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І. АНАЛІЗ РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ ДЕПАРТАМЕНТУ З 

ГУМАНІТАРНИХ ПИТАНЬ ЗА 2020 ТА ЗВДАННЯ НА 2021 рік 

Упродовж 2020 року відділ освіти департаменту з гуманітарних питань 

міської ради продовжив роботу з реалізації ключових засад Концепції Нової 

української школи, 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 Усього Кількість дітей 

Заклади дошкільної освіти 55 7489 

Заклади загальної середньої освіти 42+1(приватний) 25 122 

Заклади позашкільної освіти 7 6 805 

 

Дошкільна освіта 
Мережа закладів дошкільної освіти міста налічує 55 закладів. У 378 групах 

виховується 7551 дитина, ще 95 дітей охоплені соціальним патронатом. Показник охоплення 

дітей дошкільного віку (від 3 до 6 (7) років) всіма формами дошкільної освіти становить 

87%. Охоплення дітей п’ятирічного віку всіма формами дошкільної освіти – 100%. Протягом 

останніх п’яти років вдалося поступово зменшити черги до закладів дошкільної освіти: 2017 

р. – 503 дітей у черзі, 2018 р. – 335, 2019  р. – 182,  2020 р. – 24 дитини в черзі до 

дошкільного підрозділу гімназії №27. Таким чином, виконано основне завдання - 

максимальне охоплення дітей дошкільного віку освітніми послугами. 

Відбулися позитивні зміни в організації якісного та комфортного освітнього 

простору, розумного пристосування приміщень, у тому числі і для дітей з особливими 

освітніми потребами. Такі перетворення освітнього простору стали можливими завдяки 

застосуванню педагогами європейської технології «Стіни, стеля та підлога, що говорять», що 

дозволило по-новому поглянути на освітній простір, своєчасно перетворити його під запити 

дитячого сприймання та особливості розвитку. 

Педагоги дошкільної освіти активно долучаються до участі у різних міжнародних 

проєктах. Так, у 2020 році шість дошкільних закладів міста стали учасниками і переможцями 

Всеукраїнського фестивалю гри, навчання та натхнення PlayFest-2020, організатором якого 

виступив The LEGO Foundation в рамках проєкту «Сприяння освіті». Перемогу у номінації 

«Найзмістовніша концепція» здобув СДНЗ №12 «Сонечко» (директор Кравченко Н.Г.), 

лауреатами фестивалю стали в номінації «Дослідники успіху» ДНЗ №38 «Пізнайко» 

(директор Світлична А.М.), у номінації «Діємо сьогодні для успіху завтра» - ДНЗ №45 

«Краплинка» (директор Гончар В.П.) та ДНЗ-ЦРД № 24 «Казка» (директор Сахно С.С.), у 

номінації «Наші кроки до успішного майбутнього» - ДНЗ №22 «Казкова країна» (директор 

Лобко Н.І.), у номінації «Мріємо, діємо, досягаємо» - НВК №25 «Волошка» (директор 

Кульчиковська Т.О.). 

Серед планів та перспектив дошкільної освіти на 2021 рік  - робота із забезпечення 

безбар’єрного доступу до закладів дошкільної освіти, створення ресурсних кімнат, 

придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими 

освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних групах. 



5 
 

У середньостроковій перспективі - розширення форм здобуття дошкільної освіти за 

рахунок створення груп короткотривалого перебування, сприяння відкриттю у місті закладів 

приватної форми власності. 

У 2021 році також плануємо проведення дослідження якості освіти у закладах 

дошкільної освіти за міжнародною методикою ECERS-3 (Early Childhood Environment Rating 

Scale) та поширення її серед закладів дошкільної освіти. 

 

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА 

Щороку збільшується кількість дітей та учнів з особливими освітніми потребами. 

Сьогодні інклюзивна освіта запроваджена у 21 закладі дошкільної освіти (37 інклюзивних 

груп, 73 дітей) та у 27 закладах загальної середньої освіти (105 інклюзивних класів, 174 

учня). Працює три інклюзивно-ресурсні центри в різних районах міста: «Надія», «Світ 

дитинства» та «Сузір’я», які надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими 

освітніми потребами. Кожен з них забезпечений 

новими діагностичними методиками міжнародного 

зразка. Вперше впроваджено мобільний застосунок 

АС «ІРЦ» для допомоги батькам дітей з особливими 

освітніми потребами. В закладах загальної середньої 

освіти для створення умов соціалізації дітей з 

особливими освітніми потребами, надання якісних 

розвиткові-корекційних послуг облаштовано 12 

ресурсних кімнат 

(ЗЗСО№3,4,15,18,19,20,22,25,29,30,40).  

У 2021 році плануємо заходи з підвищення рівня підготовленості педагогічних 

працівників до  задоволення потреб кожної дитини та забезпечення в закладах освіти умов 

для здобуття якісної освіти особами з ООП. 

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, 4 ліцеї, 

1 колегіум, 1 гімназія, 5 НВК, 21 школа), 1заклад - ІІ-ІІІ ступеня (технічний ліцей). 

У 2020-2021 навчальному році мережа класів комунальних закладів загальної 

середньої освіти збільшилась на 19 класів та 339 учнів у порівнянні з попереднім 

навчальним роком. Всього у 923 класах навчаються 25 422 учні. Середня 

наповнюваність класів у загальноосвітніх школах міста складає 28,2 (у 2019-2020 

н.р. – 28,4).  

У 2020 році продовжено роботу щодо приведення типів закладів у 

відповідність із законодавством. Департаментом була підготовлена програма 

модернізації старших класів та впровадження профільної освіти в м.Кам’янському 

на 2020-2027 роки, яка була затверджена рішенням міської ради від 03.04 2020 

№1904-41/VIІ. В програмі передбачено два етапи реалізації: І етап - 2020-2024 рік 
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– поступова ліквідація школи ІІІ ступеню закладів загальної середньої освіти, 

тобто переведення їх у статус «гімназії», ІІ етап – 2024-2027 – функціонування 

ліцеїв як самостійних юридичних одиниць. Відповідно до затвердженого плану 

оптимізації мережі старших класів у квітні 2021 року змінять свій статус зі школи 

на гімназію СЗШ№4, 28, 34. 

Ще одним важливим питанням, яке постало  зі зміною статусу, є 

ліцензування. У 2018 році заклади загальної середньої освіти Кам’янського 

отримали ліцензії на провадження освітньої діяльності. Та у зв’язку з набуттям 

чинності нового Закону України «Про повну загальну середню освіту» (п.6 статті 

45 Закону), ліцензії підлягають переоформленню у разі зміни найменувань 

закладів, тож відповідно до завдань, окреслених серпневою конференцією 

педагогічних працівників міста, протягом листопада-січня 2020 року заклади, що 

зазнали змін через перепрофілювання, пройшли процедуру переоформлення 

ліцензій. 

 

Якість надання освітніх послуг, робота з обдарованими 

 
У 2020 році документи про освіту 

отримали 3161 учнів, з них за  11 клас – 

1155, з них 34 випускник нагороджений 

медалями за досягнення у навчанні, а 

саме: золотими  –24, срібними  – 10; за 9 

клас  отримано документів  2 006, з них 

свідоцтв з відзнакою – 33.  

      ЗНО - 2020 

За результатами зовнішнього 

незалежного оцінювання  до кращих закладів Дніпропетровської області (з більш 

ніж 500 шкіл) увійшли на три заклади більше ніж у попередньому 2019 році, до 

десятки кращих так само потрапили два заклади, хоча місця в рейтингу ТОП-10 

цього року значно нижчі: 

 

 2019 рік 2020 рік 

Сотня 

кращих 

9 НВО-ліцей НІТ, гімназія 

№11, колегіум №16, 

технічний ліцей, гімназія 

№39, СЗШ№25, ліцей №1, 

СЗШ№40, 44, 

11 технічний ліцей, НВК-гімназія 

№11, НВО-ліцей НІТ, 

колегіум №16, академічний 

ліцей №15, ліцей №1, СЗШ№ 

44, гімназія №39, ліцей №13, 

НВК№3, НВК№26 

Десятка 

кращих 

2 НВО-ліцей НІТ - 3 місце, 

НВК-гімназія №11 - 6 місце 
2 технічний ліцей - 7 місце, 

НВК-гімназія №11 - 9 місце 

 

34 

9 12 16 
23 24 21 

4 
11 

19 
8 10 

золоті медалі срібні медалі 
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Другий рік поспіль маємо 200-бальний результат за підсумками ЗНО. У 2019 

році - Ярова Ірина (СЗШ№44) єдина на всю Україну отримала 200 балів з 

географії, а 2020 року маємо найвищий результат з хімії у Криворучко Тимофія 

(технічний ліцей). 

Низьку результативність за підсумками ЗНО-2020 відповідно до обласного 

рейтингу мають заклади: 

№ 

з/п 

Заклад освіти 2020 рік 

Місце за 

обласним 

рейтингом 

2019 рік 

Місце за обласним 

рейтингом 

2018 рік  

Місце за 

обласним 

рейтингом  

1 СЗШ №31 440 430 410 

2 гімназія №27 435 404 494 

3 СЗШ№9 388 280 401 

4 СЗШ№4 340 204 185 

5 СЗШ№38 339 268 345 

6 СЗШ№10 324 - 388 

7 СЗШ №35 308 375 356 

8 НВК №37 297 - 308 

9 СЗШ№29 286 349 272 

10 СЗШ№22 274 122 137 

 Помітно покращили  результати ЗНО за останні роки ліцей№19, СЗШ№21 та 23: 

 Заклад освіти 2020 рік 

місце за обласним 

рейтингом 

2019 рік 

місце за обласним 

рейтингом 

2018 рік  

місце за обласним 

рейтингом  

1 СЗШ №19 165 350 526 

2 СЗШ №23 222 347 277 

3 СЗШ №21 132 307 328 

 

За підсумками ЗНО 2020 спостерігається покращення результатів тестування 

з трьох основних предметів: української мови а літератури, математики та історії 

України. 

Результати ЗНО учнів міста з трьох основних предметів  

у 2015–2020 роках 

Навчал. 

предм. 

Українська мова та література Математика Історія України 

Навчаль

-ний рік 2015/

2016 

2016/

2017 

2017/

2018 

2018/

2019 

2019/

2020 
2015/

2016 

2016/

2017 

2017/

2018 

2018/

2019 

2019/

2020 
2015/

2016 

2016/

2017 

2017/

2018 

201

8/20

19 

2019/

2020 

160-

200 

балів 

29% 24% 21% 17% 23% 17% 17% 20% 16% 40% 17% 16% 17% 12% 12% 

120-

160 

балів 

48% 52% 42% 37% 42% 46% 41% 37% 32% 20% 49% 44% 53% 44% 46% 

≤120 

балів 

23% 24% 37% 46% 35% 37% 42% 43% 52% 40% 33% 40% 30% 44% 42% 
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Результати олімпіад з навчальних предметів та конкурсу-захисту робіт МАН 

Аналіз результативності олімпіад (ІІІ етап) з базових предметів за останні три роки 

показав покращення результатів, хоча  62 призових місця у 2020 році є набагато 

меншим від 75 у 2017.  

Кількість призових місць за результатами участі в олімпіадах 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

ІІІ етап 75 57 59 62 

ІVетап 4 3 2 Не проводився 

Цьогорічних призерів ІІІ обласного етапу підготували десять закладів: технічний 

ліцей, ліцей №1, НВО-ліцей 

НІТ, гімназія №11,39, колегіум 

№16, НВК№26,СЗШ№30,44, 

НВК Ор-Авнер. 

Лідерами, як і попередні роки, є 

технічний ліцей, колегіум №16, 

гімназія №11, НВО-ліцей НІТ, 

СЗШ№44. 

У 2019-2020 навчальному році достатньо результативною була робота 

педагогів міста з підготовки до участі учнів у конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт Малої академії наук України. Хоч кількість призерів І 

(міського) етапу конкурсу знизилася на 12, але так само на 12 покращилася 

результативність участі у ІІ (обласному) етапі: 
Кількість призових місць за результатами участі учнів міста в конкурсі-захисті 

робіт МАН 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

І етап (місто) 108 152 166 154 

ІІ етап (область) 29 26 27 39 

ІІІетап (Україна) 4 4 3 4 

 

Команду Дніпропетровщини на ІІІ (всеукраїнському) етапі представляли 8 

юних науковців нашого міста: 6 учнів технічного ліцею імені Анатолія Лигуна, 1 

учень з колегіуму №16, 1 учениця гімназії №39. Попри новий формат захисту, учні 

Кам’янського вибороли 4 призових місця (одне друге та три третіх): Гайт Віталій 

(колегіум №16)  - II місце у секції «Всесвітня історія», Писаревський Захар 

(технічний ліцей) – III місце  у секції «Астрономія та астрофізика», Гільмутдінов 

Ільдар, випускник технічного ліцею - III місце у секції «Електроніка та 

приладобудування»,Захарова Діана, випускниця технічного ліцею 2020 - III місце 

у секції «Науково-технічна творчість та винахідництво». 
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Перехід на нові форми роботи 

У 2020 році освітяни через пандемію 

на коронавірус змушені були в 

прискореному темпі освоювати дистанційні 

технології. Багатьом учителям довелося 

терміново опановувати цифрову грамотність 

для організації освітнього процесу за новою 

формою. На кінець 2020 року більшість 

шкіл проаналізували отриманий у березні-

травні досвід роботи з цього напряму, розробили шляхи вдосконалення та обрали 

для користування зручні освітні платформи та інтернет-сервіси.  

Робота із запровадження дистанційних технологій стала поштовхом до 

диджиталізації освіти. Набуті навички і отримані знання з цифрових технологій 

дали можливість застосувати електронні ресурси не лише у викладанні під час 

карантинних обмежень, а переглянути форми роботи в управлінській діяльності. 

Це і електронний документообіг, онлайн-наради та педради, віртуальні 

учительські тощо. Це дозволило оперативно вирішувати нагальні питання, 

економити час, своєчасно отримувати методичну допомогу. Так, на сьогодні 

електронні учительські працюють у 40 закладах, для цього використані такі 

платформи, як: Google Classroom, GSuit for education, Google Workspace, Viber.  

Педради, наради, конференції у ZOOM-кімнаті стали звичною практикою для всіх 

шкіл міста. Створили шкільні групи на інтернет-сторінках у Facebook, Instagram, 

Viber - 37 закладів.  

Важливим досвідом для освітян було оволодіння технологіями змішаного 

навчання. Від керівників закладів загальної середньої освіти з посиленням 

карантину у першому семестрі 2020-2021 н.р. вимагалося проявити мобільність та 

гнучкість у прийнятті управлінських рішень - скласти такий режим роботи 

закладу, при якому знизити ризик зараження учасників освітнього процесу і 

одночасно забезпечити безперервність навчання. Вдалим досвідом у створенні 

системи роботи за технологією змішаного навчання поділилися з освітянами 

педагоги колегіуму №16. Кожен заклад мав можливість як наслідувати педагогічні 

знахідки колег  колегіуму, так  розробити власний підхід до запровадження 

змішаного навчання.  

Більшість шкіл продовжили працювати на дистанційних платформах навіть 

під час повернення дітей до повноцінного освітнього процесу. Але суттєвим 

недоліком роботи у віддаленому режимі є перевантаження дітей, 

невідрегульованість співвідношення синхронного і асинхронного режиму занять. 

Наявні випадки відсутності перевірки вчителем надісланих учнівських робіт, що в 

свою чергу потребує посилення контролю з боку адміністрації. 

 

Впровадження  STEM-технологій в освітній процес 
 

     Сучасний світ вимагає від освіти нових підходів до підготовки майбутніх 

працівників. STEM-освіта дозволяє підготувати спеціалістів, які можуть 

працювати, поєднуючи різноманітні професії, тобто одночасно бути хорошим 



10 
 

інженером і науковцем. Тому природничо-математична освіта (STEM-освіта) є 

одним із пріоритетів модернізації сучасної системи освіти.  

     У 2020 році вдалий досвід роботи із запровадження STEM-освіти набули 

педагоги  

технічного ліцею ім. Анатолія Лигуна, які підготували команду учнів 8 класу до 

участі у Всеукраїнському етапі Міжнародної олімпіади креативності і вибороли 

перше місце.  

В рамках екологічного проєкту з компостування відходів шкільних їдалень 

«КОМПОЛА», який  впроваджується в академічному ліцеї №15, було розроблено 

власну рецептуру компостування органічних відходів. Для більш детального 

спостереження за процесом дозрівання компосту сконструйований  портативний 

компостер та прилад-контролер для автоматичного вимірювання вологості та 

температури. Колектив винахідників ліцею №15 навіть вирішив запатентувати свої 

технологічні розробки. 

У  НВО-ліцеї НІТ впроваджується Програма «Розвиток дослідницької 

культури педагогів та ліцеїстів засобами STEM-освіти». Наскрізне STEM-

навчання застосовується при викладанні природничо-математичних дисциплін.  

Факультативні заняття з робототехніки, де використовується конструктор Lego 

Mindstorms Education, формують  навички конструювання та програмування 

простих механізмів та роботів.  

В гімназії №12 успішно використовують цифрову природничо-наукову 

лабораторію на уроках природознавства та фізики як інструменту для 

довгострокових експериментів та дослідів.  

Гуртківці ЦПРтаДТ в рамках реалізації проєкту з робототехніки створили  

діючі моделі: світлофор, дальномір, LED – куб, метеостанцію,  кілька різновидів 

машинки «LineTracker»,  «Трубохід», «Шаробот». Результатом роботи стала  

перемога в обласних змаганнях «Роботрафік - 2020»! 

 Співпраця педагогів будинку творчості дітей та юнацтва  з колективами 

дошкільного закладу №39, шкіл № 3, 4, 5, 18, 22, технічним ліцеєм ім. А.Лигуна, 

професійним ліцеєм, кафедрою програмного забезпечення технічного 

університету дала змогу взяти участь у програмі «STEM-освіта в дії». Спільний з 

ліцеєм проєкт «Інноваційна ідея веде у майбутнє», який передбачав науково-

дослідницьку роботу,  здобув  перемогу  в обласному етапі конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН у номінації «технічні науки», обласному 

конкурсі «Мирний космос» в номінації «ракетно-космічна техніка». 

 Результативною була робота Станції юних техніків. Гуртківцям 

Робототехніки вдалося створити робота LOGO, бездротовий   зарядний  пристрій, 

пристрій для збагачення водойм киснем, безкнопкову систему дистанційного 

управління, автоматизований програмований пристрій «Шкільний дзвоник». 

Цього року також продовжилася командна робота закладів дошкільної освіти 

в проекті The LEGO Foundation. На Фестивалі Гри, навчання і натхнення Play Fest 

2020 колективи №12 «Сонечко», №22 «Казкова країна», №24 «Казка», №38 

«Пізнайко»,  №45 «Краплинка», НВК №25 «Волошка» заявили про себе як 

справжні, вмотивовані, відкриті до нових ідей дослідники. Колектив СДНЗ №12 

«Сонечко» став переможцем у номінації «Найзмістовніша концепція 

впровадження підходу навчання через гру». 
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     Програму з формування культури інженерного мислення в дошкільників 

«STREAM-освіта, або Стежинки у Всесвіт» впроваджують у ДНЗ №35 

«Попелюшка» та №7 «Пролісок».  Вона цікава наступністю STREAM та STEАM 

освіти в контексті реалізації засад НУШ і полягає у формуванні базових 

компетентностей на принципах міжпредметної 

інтеграції (бачу, чую, відчуваю) із залученням 

всіх аналізаторів з використанням сучасних 

тренажерів (су-джок).  

За ініціативи департаменту з гуманітарних 

питань протягом жовтня місяця на базі 

позашкільних закладів БТДтаЮ (Лук’янова О.) 

та  БДТ (Прозоров О.) був представлений 

українсько-німецький партнерський проєкт «Miniphanomenta: 52 експерименти для 

уроків і перерв», спрямований на популяризацію науки і техніки, розвиток 

дослідницьких навичок здобувачів освіти та їх ранню професійну орієнтацію.  

17.11.2020 р. по 19.11.2020 р. департаментом з гуманітарних питань на базі 

Центру позашкільної роботи та дитячої творчості було проведено міський 

фестиваль з робототехніки «Robo4You-2020» (онлайн) для учнів та вихованців 

закладів освіти міста. В програмі фестивалю було передбачено: конкурс малюнків 

«Робот моєї мрії», конкурс моделей «Маска-antivirus», конкурс «RoboKamyanske» 

та онлайн-квест «Serch puzzle». 

 

Одним із напрямів  STEM-освіти є створенням STEM-лабораторій, які 

покликані зацікавити молодь  вивченням технічних дисциплін.  

За рахунок субвенції з державного бюджету на 

реалізацію програми «Спроможна школа для кращих 

результатів» та місцевого бюджету було виділено 4157,3 

тис. грн. для облаштування STEM-лабораторій у закладах 

загальної середньої освіти міста: технічному ліцеї імені 

Анатолія Лигуна, НВО-ліцеї НІТ, НВК-академічному  

ліцеї №15, зокрема,  1271,9 тис. грн. – з місцевого 

бюджету. 

STEM-лабораторії оснащені найсучаснішим 

інформаційним та фізичним обладнанням, що дає змогу 

не тільки здобути знання на основі практики та глибокого 

розуміння процесів явищ природи і фізичних 

закономірностей, але також є  сучасним засобом загального особистісного 

розвитку здобувачів освіти, їх інтелектуальних і 

навчальних здібностей, самостійності та 

критичності мислення, формування вміння 

побачити цікаву проблему, розробити план її 

дослідження, оцінити отримані результати з 

позицій наявного знання і примножити його, 

отримавши нову інформацію і здатність по-

новому поглянути на традиційні навчальні 

заняття.  

 

 

Крім  того, 
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Крім того, в 2020 році обласним департаментом освіти і науки придбано 

обладнання  ще для 5 STEM-лабораторій закладів загальної середньої освіти міста, 

що мають фактичну чисельність учнів 600 і більше. Так, предметні кабінети 

отримали: 

- технічний ліцей, НВО-ліцей НІТ, СЗШ№30 - кабінет фізики; 

- ліцей №1 - кабінет хімії; 

- СЗШ№44 - кабінет біології.  

 

Науково-методичний супровід освітнього процесу  та  професійного 

зростання педагогів 
Розвиток освіти, технологій, зміна пріоритетів, генерація нового покоління 

вимагають і від учителя  постійного розвитку, самовдосконалення та всебічної 

освіченості. Спрямувати цей процес, розкрити потенціал кожного педагога та 

підтримати його ініціативу у постійному пошуку нових шляхів вдосконалення 

фахової майстерності - одне з пріоритетних завдань відділу освіти департаменту з 

гуманітарних питань. У 2020 році організація науково-методичної роботи із 

педагогічними кадрами була спрямована на  застосовувати сучасних підходів, 

форм і методів, що давали б творчий поштовх освітянам, надихали б їх на пошук 

нового, прагнення до самоосвіти та самовдосконалення. 
Для  керівників і педагогів закладів дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної  освіти  було  організовано діяльність міських методичних об’єднань, 

методичних студій, фокус-груп, творчих лабораторій, шкіл інноваційного 

педагогічного досвіду. Серед форм організації роботи з педагогами надавали 

перевагу інтерактивним: воркшопи, тренінги, вебінари, онлайн-конфренції, 

методичні брифінги, коучинг – студії «Консультування через навчання», круглі 

столи, педагогічні івенти тощо. Мета кожного заходу – це методичне збагачення, 

спільний творчий пошук, обмін досвідом у форматі «Педагог – педагогу». 

Індикатором результативності такої взаємодії, системної роботи із організації 

супроводу підвищення фахової майстерності педагогів є їх участь у різноманітних 

конкурсах, проєктах, презентаціях.  Цього року маємо ряд вагомих досягнень 

освітян міста: 

 - I місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2020» - 

Наталія Мельник, вчитель початкових класів  гімназії №39 ; 

- перемога у номінації «Вибір українців» національної премії  Global Teacher Prize 

Ukraine 2020 - Андрій Олійник, учитель початкових класів СЗШ№35; 

- перемога у номінації «Успішна жінка м. Кам’янського - працівник освіти і 

науки» міського проєкту «Успішна жінка – успішна громад» - Наталія Мельник, 

вчитель початкових класів  гімназії №39 ; 

- І місце у Всеукраїнському фестивалі-грі за ініціативою команди «The LEGO 

Foundation», в номінації «Найзмістовніша концепція» отримав СДНЗ №12 

«Сонечко» (директор Кравченко Н.Г.); 
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- ІІ місце у професійному конкурсі для вихователів-методистів закладів 

дошкільної освіти «Інновації в роботі вихователя-методиста» - Наталія Маленкова, 

вихователь-методист СДНЗ №13 «Росинка»;  

- ІІ місце Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного 

виховання у номінації «кращі спеціальні школи-інтернати»  стала спеціальна 

школа «Гармонія»;  

- ІІ місце в зональному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2021» 

в номінації «Математика» - Шевченко Ірина Анатоліївна, вчитель математики 

НВК № 24; 

- ІІІ місце у другому (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу «Шкільна 

бібліотека – 2020» - Наталія Лупало, завідувачка бібліотекою школи №38; 

Крім того, Державною стипендією для видатних діячів освіти і науки за 

вагомий особистий внесок у розвиток національної  освіти, багаторічне сумлінне 

виконання професійних обов’язків, високий професіоналізм відповідно до указу 

Президента України від 18 грудня 2020 року  була нагороджена Людмила Іванівна 

Сбоєва, директор НВО-ліцею НІТ, Заслужений учитель України, Почесний 

громадянин міста Кам'янського. 

        Щорічною обласною педагогічною премією 2020 була відзначена Юрченко 

Тетяна Анатоліївна, вихователь-методист КЗ «НВК №25 «Волошка».  

Завершила річні здобутки освітян Кам’янського у 2020 році директор гімназії 

№11, лауреат міської педагогічної премії, Рева  Наталія Василівна, яка здобула 

перемогу в регіональному та обласному етапах всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року 2021» в номінації «Керівник закладу загальної середньої освіти».  

      Висока працездатність і бажання робити все якнайкраще загартовують і 

виховують справжніх лідерів, за якими майбутнє освіти. З 54 педагогів закладів 

позашкільної освіти міста 29 визнано переможцями у фахових конкурсах з різних 

напрямів позашкільної освіти. Директор КЗ «Станція юних техніків» Пузенко 

Юлія Володимирівна стала лауреатом міської педагогічної премії та була 

відзначенна  Почесною Грамотою Міністерства  освіти  і науки України за плідну 

педагогічну діяльність, впровадження управлінських інновацій.  

     В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу педагогів-позашкільників 

«Джерело творчості» керівник вокального гуртка Будинку дитячої творчості 

Олена Козак здобула перемогу в номінації «художньо-естетичний напрям» та 

взяла участь у Всеукраїнському етапі. 

Кострюкова Юлія Олександрівна, вчитель хімії та біології технічного ліцею 

імені Анатолія Лигуна, яка підготувала випускника, що отримав найбільшу 

кількість  балів (200) за підсумками ЗНО,стала лауреатом міської педагогічної 

премії.  

На Одинадцятій міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2020» (4 -  6 

серпня 2020 року в м. Києві) 27 освітніх закладів міста представляли свої 

інноваційні досягнення  за різними тематичними напрямами. За підсумками 

роботи міжнародної виставки 10 освітніх установ міста були відзначені золотими 

та срібними медалями: департамент з гуманітарних питань міської ради, НВК № 
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37 ім. М. Самойловича, ЗЗСО № 22, ЗЗСО № 9 – золотими медалями;  технічний 

ліцей ім. А. Лигуна, НВК – академічний ліцей № 15, колегіум № 16, НВК № 24, 

ЗЗСО № 40, ДНЗ – ЦРД № 27 «Орлятко» – срібними медалями виставки.  

 

 
Зміна підходів у забезпеченні методичної підтримки педагогів. Створення 

ЦРПП 

 

З метою реалізації частини третьої статті 52 Закону України «Про повну 

загальну середню освіту» та виконання завдань, визначених пунктом 5 розділу X 

«Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про повну загальну 

середню освіту» (далі - Закон), щодо створення центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників (далі - Центрів), на виконання постанови від 29.07.2020 

№ 672 «Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників», якою 

затверджено Положення про центр професійного розвитку педагогічних 

працівників (далі - Положення) та внесено зміни до окремих актів Уряду, 

департамент з гуманітарних питань протягом серпня - грудня здійснив роботу зі 

створення Центру та добору персоналу.  28.10.2020 було прийнято рішення міської 

ради №2071-47/VІІ «Про створення Комунальної установи «Центр професійного 

розвитку педагогічних працівників» Кам’янської міської ради», яким затверджено 

Положення  Центру. Департаментом було розроблено і затверджено рішенням 

міської ради №2072-47/VІІ Положення про проведення конкурсу на посаду 

директора та педагогічних працівників ЦПРПП. Конкурс відбувся 14 грудня 2020 

року в три етапи: І - виконання тестового завдання на перевірку знання 

законодавства України у галузі освіти, ІІ - перевірка професійних компетентностей 

кандидатів шляхом вирішення ситуаційного завдання, ІІІ -  перевірка рівня 

цифрової грамотності. Після кожного етапу комісія підбивала кількість набраних 

конкурсантом балів та приймала рішення щодо допуску його до наступного етапу. 

Учасники конкурсу показали високий рівень знання законодавства, вміння 

вирішувати складні ситуації в педагогічному середовищі та використовувати 

інформаційні технології для вирішення професійних завдань. Переможцями 

конкурсу стали: Бабенко Рита Миколаївна, Фіалко Віра Володимирівна, Згама 

Тамара Петрівна, Чобанян Світлана Олександрівна,Тарасенко Світлана Іванівна. 

Директором Центру за результатом конкурсу була призначена Білоус Світлана 

Валеріївна. 

Оскільки основними завданнями Центру є сприяння професійному розвитку 

педагогічних працівників, забезпечення їхньої психологічної підтримки та 

консультування із широкого кола питань, пов’язаних з освітнім процесом, відділ 

освіти департаменту з гуманітарних питань налагодив з Центром плідну 

співпрацю. За запитами відділу освіти консультанти Центру готують матеріали з 

висвітлення найактуальніших питань, проводять онлайн-обговорення, залучаючи 

керівників до обміну досвідом роботи. Такі зустрічі на платформі ZOOM 

дозволяють  отримати дієві рекомендації щодо покращення роботи закладу. 
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Забезпечення учнів та вихованців закладів освіти всіма видами 

харчування 
Однією з найважливіших складових здоров’я є раціональне харчування, яке 

забезпечує підтримку здоров’я, працездатності, творчого потенціалу людини. 

Збалансованість раціону, тобто співвідношення білків, жирів, вуглеводів, 

вітамінів, мікро - та макроелементів є основними умовами для підвищення опору 

дитячого організму до захворювань, нормального росту та психоемоційного 

розвитку дітей. Завдання закладів освіти - забезпечити дітей здоровим, безпечним і 

смачним харчуванням. 

У 2020-2021 н.р. у закладах загальної середньої освіти міста всіма видами 

харчування охоплено 22 965 учнів, що становить 90,91 % від загальної кількості 

учнів у школах міста. Гарячим харчуванням охоплено - 18568 учнів -75,46% (у 

2019-2020 н.р. 18275 учнів -74%); зменшилась кількість учнів у школах, які 

отримують дієтичне харчування з  517 учнів минулого року до 421 (на 18,4%).  

Рішеннями  виконавчого комітету Кам’янської міської ради від 19.08.2020 

року №380 «Про забезпечення у 2020-2021 н.р. окремих категорій учнів закладів 

загальної середньої освіти міста безкоштовним харчуванням, від 27.01.2021 №12 

«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 19.08.2020 

№380» 4285 учнів пільгових категорій у 2020-2021 н.р. забезпечено безкоштовним 

харчуванням, що на 549 учнів більше порівняно з попереднім навчальним роком. 

У закладах дошкільної освіти безкоштовне харчування отримують 724 дитини, що 

на 200 дітей менше ніж минулого року. 

Категорії Навчальні роки Примітки 

2019-2020 2020-2021 

Пільгові категорії    

Діти-сироти 89 119 +30 

Під опікою 302 282 -20 

Учні з особливими освітніми 

потребами 

115 186 +71 

Учні 1-4 класів з 

малозабезпечених родин 

109 -  

Учні 5-11 класів 109 224 +115 

Діти загиблих учасників АТО - 12  

Діти вимушених переселенців 299 316 +17 

Всього 615 1139 +524 

Окремі категорії    

Діти учасників АТО, ООС 651 748 +97 

Діти багатодітних родин 1929 2195 +266 

Діти з інвалідністю 155 203 +48 

Всього 3121 3146 +25 

«Гармонія» 302 277 -25 

Всього пільгові та окремі 

«Гармонія» 

4038 4562 +524 
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Кількість дітей пільгових категорій у ЗДО  

Категорії Навчальні роки Примітки 

2019-2020 2020-2021 

Діти сироти 4 4 - 

Діти позбавлені 

батьківського 

піклування 

29 32 +3 

Діти з 

інвалідністю 

77 80 +3 

Діти 

малозабезпечених 

родин 

205 166 -39 

Діти санаторних 

груп (в групах 184 

дитини, пільга по 

харчуванню 58) 

232 58 -174 

Діти батьків 

переселенців 

107 91 -16 

Діти батьків 

учасників АТО, 

ООС 

279 290 +11 

Багатодітні 

родини 100 % 

звільнені  

- 61  

Всього 100% 

звільнені від 

плати 

933 782 -151 

На 50% 584 532 -52 

 

Наразі з вересня 2020 року в Україні стартувала реформа шкільного 

харчування, яка передбачає нові підходи до організації здорового харчування, 

формування нового погляду на культуру харчування та виховання правильних 

харчових звичок. Відповідно до цієї програми 28 закладів освіти міста отримали 

нове сучасне обладнання для шкільних їдалень, що дасть можливість 

урізноманітнити меню, насичити  його овочевими стравами, свіжими фруктами.  

Новий Санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, 

затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України  №2205 від 

25.09.2020 року, який набув чинності з 01.01.2021 року,  вносить значні зміни 

щодо асортименту продуктів, які постачаються в освітні заклади та асортименту 

саме готових страв, зміни їх смакових якостей. Значна увага приділяється 

організації харчування дітей з особливими дієтичними потребами, включаючи 

харчову алергію та непереносимість окремих харчових продуктів або речовин. 

За кошти міського бюджету, підтримки депутатів міської ради, 

благодійний внесків батьків осучаснюються інтер’єри обідніх залів, укріплюється 

матеріально - технічна база харчоблоків. 
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Освітні заклади готові надати дітям здорове сучасне харчування з 

новітніми підходами до смакових якостей страв. Та тільки у співпраці батьків і 

освітніх закладів можна перезавантажити стереотипи харчових звичок на користь 

здорового харчування і збереження міцного здоров’я дітей. 

  

Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти 
З метою зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти за рахунок 

коштів міського бюджету в 2020 році: 

- встановлено автоматичну пожежну сигналізацію в 4 закладах загальної 

середньої та 2 закладах дошкільної освіти; влаштовано системи оповіщення людей 

про пожежу в 5 закладах загальної середньої та 4 закладах дошкільної освіти;  

- придбано обладнання для їдальні СЗШ №9 (240,0 тис.грн); 

-  встановлено склоблоки та металопластикові вікна в 22 закладах освіти 

(3 304,9 тис.грн);  

- проведено поточні ремонти в 29 закладах освіти (5 928,9 тис.грн), в т.ч.: 

харчоблоків, їдалень в КЗ «ДНЗ №14 «Берізка», КЗ «ДНЗ №19 «Калинка», КЗ 

«ДНЗ №20 «Світанок», КЗ «ДНЗ №37 «Веселка», КЗ «ДНЗ-ЦРД №44 «Лелека», КЗ 

«СЗШ №7», КЗ «СЗШ №29»; системи опалення та приміщень в КЗ «СШ 

«Гармонія»; спортивних залів в КЗ «СЗШ №4», КЗ «НВК №24», КЗ «СЗШ №30»; 

вхідної групи до їдальні КЗ «СЗШ №9»; тіньових навісів КЗ «ДНЗ №8 «Теремок», 

КЗ «СДНЗ №13 «Росинка», КЗ «ДНЗ №34 «Незабудка»; фасаду будівель КЗ «ДНЗ 

№29 «Світлячок», КЗ «ЗДО №49 «Журавлик», КЗ «МРЦ»; маршових сходів в КЗ 

«НВК №37» та вхідної групи в КЗ «СЮТ», покрівель будівлі КЗ «БТДтаЮ», 

теплиці КЗ «НВО-ліцей НІТ»; систем каналізації та опалення в КЗ «ДНЗ №34 

«Незабудка»; пральні в КЗ «ДНЗ №3 «Планета дитинства»; паркану в КЗ «СЗШ 

№31»; приміщень в КЗ «ЦТК «Горицвіт»; заасфальтовано доріжок в КЗ «НВО-

ліцей НІТ» тощо;  

- проведено капітальні ремонти в 24 закладах освіти (26 699,2 тис.грн), в 

т.ч.: аварійних будівель КЗ «ДНЗ №39 «Ромашка», КЗ «ДНЗ №40 «Вогник», КЗ 

«СЗШ №5 ім. Г.Романової», КЗ «СЗШ №10»; покрівель будівель КЗ «СДНЗ №21 

«Струмочок», КЗ «ЗДОКТ №32 «Дельфін», КЗ «НВО-ліцей НІТ», КЗ «Гімназія 

№12», КЗ «Ліцей №13», КЗ «СЗШ №25», КЗ «Гімназія №32»; фасаду будівель КЗ 

«СЗШ №31», КЗ «СЗШ №34»; їдальні в КЗ «СЗШ №9»; 8 ресурсних кімнат у 

закладах загальної середньої освіти; приміщень південного блоку будівлі 

інклюзивно-ресурсного центру «Світ дитинства»; підпірних стін та системи 

каналізації в КЗ «Ліцей №1». 

Крім того, в 2020 році за рахунок субвенцій з державного бюджету:  

- проведено поточні ремонти туалетних приміщень та їх облаштування 

санітарно-гігієнічним обладнанням в 12 закладах загальної середньої освіти 

(1 605,0 тис.грн), 
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- придбано обладнання для оснащення 15 ресурсних кімнат в закладах 

загальної середньої освіти (1 634,8 тис.грн),  

- за рахунок субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» та співфінансування з 

міського бюджету придбано: засоби навчання, обладнання, сучасні меблі, 

комп’ютерне обладнання для початкових класів; обладнання, інвентар для 

фізкультурно-спортивних приміщень, засоби навчання для інноваційного 

навчально-тренінгового класу Гімназії №39; засоби захисту учасників освітнього 

процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину (9 432,3 тис.грн),  

- придбано обладнання для харчоблоків 29 закладів загальної середньої 

освіти (1 825,0 тис.грн зі співфінансуванням з міського бюджету).  

Термомодернізація закладів освіти 

В 2017 році в рамках реалізації програми «Енергозбереження» Північної  

екологічної фінансової корпорації (НЕФКО),  ЕСКО «Енергоінжиніринг» (м. 

Дніпро) було здійснено ряд заходів з термомодернізації будівель дошкільного 

навчального закладу  комбінованого типу «Соняшник» та фізкультурно-

оздоровчого відділення комунального закладу  «Навчально-виховного об’єднання 

«Ліцей нових інформаційних технологій – загальноосвітній навчальний заклад I-II 

ступенів-дошкільний навчальний заклад»» Кам᾽янської міської ради.  

Основні виконані заходи - встановлення локальних припливно-витяжних  

систем вентиляції, встановлення 

індивідуального теплового пункту, заміна 

старих дерев’яних віконних блоків на 

енергозберігаючі металопластикові, 

заміна зовнішніх дверних блоків, 

утеплення та фарбування стін  фасаду. 

У 2021 році, після закінчення 

опалювального сезону, будуть проведені в 

повному обсязі роботи з облаштування індивідуального теплового пункту. 

У 2020 році за підтримки міської влади, розпочалась реалізація проєкту у 

рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України щодо 

реконструкції будівлі колегіуму №16 та гімназії №11. 

Проєктом реконструкції колегіуму №16 передбачено добудова 

двоповерхового блоку, у якому  будуть розташовані харчоблок та актова зала: 

проведення зовнішніх робіт по заміні та укріпленню покрівлі; ремонт та утеплення 

фасаду будівлі, заміна вікон та вхідних дверей; ремонт внутрішніх приміщень, 

заміна освітлення, водопровідно-каналізаційної  та  електричної мережі; ремонт 

системи опалення. Також проектом передбачається  облаштування пожежної 

сигналізації, охоронної системи, відеоспостереження  та благоустрій території з 

облаштуванням спортивних та ігрових майданчиків. Наразі розпочалися роботи по 

утепленню фасаду будівлі та заміні вікон. 

Проєктом реконструкції будівлі гімназії №11 передбачено виконання 

наступних видів робіт: прибудова двоповерхових частин будівлі для розташування 

двох навчальних класів та приміщень дошкільного відділення; прибудова сходової 

клітини; прибудова двох вхідних тамбурів на основних входах в будівлю;         

зовнішнє утеплення фасадів будівлі з влаштуванням системи скріпленої 
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теплоізоляції; заміна дерев᾽яних вікон на металопластикові з енергозберігаючими 

властивостями; утеплення зовнішніх стінових конструкцій, що контактують з 

ґрунтом; 7.Заміна зовнішніх дверних блоків на основних і другорядних входах  

будівлі з захисною сіткою на дверях, які мають скляну частину; 

        8.Реконструкція покрівлі будівлі з додатковим утепленням та організацією 

водостоку; 

        9. Благоустрій території. 

        На даний час виконані роботи по утепленню та ремонту покрівлі, 

прибудовідвоповерхової частини будівлі для розташування двох навчальних 

класів, заміні вікон, утепленню 1-го блоку будівлі. 

 

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 2020 рік департаментом з гуманітарних питань опрацьовано 380 

звернень. З них: 

- до міського голови –42 (в т.ч. 19 депутатських звернення); 

- до заступників міського голови –43 (в т.ч. 2 депутатських звернення); 

- до секретаря міської ради - 2 

- на урядову гарячу лінію – 165; 

- на гарячу лінію голови ОДА – 61; 

- до департаменту з гуманітарних питань надійшло 62 звернення: 

НВК №3 (директор Нагай Л.В.) – 2; СЗШ №5 (директор Романко Т.В.) – 4; гімназія 

№8 (директор Занєгін В.О.) – 3;  ліцей №13 (директор Єфремова Л.С.) – 1; НВК-

Академічний ліцей №15 (директор Ніколаєнко Л.П.) – 3; СЗШ №21 (директор 

Головаха Л.М.) – 2; СЗШ №23 (директор Школяр Л.А.) – 2; гімназія №27 

(директор Маслєніков Р.В.) – 1; СЗШ №28 (директор Сафонова І.В.) – 1; СЗШ №30 

(директор Кардашова І.В.) – 1; СЗШ №31 (директор Третьяк І.І.) – 2; НВК №37 

(директор Гончар Н.М.) – 1; гімназія №39 (директор Занєгіна С.Л.) – 1;   СДНЗ 

№21 (директор Коваленко В.М.) – 1; ДНЗ №23 (директор Рутковська Т.В.) – 1; 

ДНЗ-ЦРД №31 (директор Дарадан Т.М.) – 3; ДНЗ №34 (директор Григорович О.С.) 

– 2; ЗДО №43 (директор Ковтун О.О.) – 15;  ДНЗ №45 (директор Гончар В.П.) – 1;  

ІРЦ «Надія» (директор Бурчак С.Г.) – 1. 

Найпоширеніші питання, що піднімалися у зверненнях, це: проведення 

ремонтних робіт у підпорядкованих закладах; матеріально-технічне забезпечення 

підпорядкованих закладів; управління закладом та педагогічна етика; примус до 

сплати благодійних внесків; якість освітнього процесу, у тому числі із 
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застосуванням дистанційних технологій; зарахування дитини до закладу та 

переведення на індивідуальну форму навчання; якість харчування. 

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     2021 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 2021 рік визначені такі пріоритетні напрямки 

діяльності: 

 оптимізація мережі груп та класів закладів освіти; оптимізація мережі 

закладів освіти; 

 забезпечення розвитку різних форм дошкільної освіти; 

 отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем 

дошкільної освіти; 

 проведення за сприятливої епідемічної ситуації оцінювання якості 

освітнього процесу в ЗДО за міжнародною методикою ECERS-3 (наказ 

Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2021 року № 33); 

 поступове приведення типів закладів освіти у відповідність до чинного 

законодавства; 

 розвиток інклюзивних груп та класів для дітей з ООП; 

 створення безпечного та комфортного освітнього простору; 

 модернізація природничо-технічних кабінетів та забезпечення шкіл 

електронно-освітніми ресурсами, комп’ютерами та мультимедійним обладнанням, 

а також  обладнанням для STEAM-лабораторій; 

 створення моделі якісної школи та запровадження внутрішнього та 

зовнішнього моніторингу якості освіти; 

 удосконалення педагогічної та управлінської діяльності; 

 забезпечення прозорості діяльності закладів освіти, модернізація web-сайтів 

освітніх установ; 

 задоволення потреб громадян міста в здобутті дошкільної освіти; 

забезпечення відповідності рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента 

дошкільної освіти; 

 підтримка та розвиток ініціатив з впровадження інновацій в освітній процес. 
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ІІ. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ НА 2021 РІК 

2.1.  Тематика засідань колегії з питань освіти 

департаменту з гуманітарних питань міської ради 

 

Місяць Питання Відповідальний 
Приміт

ка 

Лютий 

Про виконання Угоди між департаментом з 

гуманітарних питань міської ради та 

міським комітетом Профспілки працівників 

освіти і науки України 

 

Про уточнення мережі ліцеїв у                      

м. Кам’янському 

Небосенко І.П. 

Лапшина Г.В. 

 

 

 

Живага О.А. 

 

Квітень 

Про актуальні аспекти розвитку STEM-

освіти при вивченні природничо-

математичних дисциплін у закладах 

загальної середньої освіти міста 

Про випадки булінгу в закладах освіти та 

реагування  на нього адміністрації закладів  

(на виконання наказу МОН України від 

28.12.2019 №1646 «Деякі питання 

реагування на випадки булінгу (цькування) 

та застосування заходів виховного впливу в 

закладах освіти») 

 

Про визначення позаміських таборів 

оздоровлення та відпочинку дітей пільгових 

категорій 

Косультант 

ЦПРПП 

 

 

 

 

 

Житник Г.Ю. 

 

 

 

 

 

Бабенко Р.М. 

 

 

 

Червень 

Про розгляд та затвердження моделі якісної 

школи 

 

Про визначення кандидатів на 

нагородження міською та обласною 

педагогічними  преміями 

 

Про визначення форми проведення 

серпневої зустрічі педагогічних працівників 

Живага О.А. 

 

 

Живага О.А. 

 

 

 

Живага О.А. 

 

Жовтень 

Про проблеми та перспективи роботи 

центру професійного розвитку педагогічних 

працівників 

 

Про організацію роботи з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності в закладах освіти 

Директор 

ЦПРПП 

 

 

 

Спеціаліст з 
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2.2. Моніторинг організації та здійснення освітньої діяльності в  

підпорядкованих закладах  

(на виконання наказу МОН України  від 

01.02.2019 року № 114 «Про проведення 

навчання, підвищення кваліфікації та 

перевірки знань посадових осіб з питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності» 

охорони праці 

Грудень 

Про підсумки роботи колегії з питань освіти 

при департаменті з гуманітарних питань в 

2021 році  

Про розгляд і затвердження плану роботи  

колегії з питань освіти  при департаменті з 

гуманітарних питань  на 2022 рік. 

Про розгляд та затвердження плану роботи 

відділу освіти департаменту з гуманітарних 

питань міської ради на 2022 рік. 

Чобанян С.О. 

 

 

Онищенко Т.Я. 

 

 

Онищенко Т.Я. 

 

 

Місяць Питання Відповідальний Прим 

Січень 

1. Аналіз якості підготовки та подання пакету 

документів на отримання свідоцтв про повну та 

базову загальну середню освіту 

2. Моніторинг відкритості діяльності закладів 

загальної середньої освіти. 

3. Аналіз забезпечення дітей дошкільного віку 

місцями в ЗДО у 2020 році. 

4. Вивчення та узагальнення інформації щодо 

перспектив розвитку дошкільної освіти міста 

5.  Аналіз розміщення ЗДО в інформаційній 

системі управління освітою  https://isuo.org/ 

державного статистичного спостереження № 85-к 

(річна) "Звіт про діяльність закладу дошкільної 

освіти". 

6.  Моніторинг розміщення на веб-сайтах ЗДО 

матеріалів ліцензування освітньої діяльності за 

рівнем дошкільної освіти 

Житник Г.В. 

 

Саламацька  О.Ю.,  

 

Полушина Л.С. 

Попова Ю.П. 

 

Лютий 

1. Аналіз розроблених Стратегій розвитку закладу 

загальної середньої освіти. 

2. Аналіз виконання ЗДО умов співпраці з фондом 

The LEGO Foundation у проекті «Сприяння 

освіті». 

3. Аналіз створення умов для формування 

Живага О.А., 

Маркіна Т.М. 

 

Попова Ю.П. 

 

Сіліна Г.М., 

 

 

https://isuo.org/
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культури здорового харчування здобувачів освіти.  

4. Аналіз організації медичного обслуговування  в 

закладах освіти міста. 

5. Моніторинг якості роботи з електронною базою 

дітей та підлітків щодо обліку руху.  

6. Аналіз роботи атестаційних комісій І рівня та 

ходу проведення атестації педагогів 

Жук Г.О. 

Лисиця В.О. 

 

Житник Г.В. 

Члени 

атестаційної 

комісії 

Березень 

1. Моніторинг доступності ЗЗСО для дітей з 

особливими освітніми потребами. 

2. Аналіз створення умов для здобуття дітьми з 

ООП якісної освіти.  

3. Аналіз роботи закладів освіти щодо організації 

та проведення атестації педагогічних працівників 

5.Стан впровадження міжнародної програми 

соціально-фінансової освіти дітей дошкільного 

віку «Афлотот» (ЗДО №34 «Незабудка» та №38 

«Пізнайко») 

6. Аналіз кількості випускників ЗДО для 

формування об’єктивної мережі перших класів. 

7.  Моніторинг попереднього комплектування 

мережі 1-х та 10-х класів на 2021-2022 навчальний 

рік. 

Улибіна Н.Г. 

 

Попова Ю.П. 

 

Шматко Н.Л. 

 

 

Попова Ю.П. 

 

 

Житник Г.В. 

 

Саламацька О.Ю. 

 

 

Квітень 

1.Стан роботи закладу загальної середньої освіти 

щодо профілактики невідвідування учнями занять, 

контролю за рухом учнів, дотримання Порядку 

зарахування та відрахування учнів. 

2. Робота закладу загальної середньої освіти з 

питань діджиталізації освітнього процесу, 

безпечного використання інтернет-ресурсів та 

профілактики кібербулінгу. 

3. Аналіз дотримання Інструкції з діловодства у 

закладах загальної середньої освіти. 

Житник Г.В. 

 

 

 

Саламацька О.Ю. 

 

 

 

Завалько О.В. 

 

 

Травень 

1.  Стан готовності ЗЗСО до роботи в якості 

міських пунктів тестування під час проведення 

ЗНО-2021. 

2. Аналіз створення мотиваційного розвивального 

освітнього середовища. 

3. Аналіз раціонального використання навчальних 

приміщень і комплектування класів та груп.  

4.  Аналіз використання ІРЦ-методик: для 

визначення інтелектуального рівня розвитку 

дитини, методика WISC-IV або Шкала Векслера 

для дітей – IV видання та методика Leiter-3, 

шкала продуктивності Лейтера – на визначення 

Живага О.А . 

 

 

Живага О.А. 

Попова Ю.П. 

Улибіна Н.Г. 

Семенча Л.М. 

 

Попова Ю.П. 
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рівня інтелекту. 

Червень 

1.Стан організації літнього оздоровлення дітей в 

ЗДО та ЗЗСО. 

2.  Моніторинг впровадження системи НАССР у 

закладах дошкільної освіти. 

3.Аналіз створення в закладах освіти середовища, 

вільного від будь-яких форм насилля та булінгу. 

Бабенко М.М. 

Попова Ю.П. 

Сіліна Г.М. 

Жук Г.О. 

 

Житник Г.В. 

 

 

Серпень 

1.Аналіз результатів участі у ЗНО випускників 

міста. 

2. Стан безпечності та комфортності організації 

освітнього процесу. Готовність закладів освіти до 

нового навчального року. 

3. Аналіз роботи зі зверненнями громадян 

4. Аналіз звітування керівників перед громадою 

Живага О.А. 

 

Улибіна Н.Г. 

Семенча Л.М. 

 

Саламацька О.Ю. 

Саламацька О.Ю. 

 

Вересень 

1.Моніторинг забезпечення реалізації кадрової 

політики в закладах освіти міста. 

2.Аналіз освітніх програм та навчальних планів 

закладів загальної середньої освіти. 

3.  Аналіз комплектування дітьми закладів 

дошкільної, позашкільної та загальної середньої 

освіти на 2021-2022н.р 

4.Аналіз освітніх програм в ЗДО. 

Завалько О.В. 

 

Живага О.А. 

 

Саламацька О.Ю. 

Попова Ю.П. 

 

Попова Ю.П. 

 

Жовтень 

1.Моніторинг прозорості роботи закладів 

дошкільної та загальної середньої освіти. 

2.Аналіз розбудови системи внутрішнього 

моніторингу та використання його результатів для 

забезпечення якості освіти. Ефективність 

прийнятих управлінських рішень за підсумками 

моніторингу результатів навчання здобувачів 

освіти. 

3.Аналіз  стану організації харчування та 

дотримання вимог чинного законодавства щодо 

створення безпечних умов організації харчування 

учнів, виконання норм харчування. 

4.  Аналіз виконання заходів за результатами 

перевірки Державної служби якості освіти у 

Дніпропетровській області комунального закладу 

ЗДО №43 «Зоренька». 

5. Аналіз виконання закладами загальної 

середньої освіти заходів, спрямованих на 

протидію булінгу  

Саламацька О.Ю. 

Попова Ю.П. 

Живага О.А. 

 

 

 

Сіліна Г.М. 

Жук Г.О. 

 

Попова Ю.П. 

 

 

 

 

 

Житник Г.В. 

 

Листопад 

1.Моніторинг формування та забезпечення 

реалізації в закладах освіти політики академічної 

доброчесності. 

2. Аналіз впровадження в ЗДО  проекту «Садочок 

Живага О.А. 

 

 

Попова Ю.П. 
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2.3. Інструктивно-методичні наради для керівників закладів 

освіти 

2.3.1. Наради директорів закладів загальної середньої освіти 

– простір дружній до дитини» Всеукраїнського 

фонду «Крок за кроком» за підтримки 

представництва дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). 

3.Аналіз ефективності кадрової політики та 

забезпечення можливостей для професійного 

розвитку педагогічних працівників. 

5.  Аналіз виконання листа МОН України від 

14.08.2020р №1/9-436 «Про створення безпечного 

освітнього середовища в закладі освіти та 

попередження булінгу (цькування)». 

6. Вибірковий моніторинг щодо забезпечення 

закладами освіти обліку вихованців. 

 

 

Завалько О.В. 

 

 

Попова Ю.П. 

 

 

Житник Г.В. 

Грудень 

1.Надання освітніх, психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових послуг в ЗДО. 

2. Аналіз дотримання вимог законодавства щодо 

пожежної  безпеки в закладах освіти. 

3. Огляд логопедичних пунктів в закладах освіти 

4. Моніторинг роботи закладів ЗСО щодо 

підвищення рівня громадської активності учнів.  

Попова Ю. П. 

Улибіна Н.Г., 

Семенча Л.М. 

Попова Ю. П. 

Бабенко М.М. 

 

Місяць Питання Готує Примітка 

Січень 

Про нарахування заробітної плати за 

рахунок коштів державної освітньої 

субвенції  та  міського бюджету в закладах 

освіти. 

Лапшина Г.Ю. 

Чуднівець Н.А. 

 

Про відновлення навчального процесу 

після локдауну. 
Онищенко Т.Я. 

 

Про розподіл повноважень між міським 

головою і департаментом з гуманітарних 

питань міської ради. 

Онищенко Т.Я. 

 

Про організацію роботи з проведення 

пробного та основного ЗНО-2021. 
Онищенко Т.Я. 

 

Про впровадження нового санітарного 

регламенту. 
Завалько О.В. 

 

Березень 

Про стратегію розвитку закладу загальної 

середньої освіти як комплексний план 

діяльності закладу (адміністрації та 

педколективу), спрямований на підвищення 

якості освіти. 

Живага О.А. 

 

Про створення умов для формування Сіліна Г.М.  
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культури здорового харчування здобувачів 

освіти. 

Про організацію медичного обслуговування  

в закладах освіти міста в умовах пандемії 
Лисиця В.О. 

 

Про роботу закладів освіти щодо 

організації та проведення атестації 

педагогічних працівників 

Шматко Н.Л. 

 

Про деякі аспекти організації ЗНО-2021 

та пробного ЗНО-2021. 
Саламацька О. 

 

Травень 

Про умови організованого завершення 2020 

– 2021 навчального року та   проведення 

урочистих зборів із вручення документів 

про загальну середню освіту в закладах 

освіти міста. 

Живага О.А. 

 

Про створення в закладах освіти 

середовища, вільного від будь-яких форм 

насилля та булінгу. 

Житник Г.В. 

 

 

Про дотримання Інструкції з діловодства у 

закладах загальної середньої освіти. 

Завалько О.В. 

 

 

Про виконання організаційних заходів щодо 

підготовки до літнього оздоровлення в 2021 

році 

Бабенко М.М. 

 

Про забезпечення доступності ЗЗСО для 

дітей з особливими освітніми потребами. 
Улибіна Н.Г. 

 

Липень 

Про підсумки робота  ЗЗСО в якості міських 

пунктів тестування під час проведення 

ЗНО-2021 

Живага О.А. 

 

Дотримання вимог законодавства щодо 

зарахування учнів до 1 та 10 класу. 
Саламацька О. 

 

Про видачу документів про освіту. Житник Г.В.  

Про раціональне використання навчальних 

приміщень і комплектування класів.  

Улибіна Н.Г. 

 

 

Вересень 

Про підготовку закладів освіти міста до 

нового 2021 – 2022 навчального року та 

роботи в осінньо-зимовий період 

Улибіна Н.Г. 

 

Про виконання заходів з пожежної безпеки 

в закладах освіти  (на виконання вимог 

Правил пожежної безпеки для навчальних 

закладів та установ системи освіти України, 

наказу Міністерства освіти і науки України 

№ 974 від 15.08.2016р.). 

Улибіна Н.Г. 

 

Про стан забезпечення  закладів загальної 

середньої освіти підручниками на 2021-

2022 навчальний рік.  

Саламацька О.Ю. 

 

Про результати участі випускників міста у Живага О.А.  
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2.3.2. Наради керівників закладів дошкільної освіти 

ЗНО-2021. 

Про підсумки літнього оздоровлення у 2021 

році 
Бабенко М.М. 

 

Про особливості  організації освітнього  

процесу в школах міста в 2021 – 2022 

навчальному році відповідно до 

нормативних документів Міністерства 

освіти і науки України  

Живага О.А. 

 

Про забезпечення реалізації кадрової 

політики в закладах освіти міста. 

Завалько О.В. 

 

 

Листопад 

Про забезпечення прозорості діяльності 

закладів загальної середньої освіти 

Саламацька О.Ю.  

Про розбудову системи внутрішнього 

моніторингу із забезпечення якості освіти. 

Ефективність прийнятих управлінських 

рішень за підсумками моніторингу 

результатів навчання здобувачів освіти. 

Живага О.А. 

 

Про співпрацю ЦПРПП та відділу освіти 

щодо сприяння зростанню професійної 

майстерності педагогів та підвищенню 

якості освітнього менеджменту. 

Білоус С.В. 

 

Про формування та забезпечення реалізації 

в закладах освіти політики академічної 

доброчесності. 

Живага О.А. 

 

Місяць Питання Готує 
Приміт

ка 

Січень 

Виконання основних показників розвитку 

дошкільної освіти у 2020 році: аналіз за 

підсумками звітності за формою №85-Р  

Ю. Попова 
 

Про нарахування заробітної плати за 

рахунок коштів державної освітньої 

субвенції в закладах освіти  

Г. Лапшина  
 

Про нарахування заробітної плати за 

рахунок коштів міського бюджету в 

закладах освіти  

Н. Чуднівець 
 

Про дотримання регламенту роботи 

закладу дошкільної освіти в умовах 

адаптивного карантину (рішення комісії 

ТБ та НС Кам’янської міської ради. 

протокол від 28.05.2020 р. № 13)  

В. Лисиця  

 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3pha29uMi5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvMjYyOC0xNA==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3pha29uMi5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvMjYyOC0xNA==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3pha29uMi5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvMjYyOC0xNA==/
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Про рівень захворюваності дітей в ЗДО за 

2020 рік  

Про організацію роботи комунальної 

установи «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Кам’янської 

міської ради у 2021 році 

С. Білоус 

 

Звіт про роботу місцевого осередку ВГО 

«Асоціація працівників дошкільної освіти 

у 2020 році». Впровадження механізму 

громадсько-державного управління, 

державно-громадського та державно-

приватного партнерства.                                                                                               

Ю.Попова 

 

Березень 

Про підсумки проведення атестації 

директорів закладів дошкільної освіти у 

2021 році (накази МОНУ від 06.10.2010 

№930 «Про затвердження Типового 

положення про атестацію педагогічних 

працівників» від 08.08.2013 № 1135 «Про 

затвердження Змін до Типового 

положення про атестацію педагогічних 

працівників») 

Н. Шматко 

 

Про дотримання порядку комплексного 

психолого-педагогічного оцінювання 

розвитку дітей у 2021-2022 н.р. 

Директори ІРЦ 
 

Про підсумки оперативного контролю за 

станом організації санітарно-екологічного 

очищення та благоустрою територій ЗДО.  

Л. Семенча 
 

Травень 

Про виконання освітніх програм на 

2020/2021 н.р. у закладах дошкільної 

освіти (Постанова Кабінету Міністрів 

України від 27.01.2021 р. № 86 та 

Положення  про заклад дошкільної освіти 

(лист Міністерства освіти і науки України 

від 30.06.2020 №1/9-411) 

Ю. Попова 

 

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 

Ю. Попова 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
https://www.pedrada.com.ua/article/1911-yak-provodyat-kompleksne-otsnyuvannya-rozvitku-ditini-v-nklyuzivno-resursnomu-tsentr
https://www.pedrada.com.ua/article/1911-yak-provodyat-kompleksne-otsnyuvannya-rozvitku-ditini-v-nklyuzivno-resursnomu-tsentr
https://www.pedrada.com.ua/article/1911-yak-provodyat-kompleksne-otsnyuvannya-rozvitku-ditini-v-nklyuzivno-resursnomu-tsentr
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3pha29uMi5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvMjYyOC0xNA==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3pha29uMi5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvMjYyOC0xNA==/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3pha29uMi5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvMjYyOC0xNA==/
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період») 

Про дотримання законодавства щодо 

прийому дітей до ЗДО (лист МОіН від 

25.05.2011 №1/9-389 "Про дотримання 

порядку прийому дитини до дошкільного 

навчального закладу"), використання 

даних електронної реєстрації дітей (наказ 

головного управління освіти і науки 

ДОДА від 27.08.2013 №4165/0/211-13 

«Про електронну реєстрацію дітей  до 

дошкільних навчальних закладів 

області», лист МОіН від 17.07.2013 №1/9-

499 «Методичні рекомендації щодо 

створення уніфікованої системи 

електронної реєстрації дітей дошкільного 

віку»).  

Л. Полушина 

 

 

Про організацію та стан харчування дітей 

в закладах дошкільної освіти відповідно 

до вимог Інструкції з організації 

харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах (спільний наказ 

МОЗУ, МОН від 17.04.06 №298/227, лист 

МОіН від 25.06.2013 №1\9-452 «Про 

посилення контролю за організацією 

харчування дітей у дошкільних 

навчальних закладах». 

Г. Сіліна 

 

Про виконання заходів по створенню у 

ЗДО інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного 

пристосування 

Ю. Попова 

 

Про стан виконання ЗДО чинного 

законодавства з питань охорони праці та 

безпеки життєдіяльності (лист 

Міністерства освіти і науки України від 

14.02.2019 № 1/11-1491 «Щодо організації 

роботи та дотримання вимог з питань 

охорони праці та безпеки життєдіяльності 

у закладах дошкільної освіти») 

Н. Улибіна  

 

Вересень 

Про підсумки підготовки ЗДО до роботи 

в осінньо-зимовий період, дотримання 

Санітарного регламенту для дошкільних 

навчальних закладів, листа Міністерства 

освіти і науки України від 25.06.2020 

№1/9-348 Щодо створення інклюзивного 

Л. Семенча  

 

http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/36326/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/36326/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/36326/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/36326/
https://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/63735/
https://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/63735/
https://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/63735/
https://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/63735/
https://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/63735/
https://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/63735/
https://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/63735/


30 
 

освітнього середовища в закладах 

дошкільної освіти 

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 25.11.2011 «Про 

посилення контролю щодо проходження 

обов’язкових медичних оглядів 

працівниками ДНЗ»). 

В. Лисиця  

 

Про підсумки комплектування дітьми ЗДО 

на 2021-2022 н.р.(Закон України «Про 

дошкільну освіту», листи МОіН, МтаСУ 

від 16.11.2012 № 1/9-839 «Щодо прийому 

дітей до дошкільних навчальних закладів», 

від 25.05.2011 №№1/9-389 «Про 

дотримання порядку прийому дитини до 

дошкільного навчального закладу». 

Ю. Попова 

 

Про організацію інклюзивної освіти, 

забезпечення умов для розвитку та 

навчання дітей з особливими освітніми 

потребами (лист Міністерства освіти і 

науки України від 13.11.2018 № 1/9-691 

«Щодо організації діяльності інклюзивних 

груп у закладах дошкільної освіти») 

Ю. Попова 

 

Листопад 

Про результати моніторингу стану 

програмно-методичного та кадрового 

забезпечення ЗДО. 

Ю. Попова 
 

Про забезпечення соціального захисту 

здобувачів дошкільної освіти в ЗДО. 

Про забезпечення якості освітньої 

діяльності та формування внутрішньої 

системи забезпечення якості освіти  в 

закладах дошкільної освіти (наказ 

Державної служба якості освіти України 

від 30 листопада 2020 року № 01-11/71 

«Про затвердження Методичних 

рекомендацій з питань формування 

внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти у закладах дошкільної освіти»  

Г. Житник 

 

 

Ю. Попова 

 

http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/25935/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/25935/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/25935/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/25935/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/25935/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/32381/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/32381/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/32381/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/18791/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/18791/
http://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/18791/
https://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/63735/
https://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/63735/
https://ru.osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/63735/
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2.4 Організаційна робота відділу освіти. Проведення масовивих 

заходів 

Про проведення комплексних оцінок та 

надання корекційно-розвивальних послуг 

ІРЦ міста. 

Директори ІРЦ 
 

№

з/

п 

Зміст заходу 
Термін 

виконання 
Відповідальний 

Приміт

-ка 

СІЧЕНЬ 

1.  Забезпечення участі закладів освіти в 

конкурсному відборі проєктів підручників 

для учнів: 

- підготовка розпорядження щодо участі 

ЗЗСО в конкурсному відборі проєктів 

підручників для здобувачів освіти; 

- проведення наради з питань участі 

закладів загальної середньої освіти в 

конкурсному відборі проєктів підручників 

для учнів. Підготовка інформаційних 

матеріалів; 

- аналіз та узагальнення інформації щодо 

вибору проєктів підручників закладами 

загальної середньої освіти; 

- заповнення спеціальної форми вибору 

проєктів підручників на сайті ІСУО, 

надання в паперовому та електронному 

вигляді до ДОН ОДА. 

Січень-

березень 

О.Саламацька  

2.  Забезпечення виконання плану заходів, 

спрямованих на зміцнення державного 

статусу української мови та активізацію 

вивчення іноземних мов  

Протягом 

року 

О.Живага  

3.  Координація роботи та організаційні заходи 

щодо проведення ДПА у формі ЗНО спільно 

з ДнРЦОЯО. А саме:  

- оновлення інформації в довіднику закладів 

освіти, що міститься в на порталі ІСУО та 

ЄДЕБО;  

- проведення онлайн-нарад, вебінарів із 

відповідальними за ЗНО, відповідальними 

за пункти проведення ДПА/ЗНО в ЗЗСО, 

педагогічними працівниками та 

Січень-

березень 

О.Живага 

О.Саламацька 
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керівниками ЗЗСО;  

- формування мережі пунктів проведення 

ДПА/ЗНО, паспортизація пунктів ЗНО;  

- визначення відповідальних за ЗНО та 

регіональних тренерів;  

- добір та формування бази даних 

працівників пунктів проведення ДПА/ЗНО;  

- затвердження спільного наказу з КРЦОЯО 

про організацію роботи пунктів проведення 

ДПА/ЗНО; 

- організація навчання працівників, 

залучених до ЗНО; 

- контроль за проходженням сертифікації 

працівників пунктів тестування;  

- взаємодія з Головним управлінням 

Національної поліції з питань охорони 

правопорядку в місцях проведення 

ДПА/ЗНО;  

- взаємодія з управлінням охорони здоров’я  

в частині надання медичної допомоги 

учасникам і працівникам пунктів 

проведення ДПА/ЗНО;  

 

4.  Організаційні заходи з видачі та 

підтвердження видачі документів про 

освіту: 

- робота з документами, призначеними для 

використання на території інших держав: 

проставлення апостиля на документах; 

- організаційні заходи щодо видачі 

документів про освіту та видачі дублікатів  

документів про освіту (збір документів та 

формування списків для здійснення 

замовлення, отримання та видача 

документів) 

 

Січень - 

грудень 

Г.Житник  

5.  Координація роботи та організаційні заходи 

щодо проведення дослідно-

експериментальної діяльності в ЗЗСО:  

- проведення круглого столу «Етапи роботи 

над експериментальним проектом  у 

закладах загальної середньої освіти»; 

«Узагальнення результатів роботи в 

експерименті», «Використання результатів 

роботи в експерименті для поліпшення 

роботи закладу освіти»; 

Протягом 

року 

О.Живага  
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- опрацювання листів ЗЗСО та підготовка 

клопотань щодо участі ЗЗСО у дослідно-

експериментальній роботі.  

 

6.  

Формування мережі інклюзивних класів у 

закладах загальної середньої освіти 

відповідно до потреб мешканців міста  

 

Січень-

травень 
Ю.Попова 

 

7.  

Здійснення координації роботи інклюзивно-

ресурсних центрів та забезпечення 

контролю за їх діяльністю, дотриманням 

вимог законодавства: 

- аналіз кількісних показників проведених 

комплексних психолого-педагогічних 

оцінок розвитку дитини та кількості 

корекційно-розвиткових занять; 

- проведення партнерських зустрічей з 

метою взаємодії фахівців інклюзивно-

ресурсних центрів, педагогічних 

працівників, соціальних працівників, 

науковців, громадських організацій, 

батьківської громадськості  

Протягом 

року 

Ю.Попова  

8.  

Здійснення організації забезпечення 

повного охоплення дітей  шкільного віку 

навчанням, виконання закладами освіти  

постанови Кабінету Міністрів України  від 

13.09.2017 №684 «Про затвердження 

Порядку ведення обліку дітей шкільного 

віку та учнів» 

Протягом 

року 

Г.Житник  

9.  
Вдосконалення мережі дошкільних груп 

різних типів, з різними режимами 

перебування відповідно до існуючих потреб 

Січень, 

квітень, 

серпень 

Ю.Попова  

10.  
Подальший розвиток системи соціально-

педагогічного патронату в закладах 

дошкільної освіти 

Протягом 

року 

Ю.Попова  

11.  

Забезпечення функціонування електронних 

реєстрів зарахування дітей до закладів 

дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти; реєстру обліку дітей 

шкільного віку 

Протягом 

року 

Г.Житник 

Л.Полушина 

 

12.  
Висвітлення актуальних питань освітньої 

галузі Кам’янського  в засобах масової 

інформації 

Протягом 

року 

О.Живага 

О.Саламацька 

 

13.  
Організація заходів з отримання ліцензій на 

провадження освітньої діяльності 

Протягом 

року 

О.Живага 

Ю.Попова 

 

14.  Підготовка звіту до обласного управління Січень Ю.Попова  
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статистики за формою державного 

статистичного спостереження № 85-к 

(річна) "Звіт про діяльність закладів 

дошкільної освіти міста" 

Організація та проведення масових заходів 

15.  

Участь у міському  етапі змагань з 

баскетболу, волейболу,   гандболу, футзалу 

та  стрітболу  серед команд закладів 

загальної середньої освіти 

Січень 

 

Фіалко В.В.  

(за згодою) 

 

16.  

Проведення ІІ етапу учнівських предметних 

олімпіад , І (міського) етапу конкурсу-

захисту учнівських науково-дослідницьких 

робіт в МАН України. 

Січень О.Саламацька 

 

17.  
Організація та проведення заходів  в 

закладах освіти до Дня Соборності України 

«Україна – це ми!» 

Січень 
М. Бабенко  

(за згодою) 

 

ЛЮТИЙ 

1.  

Здійснення державного замовлення 

підручників для учнів закладів освіти міста 

та розподіл підручників між закладами 

освіти  

Лютий 

О.Саламацька  

2.  Проведення заходів з оптимізації існуючої 

мережі закладів загальної середньої освіти 

відповідно до потреб мешканців  

міста та приведення типів закладів загальної 

середньої освіти у відповідність до вимог 

чинного законодавства: 

- організація та проведення робочих 

зустрічей, нарад із керівниками закладів 

щодо формування мережі класів ЗЗСО на 

2021 – 2022 роки; 

- збір та узагальнення інформації  щодо 

наповнюваності класів та ЗЗСО у 2021 – 

2022 навчальному році; 

- аналіз контингенту дітей п’ятирічного віку 

(випускників ЗДО) та попередньо 

прогнозованої кількості перших класів; 

- підготовка інформаційно-аналітичних 

матеріалів щодо стану розвитку мережі 

ЗЗСО; 

- проведення зустрічей з керівниками 

закладів, в яких планується зміна типу  

(перехід до гімназій); 

- висвітлення ходу модернізації мережі 

старших класів та зміни типів закладів у 

міських ЗМІ 

Лютий - 

червень 

О.Живага  
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3.  Забезпечення національно-патріотичного 

виховання учнів міста шляхом проведення 

освітніх заходів, спрямованих на піднесення 

престижу української мови, культури, 

історичної пам’яті, інтеграції патріотичного 

виховання в освітній процес: 

- заходи до Міжнародного дня рідної мови; 

- заходи з відзначення ювілею з дня 

народження Лесі Українки   

 

Лютий М.Бабенко, 

Т.Згама  

(за згодою) 

 

4.  Організація роботи з питань реєстрації 

випускників 11-х класів на ЗНО-2021 в  

єдиному  міському  пункті реєстрації при 

ДДТУ.                                   

Лютий О.Саламацька  

5.  Підготовка звіту до обласного управління 

статистики про облікову кількість штатних 

працівників закладу відповідно до 

Інструкції зі статистики кількості 

працівників, затвердженої наказом 

Держкомстату від 28.09.2005 № 286 

Лютий О.Саламацька  

Організація та проведення масових заходів 

6.  
Міський фестиваль  «Гармонія руху»: 

змагання «Веселі шашки» 
Лютий Ю.Попова  

 
 

7.  Організація участі учнів у ІІ обласному 

етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

МАН 

 

О.Саламацька  

8.  
Міські змагання з стрілецького 

багатоборства серед учнів 10-11 класів. 
Лютий 

В.Фіалко  

(за згодою) 
 

9.  
Участь в обласному етапі шкільної 

спартакіади зі стрітболу (юнаки та дівчата) 

Лютий 

 

В.Фіалко  

(за згодою) 
 

БЕРЕЗЕНЬ 

1.  

Створення умов для забезпечення 

територіальної доступності освіти та 

виконання нормативів наповнюваності 

класів : 

- оптимізація розподілу територій 

обслуговування та формування мережі 

класів з нормативом наповнення не більше 

30 учнів; 

- робочі зустрічі з керівниками закладів, де є 

проблема дотримання нормативів 

наповнюваності майбутніх перших класів; 

- моніторинг стану прийому до 1-х класів; 

- консультування батьків та керівників 

Березень Г.Житник  

http://jmil.com.ua/etc/holidays_february#den
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закладів з питань організації набору 

першокласників. 

 Підготовка оперативної інформації.  

2.  

Організація проведення пробного 

тестування: 

- уточнення списків працівників, що дали 

згоду працювати під час пробного 

тестування - 2021; 

- формування груп для проведення навчання 

педагогів; 

- організація навчання відповідальних за 

проведення ЗНО-2021 на пунктах 

тестування та навчання їх заступників; 

- контроль за створенням належних умов 

для проведення пробного ЗНО 

Березень-

квітень 

О.Живага 

О.Саламацька 
 

3.  
Організація контролю за  ходом атестації в 

закладах освіти 

Березень О.Живага, 

Ю.Попова 
 

4.  
Проведення заходів з модернізації сайту 

департаменту з гуманітарних питань 

Березень-

квітень 

О.Живага  

Організація та проведення масових заходів 

5.  
Проведення заходів  до дня народження 

Т.Г. Шевченка в закладах освіти 
Березень 

Т.Згама (за 

згодою) 
 

6.  
Проведення конкурсу дитячої творчості 

«Віват, талант!» 

Березень

-квітень 

М.Бабенко (за 

згодою) 
 

7.  
Міський етап Всеукраїнського спортивно-

патріотичного фестивалю «Козацький гарт» 

Березень В.Фіалко (за 

згодою) 
 

8.  
Міський фестиваль  «Гармонія руху»: 

змагання «Мудрі шахи» 

Березень Ю.Попова   

КВІТЕНЬ 

1.  Проведення заходів з оптимізації існуючої 

мережі закладів загальної середньої освіти 

відповідно до потреб мешканців  

міста та приведення типів закладів загальної 

середньої освіти у відповідність до вимог 

чинного законодавства: 

-  уточнення попередньої мережі на 2021-

2022 н.р.; 

- підготовка проєктів рішення міської ради 

щодо зміни типів закладів (СЗШ№4, 28,34); 

- проведення засідання робочої групи щодо 

формування профільних класів та створення 

ліцеїв 

Квітень-

травень 

О.Живага  

2.  Проведення заходів щодо організованого 

закінчення 2020-2021 н.р.: 

- підготовка рекомендацій; 

- проведення консультацій для керівників 

Квітень-

травень 

О.Живага  
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закладів; 

- поширення інформації через ЗМІ  

3.   Здійснення державного замовлення 

підручників для учнів ЗЗСО та розподіл 

підручників між закладами освіти: 

- збір та узагальнення інформації від ЗЗСО 

щодо замовлення підручників закладами 

загальної середньої освіти; 

- здійснення замовлення підручників для 

учнів шляхом заповнення спеціальної 

форми та направлення до ДОН ОДА. 

- збір та узагальнення інформації щодо 

прогнозованої та фактичної кількості учнів 

закладів освіти, які використовують в 

освітньому процесі підручники закладів 

загальної середньої освіти; 

- аналіз забезпеченості підручниками учнів 

закладів освіти відповідно до контингенту 

та здійснення перерозподілу підручників 

між ЗЗСО 

Квітень, 

червень 

О.Саламацька  

4.  Сприяння формуванню закладами загальної 

середньої освіти власної моделі навчання 

випускника, організації навчання учнів 11-х 

класів за принципом освітнього 

трансформера, предметного занурення.  

Квітень О.Живага  

5.  Спільна робота відділу освіти та Центру 

перепідготовки педагогічних працівників 

над реалізацією проєкту «Лідери освітніх 

змін» 

Квітень-

травень 
О.Живага 

С.Білоус  

(за згодою) 

 

6.  Організаційні заходи з проведення щорічної 

церемонії відзначення переможців 

інтелектуальних змагань «VIVA-2021» : 

- проведення засідання творчої групи з 

підготовки та проведення урочистої 

церемонії нагородження переможців 

інтелектуальних змагань ; 

- складання сценарію програми  «VIVA-

2021», придбання подарунків 

Квітень О.Живага 

О.Саламацька 

Г.Житник 

М.Бабенко 

(за згодою) 

 

7.  Організація літнього відпочинку дітей 

пільгових категорій: 

- вибір позаміських таборів (рішення 

колегії); 

- розподіл путівок між закладами освіти 

Квітень Г.Житник 

М.Бабенко 

(за згодою) 
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8.  Організація проведення основної сесії ЗНО-

2021: 

- Складання списку педагогів, що 

відмовилися працювати на пунктах 

тестування, для вилучення з бази ДРЦОЯО; 

- Складання списку педагогів, що 

залучатимуться до ЗНО вперше, подання їх 

заяв та документів до  ДРЦОЯО; 

- розподіл педагогів між предметами 

тестування; 

- формування груп для навчання 

Квітень О.Живага 

О.Саламацька 

 

9.  Розгляд проектів, поданих в рамках 

програми «Бюджет участі» 

Квітень О.Живага 

 

 

Організація та проведення масових заходів 

10.  
Заходи з нагоди Дня пам’яті 

Чорнобильської трагедії 

Квітень М.Бабенко 

(за згодою) 

 

11.  
Проведення Всесвітнього дня охорони 

праці; Тижня безпеки руху 
Квітень Н.Бібік 

 

12.  
Участь у міському етапі військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура») 
Квітень Фіалко В.В. 

 

13.  
Проведення церемонії нагородження 

переможців інтелектуальних змагань 

«VIVA-2021» 

Квітень О.Живага 

О.Саламацька 

 

 

14.  
Організація та проведення конкурсу серед 

закладів освіти «Віртуальна екскурсія 

закладом освіти «Знайомтеся, це  - ми!» 

Квітень- 

травень 

О.Живага 

М.Бабенко 

(за згодою) 

 

ТРАВЕНЬ 

1.  
Організація проведення І сесії в рамках 

проекту «Лідер освітніх змін»  Травень 

О.Живага 

С.Білоус  

(за згодою) 

 

2.  
Проведення навчання педагогів, що 

працюватимуть на пунктах тестування 
Травень 

О.Живага 

О.Саламацька 
 

3.  
Організаційні заходи щодо створення 

моделі якісної школи, розбудови якісної 

освіти міста 

Травень 

О.Живага 

С.Білоус  

(за згодою) 

 

4.  
Організація роботи таборів відпочинку з 

денним перебуванням дітей на базі закладів 

загальної середньої освіти міста  

Травень 

Г.Житник 

М.Бабенко 

(за згодою) 

 

Організація та проведення масових заходів 

5.  
Міський конкурс на кращий благоустрій 

території закладу освіти «Школа - наш дім» 

та «Дитячий садок – територія дитинства» 

Травень 

Ю.Попова 

М.Бабенко 

(за згодою) 

 

6.  Міський етап Всеукраїнської дитячо- Травень М.Бабенко   
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юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура»)  у закладах освіти. 

(за згодою) 

7.  
Проведення заходів до Дня Європи 

Травень 
М.Бабенко  

(за згодою) 
 

8.  
Проведення заходів до Дня Вишиванки 

Травень 
М.Бабенко  

(за згодою) 
 

9.  
Участь у міських урочистих заходах, 

присвячених Дню пам'яті та примирення. 
Травень 

М.Бабенко  

(за згодою) 
 

10.  
Міський фестиваль «Гармонія руху»: 

змагання «Веселияй м’яч» 
Травень 

Ю.Попова  

 
 

11.  
Проведення урочистого відзначення 

переможців міського конкурсу «Віват, 

талант!» 

Травень 

М.Бабенко  

(за згодою) 
 

12.  
Участь шкільних команд в обласному етапі 

Олімпіади серед учнів ЗЗСО у спортивно-

патріотичному фестивалі «Козацький гарт» 

Травень 
В.Фіалко  

(за згодою) 

 

13.  
Проведення свята «Останній дзвоник» в 

школах міста 26.05 

О.Живага 

М.Бабенко  

(за згодою) 

 

ЧЕРВЕНЬ 

1.  
Проведення конкурсного добору на посаду 

керівника закладу освіти (16 закладів ЗСО) 
Червень О.Живага 

 

Організація та проведення масових заходів 

2.  

Організація та проведення заходів до Дня 

захисту дітей. 
01.06. 

Г.Житник.   

Ю.Попова  

М.Бабенко  

(за згодою) 

 

3.  
Міські урочистості з нагоди вручення 

золотих та срібних медалей випускникам 

ЗЗСО 

Червень 

О.Живага, 

М.Бабенко 

(за згодою)  

 

СЕРПЕНЬ 

1.  

Огляд дошкільних та загальноосвітніх 

закладів щодо підготовки їх до нового 

навчального року та до стабільної роботи в 

осінньо-зимовий період 

01 – 15.08 

Т.Онищенко  

О.Живага 

Ю.Попова 

Н. Улибіна 

Л. Семенча  

 

2.  
Підготовка та проведення щорічних 

серпневих зустрічей освітян 
Серпень О.Живага 

 

3.  
Підведення підсумків оздоровлення дітей 

пільгових категорій 
Серпень Г.Житник 

 

4.  
Узагальнення інформації щодо участі 

випускників шкіл у зовнішньому 

незалежному оцінюванні 

Серпень О.Саламацька 
 

5.  
Підготовка проєкту рішення виконавчого 

комітету міської ради  про забезпечення у 

Серпень Г.Сіліна  



40 
 

2021-2022 навчальному році  окремих 

категорій учнів закладів загальної середньої 

освіти  міста безкоштовним харчуванням; 

6.  
Організація роботи опорних шкіл з 

викладання предмету «Захист України». 
Серпень 

О.Живага 

В.Фіалко (за 

згодою) 

 

Організація та проведення масових заходів 

7.  

Участь у міських урочистих заходах, 

присвячених Дню Державного Прапора 

України, Дню Незалежності України.  
Серпень 

О.Живага 

Ю.Попова 

 М.Бабенко  

(за згодою) 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

1.  Оптимізація існуючої мережі закладів 

освіти міста: 

- аналіз остаточного комплектування мережі 

класів,  

- затвердження мережі закладів освіти 

рішенням виконавчого комітету міської 

ради 

Вересень 

Ю.Попова    

О. Саламацька 

 

 

2.  Підготовка щорічних статистичних звітів  

на початок року: 

-  контингент учнів за класами (окремі 

показники форм №ЗНЗ-1 та №ЗНЗ-2) на 

початок навчального року; 

-  зведений звіт денних закладів загальної 

середньої освіти усіх типів системи МОН 

комунальної власності на початок 2021–

2022 навчального року за формою 76-РВК; 

-  відомості про мови навчання та вивчення 

мови як предмета у закладах загальної 

середньої освіти на початок 2021–2022 

навчального року за формою Д-7-8; 

 

Вересень 

Ю.Попова    

О. Саламацька 

 

Організація та проведення масових заходів 

3.  
Свято Першого дзвоника. Урочистості до 

Дня знань.  
01.09 

М.Бабенко (за 

згодою) 
 

4.  Участь у заходах до Дня міста.  05 –13.09 

М.Бабенко   за 

згодою) 

Ю.Попова  

 

5.  
Спортивно-масові заходи до Дня фізичної 

культури та спорту в рамках олімпійського 

тижня 

До 13.09. 

В.Фіалко (за 

згодою) 

Ю.Попова  

 

6.  
Заходи  з відзначення Всеукраїнського Дня 

дошкілля  

Вересень Ю.Попова   

7.  Підготовка до відзначення Дня працівника Вересень О.Живага  
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освіти М.Бабенко   (за 

згодою) 

ЖОВТЕНЬ 

1.  
Проведення відбіркових міських турів 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 

2022» 

Жовтень 

ОЖивага 

С.Білоус 

(за згодою) 

 

2.  
Організація та проведення І етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін 

Жовтень 
О.Живага 

О. Саламацька 

 

3.  
Організація та проведення ІІ сесії проєкту 

«Лідери освітніх змін» 
Жовтень 

ОЖивага 

С.Білоус 

(за згодою) 

 

4.  

Підготовка звітів до обласного управління 

статистики: 

-  зведений звіт вечірніх (змінних) шкіл на 

початок  2021–2022 навчального року за 

формою ЗВ-1; 

-  звіт про кількість дітей шкільного віку за 

формою 77-РВК; 

-  відомості про загальноосвітні санаторні та 

спеціальні школи на початок 2021–2022 

навчального року за формою Д-9; 

-  відомості про матеріальну базу денних 

закладів загальної середньої освіти на 

початок 2021–2022 навчального року за 

формою Д-4; 

-  зведений звіт про чисельність і склад 

педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти станом на 01 вересня 2021 

року за формою 83-РВК; 

-  відомості про групування денних закладів 

загальної середньої освіти за кількістю 

вчителів, класів і учнів та про 

наповнюваність класів учнями  на початок 

2021–2022 навчального року за формою Д-

6; 

-  відомості про профільне навчання і 

поглиблене вивчення предметів на початок 

2021–2022 н.р. за формою Д-5; 

-  звіт про продовження навчання для 

здобуття повної загальної середньої освіти 

випускниками 9-х класів закладів загальної 

середньої освіти у 2021–2022 навчальному 

році за формою 1-ЗСО 

Жовтень О.Живага 

О. Саламацька 

Г.Житник 

О.Завалько 

 

 

Організація та проведення масових заходів 
5.  Заходи до Дня захисника України та Дня Жовтень М.Бабенко  
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козацтва Ю.Попова  

6.  
Урочистості з нагоди відзначення Дня 

працівника освіти 
Жовтень 

О.Живага 

М.Бабенко    
 

7.  
Міський етап Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») в закладах освіти 

Жовтень В.Фіалко  
 

ЛИСТОПАД 

1.  
Організація зустрічі батьків та випускників 

з представниками агентства освітніх 

програм «Student Way» 

Листопад О.Живага 
 

Організація та проведення масових заходів 

2.  
Організація та проведення  заходів  до Дня 

української писемності та мови Листопад 

Т. Згама (за 

згодою) 

Ю.Попова 

 

3.  
Організація участі учнів ЗНЗ у шкільному 

та міському етапах Міжнародного конкурсу 

знавців української мови імені Петра Яцика 

Листопад 
Т.Згама (за 

згодою) 

 

4.  
Проведення заходів до Дня Гідності та 

Свободи  
Листопад М. Бабенко  

 

5.  
Проведення заходів  до Дня пам’яті жертв 

голодомору та політичних репресій 
Листопад М.Бабенко  

 

6.  
Організація участі учнів шкіл у ІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін 

Листопад О.Саламацька 
 

7.  
Організація участі учнів шкіл  у щорічній 

акції «16 днів проти насильства» 
Листопад Г.Житник  

 

ГРУДЕНЬ 

1.  
Підготовка аналітичного річного звіту щодо 

роботи відділу освіти та департаменту з 

гуманітарних питань 

Грудень О.Живага 
 

2.  
Формування річного плану роботи відділу 

освіти  та департаменту з гуманітарних 

питань на 2022 рік 

Грудень О.Живага 
 

Організація та проведення масових заходів 

3.  
Організація та проведення  заходів  до Дня 

Святого Миколая 
Грудень 

Г.Житник   

М.Бабенко  
 

4.  
Організація участі учнів ЗЗСО  у святі 

відкриття головної новорічної  ялинки  

міста на площі Калнишевського. 

Грудень М.Бабенко  
 

5.  

Організація та проведення  міського свята 

«Ялинка міського голови» для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування 

Грудень 
Г.Житник   

М.Бабенко 

 

6.  
Організація участі учнів у ІІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з 
Грудень О.Саламацька 
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ІІІ. Ювілейні дати закладів освіти в 2021 році 

№ 

з/п 

Число, місяць,                                   

рік утворення Дата 

святкування 

Кіль-кість  

років 

Повна назва міста, району, 

підприємства, установи, 

організації 

8. 

15.08.1936 
жовтень                           

(на рівні 

закладу) 

85 

Комунальний заклад «Середня 

загальноосвітня школа №5 ім. 

Г.Романової» Кам’янської 

міської ради 

9. 
01.09.1971 жовтень                      

(на рівні 

міста)                   

50 Комунальний заклад «Гімназія 

№12» Кам’янської міської ради 

10. 

01.09.1966 грудень                  

(на рівні 

міста) 

55 Комунальний заклад «Ліцей 

№13» Кам’янської міської ради 

11. 

05.10.1936 
листопад                

(на рівні 

закладу) 

85 

Комунальний заклад «Середня 

загальноосвітня школа №20 

ім.О.І.Стовби» Кам’янської 

міської ради 

12. 

01.09.1936 

вересень                    

(на рівні 

закладу) 

85 

Комунальний заклад 

«Навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітній навчальний 

заклад – дошкільний 

навчальний заклад» №26» 

Кам’янської міської ради 

13. 

27.09.1991 жовтень                  

(на рівні 

закладу) 

30 
Комунальний заклад «Середня 

загальноосвітня школа №44» 

Кам'янської міської ради 

14. 

10.11.1986 

листопад                  

(на рівні 

закладу) 

35 

Комунальний заклад 

«Навчально-виховне об'єднання 

«Ліцей нових інформаційних 

технологій- загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІ ступенів 

- дошкільний навчальний 

заклад» Кам’янської міської 

ради 

базових дисциплін 

7.  
Проведення заходів до Міжнародного дня 

людей з інвалідністю 
Грудень Ю.Попова 

 

8.  
Організація участі  дітей пільгових 

категорій в обласних  новорічних та 

різдвяних масових заходах 
Грудень 

Г.Житник   

М.Бабенко 
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15. 

26.12.1961 

грудень                    

(на рівні 

закладу) 

60 

Комунальний заклад 

«Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) №4 

«Водограй» Кам’янської міської 

ради 

16. 

31.05.1941 

травень                     

(на рівні 

закладу) 

80 

Комунальний заклад 

«Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) №11 

«Чайка» Кам’янської міської 

ради 

17. 

30.05.1951 

28.05.2021    

(на рівні 

закладу) 

70 

Комунальний заклад 

«Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) №14 

«Берізка» Кам’янської міської 

ради 

18. 

07.10.1966 

жовтень                      

(на рівні 

закладу)                   

55 

Комунальний заклад 

«Спеціальний дошкільний 

навчальний заклад (ясла-садок) 

№21 «Струмочок» Кам’янської  

міської ради 

19. 

27.12.1976 

грудень                  

(на рівні 

закладу) 

45 

Комунальний заклад 

«Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) – центр 

розвитку дитини №27 

«Орлятко» Кам’янської міської 

ради 

20. 

26.07.1971 

травень                     

(на рівні 

закладу) 

50 

Комунальний заклад 

«Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) №28 

«Малятко» Кам'янської міської 

ради 

21. 

25.08.1981 

вересень                        

(на рівні 

закладу) 

40 

Комунальний заклад 

«Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) – центр 

розвитку дитини № 35 

«Попелюшка» Кам`янської 

міської ради 

22. 

06.06.1966 

червень                   

(на рівні 

закладу) 

55 

Комунальний заклад 

«Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) №38 

«Пізнайко» Кам’янської міської 

ради 

23. 

22.03.1961 
березень                

(на рівні 

закладу) 

60 

Комунальний заклад 

«Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) №46 

«Дивосвіт» Кам’янської міської 
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ради 

24. 

01.12.1961 

грудень                    

(на рівні 

закладу) 

60 

Комунальний заклад 

«Дошкільний навчальний 

заклад (ясла-садок) №48 

«Золотий ключик» Кам’янської 

міської ради 

 

 


