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І. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ
ДЕПАРТАМЕНТУ З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ
КАМ’ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
1.1.Режим роботи
Початок роботи
Перерва
понеділок – четвер
п’ятниця
Кінець роботи

8.00
12.00 – 12.45
12.00 – 13.00
17.00 (п’ятниця 16.00)

1.2.Графік прийому громадян
ОНИЩЕНКО
ТЕТЯНА ЯКІВНА,
директор департаменту з
гуманітарних питань
ЛАПШИНА
ГАННА ЮРІЇВНА,
заступник директора з фінансовогосподарських питань
ЖИВАГА
ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА,
заступник директора департаментуначальник відділу освіти
МАРКІНА
ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА,
начальник відділу правового
забезпечення та кадрової роботи
ВАЩЕНКО
ВАЛЕНТИНА АНДРІЇВНА,
завідувач методичного кабінету

Понеділок з 10.00 – 16.00
обідня перерва з 12.00 до 12.45
Вівторок з 10.00 – 16.00
обідня перерва з 12.00 до 12.45
Середа з 10.00 – 16.00
обідня перерва з 12.00 до 12.45
Середа з 10.00 по 16.00
обідня перерва з 12.00 до 12.45
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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1.3. ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА ЗАСІДАННЯХ
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ
Місяць

Питання
Про встановлення у 2020 році розміру
плати для батьків за харчування дітей
Січень
у комунальних закладах дошкільної
освіти міста
Про затвердження Програми
Квітень впровадження профільної освіти в
м.Кам’янському на 2020-2027 рр.
Про погодження розміру щомісячної
батьківської плати за навчання в
Серпень
школах естетичного виховання у
2020-2021 навчальному році
Про забезпечення у 2020-2021
навчальному році окремих категорій
Вересень учнів закладів загальної середньої
освіти міста безкоштовним
харчуванням
Про затвердження мережі закладів
Вересень освіти міста Кам’янського на 20202021 навчальний рік

Відповідальний Примітка
Сіліна Г.М.,
Саламацька О.Ю.
Живага О.А.,
Саламацька О.Ю.
Ілларіошина Н.А.,
Вовчек І.М.

Сіліна Г.М.,
Саламацька О.Ю.
Живага О.А.,
Саламацька О.Ю.

1.4. ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ТА ПОТОЧНИХ ПИТАНЬ, ЯКІ
РОЗГЛЯДАТИМУТЬСЯ МІСЬКОЮ РАДОЮ У 2020 РОЦІ
№
з/
п

Назва питання

1. Про затвердження в новій редакції
Положення про порядок проведення
конкурсу на заняття посади керівника
закладу загальної середньої освіти
2. Про затвердження Програми розвитку
культури у м. Кам’янському на 2021 рік
3. Про затвердження програми «Шкільний
автобус» на 2021–2023 роки
4. Про затвердження програми розвитку
освіти м.Кам’янського на 2021–2023 роки
5. Про внесення змін до відомостей
комунальних закладів загальної середньої
та дошкільної освіти міста

Структурний
підрозділ,
відповідальний за
виконання

Термін

Відділ освіти

Лютий

Відділ культури

грудень

Відділ освіти

грудень

Відділ освіти

грудень

Відділ освіти

протягом
року

Примі
тка
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1.5. ЗАКРІПЛЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДЕПАРТАМЕНТУ З
ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ
ЗА ЗАКЛАДАМИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
№ ПІБ
1 Ващенко В.А.
2 Саламацька О.Ю.
3
4
5

Житник Г.В.
Згама Т.П.
Чобанян С.О.

6
7

Заіка Н.І.
Луніченко Н.В.

8 Бабенко М.М.
9 Фіалко В.В.
10 Коваленко Т.О.

Заклади загальної середньої освіти
ЗЗСО№4,23,25, гімназія №11, колегіум№16
ЗЗСО№5, гімназія №39, КЗ «Міжшкільний
ресурсний центр»
ЗЗСО№20, 27, КЗ «Спеціальна школа «Гармонія»
ЗЗСО№7, 32,44,НВО-ліцей НІТ, НВК «Ор-Авнер»
Ліцей№13, НВК-академічний ліцей №15,
ЗЗСО№22, 30, 34
ЗЗСО№6,8,10,28,35
Технічний ліцей ім.А.Лигуна, НВК№37, ЗЗСО№31,
38, 17(42)
ЗЗСО№12, ЗПО
ЗЗСО№21, 29,40, НВК№3,№26
ЗЗСО№9,18,19, НВК№24, ліцей№1

Двічі на місяць (вівторок/ п’ятниця) - день куратора: спостереження
за роботою закладу, методична допомога безпосередньо на місцях за попередньо
наданими запитами.
ІІ. АНАЛІЗ РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ДЕПАРТАМЕНТУ З
ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ ЗА 2019 ТА ЗВДАННЯ НА 2020 рік
Упродовж 2019 року робота відділу освіти департаменту з гуманітарних питань
міської ради була спрямована на реалізацію ключових засад Концепції Нової
української школи, забезпечення виконання міської програми розвитку освіти на
2017-2020 роки.
До мережі навчальних закладів системи освіти міста входять 106 закладів освіти
усіх типів і форм власності трьох освітніх ланок: дошкільної, загальної середньої та
позашкільної освіти.
Тип закладу освіти
Заклади дошкільної освіти
Заклади загальної середньої освіти
Заклади позашкільної освіти
Міжшкільний ресурсний центр

Усього
55
42+1(приватний)
7
1

Кількість дітей
8200

25 122
6 805
159

Дошкільна освіта
Відповідно до п.2 ст.11 Закону України «Про освіту» для забезпечення
обов’язкового охоплення дітей старшого дошкільного віку дошкільною освітою,
зменшення черг до дошкільних закладів, департаментом з гуманітарних питань
поступово збільшується кількість місць у закладах дошкільної освіти за рахунок
відкриття нових дошкільних закладів.
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Протягом 2019 року створено додатково 12 груп на 225 місць: відкрито після
реконструкції комунальний заклад «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №43
«Зоренька»
(6 груп 110 місць) та дошкільний підрозділ «Веселий вулик»
комунального закладу «Гімназія №27» (6 груп 115 місць).
Завдяки відкриттю нових закладів зменшилася кількість дітей з розрахунку на
100 місць із 126 у 2016 році до 122 у 2019 році. Крім того, зменшилася черга для
зарахування дітей до закладів: 2018 році - 321 дитина, у 2019 році - 57 дітей.
У 2019 році до ЗДО міста прийнято 2 996 дітей. Для зарахування у наступному,
2020 році, на обліку перебуває 28 дітей по смт. Карнаухівка та 1329 дітей по
м.Кам'янському.
У 2019 році внесено зміни до установчих документів ЗДО № 32 «Дельфін», №41
«Посмішка», №43 «Зоренька», №49 «Журавлик», №50 «Перлинка», які із санаторних
закладів стали закладами комбінованого та звичайного типу, що дало змогу
оптимізувати мережу закладів дошкільної освіти та сприяло економії бюджетних
коштів.
Для дітей з вадами розвитку та здоров’я в 26 закладах дошкільної освіти працює
102 спеціальні (1955 дітей) та 13 санаторних груп (236 дітей).
На виконання варіативної складової Базового компоненту дошкільної освіти в
закладах дошкільної освіти організовано роботу гуртків. Робота з розвитку творчого
потенціалу дітей дошкільного віку ведеться у 79 % закладів за напрямами:
хореографія, шахи, шашки, образотворче мистецтво, екологічне виховання.

Загальна середня освіта
У місті функціонує 43 заклади загальної середньої освіти, серед яких 1 приватна
школа. Серед закладів загальної середньої освіти – 2 школи І ступеня (ДНЗ-СНВК
№5, ДНЗ-НВК№25), 7 – І-ІІ ступенів (гімназія №6, 8, 12, 17 (42),27, 32, спеціальна
школа «Гармонія»), 33 – І-ІІІ ступенів (у тому числі 1 НВО, 3 ліцеї, 1 колегіум, 1
гімназія, 5 НВК, 22 школи), 1заклад - ІІ-ІІІ ступеня (технічний ліцей).
У 2019 році розпочато приведення типів закладів у відповідність із
законодавством: НВК №13, 36 рішенням сесії міської ради від 01.03.2019 стали
ліцеями; в квітні 2019 СЗШ № 6,8,12, 27 стали гімназіями, в грудні 2019 статус гімназій
отримали ще дві школи №32,42. Наразі департамент розробляє Програму запровадження
профільної освіти в м.Кам’янському на 2020-2027 рр., відповідно до якої на І етапі
(протягом 2020-2023 рр.) планується
середня наповнюваність класів
поступове виведення школи ІІІ ступеня з 17
шкіл міста, а вже з 2024 року (ІІ етап) 28,4
28,1
створення академічних та наукових ліцеїв.
середня
27,2
26,8 27

наповнюваність
класів

У порівнянні з минулим 2018/2019
навчальним роком кількість класів цього
року збільшилася на 10, кількість учнів –
на 240. Зросла порівняно з попереднім
роком і середня наповнюваність класів.
Якщо в 2018-2019н.р. вона становила 28,1
учнів, то вже цього року – 28,4.
Найменшою серед закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів є кількість
учнів СЗШ№31 – 287 учнів, найбільшою – СЗШ№30 (1159 учнів).
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Низьку наповнюваність мають ЗЗСО : № 6 (9 кл./241 уч.), №12 (9кл./263 уч.),
№31 (11кл./287 уч.), №18 (15 кл./382 уч.), №32 (14кл./386 уч.)

Реалізація Концепції «Нова українська школа»
У 2019-2020 навчальному році в класах НУШ навчається 5 577 учнів, з них у
101 класі навчається 2730 першокласників.
Протягом 2019 року завершено навчання всіх учителів початкових класів за
програмою НУШ: 390 педагогів отримали сертифікати про проходження курсів. У
жовтні-грудні вчителі, які працюють в 1-2 класах НУШ, пройшли навчання з
опанування методичних прийомів роботи з ігровим матеріалом LEGО. Також у
жовтні-листопаді на базі ДАНО здійснено навчання директорів закладів, асистентів
вчителів класів з інклюзивним та інтегрованим навчанням, фахівців інклюзивноресурсних центрів.
Педагогічні працівники міста у 2019 році долучились до пілотного проекту
щодо проведення сертифікації педагогів. Статус експертів отримали три заступники
директора з навчально-виховної роботи (Расторгуєва Н.Ф. - НВК№3, Шевченко О.А.колегіум №16, Одинцова Г.В. - гімназія №39), методист з початкової освіти
методичного кабінету при департаменті з гуманітарних питань міської ради
Коваленко Т.О.
Досвідом роботи щодо впровадження засад Нової української школи освітяни
міста ділилися під час проведення 20 червня 2019 року Дніпровською академією
неперервної освіти педагогічної студії з теми: «Нова українська школа: стратегії,
зміст, технології розвитку особистості». Педагогами-практиками в ході проведення
студії презентовано три майстер-класи щодо формування в учнів компетентностей,
потрібних для успішної самореалізації в суспільстві.
Протягом 2019 року для вчителів НУШ проведено чотири семінари-практикуми
на базі міста та один виїзний у Петриківській опорній школі.
Питання реалізації основних засад Концепції НУШ розглядалися на серпневій
зустрічі освітян Кам’янського, в практичній частині якої було організовано роботу
шести методичних студій за ключовими проблемами та десять освітянських
лайфхаків з досвіду роботи закладів освіти.
У жовтні-листопаді 2019 року департаментом з гуманітарних питань серед
закладів загальної середньої освіти проведено конкурс «Ідеї НУШ – в дію!». У І
(заочному) турі взяли участь 26 закладів. Для участі у ІІ турі було відібрано 10
закладів, перемогу вибороли: гімназія №39 – І місце, академічний ліцей №15 – ІІ
місце, СНВК№25 – ІІІ місце.
В рамках реалізації однієї з ключових ідей НУШ – налагодження партнерських
стосунків між учасниками освітнього процесу – 13.11.2019 була проведена міська
батьківська (не)конференція «Будуємо школу ДОВІРИ», під час якої організовано
панельну дискусію «Школа, дружня до дитини, – це школа ДОВІРИ», роботу в
комунікативних студіях «Фінансування освіти», «Освітнє середовище», «Створення
безпечних умов», «Психологічний супровід освітнього процесу».
Для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти
«Нова українська школа» у 2019 р. було освоєно кошти субвенції з державного
бюджету в сумі 2 607 283,0 грн. та кошти співфінансування з місцевого бюджету в
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сумі 1 596 567,00 грн. На дидактичні матеріали було виділено 931 331,00 грн. за
рахунок субвенції з державного бюджету; на придбання сучасних меблів для
початкових класів –1490 129,00 грн. за рахунок субвенції з державного бюджету та
1 596 567,00 грн. за рахунок співфінансування з місцевого бюджету; на комп’ютерне
обладнання та відповідний мультимедійний контент виділено коштів субвенції з
державного бюджету 1 303863,00 грн.
Якість надання освітніх послуг, робота з обдарованими
У 2019 році документи про освіту отримали 3 087 учнів, з них за 11 клас – 1041,
з них 31 випускник нагороджений медалями за досягнення у навчанні, а саме:
золотими –23, срібними – 8; за 9 клас отримано документів 2 046, з них свідоцтв з
відзнакою – 37. Повернуто невиданих документів – 6 (НВК АЛ №15, СЗШ №9, 22,
31(2), 44). Це документи учнів, що не з’явилися на ДПА або відмовилися від їх
отримання за релігійним переконанням.
У 2019 році на нагородження
золоті медалі
срібні медалі
золотими та срібними медалями
було 38 претендентів, свої знання
34
23
21
підтвердили 31 учень, що на 6
16 19
1211
9
8
4
медалей більше від результатів
попереднього
року.
Серед
заявлених золотих медалістів
отримали звичайне свідоцтво про
повну загальну середню освіту 1
учень (СЗШ №23), замість золота
отримали срібло – 3 (НВО-Ліцей НІТ, колегіум №16, СЗШ №30). Серед срібних
медалістів отримали звичайний атестат – 6 випускників (СЗШ 4, 35, 44, колегіум
№16, НВК№26 (2 учні)).
ЗНО - 2019
За результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2019 до сотні кращих
закладів Дніпропетровської області (з більш ніж 500 шкіл) увійшли 9 закладів
Кам’янського: НВО-ліцей НІТ, НВК-гімназія №11, колегіум №16, технічний ліцей,
гімназія №39, СЗШ№25, ліцей №1, СЗШ№40, 44, з них в десятку кращих увійшли
два заклади (НВО-ліцей НІТ - 3 місце, НВК-гімназія №11 - 6 місце). Найбільший
прорив порівняно з попереднім 2018 роком здійснила школа №25 – 48 місце по
області проти 174 у 2018 році.
Результат у 200 балів на ЗНО - 2019 у Кам’янському отримала лише одна
учениця - Ярова Ірина (СЗШ№44), яка єдина на всю Україну досягла такого успіху з
географії.
Низьку результативність за підсумками ЗНО-2019 відповідно до обласного
рейтингу мають заклади:
№ з/п

Заклад освіти

1

СЗШ №31

2019 рік
Місце за обласним
рейтингом
430

2018 рік
Місце за обласним
рейтингом було
410
9

2
3
4
5
6
7
8
9

гімназія №27
СЗШ №35
СЗШ №19
СЗШ №29
СЗШ №23
гімназія №17 (42)
гімназія №12
СЗШ №21

404
375
350
349
347
334
315
307

494
356
526
272
277
328

Результати олімпіад з навчальних предметів та конкурсу-захисту робіт МАН
У 2018-2019 навчальному році достатньо результативною була робота педагогів
міста з інтелектуально обдарованою молоддю. Так, в обласних олімпіадах з
навчальних предметів взяли участь 101 учень 7-11 класів ЗЗСО, з них призові місця
посіли 59 учнів (попереднього року - 57) , у тому числі 8 перших місць (учні
технічного ліцею ім.А. Лигуна, СЗШ №44, НВК-гімназії №11, гімназії №39,
колегіуму №16, ліцею №13), 24 других місця та 27 третіх.
У ІV заключному етапі олімпіад взяли участь 6 учнів (ліцею №13,технічного
ліцею ім. А. Лигуна, СЗ№44), з них 2 стали переможцями: ІІІ місце з математики
(технічний ліцей ім.А. Лигуна) та з географії (СЗ№44).
Серед закладів освіти лідерами з підготовки переможців олімпіад з різних
предметів є технічний ліцей ім.А. Лигуна – 23 призери, СЗШ №44 – 8 призерів,
НВО-ліцей НІТ, колегіум №16 – по 7 призерів.
У І міському етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої
академії наук України в 2019 році взяли участь – 225 учнів, з них перемогу здобули
166 учнів. У ІІ обласному етапі конкурсу-захисту робіт МАН України переможцями
стали 27 учнів. З них: 1-е місце – 4 учні (технічний ліцей – 3, гімназія №39 - 1); 2-е
місце – 7 учнів (технічний ліцей – 4; колегіум №16, НВК №26,СЗШ №35 по –
1учню); 3-є місце – 16 (технічний ліцей – 4, НВК-гімназія №11 – 6, СЗШ №4 – 2,
ДЕЦ - 2 спільно з СЗШ №4,32, НВО-ліцей НІТ, СЗШ №30, СЗШ №32, НВК №37 по
1-у учню).
Участь у ІІІ всеукраїнському етапі конкурсу-захисту робіт МАН взяли 4 учні
(технічного ліцею ім. А. Лигуна, гімназії №39), призові місця посіли 3 учні
технічного ліцею ім. А. Лигуна: І місце в секції «Авіа- та ракетобудування»; ІІІ місце
в секції «Науково-технічна творчість та винахідництво»; ІІІ місце в секції
«Мистецтвознавство».
За підтримки міського голови Білоусова А.Л., міської влади під час
традиційного міського свята вшанування кращих представників інтелектуально
обдарованої учнівської молоді «VIVA - 2019» переможці та призери Всеукраїнських
учнівських предметних олімпіад, Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт МАН України за підсумками 2018-2019н.р. нагороджені
дипломами, подяками, подарунками. Їх також відзначено на
підсумкових
конференціях обласного відділення МАН: переможці отримали обласні іменні
стипендії. На святі також нагороджено директорів та вчителів закладів, які мають
значні досягнення в роботі з обдарованою учнівською молоддю.
10

Виховна робота
Виховна діяльність у 2019 році була спрямована на реалізацію основних
нормативних документів, а саме: Національної стратегії розвитку освіти в Україні на
період до 2021 року, Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, Стратегії та Концепції національно-патріотичного
виховання молоді, державних та регіональних програм.
Департамент з гуманітарних питань міської ради, заклади освіти спрямовували
роботу на створення сприятливого освітнього середовища для оптимального
розвитку, розкриття творчого потенціалу здобувачів освіти, формування основних
життєвих компетентностей особистості. Пріоритетними напрямами виховної роботи
в 2019 році були: національно-патріотичне, туристсько-краєзнавче, екологонатуралістичне, духовно-моральне виховання, що відповідає нагальним вимогам і
викликам сучасності.
Протягом року в міських природоохоронних акціях та конкурсах найбільш
активними були такі заклади загальної середньої освіти міста: № 4, 5, 19, 28, 34, 38,
44, НВК №3, 26, НВК АЛ 15, колегіум 16. В обласному етапі Всеукраїнського
конкурсу екологічної просвіти «Земля – наш спільний дім» 3 місце посіла
агітбригада «Еколайф» НВК № 3.
Активну участь у заходах туристсько-краєзнавчого напряму взяли учні:
гімназій № 6, 11,12, ліцею № 13, НВК № 3, 24, 26, НВК-академічного ліцею № 15,
колегіуму № 16, ЗЗСО № 4, 5, 7, 9, 18, 19, 21,22, 23, 25, 30, 32,44.
Найактивнішими учасниками міських етапів конкурсів художньо-естетичного
напряму були заклади загальної середньої освіти: НВО ліцей НІТ, ЗЗСО № 5, 7, 21,
25, 30, 34, 40, 42, ДАЛ № 15, ліцей № 1, гімназії № 6,11, колегіум № 16 та заклади
позашкільної освіти міста: БДТ, ЦПР та ДТ, СЮТ, БТДтаЮ .
У 2019 році педагоги та учнівська молодь міста взяли участь у міському
моніторинговому дослідженні «Стан організації національно-патріотичного
виховання в закладах освіти міста». Підсумки опрацьовано на засіданні колегії з
питань освіти в листопаді. Результати моніторингового дослідження стану
організації національно-патріотичного виховання в закладах освіти міста свідчать
про те, що активізувалася робота в закладах освіти щодо підвищення рівня
національної свідомості, виховання патріотизму, збільшилася кількість заходів та
підвищилися якість їх проведення (про що свідчать відгуки представників
громадських організацій міста, області); надається перевага активним інноваційним
формам та видам роботи, що мають прикладний характер.
На виконання Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного
виховання, з метою оптимізації та раціонального розподілу навчальних годин з
предмету «Захист Вітчизни», у 2019 році на базі СЗШ №25,8,18,19,20,42 та НВКАЛ №15 працювали базові заклади з викладання предмету «Захист Вітчизни» для
учнів 10-х та 11-х класів освітніх закладів.
Навчання здійснювалося висококваліфікованими педагогами, з яких 9
офіцерів запасу, 10 - мають сертифікат курсів «Захист Вітчизни».
Викладання проводилося у кабінетах із сучасним оснащенням (з лазерним
тиром, мультимедійним комплексом). Для якості освітніх послуг заклади забезпечені
спортивними майданчиками зі смугою перешкод, пневматичними гвинтівками,
фантомами, сучасними аптечками та інвентарем, необхідним для отримання
практичних навичок з надання домедичної допомоги в надзвичайних ситуаціях.
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Базові заклади активно співпрацюють з громадськими організаціями
спортивного (козацький двобій, тхеквондо, бойові мистецтва)
та військовопатріотичного напряму («Червоний Хрест», «Асоціація об’єднань учасників АТО»,
ГО
«Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій», благодійний фонд
«Карітас»), Дніпровським центром підвищення кваліфікації персоналу ДКВС
України, медичними закладами (медичний коледж) та закладами з цивільного
захисту населення.
У 2019 році 39 закладів освіти міста взяли участь в міському етапі
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).
Міські змагання проводилися на базі Дніпровського центру підвищення кваліфікації
персоналу ДКВС України (з військово-прикладного багатоборства) та на галявині
злетів (лівобережний лісовий масив) – наметове таборування (туризм, краєзнавство).
Команда НВК АЛ №15 в обласному етапі гри посіла 10 місце серед 28 команд
області.
У жовтні 2019 року всі заклади загальної середньої освіти взяли участь у
спортивно-патріотичному фестивалі «Козацький гарт». Призерами командної
першості стали команди СЗШ№38 та НВК №26, перемогу здобула команда
гімназії№11.
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 2019р. була спрямована на реалізацію
Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту, «Національної стратегії
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 в 2019 році подовжено роботу щодо збільшення обсягу рухової активності
учнів через ранкову зарядку, фізкультурні заняття для учнів спеціальної групи,
фізкультурні хвилини (паузи) на уроках, рухливі перерви, самостійні заняття з
фізкультури, спортивні години, позакласні
форми занять (секції, гуртки),
організовані фізкультурно-оздоровчі і спортивні заходи. Значну увагу педагоги
приділили проведенню тестових випробувань, участі у інноваційних спортивномасових проектах, сучасним методичним, просвітницьким заходам та впровадженню
в роботу основних положень концепції НУШ.
Третім уроком фізкультури у 2019 році було охоплено100% учнів 1-11 класів;
кількість учнів, які займалися усіма видами фізичної культури та спорту в
позаурочний час протягом 2019 року становить 15% (3045 дітей) від загальної
кількості контингенту дітей у закладах освіти.
Аналіз контингенту учнів, які відвідують уроки фізкультури за медичними
групами у 2019 році, показав, що до основної групи зараховано 19572 уч. (79,8%),
підготовчої групи – 3368 уч. (13,7%), спеціальної медичної групи – 1212 уч. (4,9%),
звільнені від занять фізкультури – 345 уч.(1,5%).
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У 2019 році
результати моніторингу рівня фізичної підготовленості учнів
освітніх закладів показали: високий рівень підготовленості мають 3664 учні ( 16% );
достатній – 4478 уч. ( 19%); середній - 2390 уч. (10%); низький – 558 уч. (2%).
У спортивних змаганнях та конкурсах різного рівня протягом 2019 року було
задіяно більше 13000 тисяч учнів
закладів 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». Переможці
міського етапу спартакіади школярів взяли участь в обласних етапах змагань.
Протягом 2019 року учні закладів освіти взяли участь в спортивно-масових
заходах: «Ігри чемпіонів», «Спорт для всіх – здоров’я нації»,
«Олімпійське
лелеченя», велораллі, стрітбол, «Школа плавання», «Мама, тато, я – спортивна
сім’я».
За результатами міської спартакіади школярів у 2019 р. в загальному заліку
місця розподілилися таким чином: І місце – гімназія №11, ІІ місце – ліцей №1; ІІІ
місце – НВК АЛ №15.
За результатами участі шкільних команд в обласних, всеукраїнських етапах
шкільної спартакіади найбільшу кількість балів отримали: гімназія №11 (190 балів);
ліцей №1 ( 170 балів); НВК АЛ №15 ( 160 балів).
За результатами участі закладів загальної середньої освіти в спортивно-масових
заходах та творчих конкурсах спортивної тематики міського та обласного рівнів
переможцями за кількістю набраних балів визнано: І місце – гімназія № 11 (260 б.), ІІ
місце – СЗШ №23 ( 220 б.), ІІІ місце – колегіум №16 ( 135 б).
В освітніх закладах проведено певну роботу щодо зміцнення та оснащення
спортивної бази. У НВК №24,СЗШ №19, ліцею №1 облаштовано футбольне поле зі
штучним покриттям.
Для виявлення та поширення позитивного досвіду та нестандартних підходів
щодо розвитку фізичних якостей учнів проведено різноманітні конкурси фахової
майстерності та огляд-конкурс «На кращий стан фізичного виховання в закладах
загальної середньої освіти». Серед учителів фізкультури переможцем міського і
обласного етапів Всеукраїнського конкурсу «На кращий інноваційний урок з
фізичної культури та урок з елементами футболу» став Воленко Д.В., вчитель СЗШ
№5. В міському етапі конкурсу «На кращий стан фізичного виховання» І місце
посіли учителі СЗШ №44 і НВК «Гармонія» та стали переможцями ІІ (обласного)
етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу у номінації «Кращі загальноосвітні
навчальні заклади»: І місце НВК «Гармонія», ІІ місце - СЗШ №44.

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 закладах дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти міста станом на
грудень 2019 року навчається та виховується 436 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Протягом 2019 року шкільною та спортивною формами
забезпечено 484 дитини цієї категорії на суму 290400,0 тис. грн., що складає 600
грн. на кожну.
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Вчасно оформляються та видаються дітям єдині квитки, ведеться журнал їх
обліку. Забезпечено страхування усіх статусних дітей на загальну суму 6385,6 грн.
Здійснюється залучення учнів даної категорії до позаурочної діяльності.
Аналіз свідчить, що близько 52% дітей-сиріт та позбавлених батьківського
піклування відвідують гуртки у закладах загальної середньої 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 2019 році 62 особи 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 закладів загальної
середньої освіти.
Крім того, в закладах освіти міста ведеться облік дітей-переселенців: 339 дітей
навчаються в закладах загальної середньої освіти та 103 дитини виховується в
закладах дошкільної освіти, а також дітей, батьки яких брали (беруть) участь в
операції об’єднаних сил (АТО): 719 дітей в закладах загальної середньої освіти та
274 дитини в закладах дошкільної освіти.
У грудні 2019 в усіх закладах освіти міста пройшли святкові заходи до Дня
Святого Миколая та новорічних і різдвяних свят із залученням дітей пільгових
категорії. Загальноміськими заходами охоплено 550 дітей пільгових категорій (діти з
багатодітних та малозабезпечених сімей, діти, батьки яких беруть (брали) участь в
АТО, діти з родин внутрішньо переміщених осіб, діти з інвалідністю) та 436 дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Крім того, в обласних заходах
взяли участь 50 дітей пільгових категорій.

Забезпечення учнів та вихованців закладів освіти всіма видами харчування
У 2019-2020 н.р. у закладах загальної середньої освіти міста всіма видами
харчування охоплено 22 764 учні, що становить 91,4% від загальної кількості учнів у
школах міста, (у 2018-2019н.р – 23 003 учні (95,86%)). Гарячим харчуванням
охоплено у 2019-2020 н.р. 18 275 учнів -74% (у 2018-2019 н.р. 18140 учнів – 75,6%);
збільшилась кількість дітей у школах, які отримують дієтичне харчування з 460 до
517 (12,39%) у порівнянні з минулим навчальним роком.
Рішенням виконавчого комітету Кам'янської міської ради від 21.08.2019 №230
«Про забезпечення у 2019-2020 н.р. окремих категорій учнів закладів середньої
загальної освіти міста безкоштовним харчуванням» 4038 дітей пільгових категорій у
2019-2020 н.р. забезпечено безкоштовним харчуванням, що на 49 більше порівняно з
попереднім навчальним роком. У закладах дошкільної освіти безкоштовне
харчування отримують 933 дитини, що на 19 дітей більше ніж минулого року.
14

Категорії
Пільгові категорії
діти-сироти
Під опікою
Учні з особливими освітніми
потребами
Учні
1-4
класів
з
малозабезпечених родин
Всього
Окремі категорії
Діти учасників АТО,ООС
Діти вимушених переселенців
Діти багатодітних родин
Діти-інваліди
Учні
5-11
класів
з
малозабезпечених родин
Всього
«Гармонія»
Всього пільгові та окремі,
«Гармонія»

Навчальні роки
2018-2019
2019-2020

Примітки

120
259
60

89
302
115

-31
+43
+55

95

109

+14

534

615

+81

590
326
1898
150
79

651
299
1929
155
87

+61
-27
+31
+5
+8

3043
412
3989

3121
302
4038

+78
-110
+49

Кількість дітей пільгових категорій ЗДО у 2018-2019, 2019-2020
Категорії
Діти-сироти
Діти позбавлені батьківського
піклування
Діти-інваліди
Діти малозабезпечених родин
Діти санаторних груп
Діти батьків переселенців
Діти батьків учасників АТО, ООС
Всього 100% звільнені від плати
На 50%

Начальні роки
2018-2019
2019-2020
4
4
33
29

Примітки

78
185
224
120
270
914
583

-1
+20
+8
-13
+9
+19
+1

77
205
232
107
279
933
584

-4

З метою підвищення якості організації харчування в закладах освіти протягом
2019 року було проведено 6 семінарів-практикумів школи кулінарної майстерності
для шеф-кухарів шкільних їдалень та 6 семінарів-практикумів для кухарів,
комірників, медичних сестер закладів дошкільної освіти; 2 виробничі наради з
відповідальними кухарями шкільних харчоблоків з питань дотримання чинного
законодавства з організації якісного, безпечного харчування дітей; розраховані та
узгоджені з Головним Управлінням Держпродспоживслужби у Дніпропетровській
області 4 циклічних 10-денних меню з урахуванням норм харчування на одну
дитину; проведено актуальну презентацію щодо впровадження системи НАССР в
закладах освіти міста для керівників ЗДО та ЗЗСО; проведено презентацію нового
збірника рецептур страв Є.Клопотенка для харчування дітей шкільного віку в
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організованих освітніх та оздоровчих закладах, проведено майстер-клас по
приготуванню страв відповідно до нового збірника, які увійшли до меню харчування
учнів у закладах відпочинку влітку та до циклічного меню на 2019-2020н.р.

Літнє оздоровлення та відпочинок-2019
Влітку 2019 року на базі закладів загальної середньої освіти функціонувало 30
таборів з денним перебуванням, в яких відпочило 3467 дітей. Відповідно до рішення
сесії Кам′янської міської ради від 17.11.2017 № 908-20/VII діти соціально
незахищених категорій направлялись для оздоровлення та відпочинку в позаміські
табори, а саме:
«Сонячний»( смт.Лазурне, Скадовський
район)
«Салют» (м. Приморськ)
«Зміна» (смт.Кирилівка)
« Сонячна соната» (смт.Кирилівка)

133 чол.
202 чол. ( у тому числі
вихованці НВК «Гармонія»)
50 чол.
50 чол.

Охоплено оздоровленням за кошти міського бюджету 435 дітей, що на 41 дитину
менше ніж в попередньому оздоровчому періоді через збільшення вартості путівок в
позаміські табори. На базі таборів з денним перебуванням НВО-ліцею НІТ, НВК №
3, 5, 25, 37, ЗЗСО №4, 7, 12, 18, 19, 21, 22, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 38, 40, 42, 44,
НВК АЛ №15, гімназії №39 організована робота мовних таборів, груп, де відпочили
та покращили свої навички спілкування іноземними мовами 838 учнів.

Реалізація програми «Шкільний автобус»
З метою організації безпечного, регулярного перевезення учнів,
що проживають за межею пішохідної доступності до місця навчання, створення
рівних можливостей у задоволенні соціальних та культурно-освітніх потреб дітей
шкільного віку, департаментом з гуманітарних питань міської ради було розроблено
міську програму «Шкільний автобус» на 2017–2020 роки та затверджено рішенням
сесії міської ради від 24.02.2017№ 652-14/VII.
На виконання міської програми здійснюється регулярне підвезення дітей з
найбільш віддалених районів до закладів загальної середньої освіти за чотирма
окремими маршрутами:
І маршрут: с.Карнаухівка, «6-та сотня» – СЗШ №10, НВК №24 (103 учня);
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 учня);
ІV маршрут: с.Карнаухівка – СЗШ №38 ім.І.Секретнюка (112 учнів).
З вересня 2019 року департаментом з гуманітарних питань міської ради
забезпечено організоване перевезення 32 учнів СЗШ №18, які мешкають у
віддалених районах міста (55-й блочок, вул. М.Грушевського, вул. Донська,
вул. Кузнєцова, вул. Серпухівська).

16

Також з вересня 2019 року на період ремонтно-відновлювальних робіт будівлі
СЗШ №20 ім. О.І.Стовби забезпечено організоване перевезення учнів СЗШ №20
ім. О.І.Стовби до СЗШ №19, 42 та в зворотному напрямку.
Станом на 01.12.2019 здійснюється організоване підвезення 660 учнів.
Фінансування програми «Шкільний автобус» здійснюється за рахунок коштів
міського бюджету. Так, на виконання програми у 2019 році витрачено 1900 тис. грн.

Інклюзивна освіта
На виконання ст. 19, 20
Закону
України
«Про
освіту» в місті щороку
123
140
розширюється
мережа
120
100
закладів,
що
надають
80
55
освітні послуги дітям з
60
31
17 24 27
кількість учнів на
40
особливими потребами. На
20
інклюзивному
початку 2019-2020 н.р.
0
навчанні
збільшено
кількість
закладів
освіти
з
інклюзивним
навчанням.
Станом на 01.12.2019 року
24
заклади
загальної
середньої освіти навчають у 72-х класах 123 учні з особливими освітніми потребами,
у 14 закладах дошкільної освіти (19 груп) виховується 45 дітей з особливими
освітніми потребами.
Протягом 2019 року облаштовано ресурсні кімнати у 8 закладах загальної
середньої освіти з інклюзивним навчанням (ЗЗСО №4, 15, 18, 19, 20, 25, 29, 30).
З метою забезпечення рівного доступу до якісної освіти, вирішення питання
інтеграції, адаптації та соціалізації дітей з особливими освітніми потребами в 2019
році у місті розширено мережу інклюзивно-ресурсних центрів: відкрито два
інклюзивно-ресурсні центри «Світ дитинства» та «Надія». У 2019 році за рахунок
субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами облаштовано ІРЦ «Світ дитинства» на суму 200,0
тис. грн..; за рахунок місцевого бюджету завершено капітальний ремонт північного
та південного блоків приміщення ІРЦ «Сузір’я», де облаштовано кімнати фахівців,
сенсорна кімната, кімната ЛФК; крім того, зроблено поточний ремонт приміщень в
ІРЦ «Надія» на суму 180,0 тис. грн.
Станом на 01.12.2019 р. у трьох ІРЦ міста корекційно-розвиткові заняття
регулярно відвідують 69 дітей. Фахівцями ІРЦ проведено 1328 комплексних
психолого-педагогічних оцінок з метою вивчення особливих освітніх потреб дітей.
У 2019 році для ІРЦ отримано від департаменту освіти і науки
облдержадміністрації комплект сучасних діагностичних методик на суму 140150 грн.
Практичні психологи ІРЦ пройшли інтенсивне навчання користувачів по роботі з
даними діагностичними методиками та успішно склали єдиний всеукраїнський
екзамен.
кількість учнів на інклюзивному навчанні
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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 2019 році в 7 закладах 6805 дітей реалізували конституційне право на
розвиток особистості засобами позашкільної освіти, тобто кожна третя дитина
шкільного віку навчалася у закладах позашкільної освіти міста.
Відповідно до Закону України «Про освіту», в рамках реалізації Концепції
Нової української школи в закладах позашкільної освіти здійснювалася робота щодо
впровадження інноваційних технологій, а саме:
- реалізовувався проєкт з робототехніки для учнів закладів освіти міста на базі
ЦПРтаДТ за адресою вул. Київська,7 (відповідно до доручення голови
Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 05.04.18 );
- Будинок творчості дітей та юнацтва, який є базовим експериментальним
закладом для проведення дослідницько-експериментальної роботи за темою
«Науково-методичні засади створення інноваційної моделі SТЕМ-освіти» на
базі закладів освіти Дніпропетровської області на 2017-2021 роки, на другому
етапі роботи уклав угоду про співпрацю закладу з Кам’янським професійним
ліцеєм щодо реалізації STEM-освіти;
- збільшилась кількість гуртків технічного напряму на базі Станції юних
техніків, Будинку творчості дітей та юнацтва; відкрились нові гуртки
екологічного та біологічного напряму Дитячого екологічного центру на базі
ЗЗСО № 6, 23,ЗДО№ 27, 36, 41.
У 2019 р. 838 вихованців закладів позашкільної освіти взяли участь у 128
обласних заходах, з них стали
переможцями 318 дітей; у 102 заходах
всеукраїнського рівня взяли участь 1194 дитини та здобули 353 перемоги; у 36
міжнародних конкурсах взяли участь 249 дітей, стали переможцями 110 вихованців.
Вихованці гуртків та педагоги Дитячого екологічного центру отримали
сертифікати учасника Міжнародного науково-освітнього проекту «Вчителі та учні
беруть участь в екологічному моніторингу Антарктиди».
У квітні 2019 року педагоги закладів позашкільної освіти ділилися досвідом
роботи під час проведення обласного семінару для заступників директорів та
методистів позашкільних закладів науково-технічного напряму: «Інноваційні форми
роботи як засіб розвитку креативності педагогів та їх вихованців в умовах сучасних
реформ освіти» на базі КЗ «СЮТ». В ході семінару висвітлено співпрацю закладів
позашкільної та закладів загальної середньої освіти, учасники ознайомились з
інтегрованими проєктами, які передбачають залучення вихованців до створення
власних стар-тапів, розвивають навички критичного та креативного мислення,
вміння працювати в команді, а це є основними умовами розвитку дитини згідно з
ключовими позиціями реформування освіти.
У минулому році збільшилася кількість педагогів-позашкільників, які брали
участь у фахових конкурсах та отримали високі результати:
- Міжнародний Кубок хореографа, м.Синельниково ( ЦПРтаДТ),
- Всеукраїнський конкурс майстерності педагогічних працівників «Джерело
творчості»( ЦПРтаДТ, СЮТ, ДЕЦ),
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- Всеукраїнський конкурс науково-методичних віртуальних розробок та
віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти
хіміко-біологічного профілю (ДЕЦ),
- Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури, Всеукраїнський
конкурс «Кращий STEM-урок», обласний конкурс на кращу методичну
розробку(СЮТ, БТДтаЮ),
- фестиваль педагогічних інновацій освітян Дніпропетровщини «EDU_FEST
Dnipro-2019»(СЮТ, ДЕЦ, БТДтаЮ).

Кадрове забезпечення
У закладах освіти міста працюють 3231 педагогічний працівник: 1920 – в
закладах загальної середньої освіти, 938 – в закладах дошкільної освіти, в
позашкільних закладах, в тому числі в школах естетичного виховання, – 373
працівники. 75% педагогів мають вищу освіту.
З кожним роком спостерігається зростання професійного рівня педагогічних
кадрів. Так, у 2019–2020 н. р. у закладах освіти педагогів з вищою категорією – 37%;
з І категорією – 9%; ІІ категорією –12%; спеціалістів – 14%.
Мають педагогічне звання «методист» – 17%, «старший учитель» – 11%
педагогів.
Серед працюючих освітян Подякою та Грамотою Міністерства освіти і науки
України нагороджені 173 педагоги; нагрудним знаком «Відмінник освіти» – 151;
нагрудним знаком «Василь Сухомлинський» – 14; почесним званням «Заслужений
учитель України» – 2.
Щороку 8 педагогічних працівників закладів освіти міста нагороджується
міською премією в галузі освіти.
Крім того, педагогічні працівники міста мають 813 грамот департаменту освіти
і науки Дніпропетровської облдержадміністрації. Майже кожен третій педагог
нагороджений міськими відзнаками, кожен другий відмічений нагородами
департаменту з гуманітарних питань міської ради (управління освіти і науки міської
ради).
Середній вік педагогічного працівника в місті - 41-50 років. Педагоги
пенсійного віку складають 20% від загальної кількості. Лише 9% - молоді
спеціалісти. Педагогів-чоловіків у закладах загальної середньої освіти всього 10%.
Плинність педагогічних кадрів одна з ключових проблем сьогодення в закладах
освіти міста. Тільки у 2018–2019 навчальному році звільнилося 146 досвідчених
педагогів: 19% за переведенням до іншого закладу освіти, 17% у зв’язку з виходом на
пенсію, 16% змінили сферу діяльності та 12% змінили місце проживання.
На сьогоднішній день дуже гостро стоїть питання дефіциту педагогічних кадрів.
Якщо у 2018-2019 н.р. налічувалося 67 вакантних посад, то на початок 2019–2020
навчального року 104 вакансії.
Науково-методичний супровід освітнього процесу
У 2019 році основні напрями організації науково-методичної роботи із
педагогічними кадрами були визначені завданнями Концепції Нової української
школи, Законом України «Про освіту» і передбачали формування інноваційного
освітнього середовища в закладах освіти в умовах реалізації компетентнісного
19

підходу та надання адресної методичної допомоги педагогам у підвищенні фахової
майстерності, формуванні їх готовності до реалізації освітньої реформи.
Науково-методичну діяльність педагогічних колективів у 2019 році було
організовано в межах обласного науково-методичного проекту «Освітні стратегії
соціалізації особистості громадянського суспільства» (ІV етап) та науковометодичного проекту освітян міста «Забезпечення індивідуальної освітньої
траєкторії особистості в умовах розбудови громадянського суспільства».
В межах діяльності освітніх установ міста щодо реалізації обласного проекту
методичним кабінетом у співпраці з педагогами реалізовано завдання:
- моделювання інноваційної системи науково-методичного супроводу
освітнього процесу;
- апробація досягнень сучасної науки щодо проблем соціалізації особистості;
- підвищення мотивації вчителя, запровадження принципів академічної свободи
та стимулювання його до професійного зростання.
Щорічно збільшується кількість закладів, долучених до експериментальнодослідницької діяльності різних рівнів. В минулому році педагогічні колективи
освітніх закладів продовжували експериментальну діяльність відповідно до
затверджених програм експериментів за визначеними напрямами:
- всеукраїнський рівень експериментів (7 закладів): НВО-ліцей НІТ, НВКакадемічний ліцей №15, гімназія №39, НВК №3 (2 експерименти), ЗЗСО №19, 25;
- обласний рівень експериментів (15 закладів): НВО – ліцей НІТ, НВКакадемічний ліцей №15, ліцей №13, гімназії №11, 39 (2 експерименти), НВК №24,
ЗЗСО №4, 20, 22, 23, 29, 30, 38,44.
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».
Продовжено роботу в межах освітнього україно-польського проекту «Шкільна
академія підприємництва» - ЗЗСО №7, №35; Міжнародного освітнього проекту
«Розвиток фінансового сектору» - «Фінансова грамотність»: ліцей №1, ЗЗСО №7, 35,
40. У 2019 році уже вдруге команда ліцею №1 стала переможцем на рівні області і
вийшла у півфінал у м. Києві в ході Всеукраїнського турніру знавців «Фінансова
грамотність».
Всі експериментальні освітні заклади міста брали участь у науково-методичних
заходах різних рівнів, презентували інноваційний досвід на виставках, конференціях,
у педагогічних виданнях, тощо. Діяльність освітніх установ в експериментальних
програмах і проектах дозволила:
- долучитися педагогам до інноваційної, дослідницької діяльності;
- розширити можливості співпраці закладу із науковими установами та
окремими науковцями;
- підняти на вищий рівень загальну педагогічну та фахову культуру вчителів;
- впровадити в освітній процес сучасні навчальні курси, проекти, програми
(«Вчимося жити разом», «Якість освіти», «Кроки до порозуміння», «Громадянська
освіта та електронна демократія в навчальних закладах», «Впровадження роздільного
збирання твердих побутових відходів – крок до сталого розвитку», «Розуміємо права
людини», «Школа – територія прав людини» тощо);
- презентувати свої педагогічні доробки на конференціях, вебінарах, виставкахпрезентаціях, фестивалях різних рівнів, у фахових виданнях;
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- оновити зміст, стиль та якість видавничої діяльності установи освіти;
- долучитися до різноманітних конкурсів, грандів, громадських проектів;
- підняти загальний імідж закладу, що є платформою для дієвої співпраці з
батьками на засадах партнерства і толерантності.
Адміністрації педагогічних колективів шукають свій шлях подальшого розвитку
освітнього закладу. У 2019 р. долучилися до Міжнародного проекту «GIZ» «Діалог.
Педагогіка миру» ЗЗСО №9, 21, 27; ЗЗСО № 4, 25, 35 стали учасниками
Всеукраїнського проекту «Енергоефективні школи: нова генерація»; гімназія № 12
працює у міжнародному проекті «Демократична школа».
14-16 березня 2019 року у Київському Палаці дітей та юнацтва відбулася
Десята міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та Дев’ята міжнародна
виставка освіти за кордоном «WorldEdu». Цьогоріч на виставці «Сучасні заклади
освіти» презентували інноваційний досвід освітнього загалу міста департамент з
гуманітарних питань міської ради та 25 установ освіти, всі учасники були
нагороджені Почесними дипломами. За системне впровадження інноваційного
формату педагогічного досвіду, перемогу у виставковому конкурсі тематичних
номінацій золотими медалями нагороджені: департамент з гуманітарних питань
міської ради, НВК №3, СНВК №5, ЗЗСО №12, НВК-академічний ліцей № 15, НВК
«Гармонія»; срібною медаллю нагороджено ЗЗСО №30.
22-24 жовтня 2019 року відбулася Одинадцята міжнародна виставка
«Інноватика в сучасній освіті» (м. Київ), в якій представляли освітянську галузь
департамент з гуманітарних питань міської ради та заклади освіти: технічний ліцей
ім. А.Лигуна, НВО – ліцей НІТ, гімназія № 11, ліцей № 13, НВК – академічний ліцей
№ 15, ЗЗСО № 4,7,21, 28, 35, 40, спеціальна школа «Гармонія». Всі учасники були
нагороджені Почесними дипломами виставки. За перемогу у конкурсі тематичних
номінацій золотими медалями нагороджено: департамент з гуманітарних питань
міської ради, НВО – ліцей НІТ, гімназію № 11, НВК – академічний ліцей № 15,
ЗЗСО № 4, срібною медаллю – ЗЗСО № 35.
Щорічно педагоги міста є учасниками та переможцями Всеукраїнського
конкурсу «Учитель року» (у різних номінаціях):
У 2019 р. у Всеукраїнському конкурсі педагогічної майстерності «Учитель
року» (обласний рівень) брали участь :
Лоза Сергій Михайлович, заступник директора з ВПР, викладач
предмету «Захист Вітчизни» - І місце, номінація «Захист Вітчизни»;
Коцюбинська Валентина Вікторівна – вчитель географії «НВК академічний ліцей №15» – учасник ІІ туру обласного конкурсу «Учитель року –
2019», дипломант, номінація «Географія»;
Румик Олена Леонтіївна, вчитель французької мови ЗЗСО№19, І
місце, номінація «Французька мова»;
Матвієнко Ольга Миколаївна, вчитель початкових класів ЗЗСО
№22 -І місце, номінація «Вчитель інклюзивного класу»;
Гопка Інна Леонідівна, ЗЗСО№28 – учасник ІІ туру обласного конкурсу
«Учитель року – 2019», дипломант, номінація «Основи здоров’я».
Три із п’яти педагогів Кам’янського представляли Дніпропетровську область на
всеукраїнському рівні. За підсумками III етапу конкурсу Лоза С.М. посів ІІІ місце, а
Румик О.Л. та Матвієнко О.М. стали дипломантами конкурсу.
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На базі НВК №3 проведено обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Учитель
року – 2019» в номінації «Вчитель інклюзивного класу», рівень підготовки і
проведення даного заходу отримав високу оцінку.
У листопаді відбулися відбіркові тури всеукраїнського конкурсу «Учитель року
– 2020», два із них ( номінації: «Початкові класи», «Зарубіжна література») були
проведені на базі закладів освіти міста (ЗЗСО № 21, гімназія « 11).
Протягом 2019 року на базі ЗЗСО проведено 78 семінарів-практикумів для
різних категорій педагогічних працівників; семінари проведені на високому науковометодичному рівні, у новому форматі, диференційовано, з використанням сучасних
інноваційних педагогічних технологій, де учасники були не пасивними слухачами, а
активними співрозмовниками та авторами ідей (НВО-ліцей НІТ, ліцей №1, ліцей
№13, НВК-академічний ліцей № 15, ЗЗСО № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18,19, 20, 21, 22,
23, 25, 27, 28, 29, 31, 34,35, 38, 40, 42, 44, НВК №3, 24, 26, 37, гімназії №11, 39).
Методичний кабінет при департаменті з гуманітарних питань Кам’янської
міської ради 27.11.2019 р. презентував досвід роботи дошкільних, загальноосвітніх
та позашкільних навчальних закладів міста з теми «Розвиток обдарованої дитини в
сучасному освітньому просторі» під час обласного семінару на базі комунального
закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР.
Відповідно до Концепції Нової української школи самоосвіта є основною
формою підвищення професійної майстерності вчителя. Необмеженим ресурсом
самоосвіти вчителів є платформа масових відкритих онлайн-курсів «Prometheus»,
«EdEra», EdLab «Вчитель майбутнього», до яких долучилися педагоги технічного
ліцею, НВО-ліцею НІТ, ліцеїв №1, 13, НВК №3, 24, ЗЗСО №4, 5,6, 7,18, 19, 21, 22,
23, 25, 28, 29, 30, 31,32, 34, 35, 38, 40, 42, 44, гімназій №11, 39, НВК-академічного
ліцею №15, колегіуму №16, спеціальної школи «Гармонія». Успішною була участь
педагогів ЗЗСО №4, 12, 23, ліцею №13, СНВК №5, НВК №37 у афілійованому мініEdCamp. Системно впроваджують ідеї та діляться досвідом педагоги НВО-ліцею
НІТ, технічного ліцею, ЗЗСО №10, 23, 44, гімназії №11, які пройшли онлайн-курси
«Додатки Google в освітній діяльності».
Педагогічний профтест пройшли близько 700 педагогів міста. Вчителі НВОліцею НІТ стали співавторами методичних посібників, підручників, електронних
підручників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для
дистанційного навчання в закладах освіти.
У 2019 році педагоги міста взяли участь у близько 920 конференціях,
семінарах, тренінгах, де були не тільки пасивними слухачами, а виступали в ролі
модераторів, спікерів, доповідачів, координаторів, авторів та редакторів.
Найактивнішими були керівники, їх заступники та окремі педагоги технічного ліцею,
НВО-ліцею НІТ, НВК №3, 24, 37, гімназій №11, 39, НВК-академічного ліцею №15,
колегіуму №16, ЗЗСО № 10, 21, 22, 25, 30, 44.
Більше ста педагогічних працівників міста, які презентували власний
інноваційний досвід у представлених друкованих роботах з різних напрямів освітньої
діяльності
стали переможцями обласного фестивалю педагогічних інновацій
«ЕDU_FEST Dnipro-2019» (найбільшу кількість робіт представили технічний ліцей,
ЗЗСО №7, 8, 20, 25, 29, 30, гімназії №11, 39, ліцей №13, НВК-академічний ліцей
№15, колегіум №16, НВК №3, 24, 26, 37). 67 педагогів були відзначені Почесними
грамотами і Дипломами зазначеного фестивалю.
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Методичні доробки багатьох вчителів представлені на освітніх порталах «На
урок», «АБЕТКАlаnd», сайтах «Всеосвіта», «Методичний портал», у фахових
журналах (найбільшу кількість власних досвідів надали педагоги НВК-академічного
ліцею №15, НВО-ліцею НІТ, ліцеїв №1, 13, технічного ліцею, НВК №3,24, 26, ЗЗСО
№ 5, 7, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 29, 30, 34, 44, гімназій №11, 39, спеціальної школи
«Гармонія», НВК «Ор-Авнер»).
Методичний супровід організації освітнього процесу в ЗДО протягом 2019
року здійснювався за такими напрямами:
- поліпшення якості дошкільної освіти шляхом впровадження і використання в
освітньому процесі сучасних інноваційних технологій, передового педагогічного
досвіду, участі у міжнародних освітніх проектах;
- постійне підвищення фахового та кваліфікаційного рівня педагогічних
працівників ЗДО;
- створення умов у ЗДО, що забезпечують гармонійний та всебічний розвиток
здобувачів дошкільної освіти;
- забезпечення наступності та безперервності між дошкільною та початковою
ланками освіти, інтеграція родинного і суспільного виховання.
На основі вивчення освітніх потреб педагогічних працівників трансформовано
форми методичної роботи.Для керівників ЗДО№30 «Мальва», №38 «Пізнайко»,
№45«Краплинка», дошкільного відділення НВО-ліцею НІТ проведено семінар
«Розвивальний простір закладу дошкільної освіти»; для вихователів-методистів
ЗДО№7 «Пролісок», ЗДО №13 «Росинка», №48 «Золотий ключик», дошкільного
відділенні НВК №25 «Волошка» - семінар «МетоПростір» (від. Білоус С.В.); крім
того, в ЗДО №32 «Дельфін», №44 «Лелека», дошкільному відділенні НВК №24
«Мрія» та №37 «Квіточка» проведені засідання міської творчої групи по роботі на 4
етапі обласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації
особистості громадянського суспільства» та міської науково-методичної проблеми
«Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії особистості в умовах розбудови
громадянського суспільства» (відпов. Білоус С.В.).
Для адаптації та успішної роботи педагогів-початківців працює міська
асоціація «Нове коло-молоді спеціалісти», проведено навчання в ЗДО №3, №4 за
темами «Сучасні підходи до планування освітнього процесу», «Сучасні методики
розвитку дитини» (ЗДО №15), « Самоосвіта , як засіб професійного
самовдосконалення» (ЗДО №22).
Педагоги дошкільної освіти протягом 20189 року брали участі у професійних
конкурсах Всеукраїнського та обласного рівнів:
- Міжнародна виставка "Сучасні заклади освіти-2019:

СНВК №5, ДНЗ-ЦРД

№31
- конкурс-акція від БВДС "Методична кухня: оригінальні рецепти від шефа"
(березень 2019) ДНЗ-ЦРД 10, 13.
- " Педагогічний профтест" (лютий 2019) – ЗДО №22,28,30,34,41,44,50.
- Всеукраїнський архітектурний конкурс "Професії майбутнього" в рамках
Всеукраїнського фестивалю гри, навчання і натхнення «PlayFest» за підтримки
фонду The LEGO Foundation (І етап) – ЗДО №12,22,24,38 НВК №25.
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- Всеукраїнський конкурс освітніх технологій - 2019 журналу "Дошкільне
виховання" - вихователі Денькович Л.Г.(ДНЗ-ЦРД №27), Мельник В.В.( Д/В НВК
№24).
- Лайт-конкурси "Мій улюблений дитячий садок-2019" та "Краща групова
кімната ЗДО-2019" "Інтернет-порталу рейтингу освітніх закладів України"
(15.04.2019-25.05.2019).
- Обласний конкурс "Від дошкілля до Нової української школи": дошкільне
відділення Ліцею НІТ, НВК №3, 5, 24,25; ЗДО №7, 34, 35.
- Презентація досвіду роботи на обласному фестивалі освітніх технологій
EDU_FEST -2019": ЗДО №3, 21 – І місце; НВК №37 – ІІІ місце. Дипломи учасника
фестивалю- ЗДО № 24,26,34,35,41,44,46, Д/В НВК 26.
- "Освітній простір для стійких життєвих звичок" – ДНЗ-ЦРД №31.
- ІІ етапі обласного конкурсу з фізкультурно-оздоровчої роботи «Веселі старти»
з елементами футболу: ДНЗ-ЦРД №27 – 2 місце.
Педагогами закладів дошкільної освіти запроваджена дієва форма організації
інформаційно-просвітницької роботи з батьками НЕТворкінг - як швидкий і зручний
спосіб співпраці з колегами та взаємодії з батьками,створена група в мережі Інтернет
«Щасливе дошкілля» –понад 9 000 учасників з усіх куточків України.
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);
- проект «Сприяння освіті» в рамках Меморандуму взаєморозуміння між
Міністерством освіти і науки України та Тhe LEGO Foundation 6 ЗДО:
№12«Сонечко», №22 Казкова країна», №24 «Казка», №38 «Пізнайко»,
№45«Краплинка», НВК №25 «Волошка»;
- впровадження міжнародної програми соціально-фінансової освіти дітей
дошкільного віку «Афлотот» (ЗДО №34 «Незабудка» та №38 «Пізнайко»).
У 2019 році відділ освіти департаменту з гуманітарних питань та керівники та
педагоги ЗДО взяли участь:
- у міжнародному досліджені з питань якості дошкільних послуг, яке
проводилося за сприяння Міністерства освіти і науки України та Представництва
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні (квітень);
- У
публічних
консультаціях
Міністерства
освіти
і
науки з питань забезпечення якості та доступності дошкільної освіти (листопад);
- у Всеукраїнському досліджені визначення рівня покриття Інтернетом (лист
МОіНУ від 11.12.19 р. №1/9-753) (грудень);
- у офіційному представлені навчально-методичного посібника "Теорія і
практика інклюзивної освіти ( розорблено за підтримки компанії Deutsche
Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
В місті найбільший за чисельністю у Дніпропетровській області місцевий
осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної
освіти» - 147 членів.
Однак в організації науково-методичної роботи спостерігаються певні
проблеми та недоліки:
- потребує подальшого оновлення за формою і змістом спільна діяльність
міського методичного кабінету ДзГП та закладів загальної середньої освіти щодо
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підвищення фахової майстерності педагогів (через різні форми) відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. №800 «Про
затвердження Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково –
педагогічних працівників»;
- недостатньо використовують вчителі для підвищення фахової майстерності
можливості інформаційно - комунікаційних технологій ( власні методичні сайти,
блоги, сторінки та рубрики на сайтах шкіл, міського методичного кабінету тощо);
- самоосвітня діяльність окремих педагогів ще не стала їх нагальною
необхідністю, відсутні вмотивовані дії педагогів щодо підвищення власної фахової
майстерності.

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.
В 2019 році на проведення в закладах освіти заходів щодо зміцнення
матеріально-технічної бази, підготовки до нового навчального року та роботи в
осінньо-зимовий період з міського бюджету виділено кошти, а саме:
• 19 057,7 тис.грн на проведення капітальних ремонтів в 14 закладах освіти, в
т.ч.:
- аварійних будівель СЗШ №10, СЗШ №20, ЗДО №9 «Жар-птиця» (6 394,1
тис.грн),
- підпірної стінки в ліцеї №1 (3 000,0 тис.грн),
- покрівель будівель гімназії №12, СЗШ №42, СДНЗ №13 «Росинка», ЗДО
№49 «Журавлик» (1 952,0 тис.грн),
- фасаду будівлі СЗШ №30 (1 546,4 тис.грн),
- спортивного майданчика з улаштуванням штучного трав’яного покриття та
елементів благоустрою в НВК №26 (765,0 тис.грн),
- порогу та відмосток в СЗШ №9 (610,0 тис.грн),
- на заміну склоблоків у ЗДО №40 «Вогник» (660,0 тис.грн),
- приміщень північного блоку будівлі ІРЦ «Сузір'я» (1 158,5 тис.грн),
- благоустрій території та асфальтування доріжок в ЗДО №43 «Зоренька»
(2 971,7 тис.грн).
• 4 679,5 тис.грн на проведення поточних ремонтів в 20 закладах освіти, в т.ч.:
- харчоблоків в ЗДО №3 «Планета дитинства», СДНЗ №12 «Сонечко», ДНЗЦРД №36 «Джерельце», СЗШ№21 (637,9 тис.грн),
- підпірної стінки в ЗДО №43 «Зоренька» (797,4 тис.грн),
- покрівель будівель ЗДО №8 «Теремок», ЗДО №23 «Дзвіночок» (345,0
тис.грн),
- фасаду будівель технічного ліцею, НВК №26, СЗШ №20 (1 249,9 тис.грн),
- вхідної групи СЗШ №18 (199,9 тис.грн),
- систем опалення в гімназії №12, СЗШ №22 (388,6 тис.грн),
- системи каналізації та приямків у СЗШ №19 (199,9 тис.грн),
- туалетних кімнат в гімназії №27, СЗШ №44 (345,0 тис.грн),
- приміщень ІРЦ «Надія» (179,9 тис.грн),
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- пральні в ЗДО №2 «Веснянка» (150,0 тис.грн),
- заміну труб водопостачання в СЗШ №25, 44 (186,0 тис.грн).
• 1 307,7 тис.грн на будівництво твердопаливної модульної котельні з
підведенням зовнішніх інженерних комунікацій на території ЗДО №43 «Зоренька».
• 1 399,8 тис.грн на придбання обладнання для груп в дошкільне відділення
гімназії №27 (902,0 тис.грн) та ЗДО №43 «Зоренька» (497,8 тис.грн).
• 170,0 тис.грн на придбання металопластикових віконних блоків в ЗДО №18
«Оленка» тощо.
Крім того, в 2019 році за рахунок субвенцій з обласного бюджету:
- в 8 закладах загальної середньої освіти придбано обладнання для оснащення
ресурсних кімнат для дітей з особливими потребами (903,753 тис.грн),
- в усіх закладах загальної середньої освіти оснащено предметні кабінети та
кабінети початкової школи засобами навчання, комп’ютерним обладнанням та
комп'ютерними
комплексами
з
мультимедійними
засобами
на
суму
10 000,0 тис.грн, а саме: придбано 165 од. комп'ютерного обладнання, 49
інтерактивних комплексів, 20 БФП, 26 проекторів, обладнання для 21 кабінетів
(фізики, хімії, географії, біології, робототехніки та ін.) тощо.
За рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій (306,0 тис.грн зі
співфінансуванням) придбано:
мультимедійний
комплекс
та
меблі
в
технічному
ліцеї
(100,0 тис.грн),
- меблі, комп’ютерну техніку та мультимедійне обладнання в
СЗШ №38 (206,0 тис.грн).
Робота зі зверненнями громадян
Організація роботи департаменту з гуманітарних питань щодо звернень
громадян була направлена на найбільш ефективний їх розгляд: проблемні питання
опрацьовувалися комісійно, індивідуально через особистий прийом керівником та
відповідальними спеціалістами, обговорювалися на нарадах з керівниками
підпорядкованих закладів та установ, аналізувалися фактори, що впливають на
виникнення звернень, перевірялася якість виконання та дотримання контрольних
термінів.
Всього за 2019 рік департаментом з гуманітарних питань опрацьовано 479
звернень. З них:
- до міського голови –109 (в т.ч. 52 депутатських звернення);
- до заступників міського голови –53 (в т.ч. 2 депутатських звернення);
- на урядову гарячу лінію – 138;
- на гарячу лінію голови ОДА – 89;
- до департаменту з гуманітарних питань надійшло 80 звернень (в т. ч.4
депутатських; 2 засобами телефонного зв’язку).
Найпоширеніші питання, що піднімалися у зверненнях, це: проведення
ремонтних робіт у підпорядкованих закладах – 54; щодо матеріально-технічного
забезпечення підпорядкованих закладів – 57; щодо діяльності службових осіб,
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педагогічної етики – 29; щодо сплати благодійних внесків – 16; щодо організації
навчально-виховного процесу в ЗЗСО/ЗДО – 16; зарахування дитини до ЗЗСО/ЗДО –
14; щодо якості харчування в ЗЗСО/ЗДО – 13; щодо підключення послуги опалення в
підпорядкованих закладах – 8; щодо пільг на оплату (оплати) за харчування в ЗЗСО –
6; щодо санітарного стану в ЗЗСО – 4
Про результати розгляду та суть прийнятого рішення заявникам повідомлено
письмово з урахуванням терміну розгляду звернення громадян. Всі звернення були
розглянуті своєчасно та якісно.
ЗАВДАННЯ НА 2020 РІК
Виходячи з основних завдань впровадження Закону України «Про освіту»,
Закону України «Про повну загальну середню освіту», Концепції «Нова українська
школа», відділом освіти департаменту з гуманітарних питань Кам’янської
міської ради на 2020 рік визначені такі пріоритетні напрямки діяльності:
•
оптимізація мережі груп та класів закладів освіти; оптимізація
мережі закладів освіти;
•
поступове приведення типів закладів освіти у відповідність до
чинного законодавства;
•

розробка програми впровадження профільної освіти;

•

розробка програми розвитку освіти міста на 2021-2024 рр.;

•
здійснення методичного супроводу створення закладами власних
освітніх програм з урахуванням кадрового складу, матеріальної бази та запитів
громадськості;
•

забезпечення розбудови напрямів STEM-освіти в закладах освіти

міста;
•
підтримка впровадження ключових засад Концеції Нової
української школи в закладах освіти міста: створення нового освітнього
простору, встановлення партнерських стосунків між учасниками освітнього
процесу, організації навчання, наближеного до життя;
•

забезпечення прозорості діяльності закладів 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; організація в закладах освіти міста інклюзивного
освітнього середовища, забезпечення розумного пристосування та
універсального дизайну;
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•
здійснення моніторингу ефективності управління якістю освіти та
прогнозування розвитку освітнього середовища;
•
оновлення за формою і змістом діяльності міського методичного
кабінету ДзГП; вироблення нових підходів до підвищення кваліфікації
педагогів;
•
стимулювання
самоосвітньої
діяльність
педагогів
щодо
підвищення власної фахової майстерності;
•
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;
•
спрямовування діяльності педагогічних колективів на осучаснення
змісту й методів освітньої діяльності; адаптування педагогічного процесу до
вимог інформаційного освітнього простору; формування готовності до
інноваційних змін;
•
розробка та реалізація заходів щодо впровадження освітніх змін
відповідно до закону України «Про повну загальну середню освіту»;
•
забезпечення комплектування закладів освіти міста молодими
спеціалістами.
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ІІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ НА 2020 РІК
3.1. Тематика засідань колегії з питань освіти
департаменту з гуманітарних питань міської ради
Місяць

Питання

Відповідальний

Приміт
ка

Небосенко І.П.
Про виконання Угоди між департаментом з Лапшина Г.В.
гуманітарних питань міської ради та
міським комітетом Профспілки працівників
освіти і науки України

Лютий

Про стан організації інклюзивного навчання Попова Ю.П.
як одного із пріоритетних напрямків
забезпечення рівного доступу дітей міста до
освіти
(на
виконання
постанови
Кабінету Міністрів України від 15.08.2011
№ 872)
Про виконання рішень попередніх засідань Чобанян С.О.
колегії з питань освіти

Про актуальні аспекти розвитку STEMосвіти у навчанні природничо-наукових Луніченко Н.В.
дисциплін у закладах загальної освіти міста Чобанян С.О.
Квітень

Про соціальне партнерство та формування Живага О.А.
демократичних, громадсько-активних шкіл Ващенко В.А.
Про визначення позаміських таборів Бабенко Р.М.
оздоровлення та відпочинку дітей пільгових
категорій

Липень

Про
визначення
кандидатів
на
нагородження міською та обласною Живага О.А.
педагогічною преміями
Про
визначення
форми
проведення Живага О.А.
серпневої зустрічі педагогічних працівників
Про виконання програми розвитку освіти Живага О.А.
м. Кам’янського на 2017-2020 роки
Лапшина Г.Ю.

Листопад
Про розгляд програми розвитку освіти
м. Кам’янського на 2021-2024 роки
Живага О.А.
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Грудень

Про підсумки роботи колегії з питань освіти
при департаменті з гуманітарних питань в Чобанян С.О.
2020 році
Про розгляд і затвердження плану роботи
колегії з питань освіти при департаменті з Онищенко Т.Я.
гуманітарних питань на 2021 рік.
Про розгляд і затвердження плану роботи
відділу освіти та методичного кабінету при Онищенко Т.Я.
департаменті з гуманітарних питань міської
ради на 2021 рік.

3.2. Консультативно-методичні виїзди
Січень: ЗДО№43 «Зоренька», ЗЗСО №31
Лютий: ЗЗСО № 18; ІРЦ «Надія»
Квітень: ЗЗСО № 32; ЗДО№36 «Джерельце»; ІРЦ «Світ дитинства»
Жовтень: дошкільний підрозділ гімназії №27 «Веселий вулик»; ЦТКЕУМ
«Горицвіт»
Листопад: ЗЗСО№29, ЗДО №42 «Вербичка»

3.3. Моніторинг організації та здійснення освітньої діяльності в
закладах освіти
Місяць

Січень

Питання
1. Аналіз якості підготовки та подання пакету
документів на отримання свідоцтв про повну та
базову загальну середню освіту
2. Моніторинг дотримання прозорості та
відкритості діяльності закладів освіти.
3. Аналіз забезпечення дітей дошкільного віку
місцями в ЗДО у 2019 році.
1. Аналіз дотримання вимог щодо роботи зі
зверненнями громадян та запитами на доступ до
інформації.

Відповідальний

При
м

Житник Г.В.

Саламацька
О.Ю.,
Долина Л.М.
Попова Ю.П.
Живага О.А.,
Маркіна Т.М.

Лютий
2. Аналіз виконання ЗДО умов співпраці з фондом Попова Ю.П.
The LEGO Foundation у проекті «Сприяння
освіті».
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3. Аналіз стану організації харчування та
дотримання вимог чинного законодавства щодо
створення безпечних умов організації харчування
учнів, виконання норм харчування
1 Аналіз створення умов для здобуття дітьми з
ООП дошкільної освіти. Робота інклюзивних груп
в ЗДО (Інструктивно-методичні рекомендації,
лист МОН від 26.06.2019 № 1/9-409).
Березень
2. Аналіз роботи закладів освіти щодо організації
та проведення атестації педагогічних працівників
3. Наявність освітніх програм відповідно до вимог
Базового компоненту дошкільної освіти

Сіліна Г.М.,
Жук Г.О.
Попова Ю.П.

Коваленко Т.О.
Методкабінет
Ващенко В.А.

1.Організаційно – методична діяльність
педагогічних колективів закладів загальної
середньої освіти щодо завершення начального
року та проведення державної підсумкової
атестації випускників.
2. Аналіз результативності участі учнів у різних
Луніченко Н.В.
етапах предметних олімпіад та конкурсі-захисті
Квітень
робіт МАН.
3. Стан готовності ЗЗСО до роботи в якості
Луніченко Н.В.
міських пунктів тестування під час проведення
ЗНО-2020.
4. Аналіз стану ведення офіційних веб-сайтів ЗДО
Долина Л.М.
5. Аналіз дотримання вимог законодавства щодо
організації індивідуальної форми навчання
Чобанян С.О.
1. Аналіз впровадження засад НУШ в роботу
Попова Ю.П.
закладів дошкільної освіти.
2. Комплектування, наповнюваність та фактичне
Попова Ю.П.
відвідування дітьми груп ЗДО за 1 півріччя 2020
Полушина Л.С.
року.
3. Дотримання законодавства щодо прийому дітей Попова Ю.П.
до ЗДО (лист МОіНУ від 25.05.2011 року №1/9Полушина Л.С.
389 "Про дотримання порядку прийому дитини до
ДНЗ"), використання даних електронної реєстрації
Травень дітей до ЗДО
4. Аналіз роботи з дітьми, що мають поведінкові
Житник Г.В.
відхилення.
5. Моніторинг впровадження системи НАССР у Сіліна Г.М.
закладах дошкільної освіти.
6. Моніторинг дотримання закладами освіти
вимог пожежної безпеки
Улибіна Н.Г.
7.Аналіз контрольно-аналітичної діяльності
адміністрації закладів загальної середньої освіти
Ващенко В.А.
щодо результативності проведення державної
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підсумкової атестації випускників та підготовки
їх до ЗНО.
8. Аналіз організації взаємодії педагогічних
працівників і батьків у закладах дошкільної
освіти.
9. Аналіз показників життєвої компетентності
старших дошкільників напередодні вступу до
школи.
10. Моніторинг виконання тестів щодо фізичної
підготовленості учнів закладів освіти
1.Стан організації літнього оздоровлення дітей в
ЗДО та ЗЗСО.
2. Моніторинг участі учнів ЗЗСО в міських та
обласних спортивно-масових та військовоЧервень
патріотичних заходах.
3.Аналіз роботи загальноосвітніх шкіл міста з
питань дотримання вимог законодавства щодо
зарахування, відрахування та переведення учнів.
1Аналіз результатів участі у ЗНО випускників
міста.
2. Аналіз використання ЗДО програм
(комплексних і парціальних), рекомендованих
(схвалених) Міністерством освіти і науки України
та навчально-методичної літератури згідно з
Переліком навчальної літератури, рекомендованої
Серпень Міністерством освіти і науки України для
використання у закладах дошкільної освіти.
3.Аналіз роботи зі створення безпечного
розвивального предметно-просторового
середовища в ЗДО.
4.Аналіз підготовки закладів дошкільної та
загальної середньої освіти до нового навчального
року та роботи в осінньо-зимовий період.
1.Моніторинг забезпечення реалізації кадрової
політики в закладах освіти міста.
2.Моніторинг змісту варіативної частини
навчальних планів закладів загальної середньої
освіти на 2020 – 2021н.р. (відповідно до вимог
діючого законодавства та умов функціонування
Вересень закладу).
3. Аналіз дотримання державної мовної політики
у ЗЗСО.
4.Моніторинг наповнюваності класів, груп та
гуртків у закладах освіти.
5. Аналіз комплектування дітьми закладів
дошкільної, позашкільної та загальної середньої

Методкабінет
Методкабінет
Фіалко В.В.
Методкабінет
Бабенко М.М.
Фіалко В.В.
Житник Г.В.,
Коваленко Т.О.
Луніченко Н.В.
Попова Ю.П.

Попова Ю.П.
Улибіна Н.Г.
Семенча Л.М.
Завалько О.В.
Ващенко В.А.

Живага О.А.,
Згама Т.П.
Марченко В.М.
Пахомова А.В.
Попова Ю.П.,
Бабенко М.М.,
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освіти на 2020-2021н.р
6.Аналіз видів, форм та методів підвищення
професійної компетентності педагогічних
працівників ЗДО
7.Аналіз освітніх програм в ЗДО: перелік освітніх
компонентів та їх логічна послідовність; загальний
обсяг навчального навантаження та очікувані
результати навчання здобувачів освіти.
1.Аналіз дотримання ЗДО вимог законодавства у
сфері доступу громадськості до публічної
інформації
2.Аналіз методичного забезпечення освітнього
процесу в ЗДО ( згідно наказу МОН № 372 від
16.04.2018 року «Про затвердження Примірного
Жовтень
положення про методичний кабінет закладу
дошкільної освіти»).
3.Аналіз реалізації державної політики у сфері
соцзахисту учасників освітнього процесу
4.Аналіз роботи закладів освіти з питань
налагодження партнерства з батьками
1.Моніторинг самоосвітньої діяльності
адміністрації закладів загальної середньої освіти
за 2020 рік.
2.Стан роботи в ЗДО з формування
здоров’язбережувальної компетентності дітей.
Листопад
3.Аналіз забезпечення дітей з ООП спеціальними
засобами корекції психофізичного розвитку (наказ
МОН від 17.04.2019 № 423).
4. Аналіз реалізації програми розвитку освіти
Кам’янського на 2017-2020 рр.
1.Надання освітніх, психолого-педагогічних та
корекційно-розвиткових послуг в ЗДО.
2.Моніторинг впровадження системи НАССР у
Грудень закладах дошкільної та загальної середньої освіти.
3. Аналіз дотримання вимог законодавства щодо
техніки безпеки життєдіяльності та охорони праці
в закладах освіти.

Луніченко Н.В.
Попова Ю.П.
Попова Ю.П.
Методкабінет
Попова Ю.П.

Методкабінет

Житник Г.В.
Житник Г.В.
Попова Ю.П.
Ващенко В.А.
Попова Ю.П.
Попова Ю.П.
Живага О.А.,
Саламацька О.Ю.
Попова Ю. П.
Сіліна Г.М.

Улибіна Н.Г.,
Семенча Л.М.

3.4. Інструктивно-методичні наради для керівників закладів освіти
3.4.1. Наради директорів закладів загальної середньої освіти
Місяць
Січень

Питання
Готує
Організація роботи із запровадження
освітніх змін відповідно до Закону
Живага О.А.
України «Про повну загальну середню
освіту»

Примітка
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Діджиталізація освіти - компетенції ХХІ
століття
Про стан участі закладів загальної
середньої освіти в новорічних та
різдвяних святах.
Про хід атестаційного процесу в
закладах освіти
Про дотримання правил оформлення
розпорядчих документів з кадрових
питань
Підведення
підсумків
виконання
кошторисів доходів та видатків за 2019
рік закладами освіти.
Про модернізацію діяльності шкільних
бібліотек
Про нормативно-правове врегулювання
прав вчителя
Про порядок використання кошторисів
доходів та видатків у 2020 році
Про підсумки участі учнів міста у
Всеукраїнських учнівських олімпіадах з
базових
дисциплін,
міському
та
обласному
етапах
Всеукраїнського
конкурсу-захисту
науководослідницьких робіт учнів - членів МАН
Березень України в 2019-2020н.р.
Самоосвіта педагога як необхідна умова
підвищення
його
професійної
компетентності.
Про виконання норм харчування на
одного учня 1-4 класів у 2019 році,
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.
Про
актуальні
питання
трудових
відносин
Про підсумки проведення атестації
педагогічних працівників.
Травень Про умови організованого завершення
2019 – 2020 навчального року та
особливості
проведення
державної
підсумкової атестації випускників шкіл
міста.

Луніченко Н.В.
Бабенко М.М.
Коваленко Т.О.
Завалько О.В.
Чуднівець Н.А.
Заіка Н.І.
Маркіна Т.М.
Лапшина Г.Ю.

Луніченко Н.В.

Ващенко В.А.

Сіліна Г.М.

Завалько О.В.
Коваленко Т.О.

Ващенко В.А.
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Про формування Освітньої програми та
річного плану роботи закладу загальної
середньої освіти на 2020 – 2021н.р.
Соціальне партнерство закладів освіти:
цінності співробітництва.
Про виконання організаційних заходів
департаменту з гуманітарних питань
міської ради та закладів освіти щодо
підготовки до літнього оздоровлення в
2020 році
Про виконання чинного законодавства з
питань охорони праці та безпеки
життєдіяльності в закладах загальної
середньої освіти
Про
організацію
та
проведення
урочистих
зборів
по
врученню
документів про загальну середню освіту
в закладах освіти міста.
Про хід літнього відпочинку та
оздоровлення
школярів
пільгових
категорій в таборах відпочинку на базі
закладів загальної середньої освіти
Про підсумки завершення навчального
року, організації і проведення державної
підсумкової атестації випускників у
закладах загальної середньої освіти.
Про деякі аспекти проведення ЗНО-2020
Про результати формування документів
про здобуття загальної середньої освіти
Червень
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
Про відмінності укладання трудового та
цивільно-правового договорів
Про
відповідність
назв
посад
Класифікатору професій
Про підготовку закладів освіти міста до
нового 2020 – 2021 навчального року та
роботи в осінньо-зимовий період
Вересень
Виконання заходів з пожежної безпеки в
закладах освіти (на виконання вимог
Правил
пожежної
безпеки
для

Ващенко В.А.
Живага О.А.

Бабенко М.М.

Улибіна Н.Г.

Бабенко М.М.

Бабенко М.М.

Ващенко В.А.
Луніченко Н.В.
Житник Г.В.

Улибіна Н.Г.

Маркіна Т.М.
Завалько О.В.
Улибіна Н.Г.,
Семенча Л.М.
Улибіна Н.Г.
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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 2020-2021 навчальний рік.
Про підсумки літнього оздоровлення у
2020 році
Про особливості організації освітнього
процесу в школах міста в 2020 – 2021
навчальному
році
відповідно
до
нормативних документів Міністерства
освіти і науки України
Організація роботи освітніх закладів з
профілактики харчових отруєнь,
захворювань на ГКІ серед учнів.
Впровадження та застосування постійно
діючих
процедур,
заснованих
на
принципах системи НАССР в шкільних
харчоблоках у новому навчальному році.
Роль керівництва у підтримці належного
впровадження та застосування постійно
діючих
процедур,
заснованих
на
принципах
Системи
управління
безпечністю
харчових
продуктів
(НАССР), належного функціонування та
взаємодії
всіх
технологічних
і
допоміжних процесів.
Про організацію роботи з молодими
вчителями.
Про дотримання державної мовної
політики у ЗЗСО.
Про порядок обліку та оформлення
робочих субот
Розвиток професійної компетентності
керівників закладів ЗЗСО за умов
Листопад реформування.
Про організацію індивідуальної форми
навчання в закладах загальної середньої
освіти.
Про дотримання Порядку зарахування,
відрахування та переведення учнів до
державних та комунальних закладів
освіти для здобуття повної загальної
середньої освіти.

Заіка Н.І.
Бабенко М.М.

Ващенко В.А.

Сіліна Г.М.

Коваленко Т.О.
Живага О.А.,
Згама Т.П.
Завалько О.В.
Ващенко В.А.
Чобанян С.О.

Житник Г.В.
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Про дотримання вимог «Порядку
організації
харчування
дітей
у
навчальних та оздоровчих закладах»,
затвердженого
спільним
наказом
Міністерства освіти і науки України,
МОЗ України від 01.06.2005року за Сіліна Г.М.
№242/329,
створення умов для
безпечності харчових продуктів та
діяльності, необхідної для підтримки
гігієни у всьому харчовому ланцюгу,
приготування безпечної продукції.

3.4.2. Наради керівників закладів дошкільної освіти
Місяць

Січень

Березень

Питання
Виконання основних показників розвитку
дошкільної освіти у 2019 році: аналіз за
підсумками статистичної звітності за
формою №85-Р
Підсумки
фінансово-економічної
діяльності закладів освіти у 2019 році
Рівень захворюваності дітей
у закладах дошкільної освіти за 2019 р.
Про підсумки підвищення кваліфікації та
перепідготовки педагогічних кадрів ЗДО у
2019 році
Звіт про роботу у 2019 році місцевого
осередку ВГО «Асоціація працівників
дошкільної
освіти».
Впровадження
механізму
громадсько-державного
управління, державно-громадського та
державно-приватного партнерства.
Про підсумки проведення атестації
педагогічних
працівників
закладів
дошкільної освіти у 2020 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»)
Дотримання
порядку
комплексного
психолого-педагогічного
оцінювання
розвитку дітей на 2020-2021 н.р.
Про підсумки оперативного контролю за
станом організації санітарно-екологічного
очищення та благоустрою територій ЗДО.

Готує

Примітка

Попова Ю.П.
Чуднівець
Н.А.
Лисиця В.О.
методист
з
дошкільного
виховання

Попова Ю.П.

методист
з
дошкільного
виховання

Директори
ІРЦ
Семенча Л.М.
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Травень

Про підсумки роботи закладів дошкільної
освіти у 2019-2020 н.р., дотримання вимог
Базового компоненту дошкільної освіти
(наказ МОіН від 22 травня 2012 року №615
«Про затвердження Базового компонента
дошкільної освіти (нова редакція)»,
Інструктивно-методичних
рекомендацій
Міністерства освіти і науки України
«Щодо організації діяльності закладів
освіти,
що
забезпечують
здобуття
дошкільної
освіти
у
2019/2020
навчальному році» (Лист МОН № 1/9-419
від 02.07.19 року)
Про організацію роботи ЗДО у літній
період (листи МОіН України від
16.03.2012 №1/9-198 «Щодо надіслання
інструктивно-методичних
рекомендацій
«Організація
роботи
в
дошкільних
навчальних закладах у літній період»; від
28.05.2012 №1/9-413 «Щодо організації
фізкультурно-оздоровчої роботи
в дошкільних навчальних закладах
у літній період»)
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 №1/9499 «Методичні рекомендації щодо
створення
уніфікованої
системи
електронної реєстрації дітей дошкільного
віку»).
Про впровадження та застосування
постійно діючих процедур, заснованих на
принципах
Системи
управління
безпечністю харчових продуктів (НАССР),
проведення
процедур
веріфікації
(перевірки) та валідації (підтвердження)
плану НАССР
в організації роботи

методичний
кабінет

Попова Ю.П.

Полушина
Л.С.

Сіліна Г.І.
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харчоблоків закладів дошкільної освіти.

Вересень

Листопад

Виконання заходів по створенню у ЗДО
інклюзивного освітнього середовища,
універсального дизайну та розумного
пристосування
Про стан виконання ЗДО чинного
законодавства з питань охорони праці та
безпеки життєдіяльності
Про підсумки підготовки ЗДО до роботи
в осінньо-зимовий період, дотримання
Санітарного регламенту для дошкільних
навчальних закладів
Про дотримання порядку організації
проведення обов’язкових періодичних та
профілактичних
медичних
оглядів
працівників ЗДО (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 ДНЗ»).
Про підсумки комплектування дітьми ЗДО
на 2020-2021 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».
Результати моніторингу стану програмнометодичного та кадрового, забезпечення
діяльності педагогічних працівників ЗДО.
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
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

Попова Ю.П.

Улибіна Н.Г..

Семенча Л.М.

Лисиця В.О.

Попова Ю.П.

Методист з
дошкільного
виховання

Методичний
кабінет
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«Інструктивно-методичний лист «Про
планування освітнього процесу в ДНЗ»).
Забезпечення
соціального
захисту
здобувачів дошкільної освіти в ЗДО.
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".

Житник Г.В
Попова Ю.П.

3.4.3.Наради керівників закладів позашкільної освіти
Місяць

Січень

Квітень

Питання
Підсумки фінансової діяльності закладів
позашкільної освіти за 2019 рік.
Про дотримання Закону України «Про
позашкільну освіту», виконання основних
показників розвитку позашкільної освіти:
аналіз та підсумки функціонування
закладів позашкільної освіти в 2019 році.
Про стан впровадження інноваційних
методик з підвищення результативності
освітнього процесу відповідно до завдань
Стратегії та Концепції національнопатріотичного виховання (на виконання
Указу Президента України від 18.05.2019
№ 286 «Про стратегію національнопатріотичного виховання»).
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 2020 року.
Про результати чергового циклу атестації
2020 року, дотримання Положення «Про
атестацію педагогічних працівників в
Україні», результативність проходження

Готує
Чуднівець
Н.А.

Примітка

Бабенко М.М.

Бабенко М.М.

Бабенко М.М.

Коваленко Т.О.
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курсової перепідготовки.
Про хід літнього оздоровлення та
відпочинку дітей та підлітків
Нормативно-методичне
забезпечення
організації освітнього процесу в закладах
позашкільної освіти в 2020-2021 н.р.
(відповідно до нормативних документів
про організований початок навчального
року).
Про
підсумки
діяльності
закладів
позашкільної освіти
влітку 2020 року
відповідно до Закону України «Про
оздоровлення та відпочинок дітей» зі
Серпень – змінами, рішення обласної ради від
вересень 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 № 68634/VI.
Про підсумки виконання кошторисів
доходів та видатків закладами освіти за І
півріччя 2020 р. у відповідності до вимог
Бюджетного кодексу України,
Закону
України «Про бухгалтерський облік і
фінансову звітність в Україні».
Про підсумки підготовки позашкільних
закладів до нового 2020 – 2021 н. р. та
роботи в осінньо-зимовий період
Про участь закладів загальної середньої
освіти в
міських, обласних та
Всеукраїнських
організаційно-масових
заходах для дітей та учнівської молоді на
2020 рік ( відповідно до Плану обласних
заходів).
Про стан роботи щодо впровадження
проєкту з робототехніки та інноваційних
Листопад технологій з науково-технічного напряму в
закладах позашкільної освіти (відповідно
до наказу департаменту освіти і науки ОДА
від 03.05.2018 № 279/0/212-18 «Про
впровадження проєкту з робототехніки для
учнів, вихованців закладів освіти області»).

Бабенко М.М.

Бабенко М.М.

Бабенко М.М.

Чуднівець
Н.А.

Семенча Л.М.

Бабенко М.М.

Бабенко М.М.

Організація та проведення новорічних та
Різдвяних свят в закладах освіти, свята Бабенко М.М.
відкриття головної новорічної ялинки.
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3.4.4. Наради головних бухгалтерів закладів освіти
Місяць

Січень

Березень

Квітень

Питання
Про підведення підсумків по складанню
річної фінансової звітності за 2019 рік
підвідомчими установами відповідно до
вимог Бюджетного кодексу України,
Закону України «Про бухгалтерський
облік фінансову звітність в Україні»,
Постанови КМУ від 26.01.2011 №59 «Про
затвердження Типового положення про
бухгалтерську
службу
бюджетної
установи» (зі змінами)
Про основні вимоги щодо виконання
кошторисів доходів та видатків у 2020 році
Про підсумки виконання кошторисів
доходів та видатків закладами освіти
(Бюджетний
Кодекс
України
від
08.07.2010 №2456-VI, зі змінами)
Зміни в нормативно-правових актах
з бухгалтерського обліку
Про
підсумки
проведення
ревізій,
перевірок КРУ, внутрішнього фінансового
контролю в І кварталі 2020 р., пріоритетні
завдання до кінця 2020 р. відповідно до
Постанови КМУ від 26.01.2010 №2 «Про
проведення
внутрішньої
контрольноревізійної роботи в системі центрального
органу виконавчої влади»
Про застосування вимог Закону України
від 25.12.2015 №922-VІІ «Про публічні
закупівлі»
Про підсумки виконання кошторисів
доходіві видатків закладами освіти за І
квартал 2020 року згідно з наказом
Міністерства
фінансів
України
від
28.01.2002 №57 «Про затвердження
документів, що застосовуються
в процесі виконання бюджету»
(зі змінами)
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

Готує

Примітка

Чуднівець Н.А.

Лапшина Г.Ю.
Лапшина Г.Ю.
Чуднівець Н.А.

Чуднівець Н.А.,
Марченко В.М.

Чуднівець Н.А.

Лапшина Г.Ю.

Чуднівець Н.А.
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Липень

Жовтень

Листопад

Грудень

служби України, Бюджетний кодекс
України)
Про підсумки виконання кошторисів
доходіві видатків закладів освіти за
І півріччя 2020 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 2020 – 2021 н. р.
Про підсумки проведення тарифікації
педагогічних працівників закладів освіти в
2020 – 2021 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)
Про підсумки виконання кошторисів
доходів і видатків закладів освіти за
9 місяців 2020 р. згідно з наказом
Міністерства
фінансів
України
від
28.01.2002 №57 «Про затвердження
документів, що застосовуються
в процесі виконання бюджету»
Про підсумки виконання кошторисів
доходів і видатків закладів освіти за 10
місяців 2020 року (Бюджетний Кодекс
України зі змінами)
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»
Про підготовку до складання річної
фінансової звітності відповідно до вимог
управління державного казначейства в
м. Кам’янському (накази управління
Державної казначейської служби України)
Про стан розрахунків за отримані товари,
послуги, виконані роботи відповідно до
вимог
управління
Державного
казначейства в місті Кам’янському

Чуднівець Н.А.

Лапшина Г.Ю.

Лапшина Г.Ю.

Чуднівець Н.А.

Лапшина Г.Ю.

Чуднівець Н.А.

Чуднівець Н.А.

Чуднівець Н.А.
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3.5. Організація науково-методичної роботи в закладах освіти
3.5.1. Координація експериментальної та науково-дослідницької діяльності
закладів освіти за напрямами
Всеукраїнський рівень:
- Міжнародний освітній проєкт «Освіта для сталого розвитку в дії» – НВОліцей 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;
- «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення
початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової
загальної середньої освіти» (пілотний проєкт «100 шкіл») – загальноосвітній
навчальний заклад І ступеня - гімназія №39;
- «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 , ліцей № 13, ЗЗСО
№44;
- «Школа ментального здоров’я» – ЗЗСО №20, 22, 30, 38;
- «Розвиток
громадянських компетентностей в Україні в умовах
загальноосвітньої школи» – НВК №24, ЗЗСО №4 ім. А. Макаренка.

3.5.2.Організація науково-методичного супроводу проектної діяльності
закладів освіти міста:
- в обласному науково-методичному проєкті «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 проєкті «Інтелект України» –
гімназії № 11, 39, ЗЗСО № 19, 20, 25, 35, НВК № 37, НВК – академічний ліцей №
15, колегіум № 16;
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- у межах освітнього україно-польського проєкту «Шкільна академія
підприємництва» – ЗЗСО № 7, 35;
- Міжнародного освітнього проєкту «Розвиток фінансового сектору» –
«Фінансова грамотність» – НВК № 36, ЗЗСО № 7, 35, 40.
- міжнародного проєкту GIZ «Діалог. Педагогіка миру» – ЗЗСО № 9, 21, 27.
Участь закладів дошкільної освіти у проєктах міжнародного,
всеукраїнського та обласного рівнів
Відповідаль
№ закладу
Тема
Рівень Наказ
ний /Термін
СДНЗ №12
"Сонечко"

всеукраїнський

Впровадження
НВК
№25 програми з ЛЕГО"Волошка"
конструювання в
ДНЗ
№22 дошкільних
навчальних
«Казкова
закладах України
країна»
ДНЗ
№38
«Пізнайко»
ДНЗ
№45
«Краплинка»
ДНЗ
№34 Програма з основ
"Незабудка" соціальної і
фінансової освіти
дітей дошкільного
ДНЗ
№38 віку «Афлатот» у
дошкільних
"Пізнайко"
навчальних
закладах

всеукраїнський

ДНЗ-ЦРД
№24 "Казка"

Наказ МОН України від
10.02.2016 №108
"Щодо забезпечення
реалізації проєкту
"Сприяння освіті" у
дошкільних навчальних
закладах"

Наказ МОН України від
22.01.2016 № 46 "Щодо
упровадження основ
соціальної і фінансової
освіти дітей
дошкільного віку"

2016-2021
роки
Попова
Ю.П.

2016-2021
роки
Попова
Ю.П.

3.5.3. Науково-методичний супровід підвищення рівня фахової майстерності
педагогів
Створити та організувати роботу інтегрованих методичних студій, фокус –
груп, творчих лабораторій тощо:
1.Асоціація керівників експериментальних закладів освіти
( Учасники: керівники, заступники з освітнього процесу - НВО – ліцей НІТ, НВК
№3, 24, ліцей № 13, НВК – академічний ліцей № 15, гімназії № 11, 39, ЗЗСО № 4,
19, 20, 22, 23, 25, 30, 38, 44)
Керівник: Ващенко В.А.
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2.Школа молодого керівника
(Учасники: молоді та малодосвідчені директори та заступники директорів з
освітнього процесу)
Керівник: Ващенко В.А.
3.Творча лабораторія «НУШ – в дії: досягнення, проблеми, перспективи»
(Учасники: керівники закладів освіти, заступники з освітнього процесу, керівники
шкільних методичних об’єднань вчителів початкових класів, психологи, молоді
вчителі початкових класів).
Керівники: Ващенко В.А.
Коваленко Т.О.
4.Фокус-група «Науково – методичний проєкт «Інтелект України»
(Учасники: заступники директорів з освітнього процесу, психологи, вчителі ЗЗСО
№ 19, 20, 25, 35, НВК № 37, гімназії № 11, 39, НВК – академічний ліцей № 15,
колегіум № 16 )
Керівники групи: Ващенко В.А.
Коваленко Т.О.
5.Освітній проєкт «STEM – освіта – драйвер розвитку в учнів ключових
компетентностей та навичок майбутнього»
(Учасники : заступники директорів з освітнього процесу, керівники позашкільних
закладів освіти, вчителі природничо-математичного циклу, вчителі технологій)
Керівники: Чобанян С.О.
Луніченко Н.В.
Заіка Н.І.
6.Інформаційно – дослідницький проєкт «Бібліотека – простір освітніх
можливостей для успішної самореалізації особистості»)
(Учасники: шкільні бібліотекарі, фахівці бібліотечної системи міста, позашкільні
освітні установи).
Керівник Заіка Н.І.
7. Фокус-група «Педагогіка партнерства учасників освітнього процесу – в дії»
(Учасники: керівники закладів освіти, заступники з освітнього процесу, педагогиорганізатори, класні керівники, психологи, соціальні педагоги).
Керівники: Бабенко М.М.
Чобанян С.О.
8.Творча лабораторія «Виховуємо патріотів»
(Учасники: керівники базових закладів з військово-патріотичного виховання,
заступники директорів з виховної роботи, вчителі предмету «Захист Вітчизни»,
класні керівники, фахівці позашкільних освітніх закладів)
Керівники: Бабенко М.М.
Фіалко В.В., Згама Т.П.
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9. Фокус-група «Формування інклюзивної культури і впровадження
інклюзивної практики у закладах освіти міста»
Керівники: Чобанян С.О.
Попова Ю.П.

3.5.4. Проведення методичних заходів у 2020 році
№
з/п

Вид методичного заходу та тема

«Проєктно-технологічний
1. майданчик: панельний дискус»
Педагогічний клуб «Майстерня
2. успіху»
Семінар-практикум школи
кулінарної майстерності за
участю лікарів з гігієни дітей та
підлітків відділу державного
нагляду за дотриманням
3. санітарного законодавства
Кам’янського міськрайонного
Управління ГУ
Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській області та
Лабораторного центру
Методична нарада ММО вчителів
фізичної культури, вчителів
предмету «Захист Вітчизни»
4.

Педагогічний турнір. І етап
конкурсу серед вчителів фізичної
5. культури «На кращий інноваційний
урок з фізичної культури та урок
фізичної культури з футболу»
Методичний фестиваль проектів.
6.
З досвіду роботи вчителів фізичної

Категорія
учасників
Січень

Заклад

Вчителі
Гімназія
обслуговуючої
№6
праці
Директори
ЗДО, що
атестуються
Завідуючі
Техніч.
виробництвами,
ліцей,
кухарі
ЗЗСО
шкільних
№29
їдалень

Керівники
ММО
вчителів
фізичної
культури,
предмету
«Захист
Вітчизни»
Вчителі
фізичної
культури
Вчителі
фізичної

Відпов-ний

Заіка Н.І.
Попова
Ю.П.
Сіліна Г.М.

Фіалко В.В.

СЗШ №21

СЗШ №18
СЗШ №23 Фіалко В.В.

СЗШ № 9 Фіалко В.В.
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культури, предмету «Захист
Вітчизни», які атестуються у 2020р.
Засідання штабу міського етапу
7. військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)
Методична нарада з
відповідальними за підготовку
8.
шкільних команд у військовоспортивній грі «Сокіл»(«Джура»)
Інформаційно-методичний
семінар «Виконання практичних
робіт – складова реалізації
9. географічної освіти».( Кудирко В.І.

культури,
предмету
«Захист
Вітчизни»
СЗШ №10 Фіалко В.В.
НВК АЛ
№15
Вчителі
географії та
економіки

Фіалко В.В.

Ващенко
В.А.

завідувач кафедри природничо - математичної
освіти, кандидат педагогічних наук КЗВО
«ДАНО»; Скоробогатов А.В. старший викладач
кафедри природничо-математичної освіти КЗВО
«ДАНО»).

Лютий

10.

11.

12.

13.

Палітра педагогічного досвіду
«Інноватика в формуванні
практичних умінь і навичок
здобувачів освіти на уроках
трудового навчання»
Участь у Всеукраїнському
конкурсі «Шкільна бібліотека 2020»
Відкриття філологічної майстерні
«Синтез мистецтв на уроках
зарубіжної літератури»
Круглий стіл «Запрошую: є
проблеми»

Майстер-клас для молодих
вчителів: «Використання сучасного
14. навчально-методичного
забезпечення у процесі вивчення
математики в умовах НУШ»
Віртуальна лабораторія
«Формування умінь раціонального
15.
обрання динамічних програмних
ресурсів»
Майстер-клас «Технології
16.
розвитку критичного мислення на

Заіка Н.І.

Вчителі
технічної
праці

Заіка Н.І.

Бібліотекарі
Гімназія

Згама Т.П.

Вчителі
зарубіжної
літератури
Вчителі
української
мови
Вчителі
математики

СЗШ №18
НВК №3

Луніченко
Н.В.

Вчителі
інформатики

НВКгімназія
№11

Луніченко
Н.В.

Вчителі
української

СЗШ №31

Згама Т.П.

№11
Згама Т.П.
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уроках української мови та
літератури»
Методичне засідання творчої
17. групи вчителів фізичного
виховання «Коло ідей»
Школа молодого вчителя
18.
Майстер-класи «Удосконалення
вмінь та навичок з домедичної
19.
допомоги»
Семінар-практикум
«Стратегії
психолого-педагогічного супроводу
20. учнів з розладами, пов’язаними з
дефіцитом уваги, гіперактивністю»
Тематична
консультація
«SMART дошки у роботі вчителя
21.
початкових
класів
Нової
української школи»
Тренінг «Практики інтегрованого
22. навчання «DAILY 5»та «DAILY 3»
Тренінг «Розвиток емоційного
23. інтелекту в початковій школі»
Тренінг «Відображення наскрізних
змістовних ліній оновленої
програми з географії та елементи
24.
коворкінгу».

мови та
літератури
Вчителі
фізичного
виховання
Вчителі
фізичного
виховання
Вчителі
предмету
«Захист
Вітчизни»
Практичні
психологи

СЗШ № 4

Фіалко
В.В.

Ліцей №1

Фіалко
В.В.

Гімназія №8
Кам’янський
медичний
коледж
ІРЦ
«Сузір’я»

Фіалко
В.В.
Чобанян
С.О.

Вчителі
початкових
класів ЗЗСО

Коваленко
Т.О.

Вчителі
початкових
класів ЗЗСО
Вчителі
початкових
класів ЗЗСО
Вчителі
географії,
економіки,
курсу
«Фінансова
грамотність»
Вчителі
суспільствозн
авчих
дисциплін

Коваленко
Т.О.

Тренінг (спільно з Всеукраїнською
асоціацією «Нова Доба», КЗВО
25. «ДАНО») «Радянське минуле.
(Пере)осмислення історії».
Проєктна діяльність
Круглий стіл «Алгоритм
Вчителівиявлення та надання
логопеди
кваліфікованої допомоги учням з
логопедичних
26. вадами мовленнєвого розвитку.
пунктів
Співпраця з педагогами та
родинами учнів в умовах Концепції
Нової української школи»

Коваленко
Т.О.
Ващенко
В.А.

Ващенко
В.А.

ЗЗСО №22

Попова
Ю.П.
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Заступники
Бабенко
директорів з
М.М.
ВР, педагогиорганізатори
класні
керівники
Методичний ринг «Формування
Вчителі
Бабенко
готовності педагога до інноваційної образотворчо
М.М.
діяльності художньо-естетичного
го та
напряму»
музичного
мистецтва
Тренінг «Методи і форми
Директори
ЗДО№10
Долина
педагогічного впливу управлінської
ЗДО
«Ластівка»
Л.М.
діяльності у формуванні креативної
особистості»
Методична студія «Проєктна
ВихователіЗДО№21
Долина
«Струмочок»
технологія, як засіб формування
методисти
Л.М.
особистісних компетентностей
здобувачів дошкільної освіти»
Педагогічний бібліотечний вулик Бібліотекарі Гімназія №17 Заіка Н.І.
зі стажем
молодого бібліотекаря
роботи до 3-х
років
Березень

Педагогічний брейнстормінг
«Особистість заступника директора
в системі управління виховною
27.
діяльністю в закладі»

28.

29.

30.

31.

Методична скринька «Креативні
методи співпраці шкільного
32.
бібліотекаря та вчителів в світлі
вимог НУШ»
Методичний бібліопікнік
33.

Майстер-клас «Розвиток творчої
34. компетентності як основний
навігатор сучасної особистості»
Тренінгове заняття «Інтегрований
підхід до навчання фізики,
35.
інформатики як засіб формування
ключових компетентностей»
Семінар-студія «Розвиток
логічного, критичного і творчого
36.
мислення у школярів при вивченні
математики»
Тренінг «Інноваційні технології у
37. формуванні ключових
компетентностей учнів на уроках

Бібліотекарі
шкіл
Вчителі
технічної
праці
Вчителі
української
мови
Вчителі
фізики та
інформатики

Заіка Н.І.
СЗШ№31
СЗШ№35

Заіка Н.І.

СЗШ№35

Згама Т.П.

НВОЛуніченко
ліцей НІТ Н.В.

Вчителі
математики

СЗШ №10 Луніченко
Н.В.

Вчителі
англійської

СЗШ №30 Згама Т.П.
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англійської мови»
38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

мови

Засідання журі конкурсів
СЗШ №7
малюнків та творів «Олімпійський
рух- історія та сьогодення»
Семінар-супутник з досвіду
Вчителі
СЗШ №34
Всеукраїнських та обласних
фізичного
навчально-практичних семінарів та
виховання
тренінгів за темою: «Формування
соціальної і громадянської
компетентностей, виховання
вольової сфери учнів засобами
фізичної культури та спорту»
Участь в Одинадцятій Міжнародній
Керівники
м.Київ
виставці «Сучасні заклади освіти»
закладів
Семінар «Мотивування
ВчителіЛіцей №1
особистісно-професійного розвитку
логопеди
ІРЦ
вчителя-логопеда, формування
логопедичних
«Сузір’я»
готовності до інноваційних змін»
пунктів
Семінар-практикум «Формування
Вчителі
ключових компетентностей учнів
початкових
через активізацію пізнавальної
класів
діяльності в умовах реалізації
Концепції НУШ»
Флеш-семінар «Інноваційна
Вихователі
діяльність як засіб підвищення
ГПД
педагогічної майстерності
вихователів ГПД в умовах
реалізації Концепції НУШ».
Тренінг «Як мотивувати дітей
Вчителі
навчатися. Лайфхаки для вчителів
початкових
НУШ»
класів
Практикум «Використання
Вчителі хімії СЗШ № 4
сучасних освітніх технологій у
ім.
формуванні ключових
А.С.Мака
компетентностей учнів на уроках
ренка
хімії»
Тренінг «Сучасний інформаційний
Соціальні
СЗШ № 19
простір: свобода чи залежність»
педагоги

Тренінг «Інституційний аудит
47. закладу освіти»
Воркшоп «Інновації в історичній
48. освіті: інформаційно-методичний
аспект»

Керівники
закладів
Вчителі суспчих дисциплін

Фіалко В.В.
Фіалко В.В.

Ващенко
В.А.
Попова
Ю.П.
Коваленко
Т.О.

Коваленко
Т.О.

Коваленко
Т.О.
Чобанян
С.О.

Чобанян
С.О.
Ващенко
В.А.
Ващенко
В.А.
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Методичний міст «Сучасний
Вчителі
Бабенко
вчитель на шляху до
образотворчо
М.М.
вдосконалення» (спільне засідання
го та
49.
школи педагогічної майстерності та
музичного
школи молодого вчителя музичного
мистецтва
мистецтва)
Кухарі,
ЗДО №
Сіліна Г.М.
Семінар-практикум школи
кулінарної майстерності за
комірники,
33,35,43
участю лікарів з гігієни дітей та
медичні
підлітків відділу державного
сестри
нагляду за дотриманням
дошкільних
50. санітарного законодавства
закладів
Кам’янського міськрайонного
Управління ГУ
Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській області та
Лабораторного центру
Вчителі
СЗШ№21
Заіка Н.І.
Методичний порадник молодого
51. вчителя
трудового
навчання
Бібліотекарі СЗШ№19
Заіка Н.І.
Бібліотекознавчий лекторій
52.
«Бібліотечний велнес»
Квітень
Заіка Н.І.
Панорама методичних знахідок:
Вчителі
«Методологічні засади формування
53. технологічної медіа-компетентності обслуговуюч НВК №26
ої праці
здобувачів освіти на уроках
трудового навчання»
Творча студія «Технологічна
Вчителі
Заіка Н.І.
СЗШ№19
54. освіта через гармонію з природою»
трудового
навчання
Методичний диспут «Формування
Вчителі
Технічний Луніченко
55. мотиваційних складових
фізики та
ліцей
Н.В.
компетентностей на уроці»
астрономії
Майстер - клас «Формування
Вчителі
СЗШ №18 Згама Т.П.
життєвих та фахових
німецької та
56.
компетентностей під час вивчення
французької
іноземних мов»
мов
Директори
Попова
Освітня паралель
ЗДО з
Ю.П.
57.
інклюзив-ми
групами
Методична нарада ММО вчителів
Керівники
Фіалко В.В.
ММО
58. фізичної культури, вчителів
предмету «Захист Вітчизни»
вчителів
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фізичної
культури,

59.

60.

61.

62.

Інструктивно-методична нарада
щодо проведення міського та
обласного етапів Олімпіади
школярів з видів спорту
Інструктивно-методична нарада з
питань організації та проведення
відбіркового та фінального
міського етапу військовопартіотчної гри «Сокіл»(«Джура»)
Практикум «Дослідження спектру
можливостей методологічного
інструментарію вчителів біології
щодо формування ключових
освітніх компетентностей»
Прайм-тайм «Дорожня карта
успішного учня»

предмету
«Захист
Вітчизни»
Вчителів
фізичної
культури

СЗШ №23

СЗШ №42
НВК АЛ
№15

Фіалко В.В.

Відповідальні ЦПР та
за шкільні
ДТ
команди гри
«Сокіл»
(«Джура»)
СЗШ № 30
Вчителі
біології

Фіалко В.В.

Чобанян
С.О.

Вчителі основ СЗШ № 42 Чобанян С.О.
здоров’я

Методичний квест «Новий формат Заступники з
63. освіти як простір творчої
НВР школи І
співпраці»
ступеня
Семінар – кругозір «Вплив медіа
Заступники
середовища на творчу
директорів з
самореалізацію учасників
ВР, педагоги64.
освітнього процесу»
організатори
класні
керівники
Тематичний івент «Інноваційні
Вчителі
підходи до формування змісту
географії та
економіки
65. географічної освіти в Новій
українській школі».

Коваленко
Т.О.
Бабенко
М.М.

Ващенко
В.А.

Модератори : вчителі географії ЗЗСО № 3,21,23

Семінар-практикум школи
кулінарної майстерності за
участю лікарів з гігієни дітей та
підлітків відділу державного
66. нагляду за дотриманням
санітарного законодавства
Кам’янського міськрайонного
Управління ГУ
Держпродспоживслужби в

Завідуючі
Ліцей№13
виробництвам
НВОи, кухарі
ліцей НІТ
шкільних
їдалень

Сіліна Г.М.
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Дніпропетровській області та
Лабораторного центру
Фокус-тренінг «Щоб частіше
67.
прокидалося натхнення!»
Творча студія «Технологічна
68. освіта через гармонію з природою»

Вихователі- ЗДО№13
методисти «Росинка»
Вчителі
СЗШ№19
обслуговуючої
праці
Травень

Майстер-клас «Військовопатріотичне виховання учнівської
69.
молоді засобами фізичної
культури»
Майстер-клас щодо організації
форм проведення навчальної
70. практики для учнів базових
закладів з предмету «Захист
Вітчизни»

Долина
Л.М.
Заіка Н.І.

Вчителі
фізичної
культури

СЗШ
№30

Фіалко В.В.

Вчителі
предмету
«Захист
Вітчизни»

СЗШ №42

Фіалко В.В.

Серпень
Серпнева зустріч освітян міста

Керівники
закладів

71.

72.

Серпневі методичні студії

Учителіпредметники
Вересень

Виїзне засідання шкільних
бібліотекарів «Бібліотечний круїз»
WEB-семінар для молодих
вчителів «Формування
спеціальних предметних
74.
математичних компетентностей з
метою виховання особистості учня,
здатного до саморозвитку»
Секційно-методичні
консультування для
малодосвідчених вчителів
фізики, математики «Організація
75. процесу підготовки
старшокласників до ЗНО.
Знайомство з сайтами та
відеоуроками досвідчених
вчителів»
Методичні зустрічі. Освіторія
76.
73.

Живага
О.А.,
Ващенко
В.А.
Ващенко
В.А.
Заіка Н.І.

Бібліотекарі
Вчителі
математики
СЗШ №23

Луніченко
Н.В.

НВК№24

Луніченко
Н.В.

Вчителі
фізики,
математики

Директори
ЗДО із

Попова
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«Хвиля»

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

Методичне засідання творчої
групи вчителів фізичного
виховання «Організація та
проведення заходів до Дня
фізичної культури та спорту»
Інструктивно-методична нарада
щодо проведення міського та
обласного етапів Олімпіади
школярів з видів спорту
Навчально-практичний семінар
для вчителів фізичної культури
«Кращі практики освітянфізкультурників: крок до якісної
української школи»
Тренінг «Формування
здоров’язберігаючих
компетентностей учнів через
предмет «Основи здоров’я»
Майстер-клас «Нетворкінг як
принцип успішної комунікації
соціального педагога»
Тематична консультація «WEB комунікації як необхідна складова
НУШ»
Тренінг «Особливості оцінювання
навчальних досягнень учнів»
Міні - конференція «Сучасні
технології виховання».

84.

Проєктно-технологічний
85. майданчик: панельний дискус.
Семінар-практикум школи
кулінарної майстерності за
участю лікарів з гігієни дітей та
86.
підлітків відділу державного
нагляду за дотриманням
санітарного законодавства

стажем
роботи до 3-х
років, їх
наставники
Вчителі
фізичної
культури

Ю.П.

СЗШ №
12

Фіалко В.В.

Вчителі
фізичної
культури

НВК №26

Фіалко В.В.

Вчителі
фізичної
культури

СЗШ №27

Фіалко В.В.

Вчителі
основ
здоров’я

СЗШ №
28

Чобанян
С.О.

Соціальні
педагоги

СЗШ №
25

Чобанян
С.О.

Вчителі
початкових
класів ЗЗСО
Вчителі
початкових
класів ЗЗСО
Заступники
директорів з
ВР, педагогиорганізатори
класні
керівники
Вчителі
Гімназія
обслугов.
№6
праці
Завідуючі
ЗЗСО№7,
виробництвам
30
и, кухарі
шкільних
їдалень

Коваленко
Т.О.
Коваленко
Т.О.
Бабенко
М.М.

Заіка Н.І.
Сіліна Г.М.
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Кам’янського міськрайонного
Управління ГУ
Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській області та
Лабораторного центру
Жовтень

87.

88.
89.

90.

91.

92.

93.

Засідання «круглого столу»:
«Формування освітніх потреб
засобами інтеграції бібліотечної
справи в розвиток ключових
компетентностей здобувачів освіти
НУШ»
Всеукраїнський місячник
шкільних бібліотек
Майстер - клас «Розвиток
критично-логічного мислення на
уроках англійської мови»
Участь у Дванадцятому
Міжнародному форумі-презентації
«Інноватика в сучасній освіті »
Тренінг «Нормативно – правове та
організаційне врегулювання форм
здобуття загальної середньої
освіти»
Тренінг «Додатки Gogle в освітній
діяльності (тьютор Антоніна Букач,
м. Біла Церква).
Майстер-клас «Дослідження як
елемент творчої діяльності учнів у
процесі вивчення географії»

Майстер-клас «Кейс – технології
94. на уроках суспільствознавчих
дисциплін»
Обмін досвідом «Країни online.
95.
Кам’янське дошкілля»

96. «Освітня паралель»

Школа фахового зростання.
97. Проведення відкритих заходів для
малодосвідчених вчителів фізичної

Бібліотекарі

СЗ№18

Бібліотекарі
Вчителі
англійської
мови
Керівники
закладів

Заіка Н.І.

Заіка Н.І.
СЗШ№35

Згама Т.П.

м.Київ

Ващенко
В.А.

Заступники
директорів

Ващенко
В.А.

Вчителі
суспіль-чих
дисциплін

Ващенко
В.А.

Вчителі
географії та
економіки

Ващенко
В.А.

Вчителі
суспіль-чих
дисциплін
Директори
ЗДО
Для
директорів
закладів
спеціального
та комбін-го.
типу
Вчителі
фізичної
культури

Ващенко
В.А.
Попова
Ю.П.
Попова
Ю.П.

СЗШ №9

Фіалко В.В.
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культури
Квест-тренінг «Нові форми
роботи з військово-патріотичної
98.
освіти»
Методична нарада з вчителями
фізичної культури щодо форм
99.
організації позакласної спортивномасової роботи в закладах освіти
Майстер-клас «Інтегративний
100. підхід у біологічній освіті»
Майстер-клас «Візуалізація
хімічних процесів за допомогою
101.
ІКТ»
Флеш-семінар «Інноваційна
діяльність як засіб підвищення
102.
педагогічної майстерності
початкових класів»
Майстер-клас «Траєкторія
розвитку та саморозвитку вчителів
103. образотворчого мистецтва»
Семінар-практикум школи
кулінарної майстерності за
участю лікарів з гігієни дітей та
підлітків відділу державного
нагляду за дотриманням
104. санітарного законодавства
Кам’янського міськрайонного
Управління ГУ
Держпродспоживслужби в
Дніпропетровській області та
Лабораторного центру
Методична галерея «Сторітелінг
105. як інтерактивний метод роботи з
дітьми в умовах НУШ»

Вчителі
предмету
«Захист
Вітчизни»
Вчителі
фізичної
культури

СЗШ №18

Фіалко В.В.

СЗШ №44 Фіалко В.В.

Вчителі
біології

АЛ
№ 15

Чобанян
С.О.

Вчителі
хімії

СЗШ №38
ім.
І.О.Секрет
нюка

Чобанян
С.О.

Вчителі
початкових
класів

Коваленко
Т.О.

Вчителі
образотворчо
го та
музичного
мистецтва
Кухарі,
комірники,
медичні
сестри
дошкільних
закладів

Бабенко
М.М.

ЗДО №
4,8,37

ВихователіЗДО№41
методисти «Посмішка»

Сіліна Г.М.

Долина
Л.М.

Листопад
Ярмарок педагогічних ідей: «Роль
інноваційного потенціалу вчителя
106. для формування технологічних
компетентностей сучасної успішної
людини»

Вчителі
обслуговуюч
ої праці

Гімназія
№11

Заіка Н.І.
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Клуб творчих педагогів:
«Формування технологічних потреб
107. здобувачів освіти засобами
проектних технологій: сучасне
бачення проблеми»
Вернісаж педагогічних ідей:
дуальний обмін досвідом роботи
108.
«Використання інтелект – карт в
освітньому процесі»
Методичний ринг «Проблемні
питання наступності та
неперервності в практичній роботі
109.
вчителів фізичного виховання та
предмету «Захист Вітчизни»
Методична нарада творчої групи
вчителів фізичної культури щодо
організації та проведення міських
110. етапів фахового конкурсу «На
кращий інноваційний урок з
фізичної культури та урок фізичної
культури з футболу»
Методичні наради з проблемних
питань реалізації концепції Нової
української школи на уроках
111.
фізичної культури та предмету
«Захист Вітчизни»
Тренінг «Психологічний супровід
112. дітей з особливими освітніми
потребами»
Брейнстормінг «Роль психологічої
служби в процесі впровадження
Концепції Нової української школи
113.
та у формуванні готовності
педагогів до роботи в умовах
реформування освіти»
Тренінг «Розвиток емоційного
114. інтелекту в початковій школі»

115.

Засідання школи авторських
ініціатив (формування
позитивного іміджу закладу)

Вчителі
технічної
праці
Вчителі
фізики,
математики
Вчителі
фізичної
культури та
предмету
«Захист
Вітчизни»
Вчителі
фізичної
культури

Вчителі
фізичної
культури та
предмету
«Захист
Вітчизни»
Практичні
психологи

Гімназія
№12

Заіка Н.І.

Ліцей №1

Луніченко
Н.В.

НВК
гімназія
№11

Фіалко В.В.

СЗШ №23

Фіалко В.В.

Фіалко В.В.

СЗШ №
22

Чобанян
С.О.

Вчителі
початкових
класів ЗЗСО

Коваленко
Т.О.

Вчителі
початкових
класів ЗЗСО
Заступники
директорів з
ВР, педагогиорганізатори
класні
керівники

Коваленко
Т.О.
Бабенко
М.М.
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Грудень
Фестиваль педагогічної
116.
майстерності (майстер – класи)
Практична робота «Формування
читацького інтересу та виховання
117.
творчих здібностей учнів засобами
мови та літератури»
Підсумкова конференція
118. «Будуємо Нову українську школу
разом»
Ділова гра «Формування
критичного мислення на уроках
119.
фізики за допомогою підручників
нового покоління»
Групова робота «PlatforУ»
120.
Методичний порадник щодо
121. організації та проведення
суддівства змагань з видів спорту
Актуальний мікрофон
«Застосування медико-санітарних
вимог на уроках фізичної культури
122.
та предмету «Захист Вітчизни» і
позакласних масових заходах»
Тренінг «Стратегії розвитку
123. критичного мислення молодших
школярів»
Методичний кластер
«Впровадження інноваційних
124.
технологій при вивченні географії:
інформаційно-практичний модуль»
Інформаційно-методичний
семінар «Робота з оновленими
125. нормативними документами складова формування критичного
мислення школярів»
Семінар – супутник «Контур
обдарованої дитини»
126.

Вчителі
зарубіжної
літератури
Вчителі
української
мови та
літератури
Вчителі
фізики,
математики
Вчителі
фізики та
астрономії

Гімназія
№11

Згама Т.П.
Згама Т.П.

НВК№26

СЗШ №35
Ліцей
№13

Луніченко
Н.В.
Луніченко
Н.В.

Директори
ЗДО
Вчителі
фізичної
культури
Вчителі
фізичної
культури та
предмету
«Захист
Вітчизни»
Вчителі
початкових
класів ЗЗСО
Вчителі
географії та
економіки

Попова
Ю.П.
Фіалко В.В.

Вчителі
правознавства

Ващенко
В.А.

Вчителі
образотворчо
го та
музичного
мистецтва

Бабенко
М.М.

Фіалко В.В

Коваленко
Т.О.
Ващенко
В.А.
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Клуб творчих керівників
«Віртуальний простір, як
127.
компонент мережевої взаємодії
суб’єктів освітнього процесу»

Директори
ЗДО

ЗДО№27
«Орлятко»

Долина
Л.М.

3.6. Масові заходи відділу освіти та методичного кабінету при
департаменті з гуманітарних питань
№
з/
п
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

Зміст заходу
СІЧЕНЬ
Заходи до Дня Соборності України
Заходи до Дня пам’яті Героїв Крут
Міський етап обласних конкурсів юних
літераторів, художників, композиторів
«Собори наших душ», присвячений Дню
державності.
Участь у міському етапі змагань з
баскетболу та волейболу серед команд
юнаків та дівчат
Участь в зональному етапі обласної
Олімпіади школярів 5 класів з футзалу та
стрітболу серед шкільних команд старшої
та середньої вікової категорії
Участь з міських змаганнях з гандболу
Участь в обласному етапі спортивномасового заходу «Круті ігри»
Підведення підсумків міського конкурсу
дитячої творчості «Зима – чарівниця» в
музеї історії міста
Проведення ІІ етапу учнівських предметних
олімпіад , І (міського) етапу конкурсузахисту учнівських науково-дослідницьких
робіт в МАН України.
Участь в обласному конкурсі «Калейдоскоп
педагогічних ідей» з питань наступності
роботи ЗДО та початкової школи
Благодійна акція «Великі справи маленької
дитини» - допомога вихованцям ЗДО
«Колобок» м. Костянтинівки Донецької
області
Участь у VІІІ Всеукраїнському конкурсі на

Термін
Приміт
Відповідальний
виконання
-ка
22.01
29.01
Січень

Згама Т.П.
Ващенко В.А.
Бабенко М.М.,
Згама Т.П.

Січень

Фіалко В.В.

Січень

Фіалко В.В.

Січень
Січень

Фіалко В.В.
Фіалко В.В.

Січень

Бабенко М.М.

Січень

Луніченко Н.В.

Січеньберезень

Попова Ю.П.
Попова Ю.П.

Січень

Січень

Попова Ю.П.
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1.

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

8.

кращий веб-сайт навчального закладу
ЛЮТИЙ
Участь в міських заходах до Дня
вшанування учасників бойових дій на
території інших держав.
Організація роботи ДзГП, керівників ЗЗСО,
ДДТУ з питань реєстрації випускників 11-х
класів на ЗНО-2020 в єдиному міському
пункті реєстрації при ДДТУ.
Міжнародний день рідної мови «Рідне
слово, материнська мова»
Міський фестиваль «Гармонія руху»:
змагання «Веселі шашки»
«Великі українці» . Міське свято до
Міжнародного дня рідної мови
Міські змагання з ігрових видів спорту
(гандбол, волейбол)
Міські змагання з стрілецького
багатоборства серед учнів 10-11 класів.
Участь закладів освіти у творчих конкурсах
Олімпійської тематики: малюнків та творів,
вікторини «Знавець олімпійського спорту»
Участь в обласному етапі шкільної
спартакіади зі стрітболу (юнаки та дівчата)
БЕРЕЗЕНЬ
Заходи до дня народження Т.Г. Шевченка
Участь в Одинадцятій Міжнародній
виставці «Сучасні заклади освіти – 2020»
(м.Київ)
Флеш-моб «Поезія – це завжди
неповторність»(до дня народження Ліни
Костенко).
Проведення конкурсу дитячої творчості
«Віват, талант!»
Відкриті весняні збори флотилій та клубів
юних моряків і річковиків.
Участь в обласному театральному
фестивалі, м.Дніпро
Участь у військово-спортивному
багатоборстві серед допризовної молоді
міста
Проведення І очного етапу Всеукраїнського
конкурсу «На кращий інноваційний урок
фізичної культури та урок фізичної
культури з елементами футболу»

Бабенко М.М.
08 – 15.02
Луніченко Н.В.
Лютий
21.02.

Попова Ю.П.

Лютий

Попова Ю.П.
Білоус С.В.

Лютий

Згама Т.П.

Лютий

Фіалко В.В.

Лютий

Фіалко В.В.

Лютий

Фіалко В.В.

Лютий

Фіалко В.В.

01–09.03 Згама Т.П.
Березень Ващенко В.А.,
Попова Ю.П.
19.03.19

Згама Т.П.

Березень Бабенко М.М.
Березень Бабенко М.М.
Березень Бабенко М.М.
Березень Фіалко В.В.
Березень Фіалко В.В.
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.

Участь у міських змаганнях зі спортивної
аеробіки та чарлідингу
Міський етап Всеукраїнського спортивнопатріотичного фестивалю «Козацький гарт»
Участь в обласному етапі шкільної
спартакіади з волейболу (юнаки та дівчата)
Організація участі випускників 11-х класів
загальноосвітніх навчальних закладів у
реєстрації на ЗНО-2021 на базі міського
реєстраційного центру в ДДТУ.
Фестиваль французької мови «Під небом
Парижа».
Міський фестиваль «Гармонія руху»:
змагання «Мудрі шахи»
Бібліотечний фотоконкурс «Читаємо разом»

Березень Фіалко В.В.
Березень Фіалко В.В.
Березень Фіалко В.В.
Березень Луніченко Н.В.

Березень Згама Т.П.
Березень Попова Ю.П.
Березень Заіка Н.І.

КВІТЕНЬ
Заходи в рамках Всеукраїнського тижня
охорони навколишнього середовища до Дня До 19.04
довкілля
Фестиваль англійської мови «Любов крокує
Квітень
світом».
Тижні охорони праці, безпеки
Квітень
життєдіяльності, День ЦЗ в закладах освіти
Участь в обласному етапі Всеукраїнського
Квітень
конкурсу колективів екологічної просвіти.
Участь у міському етапі військовоКвітень
патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Проведення військово-спортивних змагань,
присвячених Дню Перемоги у Другій
Квітень
Світовій війні
Участь в обласному етапі шкільної
спартакіади з військово-спортивного
Квітень
багатоборства серед допризовної молоді
міста
Участь у міській спартакіаді школярів з
футболу серед команд 9-11 класів закладів
Квітень
освіти
Участь в обласних етапах шкільної
спартакіади з футболу на призи клубу
Квітень
«Шкіряний м’яч»
Участь шкільних команд у міських
змаганнях з легкоатлетичного
Квітень
чотириборства
Участь шкільних команд у міських
Квітень
змаганнях з шашок

Чобанян С.О.
Згама Т.П.
Улибіна Н.Г.
Бабенко М.М.
Фіалко В.В.
Фіалко В.В.

Фіалко В.В.

Фіалко В.В.
Фіалко В.В.
Фіалко В.В.
Фіалко В.В.
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12.
13.
14.
15.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Участь в обласному етапі спортивномасового заходу «Олімпійське лелеченя»;
Участь в обласних конкурсах з Олімпійської
освіти
Участь в обласному етапі конкурсу «На
кращий інноваційний урок з фізичної
культури та урок фізичної культури з
елементами футболу»
Заходи до Всесвітнього дня здоров’я
ТРАВЕНЬ
Участь у міських урочистих заходах,
присвячених Дню пам'яті та примирення.
Міський етап Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри
«Сокіл» («Джура») у закладах освіти.
Обласні змагання з авіамодельного спорту
на базі ЦПРтаДТ
Заходи до Дня Європи
Святкування в ЗДО Дня вишиванки
Міська Спартакіада вихованців закладів
дошкільної освіти міста
Міський конкурс на кращий благоустрій
території ЗДО «Дитячий садок – територія
дитинства»
Міський фестиваль «Гармонія руху»:
змагання «Веселияй м’яч»
Участь у міських спортивно-масових
заходах, присвячених Дню Перемоги
Участь шкільних команд в обласному етапі
Олімпіади серед учнів ЗЗСО у спортивнопатріотичному фестивалі «Козацький гарт»
ЧЕРВЕНЬ
Організація та проведення заходів до Дня
захисту дітей.
Відкриття оздоровчого сезону. Урочистості
до Міжнародного дня дітей.
Участь у міських заходах до Дня
вшанування пам’яті жертв війни в Україні.
Організація та проведення школи плавання
на відкритій воді
Участь у заходах до Всеукраїнського дня
бігу
Благодійний ярмарок до дня захисту дітей
у комунальному закладі «ДНЗ (ясла-садок)-

Квітень

Фіалко В.В.

Квітень

Фіалко В.В.

Квітень

Фіалко В.В.

Квітень

Чобанян С.О.

01 – 09.05

Бабенко М.М.
Фіалко В.В.
Бабенко М.М.

Травень
Травень
Травень
Травень
Травень

Бабенко М.М.
Згама Т.П.
Попова Ю.П.
Попова Ю.П.
Попова Ю.П.

Травень
Травень

Попова Ю.П.

Травень

Фіалко В.В.

Травень

Фіалко В.В.

01.06.
01.06

Бабенко М.М.
Житник Г.В.
Попова Ю.П.
Бабенко М.М.
Білоус С.В.

22.06

Бабенко М.М.

Червень

Фіалко В.В.

Червень

Фіалко В.В.

Червень

Попова Ю.П.
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ЦРД №24 «Казка» КМР
Міські урочистості з нагоди вручення
Червень
7. золотих та срібних медалей випускникам
ЗЗСО
СЕРПЕНЬ
Огляд дошкільних та загальноосвітніх
закладів щодо підготовки їх до нового
01 – 15.08
1.
навчального року та до стабільної роботи в
осінньо-зимовий період
Участь у міських урочистих заходах,
Серпень
2. присвячених Дню Державного Прапора
України, Дню Незалежності України.
Міська серпнева (не)конференція
3.
педагогічних працівників

Живага О.А.,
Бабенко М.М.
Онищенко Т.Я.,
Попова Ю.П.,
Улибіна Н.Г.,
Семенча Л.М.
Живага О.А.,
Попова Ю.П.

Онищенко Т.Я.,
Серпень Живага О.А.,
Ващенко В.А.

ВЕРЕСЕНЬ
Свято Першого дзвоника. Урочистості до
01.09
Бабенко М.М.
1.
Дня знань. Перший урок.
Участь в обласному етно-фестивалі
Вересень Бабенко М.М.
2.
«Петриківський дивоцвіт».
Бабенко М.М.,
05 –
Попова Ю.П.
3. Участь у заходах до Дня міста
13.09
Фіалко В.В.
Спортивно-масові заходи до Дня фізичної
Фіалко В.В.,
До 13.09.
4. культури та спорту в рамках олімпійського
Попова Ю.П.
тижня
Участь у міській спартакіаді школярів з
Вересень Фіалко В.В.
5.
настільного тенісу
Участь у міській спартакіаді школярів зі
Вересень Фіалко В.В.
6. спортивного туризму
Заходи до Дня дошкілля (лист МОНУ від
Вересень Попова Ю.П.
7. 01.09.2015№1/9-41 «Щодо відзначення
Всеукраїнського Дня дошкілля»
«На варті безпеки» - заходи в ЗДО до Дня
Вересень Попова Ю.П.
8.
рятувальника.
ЖОВТЕНЬ
Заходи до Дня захисника України та Дня
Бабенко М.М.,
Жовтень Фіалко В.В.,
1. козацтва
Попова Ю.П.
Участь у Дванадцятому Міжнародному
Ващенко В.А.,
Жовтень
2. форумі-презентації «Інноватика в сучасній
Попова Ю.П.
освіті »
Проведення відбіркових міських турів
3. Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року – Жовтень Ващенко В.А.
2020»
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І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з
Жовтень
базових дисциплін
Міський етап Всеукраїнської дитячо5. юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» Жовтень
(«Джура») в закладах освіти
Участь у міських військово-патріотичних
Жовтень
6.
заходах ( «Хвиля пам’яті»)
Участь військово-спортивному
Жовтень
7. багатоборстві серед допризовної молоді
міста (юнаки 9-11 класів)
Участь у змаганнях обласної спартакіади
Жовтень
8. школярів з тенісу настільного, шахів та
спортивного туризму
Участь у міських змаганнях з футзалу серед
Жовтень
9. команд 9-11 класів та 5 класів настільного
тенісу
ЛИСТОПАД
Заходи до Дня української писемності та
08.11
1.
мови «Мова — наш скарб»
Участь учнів ЗНЗ у шкільному та міському
09.11
2. етапах Міжнародного конкурсу знавців
21– 25.11
української мови імені Петра Яцика
14 - 20.11
3. Заходи до Дня Гідності та Свободи
Міський фестиваль сімейної творчості
Листопад
4.
«Скарби родинної криниці».
Участь в обласному конкурсі дитячого
Листопад
5.
малюнку «Чорнобильська палітра»
Заходи до Дня пам’яті жертв голодомору та
23 –
6.
політичних репресій
26.11
Участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських
Листопад
7.
олімпіад з базових дисциплін
Участь у щорічній акції «16 днів проти
Листопад
8.
насильства»
Листопад
9. Участь в міських змаганнях з плавання
Участь в обласних змаганнях зі спортивної
Листопад
10.
аеробіки та чарлідингу
Участь в міських змаганнях з баскетболу
Листопад
11.
серед команд 6-8 класів
ГРУДЕНЬ
«Сковородинські читання» (в рамках
Грудень
1. проведення заходів до 300-річчя від дня
народження)
Військово-спортивні змагання юнаків до
05 –
2.
Дня Збройних сил України
06.12
3. Участь в обласному етапі змагань з футзалу Грудень
4.

Луніченко Н.В.,
методисти МК
Фіалко В.В.
Фіалко В.В.
Фіалко В.В.
Фіалко В.В.
Фіалко В.В.

Згама Т.П.
Згама Т.П.
Бабенко М.М.
Бабенко М.М.
Бабенко М.М.
Бабенко М.М.,
Згама Т.П.
Луніченко Н.В.,
методисти МК
Житник Г.В.
Фіалко В.В.
Фіалко В.В.
Фіалко В.В.

Згама Т.П.
Фіалко В.В.
Фіалко В.В.
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4.
5.
6.
7.

серед команд 9-10 класів закладів освіти
Участь в міських змаганнях з баскетболу
серед команд 8-11 класів
Заходи до Дня Святого Миколая
в закладах освіти міста
Міське свято до Дня Святого Миколая
Участь дітей у святі відкриття головної
новорічної ялинки міста на площі
Калнишевського.

Організація та проведення новорічних і
8.
Різдвяних свят в закладах освіти
Участь у ІІІ етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін
Міське свято «Ялинка міського голови» для
10. дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
Участь дітей пільгових категорій в обласних
11. масових заходах щодо відзначення
новорічних та різдвяних свят.
12. Благодійна акція в ЗДО «Добро на Різдво».
9.

13. Заходи до Міжнародного дня прав людини

Грудень

Фіалко В.В.

19.12

Житник Г.В.,
Бабенко М.М.
Бабенко М.М.

Грудень

Бабенко М.М.

19.12

З 25.12.
Грудень

Бабенко М.М.,
Попова Ю.П.,
Житник Г.В.
Луніченко Н.В.,
методисти МК

Грудень

Бабенко М.М.,
Житник Г.В.

Грудень

Житник Г.В.
Бабенко М.М.

Грудень
Грудень

Попова Ю.П.
Бабенко М.М.,
Ващенко В.А.

ІV. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕПАРТАМЕНТУ
З ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ МІСЬКОЇ РАДИ
№п
/п

Зміст питання, що вивчається

Прогнозування потреби та аналіз стану
1. забезпечення закладів освіти педагогічними
кадрами
Забезпечення організації профілактичної
роботи щодо запобігання проявам корупції
2.
та звітування до міської ради, структурних
підрозділів облдержадміністрації
Підготовка проектів наказів:
- Про преміювання та встановлення
надбавки посадовим особам
департаменту, працівникам структурних
3.
підрозділів при департаменті,
керівникам закладів освіти: дошкільної,
загальної середньої та позашкільної (в
тому числі мистецьких шкіл)

Термін
Протягом
року

Відповідальні Примітка
Завалько О.В.

До
21.01.2020

Маркіна Т.М.

Щомісяця

Завалько О.В.
Величко Н.Ю.

Протягом
року

Завалько О.В.
Величко Н.Ю.
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4.

- 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)
- Про режим роботи закладів
освіти на 2020–2021 навчальний рік
- Про призначення уповноважених осіб,
відповідальних за складання, подання та
завантаження державної статистичної
звітності
у 2020–2021 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 2020 рік
- Про щорічну оцінку виконання
посадовими особами виконавчих
органів міської ради, покладених на них
обов’язків та завдань,
Вивчення стану управлінської діяльності
адміністрацій закладів освіти, культури
щодо дотримання положень нормативних

Протягом
року

Завалько О.В.
Величко Н.Ю.

Протягом
року

Завалько О.В.
Величко Н.Ю.

До
01.09.2020
До
01.09.2020

Завалько О.В.
Завалько О.В.
Завалько О.В.

До
10.09.2020

Завалько О.В.
Величко Н.Ю.

До
25.12.2020
Завалько О.В.
До
25.12.2020

Завалько О.В.

Лютий
2020 року

Протягом
року

Завалько О.В.
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5.

6.

документів із трудового законодавства
Юридичний супровід:
- унесення змін до установчих документів
закладів освіти відповідно до Закону
України «Про освіту»
- створення, реорганізація, ліквідація
закладів;
- діяльність у сфері трудового
законодавства
Прийом громадян, надання відповідних
консультацій
Підготовка інформацій на наради:

Протягом
року

Маркіна Т.М.
Завалько О.В.

Протягом
року

Маркіна Т.М.

- про нормативно-правове регулювання
І квартал
прав учителя;
- про правила оформлення розпорядчих
документів з кадрових питань;
- про актуальні питання трудових
7.
ІІ квартал
відносин;
- про відмінності укладання трудового та ІІІ квартал
цивільно-правового договорів;
- про відповідність назв посад
Класифікатору професій;
ІV квартал
- про порядок обліку та оформлення
робочих субот
Підготовка звітності:
- щодо електронного обліку особових
справ посадових осіб департаменту за
допомогою комп’ютерної програми
Щомісячно
«Картка» станом на 25 число;
- щодо кількісного складу департаменту
станом на 25 число до відділу персоналу
Щомісячно
міської ради;
- державна статистична звітність №1-ПО
8.
До
«Зведена таблиця показників праці за
28.01.2020
рік» на порталі ІСО «ДІСО»;
- про чисельність і склад педагогічних
До
працівників денних загальноосвітніх
24.10.2020
навчальних закладів за формою
До
№83-РВК;
11.01.2020
- про чисельність військовозобов’язаних,
які заброньовані відповідно до переліків
посад і професій
Складання особистих річних планів
9. особами, зарахованими до кадрового
лютий
резерву на 2020 рік

Маркіна Т.М.
Завалько О.В.
Завалько О.В.
Маркіна Т.М.
Завалько О.В
Завалько О.В.

Завалько О.В.
Завалько О.В.
Завалько О.В.
Завалько О.В.
Завалько О.В.

Завалько О.В.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.

Здійснення аналізу якісного складу
кадрового резерву департаменту на 2020
рік та надання його для узагальнення до
відділу персоналу міської ради
Унесення за необхідності змін до кадрового
резерву департаменту на 2020 рік
Оформлення та подання інформації про
потребу в педагогічних кадрах на 20202021н.р. до департаменту освіти і науки
ОДА, закладів вищої освіти
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
Здійснення попередньої комплектації
закладів освіти педагогічними кадрами на
2020 – 2021 навчальний рік
Підготовка нагородних матеріалів на
кращих працівників освіти
- за підсумками навчального року;
- до серпневої конференції педагогічних
працівників;
- до Дня працівників освіти
Забезпечення працевлаштування молодих
спеціалістів
Оновлення списків педагогічних
працівників закладів освіти
Організація проведення атестації посадових
осіб департаменту
Забезпечення ведення і зберігання особових
справ і трудових книжок працівників.
Своєчасне і в повному обсязі
комплектування і оформлення особових
справ звільнених осіб для архівного
зберігання
Організація підвищення кваліфікації
посадових осіб виконавчих органів міської
ради
Забезпечення ведення кадрового
діловодства відповідно до вимог чинного
законодавства

до
15.02.2020

Завалько О.В.

Протягом
року

Завалько О.В.

До
01.02.2020

Завалько О.В.

До
01.04.2020

Завалько О.В.

До
31.05.2020

Завалько О.В.

До
15.06.2020
До
25.08.2020
До
25.09.2020
15–30.08.
2020
Вересеньжовтень
листопад
2020 року

Завалько О.В.
Величко Н.Ю.

Завалько О.В.
Завалько О.В.
Завалько О.В.

Протягом
року

Завалько О.В.
Величко Н.Ю.

Протягом
року

Завалько О.В.

Протягом
року

Завалько О.В.
Величко Н.Ю.
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V. Ювілейні дати закладів освіти в 2020 році
№
з/п

Дата заснування,
відзначення, дня
народження)

Дата
святкування

20.03.1980

квітень
(на рівні
закладу)

5.
12.04.1960
6.
19.02.1970
7.

22.12.1959
8.
14.11.1960
9.
25.10.1955
10.
19.02.1985
11.
28.08.1985
12.

02.12.1975
13.

квітеньтравень
(на рівні
закладу)
21.02.2020
(на рівні
міста)

січень 2020
(на рівні
закладу)
14.11.2020
(на рівні
закладу)
23.10.2020
(на рівні
закладу)

Кількість
років

40

60

50

60

60

65

21.02.2020
(на рівні
закладу)

35

вересень
2020
(на рівні
закладу)

35

грудень
2020
(на рівні
закладу)

45

Повна назва міста, району,
підприємства, установи, організації

Комунальний заклад «Дошкільний
навчальний заклад(ясла-садок) центр розвитку дитини №1 «Ясочка»
Кам’янської міської ради
Комунальний заклад «Дошкільний
навчальний заклад (ясла-садок) №2
«Веснянка» Кам’янської міської
ради
Комунальний заклад «Спеціальний
навчально-виховний комплекс
«Дошкільний навчальний
заклад(ясла-садок) - загальноосвітня
школа І ступіня №5 «Дніпряночка»
Кам’янської міської ради
Комунальний заклад «Дошкільний
навчальний заклад (ясла-садок) №7
«Пролісок» Кам’янської міської ради
Комунальний заклад «Спеціальний
дошкільний навчальний заклад
(дитячий садок) №12 «Сонечко»
Кам`янської міської ради
Комунальний заклад «Дошкільний
навчальний заклад (ясла-садок) №19
«Калинка» Кам’янської міської ради
Комунальний заклад «Дошкільний
навчальний заклад (ясла-садок) № 34
«Незабудка» Кам’янської міської
ради
Комунальний заклад «Дошкільний
навчальний заклад (ясла-садок) центр розвитку дитини № 36
«Джерельце» Кам’янської міської
ради
Комунальний заклад «Заклад
дошкільної освіти (ясла-садок)
комбінованого типу №41
«Посмішка» Кам’янської міської
ради
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01.09.1965
14.
15.11.1990
15.
11.11.1935
16.

01.09.1960
17.
01.07.1985
18.
01.09.1975
19.
18.11.1980
20.
31.12.1975
21.

09.10.2020
(на рівні
закладу)

55

Комунальний заклад «Заклад
дошкільної освіти (ясла-садок) № 50
«Перлинка» Кам’янської міської
ради

жовтень
(на рівні
міста)

30

Комунальний заклад «Технічний
ліцей імені Анатолія Лигуна»
Кам’янської міської ради

85

Комунальний заклад
«Спеціалізована школа з
поглибленим вивченням іноземних
мов І ступеня-колегіум №16»
Кам’янської міської ради

60

Комунальний заклад «Середня
загальноосвітня школа №19»
Кам’янської міської ради

35

Комунальний заклад «Середня
загальноосвітня школа №21»
Кам’янської міської ради

45

Комунальний заклад «Середня
загальноосвітня школа №22»
Кам’янської міської ради

вересеньжовтень
(на рівні
міста)
жовтеньлистопад
(на рівні
закладу)
жовтень
(на рівні
закладу)
вересеньжовтень
(на рівні
закладу)
листопад
(на рівні
закладу)

40

жовтень
(на рівні
закладу)

45

Комунальний заклад
«Загальноосвітній навчальний заклад
І ступеня - гімназія №39»
Кам’янської міської ради
Комунальний заклад «Середня
загальноосвітня школа №40»
Кам’янської міської ради
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