та кадетів 

08.01.2017 Середня 

загальноосвітня 

школа №40 

Спортсмени 

міста 

40 - 4 О. 

34.3 Чемпіонат міста з шашок-100 

серед .юніорів та  молоді 

14-15.01.2017 Середня 

загальноосвітня 

школа №40 

Спортсмени 

міста 

40 - 4 О. 

34.4 Чемпіонат області з шашок-

100 серед молоді, юніорів, 

кадетів, молодших кадетів та 

юних надій 

19-22.01.2017 ШШК ім. Уріха 

м.Дніпро 

Спортсмени 

міста 

30 - - О. 

34.5 Чемпіонат області з шашок-

64 серед молоді (вікові 

категорії до 8, 10, 13, 16, 19 та 

26 років) 

02-05.03.2017 ШШК ім. Уріха 

м.Дніпро 

Спортсмени 

міста 

30 - - О. 

34.6 Чемпіонат області з шашок-

64 серед чоловіків та жінок 

01-09.04.2017 

 

ШШК ім. Уріха 

м.Дніпро 

Спортсмени 

міста 

6 - - О. 

34.7 Міські зональні командні 

змагання з шашок 

«Дивошашки» 

Склад: 3 + 1 (юнаки та дівчата 

12-14.04.2017 1 зона - СЗШ №20 

2 зона – ДЮСШ№2 

3 зона – СЗШ №40 

Спортсмени 

міста 

160 40 7 О/К 
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2001р.н. та молодше) 

34.8 Фінал міських командних 

змагань з шашок 

«Дивошашки» 

27-28.04.2017 ДЮСШ№2  Спортсмени 

міста 

48 12 4 О/К 

34.9 Обласні змагання  з шашок 

«Дивошашки» 

06-07.05.2017 ШШК 

м.Кривий Ріг 

Спортсмени 

міста 

16 8 - О/К 

34.10 Бліц-турніри  з шашок-64, 

присвячені Дню Перемоги 

08.05.2017 Середня 

загальноосвітня 

школа №40 

Спортсмени 

міста 

60 - 4 О/К 

34.11 Чемпіонат області з шашок-

100 серед чоловіків та жінок 

26-28.05.2017 ДДТУ (1 корпус) 

м.Кам’янське 

Спортсмени 

міста 

6 - - О. 

34.12 Бліц-турнір  з шашок-64, 

присвячений Дню захисту 

дітей 

01.06.2017 СЗШ №40 Спортсмени 

міста 

30 - 2 О. 

34.13 Кубок області з шашок-64 

серед чоловіків та жінок 

09-11.06.2017 ШШК ім. Уріха 

м.Дніпро 

Спортсмени 

міста 

12 - - О. 

34.14 Чемпіонат області з шашок-

64 серед чоловіків та жінок. 

Блискавична гра 

01.07.2017 

 

ШШК ім. Уріха  

м.Дніпро 

Спортсмени 

міста 

12 - - О. 

34.15 Чемпіонат області з шашок-

100 серед чоловіків та жінок. 

Блискавична гра 

19.08.2017 ШШК ім. Уріха  

м.Дніпро 

Спортсмени 

міста 

12 - - О. 

34.16 Бліц-турнір  з  шашок-64, 

присвячений Дню фізичної 

культури і спорту 

12.09.2017 СЗШ №40 Спортсмени 

міста 

30 - 2 О. 

34.17 Чемпіонат міста з шашок-64 

серед «юних надій» 

15-16.09.2017 СЗШ №40 Спортсмени 

міста 

40 - 4 О. 

34.18 Чемпіонат міста з шашок-64 

серед міні-кадетів 

22-23.09.2017 СЗШ №40 Спортсмени 

міста 

40 - 4 О. 
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34.19 Чемпіонат міста з шашок-64 

серед  кадетів 

07-08.10.2017 СЗШ№40 Спортсмени 

міста 

30 - 4 О. 

34.20 Чемпіонат міста з шашок-64 

серед юніоров 

13-14.10.2017 СЗШ №40 Спортсмени 

міста 

30 - 4 О. 

34.21 Чемпіонат міста з шашок-64 

серед восьмирічних 

20-21.10.2017 СЗШ №40 Спортсмени 

міста 

20 - 4 О. 

34.22 Чемпіонат міста з шашок-64 

серед молоді 

27-8.10.2017 СЗШ №40 Спортсмени 

міста 

30 - 4 О. 

34.23 Чемпіонат міста з шашок-64 

серед чоловіків та жінок 

06.10 - 

15.12.2017 

СЗШ №40 Спортсмени 

міста 

40 - 2 О. 

34.24 Бліц-турнір  з шашок-64, 

присвячений Дню визволення 

міста від німецько-

фашистських загарбників 

24.10.2017 СЗШ №40 Спортсмени 

міста 

30 - 2 О. 

34.25 Меморіал В.Богуславського  

з шашок-64 

17.11.2017 

19.11.2017 

СЗШ №20 Спортсмени 

міста 

20 - - О. 

34.26 Чемпіонат області з шашок 

серед ДЮСШ 

24-26.11.2017 ДЮСШ №2  Спортсмени 

міста 

24 8 - О/К 

34.27 Змагання серед ВНЗ   І-ІІ р.а. 

в залік спартакіади грудень 

Кам’янський  

металургійний  

коледж 

Студенти 

ВНЗ міста 
60 12 12 К. 

34.28 Новорічний бліц-турнір  з 

шашок-64 

29.12.2017 СЗШ №40 Спортсмени 

міста 

30 - 2 О. 

35 КІКБОКСИНГ 

35.1 Відкритий чемпіонат міста з 

кікбоксингу WPKA серед 

дітей, юнаків, юніорів та 

дорослих 

06-07.05.2017 

 

Кам’янський коледж 

фізичного виховання 

Відкриті  

для всіх 

організацій 

126 12 16 О. 

35.2 Відкритий чемпіонат міста з 24-25.08.2017 СК «ЗЕВС» Відкриті  126 12 16 О. 
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кікбоксингу WPKA 

середдітей, юнаків, юніорів та 

дорослих присвяченій Дню 

Незалежності України 

 для всіх 

організацій 

35.3 Відкритий Кубок міста з 

кікбоксингу WPKA  серед 

дітей,юнаків, юніорів та 

дорослих 

18-19.11.2017  

Дніпродзержинський 

коледж фізичного 

виховання 

Відкриті  

для всіх 

організацій 

126 12 16 О. 

36 СТРІЛЬБА З ЛУКА 

36.1 Відкриті змагання кубка міста 

в приміщенні 

січень СЗШ №30 Спортсмени 

міста 
25 4 6 О 

36.2 НТЗ до змагань відкритого 

чемпіонату області в 

приміщенні 

січень СЗШ №30 Спортсмени 

міста 10 - - О/К 

36.3 НТЗ до змагань відкритого 

Чемпіонату області на повітрі 

березень СЗШ №30 Спортсмени 

міста 
10 - - О/К 

36.4 Відкрита першість 

міста на повітрі 

травень Галявина біля ТК 

«Епіцентр», 

Спортсмени 

міста 
30 5 6 О/К 

36.5 Відкрити змагання кубка 

міста на повітрі 

вересень Галявина біля ТК 

«Епіцентр», 

Спортсмени 

міста 
30 5 6 О 

36.6 Відкрита першість 

міста в приміщенні 

листопад СЗШ №30 Спортсмени 

міста 
30 5 6 О/К 

37 КОЗАЦЬКИЙ ДВОБІЙ 

37.1 Відкритий кубок міста з 

козацького двобою(розділи 

Герць-3,Герць-2,Борня-

2,Борня-3)                                                                  

28.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       СЗШ 25  Спортсмени 

міста 

250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              15                                                                                                                                                                                                                                                                                     15                                                                                                                                                                                                                                                                  О/К 

37.2 Кубок героїв АТО з 

козацького двобою (розділи 

03.06.2017 СК «Герц-ММА»  Спортсмени 

міста 

250 15 15 О/К 
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Герць-2, Герць-3,Борня-2, 

Борня-3)                                                                 

37.3 Відкритий чемпіонат міста з 

козацького двобою(розділи 

Герць-3,Герць-2,Борня-2, 

Борня-3) 

17.09.2017 СЗШ 25 Спортсмени 

міста 

250 15 15 О/К 

37.4 Новорічний кубок з 

козацького двобою(розділи 

Герць-3, Герць-2,Борня-

2,Борня-3 

23.12.2017 СК «Герц-ММА» 

 

Спортсмени 

міста 

150 10 10 О/К 

38 СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ 

38.1 Чемпіонат міста зі 

спортивного водного туризму 18-21.05.2017 

Лівобережна частина 

міста «Галявина 

зльотів» 

Спортсмени 

міста 

100-

150 
20-25 20 О/К 

38.2 Кубок міста зі спортивного 

водного туризму 14-17.09.2017 

Лівобережна частина 

міста «Галявина 

зльотів» 

Спортсмени 

міста 

100-

150 
20-25 20 О/К 

39 ТАЇЛАНДСЬКИЙ БОКС 

39.1  Відкритий чемпіонат міста  з 

таїландського боксу та 

відкритий кубок міста  з 

козацького двобою  

04-05.02.2017 

ДЮСШ №1 
Спортсмени 

міста 
250 15 15 О/К 

39.2 Відкритий турнір міста  з 

таїландського боксу 

15-16.04.2017 Кам’янський  

індустріальний 

коледж 

Спортсмени 

міста 
180 15 15 О/К 

39.3 Відкритий кубок міста  з 

таїландського боксу та 

відкритий чемпіонат міста з 

козацького двобою  

30.09.2017 

01.10.2017 
ДЮСШ №1 

Спортсмени 

міста 
250 15 15 О/К 
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40 ХОРТИНГ 

40.1 Відкритий чемпіонат міста 

серед дітей та дорослих, 

чоловіків та жінок 

28.01.2017 

м. Кам’янське 
Спортсмени 

міста 
60 5 - 

О/К 

40.2 Відкритий чемпіонат області 

серед дітей та дорослих 

чоловіків та жінок 

21-22.04.2017 м. Дніпро 
Спортсмени 

міста 
23 - - О. 

1 Комунальний заклад «Міський центр фізичного  

здоров’я населення «Спорт для всіх» КМР 

1.1 Змагання з настільного тенісу 

серед дітей лівого берега, 

присвячені Різдву 

 

січень 

Фізкультурно- 

спортивний клуб 

«Айболит» 

Діти міста 20 - 2 О. 

1.2 Спортивне свято  

«Українські вечорниці», 

присвячене Різдву 

січень 

Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей 

Діти закладу 20 - 1 - 

1.3 Змагання зі стрітболу 

«Здоровим бути модно!».  
січень КЗ «СК «Прометей» 

Мешканці 

міста 
30 7 5 К. 

1.4 Змагання з настільного тенісу 

серед мешканців міста 
січень 

Металургійний 

коледж 
Молодь міста 25 - 3 О. 

1.5 Спортивний захід «Ігри 

чемпіонів»  серед  учнів 5 – 6 

класів СЗШ міста 

січень СЗШ міста Діти міста   - К. 

1.6 Інформаційно-

пропагандистська акція серед 

мешканців міста 

січень проспект Свободи 
Мешканці 

міста 
500 - 

1 

 
- 

1.7 Спортивний захід «Ігри 

чемпіонів»     серед  учнів 5 – 

6 класів СЗШ міста 

лютий КЗ «СК «Прометей» 
Діти СЗШ 

міста 
3050 - 12 К. 
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1.8 Змагання зі стрітболу серед 

аматорських команд міста 
лютий КЗ «СК «Прометей» 

Мешканці 

міста 
40 8 5 К. 

1.9 Змагання з шашок серед 

мешканців міста, присвячені  

Дню вшанування  загиблих 

учасників бойових дій 

лютий 
Спортивна база 

міста 
Діти міста 30 - 5 О. 

1.10 Спортивне свято 

«Козацькому роду нема 

переводу» 

лютий 

Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дитини 

Діти закладу 20 - 1 - 

1.11 Змагання з настільного 

тенісу, присвячені  Дню 

закоханих 

лютий 

Металургійний 

коледж 

 

Молодь  міста 30 - 2 О. 

1.12 Змагання з настільного тенісу 

«Рух – енергія, здоров’я та 

краса» 
лютий 

Фізкультурно- 

спортивний клуб за 

місцем мешкання 

«Айболить» 

Мешканці 

міста 
30 - 

2 

 
О. 

1.13 Спортивне свято «Спортивна 

зима» 

 

 

лютий 

Фізкультурно -

спортивний клуб за 

місцем мешкання 

«Айболить» 

Діти міста 25 - 
5 

 
О. 

1.14 Змагання з шахів серед 

мешканців міста лютий 
Спортивна база 

міста 

Мешканці 

міста 

 

20 - 
2 

 
О. 

1.15 Інформаційно-

пропагандистська акція серед 

мешканців міста 

лютий проспект Свободи 
Мешканці 

міста 
500 - 

1 

 
- 

1.16 Спортивно-масовий захід 

«Школа плавання» в басейні 
лютий Басейн «МіКомп» Діти міста - - - - 

1.17 Змагання з шахів, присвячені березень Спортивна база Мешканці 25 - 2 О. 
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8 Березня міста міста 

 

1.18 Змагання з шашок, 

присвячені 8 Березня березень 

Спортивна база 

міста 

 

Діти міста 30 - 2 О. 

1.19 Свято  « Тато,  мамо, я – 

спортивна сім’я». Заводський 

район міста 

березень 
Спортивна база 

міста 
Сім’ї району 60 12 5 К. 

1.20 Свято  « Тато,  мамо, я – 

спортивна сім’я». 

Дніпровський район міста 

березень 
Спортивна база 

міста 
Сім’ї району 60 14 

5 

 
К. 

1.21 Свято  « Тато,  мамо, я – 

спортивна сім’я». Баглійський 

район міста 

березень 
Спортивна база 

міста 
Сім’ї району 60 12 5 К. 

1.22 Спортивне свято «Спортивна 

весна» березень 

Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дитини 

Діти закладу 20 - 1 - 

1.23 Змагання зі стрітболу «Кидай 

палити, ставай грати й 

радіти!» 

березень КЗ «СК «Прометей» 
Мешканці 

міста 
50 10 5 К. 

1.24 Спортивно-масовий захід  

«Фестиваль краси та грації»   
березень КЗ «СК «Прометей» 

Мешканці 

міста 
1000 - 

10 

 
О. 

1.25 Велозмагання з памп-треку 

березень 

Міський парк 

культури та 

відпочинку 

Мешканці 

міста 
50 - 3 О. 

1.26 Спортивно-масовий захід 

«Школа плавання» в басейні 
березень Басейн «МіКомп» Діти міста 1480 - - - 

1.27 Велозмагання з памп треку 
квітень 

Міський парк 

культури та 

Мешканці 

міста 
50 - 3 О. 
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відпочинку 

1.28 Змагання з шашок, 

присвячені Дню здоров’я 
квітень База міста Діти міста 35 - 

2 

 
О. 

1.29 Змагання з шахів, присвячені 

Дню здоров’я 
квітень 

Спортивна база 

міста 

Мешканці 

міста 
20 - 2 О. 

1.30 Всеукраїнський місячник з 

упорядкування спортивних 

майданчиків за місцем 

мешкання «Спорт для всіх – 

спільна турбота» 

квітень 
Спортивні 

майданчики міста 

Мешканці 

міста 
50 - - - 

1.31 Свято  « Тато,  мамо, я – 

спортивна сім’я». Міські 

змагання 

квітень КЗ «СК «Прометей» Сім’ї міста 60 10 6 К. 

1.32 Спортивно-масовий захід 

«Фестиваль здорового 

способу життя» 

квітень 
Майдан Петра 

Калнишевського 

Мешканці 

міста 
3000 - 20 О. 

1.33 Інформаційно-

пропагандистська акція серед 

мешканців міста до Дня 

здоров’я 

квітень Проспект Свободи 
Мешканці 

міста 
500 - 

1 

 
- 

1.34 Свято  « Тато,  мамо, я – 

спортивна сім’я». Обласні 

змагання 

квітень 
За призначенням 

 
Сім’ї області - - - К. 

1.35 Спортивно-масовий захід 

«Школа плавання» в басейні 
квітень Басейн «МіКомп» Діти міста 1500 - - - 

1.36 Змагання з шахів, присвячені 

Дню Перемоги 
травень База міста 

Мешканці 

міста 
20 - 2 О. 

1.37 Змагання з шашок, 

присвячені Дню Перемоги 
травень База міста 

Мешканці 

міста 
50 - 2 О. 
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1.38 Спортивно-масовий захід 

«Велодень» 
травень 

Майдан Петра 

Калнишевського, 

лівобережна 

набережна 

Мешканці 

міста 
3000 - 20 О. 

1.39 Змагання з паралельного 

спуску на велосипедах серед 

любителів 

травень Самишина балка 
Мешканці 

міста 
100 - 5 О. 

1.40 Змагання з міні-футболу 

серед юнацьких команд міста травень 
СК «Прометей» 

 
Молодь міста 150 15 3 К. 

1.41 Змагання з настільного тенісу 

серед дітей та мешканців 

міста 

травень 
Металургійний 

коледж 

Мешканці 

міста 
35 - 3 О. 

1.42 Турнір зі стрітболу, 

присвячений Дню Перемоги 
травень 

СК «Прометей» 

 
Молодь міста 30 8 5 К. 

1.43 Змагання з міні-футболу 

серед дітей соцміста, 

присвячені Дню Європи 

травень 

Спорт. майданчик за 

місцем мешкання, 

пр. Конституції,15 

Діти міста 60 8 2 К. 

1.44 Змагання з міні-футболу 

серед дітей  центру міста, 

присвячені Дню Європи 

 

травень 

Спорт. майданчик на 

території 

СЗШ № 7 

 

Діти міста 60 8 2 К. 

1.45 Змагання з міні-футболу 

серед дітей  лівого берега, 

присвячені Дню Європи 
травень 

Спорт. майданчик за 

місцем мешкання, 

вул. Воїнів-афганців, 

13А 

Діти міста 60 8 2 К. 

1.46 Спортивне свято «Здоровим 

бути модно» 

 

травень Соборна площа Діти міста 30 - 1 - 

1.47 Інформаційно- травень Проспект Свободи Мешканці 500 - 1 - 
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пропагандистська акція серед 

мешканців міста 

міста  

1.48 Спортивне свято, присвячене 

Міжнародному дню захисту 

дітей 

травень 

Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дитини 

Діти закладу 25 - 1 - 

1.49 Спортивно-масовий захід 

«Школа плавання» в басейні 
травень 

Плавальний басейн 

«МіКомп» 
Діти міста 1420 - 1 - 

1.50 Спортивно-масовий захід  

«Олімпійський день» 
червень 

Майдан Петра 

Калнишевського 

Мешканці 

міста 
2000 - 10 о 

1.51 Змагання з міні-футболу 

серед дітей центру міста 
червень 

Спорт. майданчик за 

місцем мешкання, 

вул. Бурхана,5 

 

Діти закладу 60 8 2 К. 

1.52 Спортивне свято, присвячене 

Міжнародному дню захисту 

дітей 

червень 

Міський парк  

культури та 

відпочинку 

Діти міста 100 - 4 - 

1.53 Велозмагання з памп треку 

червень 

Міський парк 

культури та 

відпочинку 

Мешканці 

міста 
50 - 3 о 

1.54 Змагання з пляжного футболу 

та волейболу, присвячені Дню 

Конституції України 

червень Зона відпочинку Л/Б 
Мешканці  

міста 
80 14 6 К. 

1.55 Спортивне свято «Малі 

Олімпійські ігри» в 

оздоровчих закладах 

відпочинку з денним 

перебуванням на базі шкіл 

міста 

червень СЗШ міста Діти закладів   47 К. 

1.56 Змагання з міні-футболу червень Спортивний Мешканці 80 10 2 К. 
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серед дітей центру міста майданчик за місцем 

мешкання 

міста 

1.57 Змагання з міні-футболу 

серед дітей лівого берега 

 червень 

Спортивний 

майданчик за місцем 

мешкання, 

вул. 

Будівельників,55 

Молодь міста 80 10 2 К. 

1.58 Змагання зі стрітболу серед 

мешканців міста, присвячені 

Дню молоді 

червень 

Міський парк 

культури та 

відпочинку 

Мешканці 

міста 
40 10 5 К. 

1.59 Змагання з міні-футболу 

серед дітей соцміста, 

присвячені Дню Конституції 

України 

червень 

Спорт. майданчик за 

місцем мешкання по 

пр. Конституції,15 

Діти міста 80 10 2 К. 

1.60 Змагання з міні-футболу 

серед дітей  центру міста, 

присвячені Дню Конституції 

України 

червень 

Спорт. майданчик  

на території 

СЗШ № 7 

Діти міста 80 10 2 К. 

1.61 Змагання з міні-футболу 

серед дітей  лівого берега, 

присвячені Дню Конституції 

України 

червень 

Спорт. майданчик за 

місцем мешкання по 

вул. Воїнів-

афганців,13А 

Діти міста 80 10 

2 

 

 

К. 

1.62 Змагання з фрізбі алтімат 

серед мешканців міста 
червень 

Спортивна база 

міста 

Мешканці 

міста 
30 5 4 К/О 

1.63 Спортивно-масовий захід 

«Фестиваль вуличних видів 

спорту» 

червень 
Майдан Петра 

Калнишевського 

Мешканці 

міста 
2500 - 20 О. 

1.64 Ранкові суботні заняття з 

оздоровчої фізичної культури 
червень База міста 

Мешканці 

міста 
120 - 4 - 
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1.65 Інформаційно-

пропагандистська акція серед 

мешканців міста 

червень проспект Свободи 
Мешканці 

міста 
500 - 

1 

 
- 

1.66 Спортивно-масовий захід 

«Школа плавання» на 

відкритій воді 

червень Міський пляж Діти міста 300 - 1 - 

1.68 Велозмагання з памп-треку 

липень 

Міський парк 

культури та 

відпочинку 

Мешканці 

міста 
50 - 3 О. 

1.69 Змагання з міні-футболу 

серед дітей соцміста 
липень 

Спорт. майданчик за 

місцем мешкання по 

вул. 

Будівельників,55 

Діти міста 80 10 2 К. 

1.70 Змагання з міні-футболу 

серед дітей  центру міста 
липень 

Спорт. майданчик  за 

місцем мешкання 
Діти міста 80 10 2 К. 

1.71 Змагання з міні-футболу 

серед дітей  Лівого берега 

 

липень 

Спорт. майданчик за 

місцем мешкання по 

вул. Бурхана,5 

Діти міста 80 10 2 К. 

1.72 Змагання зі стрітболу серед 

аматорських команд міста 
липень 

Спортивний 

майданчик міста 

Мешканці 

міста 
40 10 5 К. 

1.73 Змагання з пляжного футболу 

та волейболу серед молоді 

міста 

липень 

Зона лівого берега  

біля парку культури 

та відпочику 

Молодь  міста 80 14 6 К. 

1.74 Спортивно-масовий захід 

«Фестиваль пляжних видів 

спорту» 

липень Міський пляж 
Мешканці 

міста 
3000 - 20 О. 

1.75 Змагання з міні-футболу 

серед дітей соцміста липень 

Спорт. майданчик за 

місцем мешкання по 

пр. Конституції,15 

Діти міста 80 10 2 К. 
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1.76 Змагання з міні-футболу 

серед дітей центру міста липень 

Спорт. майданчик  

на території 

СЗШ № 7 

Діти міста 80 10 2 К. 

1.77 Змагання з міні-футболу 

серед дітей лівого берега 
липень 

Спорт. майданчик за 

місцем мешкання по 

вул. Воїнів-

афганців,13А 

Діти міста 80 10 2 К. 

1.78 Спортивне свято «Спорт для 

всіх у парках і скверах» 
липень Соборна площа Діти міста 30 - 1 - 

1.79 Змагання з фрізбі алтімат 

серед мешканців міста 
липень 

Спортивна база 

міста 

Мешканці 

міста 
30 5 

4 

 
К/О 

1.80 Ранкові суботні заняття з 

оздоровчої фізичної культури. 
липень База міста 

Мешканці 

міста 
150 - 5 - 

1.81 Інформаційно-

пропагандистська акція серед 

мешканців міста 

липень Проспект Свободи 
Мешканці 

міста 
500 - 

1 

 
- 

1.82 Спортивне свято «Малі 

Олімпійські ігри» в оздоровчих 

закладах відпочинку з денним 

перебуванням на базі шкіл 

міста 

липень СЗШ міста Діти закладів - - - К. 

1.83 Спортивно-масовий захід 

«Школа плавання» на 

відкритій воді 

липень Міський пляж Діти міста 550 - 
 

- 
- 

1.84 Велозмагання з памп-треку 

 серпень 

Міський парк 

культури та 

відпочинку 

Мешканці 

міста 
50 - 3 О. 

1.85 Змагання з міні-футболу 

серед дітей соцміста 
серпень 

Спортивний 

майданчик за місцем 
Діти міста 80 10 2 К. 
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мешкання 

1.86 Змагання з міні-футболу 

серед дітей  центру міста 

 
серпень 

Спортивний 

майданчик  за 

місцем мешкання, 

вул. Бурхана,5 

Діти міста 80 10 2 К. 

1.87 Змагання з міні-футболу 

серед дітей  лівого берега 

 
серпень 

Спортивний 

майданчик за місцем 

мешкання по вул. 

Будівельників,55 

Діти міста 80 10 2 К. 

1.88 Спортивно-масовий захід 

«Фестиваль здорового 

способу життя» 

серпень Самишина балка 
Мешканці 

міста 
3000 - 20 О. 

1.89 Змагання з шахів серед 

мешканців міста 

 

серпень 

Міський парк 

культури та  

відпочинку 

Мешканці 

міста 
20 - 2 О. 

1.90 Змагання з міні-футболу 

серед дітей соцміста, 

присвячені Дню Незалежності 

України 

серпень 

Спортивний 

майданчик за місцем 

мешкання, 

пр. Конституції,15 

Діти міста 80 10 2 К. 

1.91 Змагання з міні-футболу 

серед дітей центру міста, 

присвячені Дню Незалежності 

України 

серпень 

Спортивний 

майданчик  за 

місцем мешкання, 

СЗШ № 7 

Діти міста 80 10 2 К. 

1.92 Змагання з міні-футболу 

серед дітей Лівого берега, 

присвячені Дню Незалежності 

України 

серпень 

Спортивний 

майданчик за місцем 

мешкання по вул. 

Воїнів-афганців,13А 

Діти міста 80 10 2 К. 

1.93 Змагання зі стрітболу, 

присвячені Дню Незалежності 
серпень 

Спортивна база 

міста 

Мешканці 

міста 
40 10 5 К. 
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України 

1.94 Змагання з пляжного 

футболу, присвячені Дню 

Незалежності 

серпень 

Зона лівого берега  

біля парку культури 

та відпочинку 

Діти міста 80 14 3 К. 

1.95 Спортивне свято серед дітей 

міста 
серпень Соборна площа Діти міста 30 - 1 - 

1.96 Ранкові  суботні заняття з 

оздоровчої фізичної культури 
серпень База міста 

Мешканці 

міста 
120 - 4 - 

1.97 Інформаційно-

пропагандистська акція серед 

мешканців міста 

серпень Проспект Свободи 
Мешканці 

міста 
500 - 

1 

 
- 

1.98 Велозмагання з памп-треку 

вересень 

Міський парк 

культури та 

відпочинку 

Мешканці 

міста 
50 - 3 О. 

1.99 Змагання з настільного 

тенісу, присвячені Дню знань 
вересень 

Металургійний 

коледж 
Молодь міста 30 - 3 О. 

1.100 Турнір з міні-футболу серед 

дітей  центру міста, 

присвячений Дню фізичної 

культури та спорту 

вересень 
Спортивний 

майданчик міста 

Молодь міста 

 
60 8 

2 

 
К. 

1.101 Турнір з міні-футболу серед 

дітей соцміста, присвячений 

Дню фізичної культури та 

спорту 

вересень 

Спортивний 

майданчик міста 

 

Молодь міста 

 
60 8 

2 

 
К. 

1.102 Турнір з міні-футболу серед 

дітей лівобережжя, 

присвячений Дню фізичної 

культури та спорту 

вересень 

Спортивний 

майданчик міста 

 

Молодь міста 

 
60 8 

2 

 
К. 

1.103 Спортивно-масовий захід вересень Майдан Петра Мешканці 2500 - 20 О. 
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«Фестиваль фізичної 

культури та спорту» 

Калнишевського 

 

міста 

1.104 Спортивне свято  «Фестиваль 

краси та здоров’я» вересень 

Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей 

Діти закладу 20 - 1 - 

1.105 Спортивно-масовий захід 

«Фестиваль осінні забави» вересень 

Лівобережний парк 

культури та 

відпочинку 

Мешканці 

міста 
1700 - 10 О. 

1.106 Інформаційно-

пропагандистська акція серед 

мешканців міста 

вересень Проспект Свободи 
Мешканці 

міста 
500 - 

1 

 
- 

1.107 Велозмагання зі швидкісного 

спуску  

жовтень Самишина балка Мешканці 

міста 

100 - 5 О. 

1.108 Спортивний марафон 

(спартакіада) 

«Здоровим бути модно!» 

жовтень КЗ «СК «Прометей» 
Працівники 

ЗМІ 
50 7 4 К/О 

1.109 Змагання з шашок, 

присвячені Дню людини 

похилого віку 

жовтень 
Спортивна база 

міста 

Мешканці 

міста 
30 -  О. 

1.110 Змагання з шахів, присвячені 

Дню людини похилого віку 
жовтень 

Спортивна база 

міста 

Мешканці 

міста 
25 - 2 О. 

1.111 Спортивне свято «Спорт для 

всіх – радість життя» 

 

жовтень 

Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей 

Вихованці 

притулку 
20 - 1 - 

1.112 Змагання з настільного тенісу 

на правобережжі 
жовтень 

Спортивна база 

міста 

Мешканці 

міста 
35 - 2 О. 

1.110 Змагання зі стрітболу серед 

учнів 9 – 11 класів ( 

Баглійський район, 

жовтень КЗ «СК «Прометей» 
Учні СЗШ 

міста 
80 15 5 К. 
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Заводський та Дніпровський), 

присвячені Дню визволення 

міста від німецько-

фашистських загарбників 

1.113 Спортивно-масовий захід 

«Спорт для всіх – здоров’я 

нації» серед учнів 3 – 4 класів 

СЗШ міста 

жовтень 
Спортивна база 

СЗШ міста 

Учні СЗШ 

міста 
  

- 

 
К. 

1.114 Спортивно-масовий захід 

«Чемпіон-фест» 
жовтень 

Майдан Петра 

Калнишевського 

Мешканці 

міста 
3000 - 20 О. 

1.115 Інформаційно-

пропагандистська акція серед 

мешканців міста 

жовтень проспект Свободи 
Мешканці 

міста 
500 - 

1 

 
- 

1.116 Спортивно-масовий захід 

«Фестиваль спортивно-

патріотичного виховання 

«Хвиля пам’яті» 

жовтень 

Територія, прилегла 

до стадіону 

«Буревісник» 

 

Молодь міста 1700 40 20 К/О 

1.117 Спортивно-масовий захід 

«Школа плавання» в басейні 
жовтень Басейн «МіКомп» Діти міста 1480 - 1 - 

1.118 Турнір з баскетболу серед 

аматорських команд міста 
листопад СК «Прометей» 

Аматорські 

команди 
80 8 - К. 

1.119 Змагання з настільного тенісу 

серед дітей та молоді лівого 

берега 

 

листопад 

Фізкультурно-

спортивний клуб за 

місцем мешкання 

«Айболить 

Мешканці 

міста 
25 - 2 О. 

1.120 Змагання з настільного тенісу 

серед мешканців міста 
листопад 

Металургійний 

коледж 

Мешканці 

міста 
35 - 3 О. 

1.119 Спортивне свято «Здоров’я» 

 
листопад 

Центр соціально-

психологічної 
Діти закладу 20 - 1 - 
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реабілітації дітей 

1.120 Інформаційно-

пропагандистська акція серед 

мешканців міста  

листопад проспект Свободи 
Мешканці 

міста 
500 - 

1 

 
- 

1.121 Спортивно-масовий захід 

«Фестиваль технічних видів 

спорту» 

листопад 
Картодром 

«Дніпро карт» 

Мешканці 

міста 
2000 - 10 О. 

1.122 Спортивно-масовий захід 

«Спорт для всіх – здоров’я 

нації» серед учнів 3 – 4 класів 

СЗШ міста 

листопад КЗ «СК «Прометей» 
Учні СЗШ 

міста 
- - 5 К. 

1.123 Спортивно-масовий захід 

«Школа плавання» в басейні 
листопад Басейн «МіКомп» Діти міста 1920 - 1 - 

1.124 Турнір з баскетболу серед 

аматорських команд міста грудень СК «Прометей» 

Аматорські 

команди 

міста 

- - 5 К. 

1.125 Змагання з настільного тенісу 

серед дітей лівого берега 

 
грудень 

Фізкультурно-

спортивний клуб за 

місцем мешкання 

«Айболить 

Діти Л/б 25 - 2 О. 

1.126 Змагання з шахів, серед 

мешканців міста, присвячені 

Новому року 

грудень 
Спортивна база 

міста 

Мешканці 

міста 
25 - 2 О. 

1.127 Спортивне свято «Новорічні 

пригоди спортсменів» 

 

грудень 

Центр соціально-

психологічної 

реабілітації дітей 

Діти закладу 20 - 1 - 

1.128 Змагання з шашок серед 

мешканців міста, присвячені 

Новому року 

грудень 
Спортивна база 

міста 

Мешканці 

міста 
35 - 2 О. 
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1.129 Турнір з волейболу серед 

молоді та ветеранів міста, 

присвячений Новому року 

грудень 
Спортивна база 

міста 

Мешканці 

міста 
40 6 2 К. 

1.130 Фестиваль східних 

єдиноборств  

 

грудень КЗ «СК «Прометей» 
Мешканці 

міста 
2500 - 10 О. 

1.131 Інформаційно-

пропагандистська акція серед 

мешканців міста 

грудень проспект Свободи 
Мешканці 

міста 
500 - 

1 

 
- 

2 Комунальний заклад «Міський центр з фізичної культури і спорту  

інвалідів «Інваспорт» КМР  

2.1 Змагання з легкої  атлетики  

січень НВК «Гармонія» 

Спортсмени – 

інваліди 

міста 

20 - 1 О. 

2.2 Спортивно-масовий захід з 

гри новус, дартс  січень 

Центральна 

бібліотека 

Ім. Т.Г.Шевченка 

Спортсмени – 

інваліди 

міста 

15 - 1 О. 

2.3 Змагання з шашок серед 

спортсменів з особливими 

потребами 

січень 
СК ―Промінь‖ 

 

Спортсмени – 

інваліди міста 
20 - 1 О. 

2.4 Змагання зі спортивної 

рибалки січень м. Кам’янське 

Спортсмени – 

з ураженням 

слуху 

20 - 2 О. 

2.5 Змагання з доміно серед 

спортсменів з ураженням 

слуху 

січень м. Кам’янське 

Спортсмени – 

інваліди міста 

 

20 - 1 О. 

2.6 Змагання з плавання 
січень Басейн  «МіКомп» 

Спортсмени – 

інваліди міста 
11 - - О. 

2.7 Змагання з міні-футболу лютий Спортивний зал Спортсмени – 30 - 1 О. 
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серед ветеранів (спортсмени з 

вадами слуху) 

СЗШ №10 

 

інваліди міста 

2.8  Змагання з настільного тенісу   
лютий 

Дніпродзержинський 

професійний ліцей 

Спортсмени – 

інваліди міста 
20 - 1 О. 

2.9 Змагання з волейболу 

(спортсмени з вадами слуху) лютий 
Спортивний зал 

ЗОШ №10 

Спортсмени – 

інваліди  

міста 

60 6 2 О. 

2.10 Чемпіонат України з міні- 

футболу (спортсмени з 

вадами слуху) 

лютий м. Кривий Ріг 

Спортсмени – 

інваліди 

області 

10 8 4 О. 

2.11 Змагання з шахів 

лютий 
Проспект 

Конституції,2а 

Спортсмени – 

інваліди  

міста 

20  1 О. 

2.12 Змагання з плавання 
лютий Басейн «МіКомп» 

Спортсмени – 

інваліди міста 
10 - 1 О. 

2.13 Спортивно-масовий захід 

(дартс, новус, шашки, шахи)  лютий 

Центральна 

бібліотека ім. Т.Г. 

Шевченка 

Спортсмени – 

інваліди міста 
15 - 1 О. 

2.14 Змагання з настільного  

тенісу 
березень 

Камянський 

професійний ліцей 

Спортсмени – 

інваліди міста 
20 - 1 О. 

2.15 Змагання з плавання 
березень Басейн «МіКомп» 

Спортсмени – 

інваліди міста 
15 - 1 О. 

2.16 Чемпіонат області з 

пауерліфтингу (спортсмени 

ОРА) 

березень м. Дніпро 

Спортсмени – 

інваліди 

області 

5 - 1 О. 

2.17 Змагання  з міні- футболу 

(спортсмени з вадами слуху) 
березень 

м. Камянське 

СК «Промінь» 

Спортсмени – 

інваліди міста 
60 6 1 О. 

2.18 Веселі старти 
березень НВК «Гармонія» 

Спортсмени – 

інваліди міста 
20 - 1 О. 



173 
 

2.19 Змагання з шашок  
березень 

Проспект 

Конституції,2А 

Спортсмени – 

інваліди міста 
20 - 1 О. 

2.20 Змагання з шахів, дартсу, 

доміно 
березень 

Проспект 

Конституції,2А 

Спортсмени – 

інваліди міста 
20 - 1 О. 

2.21 Змагання з айкідо 
квітень 

Вул Аношкіна,58 

«Кімусубі» 

Спортсмени – 

інваліди міста 
10 - 1 О. 

2.22 Чемпіонат області з шахів 

(спортсмени з порушенням 

ОРА) 

квітень м. Дніпро 

Спортсмени – 

інваліди 

області 

5 - - О. 

2.23 Змагання з легкої атлетики, 

ОЗП. 
квітень НВК «Гармонія» 

Спортсмени – 

інваліди міста 
20 - 1 О. 

2.24 Змагання з плавання 
квітень Басейн «МіКомп» 

Спортсмени – 

інваліди міста 
15 - 1 О. 

2.25 Змагання з спортивної 

рибалки 
квітень 

м. Кам’янське 

р Дніпро 

Спортсмени – 

інваліди міста 
15 - 2 О. 

2.26 Змагання з пауерліфтингу  
квітень 

Вул. Ніколенка,1 

СК « Тандем» 

Спортсмени – 

інваліди міста 
15 - 1 О. 

2.27 Спортивно-масовий захід :  

дартс, новус, шашки, шахи, 

доміно.  

квітень м. Кам’янське 
Спортсмени – 

інваліди міста 
15 - - О. 

2.28 Змагання з шашок 
травень 

Спортивна база 

пр. Конституції,2а 

Спортсмени – 

інваліди міста 
20 - 1 О. 

2.29 Змагання з шахів 
травень 

Спортивна база 

пр. Конституції,2а 

Спортсмени – 

інваліди міста 
20 - 1 О. 

2.30 Змагання з плавання 
травень Басейн « МіКомп» 

Спортсмени – 

інваліди міста 
10 - 1 О. 

2.31 Ігри патріотів серед 

спортсменів з вадами слуху травень м. Дніпро 

Спортсмени – 

інваліди 

області 

10 - 1 О. 
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2.32 Чемпіонат області з 

волейболу (спортсмени з 

вадами слуху)  

травень м. Дніпро 

Спортсмени – 

інваліди 

області 

10 - 1 О. 

2.33 Змагання з рибної ловлі 
травень 

м. Кам’янське 

р. Дніпро 

Спортсмени – 

інваліди міста 
15 - 1 О. 

2.35 Змагання з техніки водного 

туризму 
травень 

м. Камянське 

л. берег. 

Спортсмени – 

інваліди міста 
30 - 1 О. 

2.36 Змагання з пляжного 

волейболу  
травень 

м. Кам’янське 

л. берег 

Спортсмени – 

інваліди міста 
15 - 1 О. 

2.37 Змагання з легкої атлетики, 

ОЗП червень НВК «Гармонія» 

Спортсмени – 

інваліди 

міста 

20 - 1 О. 

2.38 Змагання з шашок та шахів 

червень пр. Конституції,2а 

Спортсмени – 

інваліди 

міста 

20 - 1 О. 

2.39 Чемпіонат України з шашок – 

100 

(спортсмени з вадами слуху) 

червень 
м. Одеса 

 

Спортсмени – 

інваліди міста 
3 - - О. 

2.40 «Папа, мама я – спортивна 

сімь’я» ( УТОГ)  червень 
м. Кам’янське, 

Л. берег 

Спортсмени – 

з ураженням 

слуху 

10 - 2 О. 

2.41 Змагання з пляжного 

волейболу 

(спортсмени з вадами слуху) 

липень 
м. Кам’янське 

л. берег 

Спортсмени – 

інваліди міста 
16 - 1 О. 

2.42 Змагання з пляжного  

футболу 

(спортсмени з вадами слуху) 

липень 
м. Камянське 

л. берег 

Спортсмени – 

інваліди міста 
20 - 1 О. 

2.43 Змагання з айкідо 
серпень 

Аношкіна,58 

 

Спортсмени – 

інваліди міста 
12 - 1 О. 



175 
 

2.44 Змагання з пауерліфтингу 
серпень СК «Тандем» 

Спортсмени – 

інваліди міста 
15 - 1 О. 

2.45 Змагання з шашок та шахів 

серпень Пр. Конституції,2а 

Спортсмени – 

інваліди  

міста 

20 - 1 О. 

2.46 Спортивно-масовий 

захід (дартс, новус, 

шахи, шашки, доміно) 

серпень 
Ц.Б. ім. 

Т.Г.Шевченка 

Спортсмени – 

інваліди 
15 - 1 О. 

2.47 Змагання з техніки водного 

туризму вересень 
м.Камянське, 

Л. берег 

Спортсмени – 

інваліди  

міста 

30  1 О. 

2.48  Змагання з легкої атлетики 

серед спортсменів з вадами 

слуху 

вересень СК « Перемога» 
Спортсмени – 

інваліди міста 
30 - 1 О. 

2.49 Змагання з міні – футболу 

серед спортсменів з вадами 

слуху  

вересень СК «Промінь» 

Спортсмени – 

інваліди з 

вадами слуху 

40 - 2 О. 

2.50 Змагання з настільного тенісу 
вересень Професійний ліцей 

Спортсмени – 

інваліди міста 
22 - - О. 

2.51 Змагання з легкої атлетики 
вересень НВК « Гармонія» 

Спортсмени – 

інваліди міста 
20 - 1 О. 

2.52 Змагання з шашок та шахів 
вересень пр. Конституції,2а 

Спортсмени – 

інваліди міста 
20 - 1 О. 

2.53 Змагання з настільного тенісу 
жовтень 

Кам’янський 

професійний ліцей 

Спортсмени – 

інваліди міста 
15 - 1 О. 

2.54 Змагання з айкідо 
жовтень Аношкіна,58 

Спортсмени – 

інваліди міста 
12 - 1 О. 
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2.55 Змагання з шашок 
жовтень 

Проспект 

Конституції,2А 

Спортсмени – 

інваліди міста 
20 - 1 О. 

2.56 Змагання з шахів, дартсу, 

доміно 
жовтень 

Проспект 

Конституції,2А 

Спортсмени – 

інваліди міста 
20 - 1 О. 

2.57 Змагання з новус 
жовтень 

Центральна 

бібліотека 

Спортсмени – 

інваліди міста 
10 - 1 О. 

2.58 Турнір з шашок пам’яті    

В.Н. Богусловського 
листопад пр.Конституції,2а 

Спортсмени – 

інваліди міста 
20 - 1 О. 

2.59 Змагання з легкої атлетики, 

ОЗП. 
листопад НВК «Гармонія» 

Спортсмени – 

інваліди міста 
20 - 1 О. 

2.60 Змагання з настільного тенісу 
листопад Професійний ліцей 

Спортсмени – 

інваліди міста 
15 - 1 О. 

2.50 Змагання з спортивної 

рибалки 
листопад 

м. Камянське, 

р. Дніпро 

Спортсмени – 

інваліди міста 
15 - 1 О. 

2.61 Змагання з пауерліфтингу 
грудень 

вул. Ніколенка,1 

СК « Тандем» 

Спортсмени – 

інваліди міста 
15 - 1 О. 

2.62 Спортивно – масовий захід :  

дартс, новус, шашки, шахи, 

доміно.  

грудень 

Центральна 

бібліотека 

ім. Шевченка 

Спортсмени – 

інваліди міста 
15 - - О. 

2.63 Змагання з настільного тенісу 
грудень Професійний ліцей 

Спортсмени – 

інваліди міста 
15 - 1 О. 

2.64 Змагання з шахів 
грудень 

Спортивна база 

пр. Конституції,2а 

Спортсмени – 

інваліди міста 
20 - 1 О. 

2.65 Веселі старти 
грудень НВК « Гармонія» 

Спортсмени – 

інваліди міста 
20 - 1 О. 

3 ТЕХНІЧНІ ВИДИ СПОРТУ 

3.1 Міські змагання з військово- 18-21.04.2017 Спортивна база МО ТСОУ 210 30 8 К/О 
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прикладного багатоборства 

серед допризовної учнівської 

молоді, присвячені 72-й 

річниці перемоги у Другій 

світовій війні 

СЗШ №25,21 Автошкола   

 

3.2 Відкрита першість міста з 

авіамодельного спорту  до  

72-ої річниці Перемоги  

травень 
Кордодром 

«Умка» 
МО ТСОУ 40 5 9 К/О 

3.3 Міські змагання з військово-

прикладного багатоборства 

до Дня захисника України 

04-08.10.2017 
Спортивна база 

СЗШ №25,21 

МО ТСОУ 

ЦДТ «Умка» 
210 30 8 К/О 

3.4 Відкрита першість міста з 

авіамодельного спорту  до 74-

ої річниці визволення міста 

від фашистських загарбників 

 

жовтень 

 

Кордодром 

«Умка» 

МК ТСОУ 

ЦДТ «Умка» 
40 5 9 К/О 

3.5 Міські змагання зі 

стрілецького багатоборства 

до Дня Збройних сил України  

 

грудень 

 

Райони міста 

МК ТСОУ 

Автошкола   

 

90 30 9 К/О 

4  

СПОРТИВНО-МАСОВІ ЗАХОДИ 

відділу освіти департаменту з гуманітарних міської ради щодо проведення міського  та обласного етапів 

шкільних спартакіад 

4.1 Футзал  - міський 

етап-  

січень, 

березень; 

- обласний 

етап- за 

призначенням 

Спортивні бази СЗШ 

 

- 

 

- 

Школярі 

міста 

176 

 

12 

 

 

12 

22 

 

1 

 

 

1 

5 К. 
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 - фінал 

обласного 

етапу – 

жовтень 

4.2 Першість з гандболу 

 

 

 

- міський етап 

– листопад; 

- обласний 

етап- 

листопад; 

- фінальний –  

листопад 

За окремим графіком 

на спортивних базах 

СЗШ 

 

Школярі 

міста 

14 

 

12 

2 

 

1 

4 К. 

4.3 Спортивні змагання «Старти 

надій» 

- міський етап 

–  

 квітень-

травень; 

- обласний 

етап – 

травень-

червень; 

Спортивні бази СЗШ 

 

 

 

 

Школярі 

міста 
14 1 3 - 

4.4 Фестиваль «Козацький гарт- 

2016» 

- міський етап 

– березень 

За окремим графіком 

на спортивних базах 

СЗШ 

Школярі 

міста 
6 1 2 - 

4.5 Футбол на призи клубу 

«Шкіряний м’яч» 

- міський етап 

квітень-

травень 

За окремим графіком 

на спортивних базах 

СЗШ 

Школярі 

міста 
24 2 2 К. 

4.6 Змагання з волейболу-4 

(хлопці/дівчата) 

- міський етап 

– лютий-

березень; 

- обласний  

За окремим графіком 

на спортивних базах 

СЗШ 

Школярі 

міста 
24 2 2 К. 
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– квітень 

4.7 Змагання з баскетболу 

(хлопці/дівчата) 

- міський етап  

– жовтень-

листопад 

За окремим графіком 

 

Школярі 

міста 
24 2 2 - 

4.8 Легкоатлетична естафета міський етап 

–травень 

За окремим графіком 

на спортивних базах 

СЗШ 

Школярі 

міста 
120 30 2 

- 

 

4.9 Легкоатлетичне 

чотириборство 

 

– міський 

етап – 

травень 

За окремим графіком 

на спортивних базах 

СЗШ 

Школярі 

міста 
8 2 - К. 

4.10 Спортивна аеробіка  міський етап 

–березень 

За окремим графіком 

на спортивних базах 

СЗШ 

Школярі 

міста 
8 2 2 О. 

4.11 Змагання з плавання  міський етап 

– листопад 

За окремим графіком 

на спортивних базах 

СЗШ 

Школярі 

міста 
5 - 1 - 

4.12 Змагання з настільного тенісу  міський етап 

– вересень-

листопад 

За окремим графіком 

на спортивних базах 

СЗШ 

Школярі 

міста 
9 1 1 - 

4.13 Змагання з шахів та шашок міський етап 

– січень-

березень 

За окремим графіком 

на спортивних базах 

СЗШ 

Школярі 

міста 
4 - 1 О. 

5 МО ФСТ «УКРАЇНА» 

5.1 Змагання з шахів січень За місцем 

призначення 

Працівники 

підприємств 
30 10 4 О. 

5.2 Змагання з  настільного 

тенісу 

лютий Кам’янський 

металургійний 

коледж 

Працівники 

підприємств 
24 6 4 О. 

5.3 Змагання з шашок березень За місцем Працівники 30 10 4 О. 



180 
 

призначення підприємств 

5.4 Змагання з волейболу квітень За місцем 

призначення 

Працівники 

підприємств 
70 6 4 К. 

5.5 Змагання з пляжного 

волейболу 

травень Лівобережна частина 

міста 

Працівники 

підприємств 
70 8 4 К. 

5.6 Змагання з доміно червень За місцем 

призначення 

Працівники 

підприємств 
70 7 5 К. 

5.7 Змагання з  настільного 

тенісу 

грудень Кам’янський 

металургійний 

коледж 

Працівники 

підприємств 
26 7 4 О. 

5.8 Спартакіада «Здоров’я» з 

видів спорту 

вересень- 

листопад 
Спортивні бази міста 

Працівники 

підприємств 
600 - 31 К/О 
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VІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ 

З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ МІСЬКОЇ РАДИ  

 

№п/

п 
Зміст питання, що вивчається Термін Відповідальні 

Примі

тка 

1.  Прогнозування потреби та аналіз стану 

забезпечення навчальних закладів 

педагогічними кадрами 

Протягом 

року 
Завалько О.В. 

 

2.  Забезпечення організації 

профілактичної роботи щодо 

запобігання проявам корупції та 

звітування до міської ради, 

облдержадміністрації  

До 

21.01.2019 

Маркіна Т.М. 

 

 

3.  Підготовка проектів наказів: 

- Про преміювання та встановлення 

надбавки посадовим особам 

департаменту, працівникам 

структурних підрозділів при 

департаменті, керівникам закладів 

освіти: дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної (в тому 

числі мистецьких шкіл);  

- Про надання відпусток посадовим 

особам департаменту, працівникам 

структурних підрозділів при 

департаменті, керівникам закладів 

освіти: дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної (в тому 

числі мистецьких шкіл); 

- Про відрядження посадових осіб 

департаменту, працівників 

структурних підрозділів при 

департаменті, керівників закладів 

освіти: дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної (в тому 

числі мистецьких шкіл); 

- Про нагородження працівників 

закладів освіти: дошкільної, 

загальної середньої та 

позашкільної (в тому числі 

мистецьких шкіл); 

- Про встановлення тарифних 

розрядів керівникам закладів 

освіти: дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної (в тому 

числі мистецьких шкіл); 

 

Щомісяця  

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

Протягом 

року 

 

 

 

До 

01.09.2019 

 

 

 

 

Завалько О.В.  

Величко Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

Завалько О.В.  

Величко Н.Ю. 

 

 

 

 

 

Завалько О.В.  

Величко Н.Ю. 

 

 

 

 

 

Завалько О.В.  

Величко Н.Ю. 

 

 

 

Завалько О.В. 
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- Про режим роботи закладів  

освіти на 2019–2020 навчальний 

рік; 

- Про призначення уповноважених 

осіб, відповідальних за складання, 

подання та завантаження 

державної статистичної звітності  

у 2019–2020 навчальному році; 

- Про затвердження графіку 

відпусток посадових осіб 

департаменту, працівників 

структурних підрозділів при 

департаменті, керівників закладів 

освіти дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної (в тому 

числі естетичних шкіл);  

- Про затвердження списку осіб, 

зарахованих до кадрового резерву 

департаменту з гуманітарних 

питань міської ради на 2019 рік; 

- Про щорічну оцінку виконання 

посадовими особами виконавчих 

органів міської ради, покладених 

на них обов’язків та завдань 

До 

01.09.2019 

 

До 

10.09.2019 

 

 

 

До 

25.12.2019 

 

 

 

 

 

 

 

До 

25.12.2019  

 

Лютий 

2019 року 

 

Завалько О.В. 

 

 

Завалько О.В. 

 

 

 

 

Завалько О.В.  

Величко Н.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Завалько О.В.  

 

 

Завалько О.В. 

4.  Вивчення стану управлінської 

діяльності адміністрацій закладів 

освіти, культури, спорту щодо 

дотримання положень нормативних 

документів із трудового законодавства  

Протягом 

року 

Завалько О.В.  

5.  Юридичний супровід: 

- внесення змін до установчих 

документів закладів освіти 

відповідно до Закону України «Про 

освіту»; 

- створення, реорганізація, ліквідація 

закладів; 

- діяльність у сфері трудового 

законодавства 

Протягом 

року 

Маркіна Т.М. 

Завалько О.В. 

 

6.  Прийом громадян, надання відповідних 

консультацій 

Протягом 

року 
Маркіна Т.М. 

 

7.  Підготовка інформацій на наради: 

- про порядок формування та 

зберігання особових справ 

працівників; 

- про стан управлінської діяльності 

щодо дотримання положень 

 

 

 

ІІ квартал 

 

ІІІ квартал 

Завалько О.В. 

 

Маркіна Т.М. 

Завалько О.В. 
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нормативних документів з 

трудового законодавства; 

- про кількісний та якісний склад 

педагогічних працівників згідно з 

кадровим звітом 83-РВК; 

 

 

ІІІ квартал 

Завалько О.В. 

8.  Підготовка звітності: 

- щодо електронного обліку 

особових справ посадових осіб 

департаменту за допомогою 

комп’ютерної програми «Картка»; 

- щодо кількісного складу 

департаменту до відділу персоналу 

міської ради; 

- про кількісний та якісний склад 

працюючих посадових осіб органів 

місцевого самоврядування  

станом на 31.12.2018 (форма №9-

ДС) до МВК, ДОіН, міського 

статистичного управління; 

- про чисельність і склад 

педагогічних працівників денних 

загальноосвітніх навчальних 

закладів за формою  

№83-РВК; 

- про чисельність, склад і рух 

працівників, які займають посади 

керівників та спеціалістів 

підприємств, установ і організацій 

в галузі культури» за 2018 рік 

(форма Ф1-К); 

- про чисельність 

військовозобов’язаних. які 

заброньовані відповідно до 

переліків посад і професій 

 

Щомісячно 

 

 

 

 

Щомісячно 

 

 

До 

07.02.2019 

 

 

 

 

До 

24.10.2019 

 

 

 

До 

14.01.2019 

 

 

 

 

До 

11.01.2019 

 

Завалько О.В. 

 

 

 

 

Завалько О.В. 

 

 

Завалько О.В. 

 

 

 

 

 

Завалько О.В. 

 

 

 

 

Завалько О.В. 

Ілларіошина 

Н.А.  

 

 

 

Завалько О.В. 

 

9.  Аналіз стану кадрової роботи та 

дотримання законодавства про 

державну службу в департаменті з 

гуманітарних питань міської ради 

(інформування МВК) 

До 

20.01.2019 
Завалько О.В. 

 

10.  Складання особистих річних планів 

особами, зарахованими до кадрового 

резерву на 2019 рік 

 

Лютий 

Завалько О.В.  

11.  Здійснення аналізу якісного складу 

кадрового резерву департаменту             

на 2019 рік та надання його для 

узагальнення до відділу персоналу 

До 

15.02.2019 

Завалько О.В.  
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міської ради   

12.  Унесення за необхідності змін до 

кадрового резерву департаменту на 

2019 рік 

Протягом 

року 

Завалько О.В.  

13.  Оформлення та подання замовлення на 

педагогічні кадри на 2019-2020 н.р. до 

департаменту освіти і науки ОДА 

До 

01.02.2019 

Завалько О.В.  

14.  Забезпечення подання посадовими 

особами департаменту з гуманітарних 

питань міської ради декларацій про 

майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру щодо себе та 

членів сім’ї  

До 

01.04.2018 

Завалько О.В.  

15.  Здійснення попередньої комплектації 

закладів освіти педагогічними кадрами 

на 2019 – 2020 навчальний рік 

До 

31.05.2019 
Завалько О.В. 

 

16.  Підготовка нагородних матеріалів на 

кращих працівників освіти 

- за підсумками навчального року; 

- до серпневої конференції 

педагогічних працівників; 

- до Дня працівників освіти 

До 

15.06.2019

До 

25.08.2019

До 

25.09.2019 

Завалько О.В. 

Величко Н.Ю. 

 

17.  Забезпечення працевлаштування 

молодих спеціалістів 

15–30.08. 

2019 

Завалько О.В.  

18.  Оновлення списків педагогічних 

працівників закладів освіти 

Вересень-

жовтень  

Завалько О.В.  

19.  Подання до департаменту освіти і 

науки облдержадміністрації списків 

молодих спеціалістів, які прибули на 

роботу в навчальні заклади міста 

До 

01.11.2019 

Завалько О.В., 

Величко Н.Ю. 

 

20.  Організація проведення атестації 

посадових осіб департаменту  

листопад 

2019 року 

Завалько О.В.  

21.  Забезпечення ведення і зберігання 

особових справ і трудових книжок 

працівників. Своєчасно і в повному 

обсязі комплектування і оформлення 

особових справ звільнених осіб для 

архівного зберігання 

Протягом 

року 

Завалько О.В. 

Величко 

Н.Ю. 

 

22.  Організація підвищення кваліфікації 

посадових осіб виконавчих органів 

міської ради  

березень 

травень 

 

Завалько О.В.  

23.  Забезпечення ведення кадрового 

діловодства відповідно до вимог 

чинного законодавства 

Протягом 

року 

Завалько О.В. 

Величко 

Н.Ю. 
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VІІ. ЮВІЛЕЙНІ ДАТИ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В 2019 РОЦІ 

№ 

п/п 

Дата заснування, 

відзначення, дня 

народження) 

Ювілейна  

кількість років 

Назва (професійного свята, знаменної 

дати, підприємства, організації, установи)  

1.  01.09.1964 55 років з дня заснування комунального закладу 

«Середня загальноосвітня школа №8» 

Кам’янської міської ради 

2.  01.09.1954 65 років з дня заснування комунального закладу 

«Середня загальноосвітня школа №10» 

Кам’янської міської ради 

3.  01.09.1969 50 років з дня заснування комунального закладу 

«Середня загальноосвітня школа №18» 

Кам’янської міської ради 

4.  01.09.1959 60 років з дня заснування комунального закладу 

«Середня загальноосвітня школа №28» 

Кам’янської міської ради 

5.  11.07.1984  35 років з дня заснування комунального закладу 

«Середня загальноосвітня школа №29» 

Кам’янської міської ради 

6.  04.12.1954 65 років з дня заснування комунального закладу 

«Середня загальноосвітня школа №32» 

Кам’янської міської ради 

7.  14.01.1959 60 років з дня заснування комунального закладу 

«Середня загальноосвітня школа №38 

імені І.О.Секретнюка» Кам’янської 

міської ради 

8.  18.08.1989  30 років з дня заснування комунального закладу 

«Середня загальноосвітня школа №42» 

Кам’янської міської ради 

9.  

грудень 1989 30 років 

з дня заснування комунального закладу 

«Дошкільний навчальний заклад(ясла-

садок) № 8 «Теремок» 

Кам’янської  міської ради 

10.  

травень 1939 80 років 

з дня заснування комунального закладу 

«Дошкільний навчальний заклад(ясла-

садок) № 9 «Жар-птиця» 

Кам’янської  міської ради 

11.  

04.11.1964  55 років 

з дня заснування комунального закладу 

«Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) №22 «Казкова країна» 

Кам’янської  міської ради 

12.  

березень 1969 50 років 

з дня заснування комунального закладу 

―Навчально-виховний комплекс 

―Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) - загальноосвітня школа 1 ступеня 
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№ 25 ―Волошка‖ Кам’янської міської ради 

13.  

03.08.1989 30 років 

з дня заснування комунального закладу 

―Спеціальний дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) - центр розвитку 

дитини №32 ―Дельфін‖ 

14.  

30.12.1958  60 років  

з дня заснування комунального закладу 

―Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) №39 ―Ромашка‖ 

Кам’янської  міської ради 

 

VIIІ. ВИЗНАЧНІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ 2019 РОКУ 
 

 2019 рік оголошено роком Китаю в Україні 

1.  22 січня  День Соборності України 

2.  27 січня  Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

3.  29 січня   День пам’яті героїв Крут 

4.  15 лютого  День вшанування учасників бойових дій на 

території інших держав 

5.  20 лютого  День Героїв "Небесної сотні" 

6.  21 лютого  Міжнародний день рідної мови 

7.  8 березня  Міжнародний день прав жінок і миру 

8.  27 березня   Міжнародний день театру 

9.  20 квітня  День довкілля 

10.  22 квітня  Всесвітній День Матері-Землі 

11.  26 квітня  День Чорнобильської трагедії 

12.  28 квітня  Великдень 

13.  8-9 травня  Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті 

жертв Другої світової війни.  День Перемоги 

над нацизмом у Другій світовій війні 

14.  12 травня  День матері 

15.  15 травня  Міжнародний день сім'ї 

16.  18 травня  Міжнародний день музеїв.  День Європи.  День 

науки 

17.  1 червня  Міжнародний день захисту дітей 

18.  22 червня  День скорботи і вшанування пам’яті жертв 

Другої світової війни в Україні 

19.  28 червня   День Конституції  України 
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20.  30 червня  День молоді 

21.  23 серпня  День Державного Прапора України 

22.  24 серпня  День Незалежності України 

23.  01 вересня  День знань  

24.  08 вересня  День фізичної культури і спорту 

25.  30 вересня  Всеукраїнський день бібліотек 

26.  06 жовтня  День працівників освіти 

27.  14 жовтня  День українського козацтва. День захисника 

України 

28.  09 листопада  День української писемності та мови. 

Всеукраїнський день працівників культури та 

майстрів народного мистецтва 

29.  17 листопада  День студента 

30.  21 листопада  День Гідності та Свободи 

31.  23 листопада  День пам’яті жертв голодоморів 

32.  1 грудня  Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

33.  3 грудня  Міжнародний день інвалідів 

34.  6 грудня  День Збройних Сил України 

35.  7 грудня  День місцевого самоврядування 

36.  19 грудня  День Святого Миколая 


