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ВСТУП 

Модернізація дошкільної освіти - складова оновлення освітніх систем 
 

 На сьогодні одним із основних напрямів державної освітянської політики в Україні визнано модернізацію системи 

дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу. В її основу 

покладено пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі неперервної освіти, а основним завданням 

визначено своєчасне становлення і повноцінний розвиток життєво компетентної творчої особистості з раннього дитинства. 

 Нормативно-правове підґрунтя функціонування сучасної системи дошкільної освіти визначається основними 

положеннями Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до 

законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», «Про 

охорону дитинства» та інших чинних актів вищих органів державної влади.  

Основні механізми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року окреслено у Державній цільовій соціальній 

програмі розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України              

від 13 квітня 2011 № 629. На її виконання розроблено План заходів, затверджений наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 28 липня 2011 р.  № 905, яким передбачено створення належних умов для функціонування 

дошкільної освіти, а саме: 

- забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми 

дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності; 

-  популяризація обов’язкової дошкільної освіти для дітей 5-річного віку через різні форми її здобуття; 

-  зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів; 

-  поліпшення якості дошкільної освіти через розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток; 

- забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних психічних 

і фізичних особливостей; 

-  збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства; 

-  модернізація системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів; 

- проведення наукових досліджень у галузі дошкільної освіти, спрямованих на забезпечення розвитку дитини, 

подальшого становлення її особистості; 

-  урізноманітнення форм спільної роботи з батьками.  

У 2014 році діяльність дошкільних навчальних закладів Богодухівського району  здійснювалася за такими 

пріоритетними напрямками: 
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-         реалізація державної політики щодо забезпечення доступності  дошкільної   освіти; 

- підвищення якості дошкільної освіти через модернізацію її змісту, створення       належних умов перебування 

дітей у закладі та удосконалення професійної компетентності педагогів ДНЗ; 

-      забезпечення впровадження Програм «Дитина», «Впевнений старт»  в навчально-виховний процес ДНЗ.  

-     здійснення корекційної діяльності у міжатестаційний період як важливої складової системи управління дошкільним 

навчальним закладом.   

   В останні роки з урахуванням освітніх запитів населення змінюється мережа дошкільних навчальних закладів. 

Кількість дошкільних закладів і  відсоток охоплення дошкільною освітою дітей   в районі з кожним роком зростають. Якщо у  

2007 році нараховувалося 13  діючих дошкільних навчальних закладів , то у  2014 році -  14 дошкільних навчальних закладів 

та 5 у складі НВК «ЗОШ І-ІІ ст.- ДНЗ». 

 Протягом 2008-2014 років  в районі відкрито  дошкільні навчальні заклади (НВК): Полковомикитівський, 

Ульянівський, Кручанський, Крисинський, Івано-Шийчинський, Кленівський. 

Станом на 29.12.2014 року дошкільні навчальні заклади відвідує 933 дітей.  

 Різними формами  дошкільної освіти дітей віком від 3 до 6(7) років  охоплено 1150 осіб, що складає 99% . У тому числі 

– 636 дітей по місту (100%); 514   у сільській місцевості (83 %). З них – 781 відвідують ДНЗ (НВК), що складає 67% , що на 

4% більше ніж в минулому році. З них 514по місту(88%) та 267 по селу (50%).  

 Показник охоплення  різними формами дошкільної освіти дітей п’ятирічного віку складає 100 %, у тому числі 

кількість дітей  п’ятирічного віку у ДНЗ – 275, що складає 83%, що на 2% більше ніж в минулому році У тому числі – 171 у 

місті (85%); 104 у селі (81%). 42 дитини , що проживають у сільській місцевості,  де відсутні дошкільні навчальні заклади 

здобувають дошкільну освіту  у групах на базі загальноосвітніх навчальних закладів. 

Особлива увага приділяється організації методичної роботи з педагогічними працівниками дошкільних, 

загальноосвітніх навчальних закладів щодо організації роботи з дітьми 5-річного віку.  

Реалізація державної політики щодо забезпечення умов для максимального охоплення дітей 5-річного віку підготовкою 

до школи в умовах обов'язкової  дошкільної освіти стала одним із пріоритетних завдань розвитку дошкільної освіти в районі. 

 З метою поширення практики організації різних форм роботи з батьками дітей старшого дошкільного віку, 

забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти четвертий рік поспіль в районі  організовано участь батьків у 

регіональних Інтернет-зборах батьків майбутніх першокласників. 

З метою забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного та суспільного виховання, надання психолого-педагогічної 

допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї, в 

районі створено 19 консультативних центрів  на базі  дошкільних навчальних закладів, діяльність яких здійснюється 

відповідно до нормативних вимог. 
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Протягом березня-квітня 2014 року в районі  проведено перший  тур Всеукраїнського конкурсу професійної 

майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року», в якому взяли участь 5 кращих 

вихователів дошкільних навчальних закладів.  

У 2014 році проведені методичні заходи для працівників дошкільних навчальних закладів, серед яких: науково-

методичний семінар для вихователів ДНЗ та вчителів початкових класів «Забезпечення наступності у навчанні грамоті 

старших дошкільників та учнів перших класів ; науково-методичні семінар керівників РМО, засідання районних методчних 

об’єднань для  різних категорій педагогічних працівників ДНЗ та старших медичних сестер ДНЗ. 

Окрім цього у 2014 році проведено низку науково-методичних заходів для різних категорій педагогічних працівників 

дошкільних навчальних закладів. 

 Організація навчально-виховного процесу, програмово-методичного забезпечення в дошкільних навчальних закладах 

спрямована на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція) відповідно до чинних програм.  

  У дошкільних навчальних закладах функціонує 42 групи, що на 1 більше ніж у минулому році,  у тому числі для дітей 

раннього віку - 13 груп, для дітей дошкільного віку - 29. З урахуванням потреб населення визначено режим роботи закладів, у 

яких з 9-ти годинним перебуванням дітей функціонує 26 груп, з 10,5 годинним -14, з режимом короткотривалого перебування  

на базі Івано-Шийчинського та Кленівського НВК «ЗОШ І-ІІ ст.- ДНЗ» функціонують 2 групи.   

Варто зазначити, що при позитивних змінах, які відбуваються в дошкільній освіті району, робота з відновлення 

діяльності дошкільних закладів, що припинили функціонування в період реформування аграрного сектору економіки,  

планомірно продовжується. 

 Так,  у 2013  році   з метою  виконання плану відкриття дошкільних навчальних закладів Богодухівського району, 

створення додаткових місць для дітей дошкільного віку сільської  місцевості    З0.08.2013 прийнято рішення  ХХІХ сесії VІ 

скликання  №572 –VI Богодухівської районної ради Харківської області  «Про реорганізацію Івано-Шийчинської  

загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області в навчально-виховний комплекс 

(загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад)». 

Для проведення ремонтних робіт, придбання меблів, технологічного обладнання  з місцевого бюджету виділено 60 

тис.грн та  залучено близько 150 тис.грн. спонсорських коштів, що надійшли від СТОВ ім.Ватутіна (директор Шуба О.М.) 

Протягом 2014 року в районі проведено роботу щодо створення  Кленівського НВК «загальноосвітній навчальний 

заклад     І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» .  

11.07.2014 прийнято рішення  ХХХVІI сесії VІ скликання  №736 –VI Богодухівської районної ради Харківської області  

«Про реорганізацію шляхом злиття Кленівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів Богодухівської районної ради 

Харківської області  та Мерлянської  загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Богодухівської районної ради Харківської області  

в Кленівський навчально-виховний комплекс (загальноосвітній   навчальний заклад  І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний 
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заклад)». В закладі з 01.10.2014 функціонує 1 різновікова група дітей віком від 3 до 6 (7) років, в якій  здобуває дошкільну 

освіту 16 дітей. 

Отже, робота по відновленню дошкільних навчальних закладів сільської місцевості планомірно продовжується. 

Першочерговим завданням залишається  охоплення освітою якомога більше дітей дошкільного віку, забезпечення якості і 

доступності дошкільної освіти. 

Харчування дітей  в дошкільних навчальних закладах району організовано згідно з Постановою Кабінету Міністрів 

України від 22.11.2004 року №1591 та  спільного наказу  Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я України  

від 17.04.2006  N 298/227,  зареєстрованого в Міністерстві  юстиції України   5 травня 2006 р.    за    №523/12397 «Про 

затвердження Інструкції з організації харчування  дітей у дошкільних навчальних закладах»,  { Із змінами, внесеними згідно з 

Наказом Міністерства   освіти і науки, молоді та спорту    №202/165 ( z0440-13 ) від 26.02.2013. 

Значна увага приділяється органами місцевого самоврядування, відділом освіти  Богодухівської адміністрації, 

адміністраціями дошкільних закладів питанню харчування дітей-дошкільників. В січні 2014 року  рішеннями  сесій 

Богодухівської міської ради, селищних, сільських рад  у комунальній власності яких знаходяться  дошкільні заклади,  були 

прийняті рішення  щодо вартості харчування дітей в ДНЗ.  2015 році вона становитиме   від  12  до 16 грн  у розрахунку на 

одну дитину в день. Виконання натуральних норм з основних продуктів харчування становить 80%. 

У всіх ДНЗ забезпечується триразове харчування за нормами вікових груп від 1 до 3 років та від 3 до 6 років 

Відділ освіти спільно з районною санітарно – епідеміологічною службою проводить моніторинг стану виконання норм 

харчування. В переважній більшості  закладів недовиконуються норми на такі  продукти як молоко, кисломолочні продукти  

- 65%; сир кисломолочний - 750 % , сир твердий - 62 %;  фрукти – 51 %; соки  – 68 %.  

Недовиконання натуральних норм пов`язане зі зростанням  цін на продукти харчування.    

 Продуктами харчування  дошкільні навчальні заклади  забезпечуються  шляхом укладання договорів головами 

селищних, сільських та міської рад з юридичними особами, які мають всі документи, відповідно до нормативно-правових 

вимог , що засвідчують належну якість і безпеку продуктових товарів.  

В ДНЗ ведеться необхідна документація з обліку кількості і якості сирої і готової продукції. В даних умовах працівники 

ДНЗ намагаються урізноманітнити дитяче харчування. В усіх ДНЗ є картотеки страв, розроблені і затверджені у 

встановленому порядку, 10-денне меню на зимовий і літній період. 

Стан організації харчування в ДНЗ контролюється працівниками районної СЕС та відділом освіти, періодично 

розглядається на виконкомах, сесіях  місцевих рад. Питання організації дитячого харчування виносяться на наради 

завідувачів ДНЗ, на які запрошуються  спеціалісти  райСЕС. 

У літній період всі дошкільні заклади здійснюють виконання заходів щодо оздоровлення дітей шляхом збільшеня на 

10% видатків на харчування, проведення оздоровчих заходів.   

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0440-13
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З метою посилення контролю за організацією харчування, збереження здоров’я дітей, попередження виникнення 

захворювань органів травлення та епідемічних ускладнень в дошкільних навчальних закладах забезпечується неухильне 

дотримання нормативно-правових документів щодо організації харчування в дошкільних закладах, у т.ч. спільних наказів 

Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 „Про затвердження 

Порядку організації харчування дітей у навчальних закладах та оздоровчих закладах, від 17.04.2006 № 298/22 „Про 

затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах” від 15.08.2006 № 620/56  „Щодо 

невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах”. На 

виконання Постанови КМ України від 26.08.2002 року №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та 

інтернатних навчальних закладів ст. 35 п. 5 Закону України «Про дошкільну освіту» розмір плати для батьків за харчування 

дітей складає 50% у міських ДНЗ та 30% у сільських ДНЗ від загальної вартості харчування на день.            

Щороку органами місцевого самоврядування у комунальній власності яких знаходяться дошкільні заклади, 

проводяться заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази. Проте, проблемними питаннями   залишаться поновлення 

технологічного обладнання харчоблоків, пралень, заміна дитячих меблів, м`якого інвентарю, поновлення і поповнення 

фізкультурного та медичного обладнання, проведення капітальних ремонтів покрівель, будівель, упорядкування і благоустрій 

територій, обладнання спортивних та ігрових майданчиків, ремонт тротуарів, придбання наочно-методичних посібників, 

іграшок, атрибутів. Частина таких робіт планується до виконання у 2015році. 

Посилено  контроль та відповідальність керівників за виконанням вимог санітарного законодавства. З  цією метою 

керівниками дошкільних навчальних закладів розроблені  заходи щодо забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя у підпорядкованих закладах. 

 Відділ освіти  спільно з органами  місцевого самоврядування  тримає на контролі питання щодо забезпечення 

харчоблоків дошкільних навчальних закладів безперебійною холодною та гарячою проточною водою, достатньою кількістю 

холодильного та технологічного обладнання, розділового інвентарю, посуду, мийних та дезинфекційних засобів. 

 У районі організовано безоплатне медичне обслуговування дітей у відповідності до ст. 34  Закону України «Про 

дошкільну освіту». Здійснення контролю за додержанням санітарно-гігієнічних норм, організацією харчування та 

проведенням лікувально-профілактичних заходів в ДНЗ, де відсутня медична сестра, проводять завідувачі ДНЗ, фельдшери 

та медичні сестри ФАПів. 

   На сьогодні в освітньому процесі задіяно 88 педагогів – дошкільників, з яких закінчили вищі навчальні заклади І-ІІ 

рівнів акредитації 48(54%), ІІІ-ІV рівнів акредитації 41(46%). 

   Структура методичної роботи в системі дошкільної освіти району передбачає діяльність 5 районних методичних 

об’єднань (далі РМО) вихователів груп раннього та молодшого дошкільного віку, вихователів груп старшого дошкільного 

віку, завідувачів ДНЗ та вихователів-методистів, старших медичних сестер , музичних керівників ДНЗ, постійно діючого 
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районного семінару  для вихователів дошкільних навчальних закладів, учителів перших класів «Забезпечення наступності 

між дошкільною та початковою ланками освіти для успішної адаптації 6-річних першокласників в умовах упровадження 

районної моделі мережної взаємодії». 

Авангардною формою методичної роботи з підвищення професійної майстерності педагогів-дошкільників залишаються 

районні методичні об'єднання. Підвищуючи ефективність проведення засідань в РМО працювали творчі групи. На засіданнях 

творчих груп були обговорені питання  реалізації принципу наступності між: дошкільною та початковою, охоплення 

дошкільною освітою дітей, які не відвідують дошкільні заклади. На високому науково – методичному рівні з теми: 

«Організація роботи з дітьми п’ятирічного віку не охоплених дошкільною освітою» на базі  Богодухівського ДНЗ №5 

(завідувач Нечай Л.Г.) для керівників закладів освіти був проведений семінар.  Спільний досвід роботи Богодухівського ДНЗ 

№5 та Богодухівського ліцею № 3 рекомендовано до поширення в районі та області. 

Протягом навчального року діяли  районні методичні об’єднання: 

-  завідувачів ДНЗ (керівник Назаренко Н.В., завідувач Богодухівського ДНЗ №7 (ясел-садка) «Теремок» 

Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області. 

- для музичних керівників (керівник - Церковна Т.Г., музичний керівник Богодухівського ДНЗ №5 (ясел-садка) 

«Ялинка»  Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області); 

- для старших медичних сестер (Альохіна А.К., старша медична сестра Богодухівського ДНЗ №5 (ясел-садка) 

«Ялинка»  Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області. 
- для вихователів груп  раннього та молодшого віку   (керівник - Коваленко Л.О., вихователь-методист 

Богодухівського ДНЗ №8 (ясел-садка) «Казка»  Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області). 
- для вихователів груп  старшого дошкільного віку  (керівник – Білоус Л.С., вихователь Богодухівського ДНЗ №5 

(ясел-садка) «Ялинка»  Богодухівської міської ради Богодухівського району Харківської області). 
Окрім роботи районних методичних об’єднань  в районі працює постійно діючий семінар для вихователів груп 

старшого дошкільного віку   та  вчителів початкових класів, що здійснюють підготовку 5-річних дітей дошкільного віку на 

базі груп при ЗОШ Богодухівського району. 

  Враховуючи аналіз роботи РМО за навчальний рік, слід зазначити, що всім керівникам необхідно  надавати 

консультативну допомогу педагогам з проблемних питань: впроваджувати  сучасні  педагогічні технології з метою 

підвищення їх фахового рівня, здійснювати глибокий  аналіз  переглянутої розвивально-виховної  зайнятості, створювати 

розвивально-ігрове середовище для дітей дошкільного віку згідно вимог Базової програми розвитку дитини дошкільного віку 

«Я у Світі». 

   Задля підвищення якості освіти при організації освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах проводиться 

робота по урізноманітненню форм цілеспрямованого навчально-виховного впливу, зокрема, шляхом організації 
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індивідуальних занять, проведення гурткової (секційної, студійної) роботи; застосовуються в освітній роботі педагогічні 

інновації, сучасні психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні технології; вивчається, узагальнюється та 

поширюється передовий педагогічний досвід місцевого, обласного, всеукраїнського рівнів; активізовується  взаємодія з 

батьками; удосконалюються  механізми моніторингу освітнього процесу та ін.  

Участь педагогів-дошкільників у науково-методичних семінарах сприяла ознайомленню із сучасними науковими 

здобутками, новими технологіями навчання, що допомагає їм осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, 

прилучитися до науково-пошукової роботи, підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал, обрати і сформулювати 

стратегію самоосвіти, техніку її здійснення. З огляду на це, пріоритетним напрямом діяльності дошкільних навчальних 

закладів у 2015  році є спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти 

– Державного стандарту дошкільної освіти, схваленого на колегії  Міністерства від 4 травня       2012 року, в якому визначено 

вимоги до рівня розвиненості, вихованості та навченості дитини 6 (7) років перед вступом до школи.   

Отже, перед системою дошкільного виховання Богодухівського району у 2015 навчальному році стоять завдання: 

         1. Спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти – 

Державного стандарту дошкільної освіти, схваленого на колегії  Міністерства від 4 травня       2012 року, в якому визначено 

вимоги до рівня розвиненості, вихованості та навченості дитини 6 (7) років перед вступом до школи. 

        2.Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми 

дошкільного віку шляхом розширення мережі дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності; 

        3..Забезпечення найбільш повного охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою,  100-%  охоплення  

різними формами дошкільної освіти дітей 5-ти річного віку. 

       4. Забезпечення наступності в роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів ; 

       5. Розвиток мережі дошкільних навчальних закладів з урахуванням прогнозованих демографічних змін. 

       6. Наближення виконання норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 

листопада 2004 року №1591 до100%. 

       7. Підвищення рівня кількісно-якісного складу педагогічних працівників дошкільних закладів, створення належних 

умов для функціонування дошкільних закладів та  для здійснення в них навчально-виховного процесу. 

       8.Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів; 

       9. Поліпшення якості дошкільної освіти, розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток. 

 

 

 

 



11 

 

Загальна середня освіта 

 

 
 

      У  2015 році в районі  функціонує   26 загальноосвітніх  навчальних закладів: 

Заклади нового типу: гімназія -1; колегіум – 1; - ліцей -1; 

      Загальноосвітні  навчальні заклади І-ІІІ ступенів – 7; 

      Загальноосвітні навчальні заклади І-ІІ ступенів – 10; 

      Навчально-виховні комплекси (НВК) – 6. 



12 

 

 

У 2014/2015 навчальном році охоплено  навчанням в загальноосвітніх  навчальних закладах  3305 учні, що на 86 учнів  

більше  порівняно з минулим роком.       

 Зменшилась кількість дітей, які навчаються  за індивідуальною формою навчання  у зв’язку з відсутністю класів. 

Станом на 1 січня 2015 року їх кількість становить 137 учнів. З 2013 року в районі розпочав роботу освітній округ 

«Гармонія». До складу суб’єктів освітнього округу включено Крисинський НВК (базовий навчальний заклад), Максимівську 

ЗОШ І-ІІ ступенів, Горьківську ЗОШ І-ІІ ступенів, Богодухівський центр дитячої та юнацької творчості Богодухівської 

районної ради Харківської області.    

           Аналіз перспективної мережі навчальних закладів району свідчить про те, що необхідно продовжувати  оптимізацію  

шляхом створення освітніх округів та НВК. 
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У відділі освіти районної державної адміністрації  створено банк даних про дітей – інвалідів та хворих дітей згідно з 

висновками  поглиблених  медичних оглядів. 18  учням рекомендовано індивідуальне навчання.   
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У районі навчання за вечірньою та екстернатною формою здійснюється на базі Крисинського навчально-виховного 

комплексу. 

Відповідно до Статуту навчально-виховного комплексу для задоволення освітніх потреб випускників 9-их класів 

навчальних закладів району, які не мають можливостей навчатися за денною формою навчання, для здобуття повної 

загальної середньої освіти організовано групи заочного навчання. Така форма навчання введена в закладі з 2010 року. У 

2014/2015 навчальному році функціонують 10, 11 та 12 класи. 

Навчально-виховний процес у класах із заочною формою навчання організований  за семестровою формою    навчання    

і    

   поділяється на 4 сесії: дві сесії в першому семестрі, дві сесії в другому семестрі. 

Для виконання в повному обсязі навчальних програм у 11 класі передбачаються міжсесійні заняття. 

Для задоволення потреб працюючої молоді та дорослого населення в здобутті базової та повної загальної середньої освіти 

з 2001 року в закладі діє екстернатна форма навчання. 

 

 

У 2014/2015 навчальному році на заочній формі навчається  29 учнів.  
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За екстернатною формою  навчається 12 учнів на базі навчально-виховного комплексу. 

Задоволення мовних  запитів громадян на здобуття освіти відповідного рівня здійснюють 26 загальноосвітніх 

навчальних закладів з українською мовою навчання. 

 

Організація харчування 

 У 2014/2015 навчальному році харчування дітей в навчальних закладах району організовується відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591«Про затвердження норм харчування у 

навчальних та оздоровчих закладах», із змінами та доповненнями, внесеними постановою Кабінету  Міністрів  України  

від  26  червня 2007 № 873 та    спільного    наказу Міністерства    охорони     здоров'я та   Міністерства  освіти і  науки 

України від 01 червня 2005 № 242/329  «Про     затвердження    Порядку   організації     харчування    дітей   у    

навчальних   та      оздоровчих   закладах». 

 Гаряче харчування учнів організоване в усіх 26 загальноосвітніх закладах.  На базі 22  шкіл працюють власні 

їдальні, учні Матвіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів харчуються  в їдальні сільськогосподарського підприємства. В чотирьох 

закладах: Кленівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Горьківській ЗОШ І-ІІ ступенів, Кручанській ЗОШ І-ІІІ ступенів та 

Павлівській ЗОШ І-ІІ ступенів працюють роздаткові пункти.  

Всього гарячим харчуванням  у  2014/2015  навчальному  році  охоплено 2144 учнів загальноосвітніх шкіл, що 

становить 65 % від загальної їх кількості. За рахунок місцевого бюджету харчуються 1439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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учнів початкової школи та всі учні пільгового контингенту відповідно до чинного законодавства (128 чоловік). 705 учнів 

харчуються за батьківські кошти. 

 Отримати гаряче харчування за власний рахунок можуть всі бажаючі учні.  

 Придбання та завезення продуктів харчування до загальноосвітніх закладів району здійснюється відповідно до 

двосторонніх договорів між відділом освіти та постачальниками, які укладені в січні 2014 року. Організація харчування 

здійснюється відповідно до єдиного затвердженого санепідемстанцією двотижневого циклічного меню. Графіки 

постачання, маршрути постачання  товару та його асортимент погоджено кожним закладом відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

        Продукти харчування доставляються до закладів освіти постачальниками. 

       Натуральні  норми  харчування  по  району  виконуються  в  середньому    на 83 % у загальноосвітніх навчальних 

закладах та на 80% у дошкільних навчальних закладах. Причиною невиконання норм харчування є дотримання вартості 

харчування у розмірі 6.50 гривень. Забезпечено постійний моніторинг закупівельних цін на продукти харчування та 

виконується дотримання середньостатистичних цін на закупівлю продуктів харчування. 

Здійснюються заходи з поліпшення матеріально-технічної бази харчоблоків у дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладах, а саме: закуплено посуд, кухонний інвентар, обладнання та кухонна техніка. Харчоблоки 

навчальних закладів відповідають санітарно-гігієнічним вимогам за площею та наборам приміщень, забезпечені 

проточною, холодною та гарячою водою. Усі навчальні заклади району забезпечені холодильним та технологічним 

обладнанням. 

Забезпечено введення до штатних розписів дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів посади сестри медичної 

з дієтичного харчування. 

     Рівень стану організації харчування в окремих закладах освіти є недостатнім, простежується неналежне 

матеріально-технічне забезпечення харчоблоків (забезпеченість кухонним та столовим посудом, наявність 

технологічного та холодильного обладнання). 

Слід відмітити, що у 2014 році для організації харчування учнів під час літньої оздоровчої кампанії у таборах 

відпочинку було виділено 48,140  гривень субвенції та 79, 908 гривень спонсорської та батьківської допомоги. 

Відділом освіти райдержадміністрації забезпечено регулярний щомісячний аналіз виконання норм харчування в 

навчальних закладах району. 
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Організація профільного навчання 

 

       Особливої уваги потребує організація профільного навчання. У 2014/2015 н.р. в районі функціонує 4 загальноосвітні 

навчальні заклади,  де організовано   профільне  навчання у 11 класах для 218 учнів (11 класів).  

      Відповідно до попиту учнів  перевага надавалась  математичному профілю (35 учнів), екологічному (19 учнів) 

історичному (33 учні), економічному (21 учень), технологічному профілю (38 учнів),  філологічному (72 учні) профілю. 

Всього охоплено 47,5% від загальної кількості учнів 10-11 класів. 

       У 2014/2015 н.р. зросла кількість учнів, які навчаються за універсальним напрямом. Це пов’язано з тим, що при 

формуванні робочих навчальних планів перевага закладів освіти  все більше надається  універсальному профілю, для 

реалізації завдань якого  найбільш пристосована  матеріально-технічна база закладів та науково-методичне забезпечення. 

           У Богодухівській гімназії №1 для 36 учнів 8 класів організовано до профільне навчання за філологічним 

напрямом. 

           Потребує посиленої уваги з боку керівників навчальних закладів організація допрофільної підготовки  учнів,  в т.ч. 

шляхом організації поглибленого вивчення  предметів. Існує необхідність у  встановленні  відповідності між  напрямами 

профілізації та  допрофільним спрямуванням навчання.   

          На сьогодні  є важливим питанням надання якісної освіти у сільській місцевості яке безпосередньо пов’язане з 

роботою освітніх округів. Тому  відділом освіти ведеться відповідна робота. 

 

 

Розвиток системи  моніторингу якості освіти 
 

        Робота районного методичного кабінету відділу освіти Богодухівської райдержадміністрації у  2014   році була 

спрямована на реалізацію обласної науково-методичної теми: «Формування професійної мобільності педагогічних 

працівників регіону в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової  та повної загальної 

середньої освіти» та реалізації   районної науково-методичної теми: «Формування дидактичної компетентності педагога 

як умова підвищення якості навчально-виховного процесу в умовах  упровадження нових Державних стандартів 

початкової, базової  та повної загальної середньої освіти».  

Авангардною формою методичної роботи з підвищення професійної майстерності вчителя залишаються районні 

методичні об’єднання. З метою надання методичної та практичної допомоги педагогам району, підвищення ефективності 

уроку, формування життєвих компетенцій учнів в складі РМО працювали творчі групи. На засіданнях творчих груп були 

обговорені питання реалізації принципу наступності між дошкільною та початковою загальною освітою,  реалізації 
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Державного стандарту початкової освіти, упровадження нових Державних стандартів базової та повної загальної 

середньої освіти в загальноосвітніх навчальних закладах району, тощо.  

Результати анкетування вчителів-предметників в межах методичних об`єднань свідчать про те, що якість проведення 

уроків підвищується у тих вчителів, які навчаються, проходячи курси підвищення кваліфікації, вивчають та втілюють в 

практику ефективний педагогічний досвід кращих педагогів району та області, беруть активну участь у роботі РМО, 

шкільних методичних об’єднань (далі ШМО), у проведенні семінарів-практикумів, наукових конференцій. Для 

удосконалення професійної майстерності вчителів було проведено ряд засідань РМО на тему: «Використання 

інтерактивних технологій навчання та виховання на уроках», «Удосконалення професійної компетентності вчителів як 

умова підвищення якості освіти», «Якість викладання предмету як умова реалізації нових Державних стандартів» для 

різних категорій учителів.  

Проведено ряд уроків із застосуванням  інноваційних форм роботи, новітніх технологій, з використанням ІКТ.  

Районні предметні методичні об’єднання вивчали  питання якісної  підготовки  вчителів до уроку. При цьому значна 

увага приділялась таким  питанням  як:    

- зацікавлення учнів матеріалом та формою проведення уроку, тобто зовнішніми його ознаками (проведення уроків-

подорожей, уроків-клубів веселих і кмітливих, уроків-брейн-рингів) (РМО вчителів української мови та літератури 

– керівник Омельченко Н.В., РМО вчителів трудового навчання – керівник Лакєєв В.В. та Лакєєва І.М.,  РМО 

вчителів  хімії та біології   – керівники Гаманюк Л.О. та Свінченко І.А.); 

- поглиблення змісту уроку за рахунок реалізації міжпредметних зв’язків (інтегровані уроки, уроки-панорами) (РМО 

вчителів початкових класів – керівники  Шабалдас Л.В. та Бобрик Н.В., РМО вчителів природознавства – керівник 

Мороз Н.В., РМО вчителів географії - керівник  Гунько Н.Є., РМО вчителів історії та правознавства – керівник 

Воскобійник Н.М. та Пилипенко Л.Г.); 

- розвитку творчості учнів, реалізації їхніх потреб у спілкуванні, формуванні ідеалу (уроки словесності, риторики, 

урок–творча майстерня, урок – прес-конференція ) (РМО вчителів іноземної мови та  світової літератури   – 

керівники Харченко В.В та Луценко М.М.);   

- реалізації проблемно-пошукової, науково-практичної, експериментальної роботи учнів (на уроках природничого, 

математичного, суспільно-гуманітарного циклу, коли учні розв’язують поставлену проблему, захищають реферати) 

(РМО вчителів фізики – керівник Остахова Т.М., РМО вчителів математики – керівник Шепель Н.М., РМО вчителів 

художньо-естетичного циклу – керівник Кіпенко Н.А., РМО вчителів природознавства – керівник Супрун Т.В.); 

- удосконалення форм контролю знань (урок-залік, урок-екзамен, урок-консультація) (РМО вчителів біології – 

керівник Свінченко І.А.,  РМО вчителів історії та правознавства – керівник Воскобійник Н.М. та Пилипенко Л.Г. ); 
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- пробудження фантазії, розвитку емоційного сприймання навчального матеріалу (урок-казка, урок-гра) (РМО 

вчителів початкових класів – керівники Глазкова Т.М., Шитоха А.П., РМО вчителів художньо-естетичного циклу – 

керівник Кіпенко Н.А.,   РМО шкільних бібліотекарів – керівник Красовська Т.С.); 

- широкого використання на уроках інтерактивних форм і методів навчання (всі РМО вчителів-предметників). 

Крім того для підвищення професійної компетентності педагогів,     під час засідань РМО вчителів-предметників: 

- проводились навчальні тренінги, де думка кожного є обов’язковою складовою колективного рішення; 

- велась робота над упровадженням у навчально-виховний процес інноваційних технологій; 

- учителі залучались до участі в районних та обласних педагогічних заходах; 

- створювались умови для мотивації пошукової та дослідницької діяльності педагогів;.  

Участь учителів в обласних науково-методичних семінарах сприяла ознайомленню із сучасними науковими 

здобутками, новими технологіями навчання, що допомагало їм осмислити власний досвід навчально-виховної роботи, 

прилучитися до науково-пошукової роботи, підвищити свій інтелектуальний і творчий потенціал, обрати і 

сформулювати стратегію самоосвіти, техніку її здійснення.  

     У 2014 році педагоги району брали участь в обласних семінарах для керівників РМО, науково-практичних 

конференціях. Новопризначені директори Хрущовомикитівської ЗОШ І-ІІ ступенів (Остахова О.В.), Іваношийчинського 

НВК   (Ольховська Л.П..), Максимівської  ЗОШ І-ІІ ст. (Сосонний В.М.) та Петропавлівської ЗОШ І-ІІ ступенів (Кощей 

А.М.) були активними слухачами школи для новопризначених директорів ЗНЗ, а заступники директорів з навчально-

виховної роботи Кленівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (Приходько С.О.) та Богодухівської гімназії №1(Грищенко В.А..)   були 

активними слухачами школи для новопризначених заступників директорів ЗНЗ з навчально-виховної роботи . 

Результатом науково-методичної роботи та її основних завдань, що здійснюються через методичну раду, районні 

методичні об’єднання, семінари, Школу молодого вчителя, Школу резерву керівних кадрів, Дні методичної допомоги, 

професійні конкурси «Учитель року», педагогічні конференції, педагогічні читання тощо є усвідомлення педагогами 

необхідності реформ, готовність до впровадження інновацій, сформованість комплексу професійних компетенцій. 

 

Професійні конкурси 

 

     Підвищенню престижу професії педагога та виявленню справжніх майстрів своєї справи сприяють районні 

конкурси професійної майстерності «Учитель року» та  «Вихователь року».  

         В заключному етапі конкурсу «Учитель року – 2014» взяли участь 11 вчителів, з них 7 вчителів початкових класів: 

Адамська Світлана Анатоліївна   (Богодухівська гімназя №1), Калюжна Олена Миколаївна (Богодухівський колегіум  

№2), Оксенич Олена Миколаївна та Дегтяр Інна Володимирівна   (Богодухівський ліцей №3), Кісіль Інна Петрівна 
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(ГутянськаЗОШ І-ІІІ ступенів), Глазкова Тетяна Миколаївна та Братушкіна Яна Олегівна     (Братеницька ЗОШ І-ІІІ 

ступенів), 2 вчителя трудового навчання - Кіпріч Марина Миколаївна (Богодухівський колегіум  №2) та Чос Алла 

Петрівна   (Шарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів), Житник Ольга Василівна, вчитель української мови та літератури 

Матвіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Ємельяненко Володимир Миколайович, вчитель географії Богодухівського колегіуму 

№2.  

        За рішенням журі визнані переможцями районного етапу конкурсу: 

- у номінації «Початкові класи» - Калюжна О.М., вчитель початкових класів Богодухівського колегіуму №2; 

- у номінації «Трудове навчання» -  Кіприч М.М.- вчитель трудового навчання Богодухівського колегіуму №2; 

      - у номінації  «Географія» - вчитель географії Богодухівського колегіуму №2, який став абсолютним переможцем 

районного етапу конкурсу «Учитель року-2014» та лауреатом обласного етапу конкурсу у номінації «Географія».   

 

 
 

           В районному етапі конкурсу «Вихователь року» взяли  участь 4 вихователі  Богодухівських ДНЗ, Мринська 

Валентина Михайлівна- вихователь   ДНЗ №3, Григоренко Валентина Іванівна – вихователь ДНЗ №6, Зайцева Олена 

Миколаївна - вихователь ДНЗ №7 та Кальченко Олена Вікторівна – вихователь Богодухівського ДНЗ № 9, яка стала 

абсолютним переможцем районного та учасником обласного етапу конкурсу «Вихователь року -2014». 



21 

 

Документи переможців районного етапу  були направлені до участі в обласному етапі конкурсу, але через недостатню 

підготовку до конкурсу вони не набрали відповідної кількості балів для подальшої участі, а отже, не отримали статусу – 

лауреат і не стали переможцями.  

        В районній виставці – презентації взяли участь 9 загальноосвітніх навчальних закладів району, 3 дошкільні 

навчальні заклади  - №3, 5, 7. Це були роботи   щодо організації навчально-виховного процесу: навчально-методичні 

посібники, методичні рекомендації, розробки уроків та виховних заходів, дидактичні та наочні матеріали.   

    Змістовними доробками, що розкривають професійну компетентність вчителя, виявились роботи вчителів 

Богодухівської гімназії №1, Богодухівського колегіуму №2, Богодухівського ліцею №3, Шарівської ЗОШ І-ІІІ ст., 

Кручанської ЗОШ І-ІІІ ст., Полковомикитівської ЗОШ І-ІІІ ст., Івано-Шийчинського  НВК, Олександрівської ЗОШ І-ІІ 

ст.,  Червононивського НВК, дошкільних навчальних закладів № 3, 5, 7. Кращі роботи подані на розгляд обласної 

експертної комісії.  

         У 2014 році для участі у ХХІ  обласній виставці-презентації педагогічних ідей та технологій «Формування 

ключових компетентностей учнів на основі інноваційних освітніх технологій»  було подано 35 робіт із   7 напрямків 

згідно з вимогами. З поданих робіт 10  були нагороджені: Дипломами:  І ступеня - 3 роботи, ІІ ступеня - 3 роботи та ІІІ 

ступеня- 5 робіт. Найбільше робіт Дипломами обласного журі було відзначено роботи вчителів  Богодухівської гімназії 

№1 ( 4 роботи),Богодухівського ліцею №3 ( 3 роботи) та Богодухівського колегіуму №2 ( 2 роботи).  

 

 
 



22 

 

               Вчителі Богодухівського колегіуму №2 взяли участь у Всеукраїнському  проекті «Відкритий світ» та конкурсі 

Парк педагогічної майстерності «Виховання конкурентно-спроможної особистості» відповідно до Положення про 

Всеукраїнський конкурс педагогічної майстерності і посіли перші місця у двох номінаціях: «Професійне 

самовдосконалення вчителя» та «Галерея дозвілля». 

               У 2014 році педагогічні колективи  Богодухівської гімназії №1 та Богодухівського колегіуму №2 взяли  участь в 

обласній тематичній відкритій виставці ефективного педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ століття», за що 

були нагороджені Дипломами ІІ ступеню. Також вищезазначені заклади були учасниками П`ятої Міжнародної виставки 

«Сучасні заклади освіти – 2014» в місті Києві,  де одержали бронзові медалі  та дипломи Міністерства освіти і науки 

України.   

             Проаналізувавши окремо участь вчителів району протягом  2014   року у методичних заходах та професійних 

конкурсах слід відзначити такі загальноосвітні навчальні заклади, як Богодухівська гімназія №1, Богодухівський 

колегіум №2, Богодухівський ліцей №3, Братеницька, Гутянська, Шарівська, Матвіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

Покращили показники участі  у професійних конкурсах та методичних заходах педагоги Кручанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

(директор Костиря Т.М.), П.-Микитівської ЗОШ І-ІІІ ступенів ( директор Ситник В.А.), Івано-Шийчинського та Ч.-

Нивського НВК (директори Ольховська Л.П. та Васюта Л.В.),Олександрівської ЗОШ І-ІІ ступенів  (директор Скирда 

А.В.),Богодухівських ДНЗ № 3,5,7 (відповідно завідувачі Просяник Г.Б., Нечай Л.Г. та Назаренко Н.В.) 

            Стабільно високими є результати участі вчителів району у професійних конкурсах та методичних заходах 

Богодухівського ліцею №3, колегіуму №2 та гімназії №1.   

Уже декілька років поспіль зовсім не брали участі у професійних конкурсах та методичних заходах вчителі  Кленівської 

та Ульянівської ЗОШ І-ІІІ ст., більша частина загальноосвітніх закладів І-ІІ ступенів. 

           Отже, у 2015 навчальному році керівники ЗНЗ повинні створити належні умови для професійного зростання 

педагогічних працівників та участі вчителів у професійних конкурсах, фестивалях, методичних заходах, адже для цього є 

всі необхідні підстави -   збільшується кількість творчо працюючих  вчителів, які мають вищу кваліфікаційну категорію 

та педагогічні звання «Учитель-методист» та «Старший учитель».   

 

Робота методичної ради     

 

Провідне місце в структурі методичної роботи посідає районна методична рада, яка координує роботу методичних  

служб, творчих педагогів, діяльність яких спрямована на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього 

процесу. 

На засіданнях ради розглядались питання щодо покращення методичної роботи в закладах освіти району, а саме:  
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- про організацію методичної роботи; 

- про підготовку та проведення методичних заходів; 

- про  стан викладання навчальних предметів  у загальноосвітніх навчальних      закладах  району; 

          - про хід впровадження нового Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти в 1-2 

та 5 класах загальноосвітніх навчальних закладів району; 

          - про виконання плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

          - про підготовку та підсумки проведення атестації педагогічних працівників району; 

          - про схвалення досвідів роботи, представлених на обласну ярмарку-презентацію педагогічних ідей та технологій 

та досвідів роботи вчителів-учасників професійного конкурсу «Учитель року-2014» та «Вихователь року»; 

          - про встановлення персональних стипендій «Надія Богодухова» для творчої та обдарованої молоді ЗНЗ району 

тощо. 

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

 

Одним із ключових етапів підвищення професійної майстерності педагогічних працівників   є проходження курсів 

підвищення кваліфікації та фахових спецкурсів. Протягом  2014 навчального року підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників здійснювалося відповідно до вимог Закону України «Про освіту», Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників, планового завдання КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти», затвердженого 

директором  Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації та заявок закладів освіти району.  

Курси підвищення кваліфікації були організовані як за традиційною очно-заочною,  так і за кредитно-модульною 

формою.  

У  2014 навчальному році курси підвищення кваліфікації пройшли  105  педагогів, спецкурси - 44, з них 32 

вчителя, які  викладатимуть курс «Православна культура Слобожанщини» у 5-8 класах та 11 педагогічних працівників 

пройшли фахові сертифіковані спецкурси.   
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План підвищення кваліфікації  вчителів ЗНЗ району у 2014 році виконано в повному обсязі. 

Працівниками відділу освіти та методистами районного методичного кабінету протягом навчального року 

здійснювалися заходи щодо корекційної дяльності в післяатестаційний період. Надана методична допомога Шарівській 

та Братеницькій ЗОШ І-ІІІ  та Максимівській ЗОШ І-ІІ ступенів у підготовці до проведення самоатестації. Складено 

заходи з науково-методичного супроводу корекційної діяльності навчальних закладів, сплановано індивідуальну роботу 

з керівниками навчальних закладів щодо забезпечення виконання рекомендацій, наданих у ході державної атестації 

навчальних закладів. 

 

 

Розвиток системи  моніторингу якості освіти 

 

З метою якісного здійснення управління освітою, відстеження стану системи освіти, визначення ефективності 

стану викладання навчальних дисциплін та якості знань учнів відділом освіти передбачалося проведення  

моніторингових досліджень за більшістю напрямків освітньої діяльності. 

У  2014 навчальному році відділ  освіти, районний методичний кабінет, загальноосвітні   навчальні закладами 

району  взяли участь   у моніторингових дослідженнях: 
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1.Моніторинг якості підручників для 11 класу. 

2.Стан впровадження ІКТ в загальноосвітніх навчальних закладах району. 

регіональних: 

1. Моніторинг якості навчально-виховного процесу дошкільної та початкової освіти. 

2.Моніторинг позашкільної освіти. 

3. Моніторинг природничо-математичної освіти. 

4. Моніторинг якості поглибленого і профільного навчання. 

5. Моніторинг результативності роботи з обдарованими учнями. 

6. Моніторинг  рівня навчальних досягнень учнів 4,9,11 –х  класів за результатами ДПА. 

     Моніторинг підручників був проведений  методом анкетування учителів, учнів та їх батьків. Всього було 

опитано 216 респондентів. Матеріали анкетування узагальнені та передані до Міністерства освіти і науки для врахування 

суттєвих зауважень та побажань  учнів, вчителів та батьків щодо удосконалення структури та змісту підручників. 

Всі результати  національних моніторингових досліджень узагальнені та направлені до Департаменту  науки  і 

освіти для подальшої обробки. Рекомендації за результатами регіональних моніторингових досліджень будуть враховані 

при плануванні роботи   районного методичного кабінету та загальноосвітніх навчальних закладів району у 2015 4році. 

Крім цього, був здійснений моніторинг результатів ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад та МАН, 

моніторинг результатів участі в професійних конкурсах та виставці-презентації педагогічних ідей та технологій, 

проведений аналіз відповідності результатів ДПА та ЗНО випускників 2014 року. Результати моніторингу враховуються 

при плануванні роботи закладів освіти на новий навчальний рік. 

Відділом освіти було проведено рейтингування загальноосвітніх навчальних закладів за показниками їх діяльності 

у 2014 навчальному році. 
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Результати рейтингування загальноосвітніх навчальних закладів для обдарованої молоді Богодухівського району   

 

№ Назва ЗНЗ 

Кількість балів 

Розділ 

1 

Розділ 

2 

Розділ 

3 

Розділ 

4 

Разом 

(з 

урахуванням 

коефіцієнту 

вагомості) 

Разом (з 

урахуванням 

примітки по 

п. 1.12 та 

2.25) 

1. 
Богодухівська 

гімназія №1 
121 246 99 54 752 

732 

2. 
Богодухівський 

колегіум №2 
114 262 93 60 775 

745 

3. 
Богодухівський 

ліцей №3 
123 247 88 67 768 

768 

 

 

Результати рейтингування загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів 

 

4

. 
Гутянська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

10

3 

17

5 

7

9 
51 597 

5

. 
Шарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

10

5 

16

8 

5

3 
51 514 

6

. 
Крисинський НВК 97 

18

4 

7

3 
58 556 

7

. 
Кленівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 86 

18

8 

7

5 
60 519 

8

. 
Кручанська ЗОШ І-ІІІ ступенів 85 

19

2 

7

3 
57 500 

9

. 
Матвіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

10

8 

19

0 

4

1 
55 501 
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1

0

. 

Полковомикитівська ЗОШ ІІІ ступенів 
11

2 

19

5 

6

3 
57 570 

1

1

. 

Ульянівська ЗОШ І-ІІІ ступів 96 
21

3 

7

6 
59 615 

1

2

. 

Братеницька ЗОШ І-ІІІ ступенів 
10

2 

20

6 

6

8 
55 562 

1

3

. 

В.-Іванівська ЗОШ І-ІІ ступенів 88 
18

2 

5

7 
54 509 

1

4

. 

Горьківська ЗОШ І-ІІ ступнів 
10

1 

19

1 

5

5 
60 507 

1

5

. 

Губарівський НВК 
10

6 

20

5 

5

2 
43 503 

1

6

. 

Забродівська ЗОШ І-ІІ ступенів 
11

7 

20

5 

4

7 
55 505 

1

7

. 

Ів.-Шийчинська  ЗОШ І-ІІ ступенів 70 
19

9 

6

2 
55 505 

1

8

. 

Максимівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 90 
21

5 

5

6 
56 505 

1

9

. 

 

Олександрівська ЗОШ І-ІІ ступенів 

 

 

10

3 

20

7 

6

2 
50 526 
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2

0

. 

Павлівська ЗОШ І-ІІ ступенів 
11

3 

26

3 

5

1 
56 591 

2

1

. 

Петрапавлівська ЗОШ І-ІІ ступенів 98 
22

8 

5

7 
55 537 

2

2

. 

С._Баланівська ЗОШ І-ІІ ступенів 99 
21

2 

4

4 
56 505 

2

3

. 

Сіннянська ЗОШ І-ІІ ступенів 86 
18

3 

4

4 
59 409 

2

4

. 

С.-Ярська ЗОШ І-ІІ ступенів 
10

0 

20

3 

5

7 
55 514 

2

5

. 

Хрущово-Микитівська ЗОШ І-ІІ ступенів 98 
19

8 

4

4 
62 522 

2

6

. 

Червононивський НВК 91 
16

4 

6

1 
51 440 

       

 

Найнижчі результати рейтингування ЗНЗ І-ІІ ступеня мають малокомплектні навчальні заклади району. 

   

Робота з обдарованими та здібними учнями 

 

У  2014   році в І етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін   взяли участь 1023 учні з 

навчальних закладів району.  

    У ІІ (районному) етапі (листопад - грудень) в 18 олімпіадах взяли участь 710 учнів 6-11 класів міських, сільських 

шкіл та шкіл нового типу. Нагороджені дипломами І,ІІ,ІІІ ступенів 210 учнів. Найбільшу кількість призових місць за 
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рейтингами з предметів посіли команди Богодухівської гімназії № 1 (директор Михасюк О. К.), Богодухівського 

колегіуму № 2 (директор Ємельяненко Т. М.),  Богодухівського ліцею №3 (директор Рубаник О.В.). Серед сільських 

навчальних закладів – Полковомикитівської ЗОШ  І-ІІІ ступенів (директор Ситник В.А.), Шарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

(директор Бабак Л.Є.), Гутянської ЗОШ І–ІІІ ступенів(директор Гуцал)  

      ІІІ (обласний) етап олімпіад  проходив в січні – лютому 2014 року в місті Харкові. Участь взяли 67 учнів  7-11 

класів загальноосвітніх навчальних закладів. До складу команди, в основному, входили учні навчальних закладів нового 

типу, Гутянської І-ІІІ ст., Полковомикитівської ЗОШ І-ІІІ ст., Шарівської ЗОШ І-ІІІ ст., Братеницької ЗОШ І-ІІІ ст., 

Олександрівської ЗОШ І-ІІ ступенів, Губарівського НВК. 

 

Результативність участі навчальних закладів у ІІІ етапі олімпіад 

2014 навчальний рік 

Навчальний заклад К-ть учасників 
К-ть 

переможців 

% від 

загальної к-ті 

учасників 

Богодухівська гімназія №1 17 3  18 %  

Богодухівський колегіум №2 16 4 25 % 

Богодухівський ліцей №3 19 4 22 % 

Гутянська ЗОШ І-ІІІ ст. 2 0 0% 

Полковомикитівська ЗОШ І-ІІІ ст. 6 1  17 %  

Братеницька ЗОШ І-ІІІ ст. 1 0 0 % 

Губарівський НВК 2  0 0 %  

Шарівська ЗОШ  І-ІІІ ст.                          3                      0 0 % 

Олександрівська ЗОШ І-ІІ ст. 1  0 0 % 
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  Рішенням обласного журі визначено 12 переможців із 7 навчальних дисциплін: історії, географії, біології, 

української мови, педагогіки та психології, трудового навчання, що  відзначені  дипломом І ступеня (2), дипломом ІІ 

ступеня (8), дипломом  ІІІ ступеня (2). Найбільша кількість переможців в Богодухівському колегіумі № 2 та 

Богодухівському ліцеї №3 по 4 переможця,  Богодухівська гімназії № 1 – 3 переможці,   Полковомикитівська 

загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів – 1 переможець. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запорукою розвитку та добробуту будь-якої держави є її науковий потенціал. Тому однією  з продуктивних форм 

наукової діяльності школярів в позаурочний час в системі наукових товариств є МАН.      

На розгляд журі до 14 секцій 7 наукових відділень конкурсу – захисту було подано 17 науково –дослідницьких  

робіт учнів – переможців районних етапів із 7 навчальних закладів району. З 17 робіт 7 відзначені дипломами:  ІІ 

ступеня – 6  і ІІІ ступеня – 1 робота. Науково-дослідницькі роботи були виконані на достатньому науковому рівні.   

     Результативність у  2014   році наукових досліджень Богодухівського району в конкурсі-захисті за відсотком  

призових місць від загальної кількості поданих робіт становить 41 %. Учасники ІІ етапу конкурсу – захисту, які 

мешкають у сільській місцевості, вибороли 2 призових місця. Високу результативність за підсумками  конкурсу – 

захисту мають юні дослідники Богодухівського колегіуму № 2 Богодухівської районної ради Харківської області.Слід 

відзначити, що Крисинський НВК,  Кручанська ЗОШ І-ІІІст., Матвіївська ЗОШ І-ІІІ ст., Братеницька ЗОШ І- 
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ІІІ ст., Шарівська ЗОШ І-ІІІ ст. не були учасниками Всеукраїнського конкурсу-захисту МАН України.              

Турніри  є колективними змаганнями школярів в умінні вирішувати складні проблемні задачі та захищати свої рішення  

в наукових дискусіях.   

Турніри виявили достатній рівень підготовки школярів з базових дисциплін. Учасники міжшкільних турнірів взяли 

участь у тренінгах з підготовки учнівських команд до ІІ етапу Всеукраїнських турнірів у  2014   році  юних географів, 

юних біологів, юних правознавців, юних істориків, юних журналістів. Учні гімназії № 1, колегіуму № 2, ліцею № 3 

ввійшли у збірну команду юних біологів та  юних журналістів, показали високий результат на тренінгу в м. Харкові та 

були рекомендовані до участі у Всеукраїнському турнірі.  

Активізувалась участь школярів Богодухівського району у різноманітних міжнародних інтерактивних конкурсах. 

Досить популярним серед учнів є математичний конкурс «Кенгуру», в якому у 2013/2014 н.р. взяли участь 781 учень  2-х 

– 11-х класів, фізичний конкурс «Левеня» - 182 учня взяли участь, історичний конкурс «Лелека»- 360 учнів. 

     У природничому конкурсі «Колосок» взяли участь 268 учнів. У конкурсі «Соняшник » -  631 учень . 

Окрім того, школярі району брали участь у різних мовно–літературних конкурсах:      ораторського    мистецтва (12 

учасників) , з  української мови ім. П. Яцика (36 уч.),    ім. Т.Г. Шевченк (168 учасн.), з англійської мови «Грінвіч» (96), з 

російської мови  «Лукоморье » (92 учасники). 

З року в рік збільшується кількість учасників Міжнародних конкурсів   з правознавства «Кришталева сова», з 

природознавства «Геліантус».  

З метою підтримки творчої та обдарованої молоді   в районі рішенням сесії Богодухівської міської ради з 2008 року 

6 кращим учням району виплачується щомісячно стипендія «Надія Богодухова» у розмірі 100 гривень. 

      Отже, на основі результатів аналізу в наступному навчальному році 

адміністраціям навчальних закладів та  районному  методичному кабінету необхідно продовжувати здійснювати 

цілеспрямовану роботу щодо підготовки учнів до олімпіад, турнірів, конкурсів. 

Виходячи з вищезазначеного , визначаємо завдання на 2015 рік: 

1. Активізувати роботу щодо підтримки обдарованих дітей та їх наставників.   

2. Районному методичному кабінету, керівникам предметних методичних об’єднань  розробити  систему 

заходів щодо якісної підготовки учнів до участі в обласному етапі  учнівських предметних олімпіад.  

3. Особливу увагу приділити підготовці  учасників II та III етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

математики . 

4. Організувати цілеспрямовану роботу  педагогічних колективів  з обдарованою молоддю   з метою  

підготовки   представника району для участі в ІУ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад. 
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Якість навчально-виховного процесу 

Пріоритетом освіти району залишається якість освіти.  

За результатами ДПА у 2014 навчальному році ДПА склали 854 учні. З них отримали документ про повну загальну 

середню освіту 204 учні, про базову загальну середню освіту 344 чоловік . 

 Всього у 2014 році звільнено від ДПА 9 учнів, з них: за станом здоров’я 7 учнів, 2 учні - переможці  конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт МАН  та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад. За результатами 

навчального року 13 випускників 11-х  класів були нагороджені золотими та срібними медалями, 27 учнів 9-х класів 

отримали свідоцтва про освіту з відзнакою. 

Аналіз результатів ДПА учнів 4-х, 9-х та 11-х класів свідчать про те,  що з усіх предметів, винесених на ДПА,   

середній бал навчальних досягнень учнів  відповідає  достатньому рівню. В порівнянні з минулим навчальним роком 

рівень навчальних досягнень учнів 9-х   класів дещо підвищився, але спостерігається зниження рівня навчальних 

досягнень учнів 11-х класів з української мови, хоч він і відповідає достатньому.  

 

Порівняння 

результатів ДПА учнів 4 класу 

( за середнім балом): 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 2012 2013 2014 

Українська мова 8,05 8,27 8,22 

Математика 8,26 8,36 8,28 

Читання 7,17 8,96 8,87 
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Як свідчать результати, якість знань учнів 4 класу відповідає достатньому рівню. 

 

Порівняння результатів ДПА учнів 9 класу 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет  2012  2013  2014 Зміни 

Українська мова 

 

7,56 7,73 8 .0 +0.27 

Математика 7,22 7,16 8.0 +0.84 

Біологія 8,02 8,14 9.0 +0,86 

Географія 7,31 7,88 9.0 +1,12 

Іноземна мова          7.21 7,47  8.0 +1,53 
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                                                                 Порівняння результатів ДПА учнів   11 класу    

 

 

 

Предмет 2012  2013  2014 

Українська мова 8,23 8,19  8,00 
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З метою здійснення своєчасного аналізу, коригування діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та 

розробки конкретних рекомендації для керівників та вчителів проведено моніторинг результатів ДПА з української 

мови  в 4-х,  9-х та 11-х класах.  
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Відсоток учнів 4-х класів, які за результатами ДПА мають достатній та високий рівень навчальних досягнень у  2014   

році складає   77 %. Учні, які склали ДПА на початковому рівні немає. 
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Відсоток учнів 9 класів, які мають  достатній та високий рівень навчальних досягнень складає 70 %  проти 67 %  у 2013 

році. 
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Кількість випускників 11 класу, які склали ДПА на високому і достатньому рівні становить    76 %. В порівнянні з 

минулим навчальним роком зовсім немає учнів, які склали ДПА на початковому рівні. Але  як було вже зазначено 

раніше  спостерігається зниження рівня навчальних досягнень учнів 11 класу з української мови, хоч рівень і відповідає 

достатньому.  

 Тому на основі результатів аналізу в наступному навчальному році методичним службам навчальних закладів та  

районному  методичному кабінету необхідно продовжувати здійснювати науково-методичний супровід викладання 

базових дисциплін та контроль за станом викладання  та якістю знань з предметів інваріантної складової робочих 

навчальних планів. 

В 26 загальноосвітніх навчальних закладах   району працює 14 бібліотекарів.   

Бібліотечний фонд шкільних підручників протягом 2013/2014 н.р. поповнився за рахунок державного бюджету 

Міністерства освіти і науки України на 12899 примірників на загальну суму 210837,78 грн.  в тому числі 

підручників12003 на суму 178620,20 грн  та художньої літератури серії «Шкільна бібліотека» на 896 примірників на 

загальну суму 32217,58 грн. Крім того, за програмою «Українська книга»  в загальноосвітні навчальні заклади надійшло 

56  примірників художньої літератури на загальну суму 4373,81 грн.   

В цілому ЗНЗ району протягом   року були забезпечені підручниками: 

- 1-4 класи – 99% ; 

- 5-9 класи – 100% ; 

- 10-11 класи – 97,5%. 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ   

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

           Для реалізації  державних стандартів  освіти  у навчально-виховному процесі загальноосвітніх  навчальних 

закладів  упроваджуються  інформаційно-комунікаційні технології. 

           Навчальні заклади  району забезпечені   279  комп’ютерами (у т.ч. у навчальному процесі – 234), встановленими за 

рахунок  коштів  із різних джерел фінансування.  

          Рівень охоплення мережею Інтернет  -  100%.         

Для розбудови єдиного інформаційно-комунікаційного простору району, надання допомоги педпрацівникам створено та 

постійно оновлюється сайт відділу освіти.  

Ведеться електронний документообіг мережею Інтернет як з Департаментом науки і освіти так і з ЗНЗ району. 

Навантаження на 1 ПК складає 12 учнів. До мережі Інтернет підключено 26 ЗНЗ, веб – сторінки мають 26. 
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Розвиток позашкільної освіти 

 

 Провідною ідеєю навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах залишається забезпечення 

безперервності та наступності навчання і виховання, гармонійне поєднання інтересів особистості, суспільства, держави. 

 Позашкільна освіта в районі  забезпечується позашкільним навчальним закладом системи освіти – 

Богодухівським центром дитячої та юнацької творчості Богодухівської районної ради Харківської області. 

Охоплення дітей заняттями в Богодухівському центрі дитячої та юнацької творчості становить 23% від загальної 

кількості дітей шкільного віку. Усього різними формами позашкільної освіти в районі охоплено 3620 дітей, що складає 

100% від загальної кількості дітей шкільного віку. 

Організація  навчально–виховного процесу в Богодухівському центрі дитячої та юнацької творчості здійснюється 

за такими напрямками: художньо-естетичним, науково-технічним, еколого-натуралістичним, туристсько-краєзнавчим, 

військово-патріотичним, дослідницько-експериментальним, соціально-реабілітаційним, гуманітарним та фізкультурно-

спортивним. 

Охоплення дітей позашкільною освітою 
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   У 2014 році в центрі дитячої та юнацької творчості працюють 39 гуртків, якими охоплено 756 учнів.  У сільській 

місцевості 282 вихованці. 

 

 

 

Кількість дітей, охоплених гуртками Богодухівського центру  

дитячої та юнацької творчості в сільській місцевості 
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Гуртки функціонують  не лише в центрі творчості, а й на базі Богодухівської гімназії №1, Богодухівського 

колегіуму №2, Богодухівського ліцею №3 та Крисинського НВК, Губарівського НВК, Братеницької ЗОШ І-ІІІ ст., 

Кручанської ЗОШ І-ІІІ ст., Петропавлівської ЗОШ І-ІІ ст., Вінницькоіванівської ЗОШ І-ІІ ст., Павлівської ЗОШ І-ІІ ст., 

Хрущово-Микитівської ЗОШ І-ІІ ст. 

         Навчання здійснюється на високому професійному рівні, про що свідчить участь вихованців  у районних, обласних 

та Всеукраїнських фестивалях та конкурсах.  
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У центрі дитячої та юнацької творчості постійно здійснюється моніторинг результативності роботи гуртків,  

участі вихованців в обласних, Всеукраїнських, міжнародних заходах з метою удосконалення навчально-виховного 

процесу.  

 

 

 

 

Участь учнів Богодухівського центру дитячої та юнацької творчості  

в обласних, Всеукраїнських, міжнародних заходах 
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Кількість переможців у 2014 році збільшилась у порівняння з попередніми роками. Тому одним із першочергових 

завдань на наступний навчальний рік буде і надалі підвищення рівня підготовки учнів до участі в обласних, 

Всеукраїнських, міжнародних заходах. 

Так у 2014 році було проведено 45 масових заходів, в яких взяли участь понад 6 тисяч дітей. Найбільш вагомими 

серед них стали: районна виставка юних природоохоронців «Зимовий вернісаж», районна виставка-конкурс «Різвяна 

писанка», районний етап Всеукраїнського фестивалю фото-, відео-, слайдоробіт «В об’єктиві натураліста», районний 

фотоконкурс «Територія пригод-2014», районний етап обласного відкритого фестивалю дитячої творчості «Таланти ІІІ 

тисячоліття», районна виставка-конкурс робіт вихованців гуртків початкового технічного моделювання, районний етап 

Всеукраїнського конкурсу народної української іграшки, районний відкритий дитячий фестиваль підводних зображень 
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«Жива вода –Дельта», районна виставка –акція «SOS вернісаж, або друге життя відходів», районна виставка-конкурс 

«Українська Великодня писанка», районний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», районний фестиваль пісень про Велику вітчизняну війну 

«Перемога», районна виставка малюнків «Мій біль - Чорнобиль», районний етап Всеукраїнської природоохоронної 

акції «Птах року», районний конкурс для дітей та молоді «Місцеве самоврядування – це ми!», районний етап 

Всеукраїнського конкурсу робіт юних фотоаматорів «Моя Україно»!, районний етап фестивалю «Доньки-матері»,  

районний етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров'я», Свято Миколая, Гуморина до 1 квітня 

Дня сміху, розважальна програма «В гостях у казки», районна розважальна програма до Дня захисту дітей.  

У рамках заходів Року учасників бойових дій на території інших держав вихованці центру творчості взяли участь 

в обласній військово-патріотичній акції «Слобожанські дзвони Перемоги», присвяченій увічненню пам’яті воїнів-

інтернаціоналістів У лютому 2014 року роведено районну виставку дитячого малюнку «Мій біль – Афганістан» та урок 

мужності «Афганська свічка». 

У березні проведено літературний вечір «Слухайте голос безсмертний Тараса» та районний конкурс до 200-річчя 

від Дня народження Т.Г.Шевченка.  

Вихованці центру є постійними учасниками та лауреатами Всеукраїнської філософської історико-краєзнавчої 

конференції «Пізнай себе, свій рід, свій нарід», обласного етапу Всеукраїнської учнівської та студентської молоді 

«Моя Батьківщина – Україна». 

З метою розвитку та підтримки туризму в районі проведено День туризму та районні змагання з техніки 

велосипедного туризму.  

 Матеріальна база центру поповнювалася лише за рахунок  спонсорських внесків батьків у вигляді матеріалів для 

роботи учнів (клей, папір, бісер, тканина, фарби, нитки для вишивання, запис фонограм, пошив костюмів та інше).  

Завданнями у 2015 році залишаються зміцнення матеріально-технічної бази позашкільної освіти та подальший 

розвиток мережі гуртків, зокрема оздоровчого та бібліотечно-бібліографічного напрямів.  

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

 

Організація виховної роботи 

 

      Одним із пріоритетних завдань освіти є виховання дітей та учнівської молоді. 

У 2014 році здійснено вивчення стану діяльності відділів освіти Сіннянській, Вінницькоіванівській ЗОШ І-ІІ ступенів, 

Іваношийчинському НВК, Матвіївській, Полковомикитівській ЗОШ І-ІІІ ступенів  щодо організації виховної роботи. 

 У навчальних закладах Богодухівщини проводиться певна робота щодо посилення патріотичного виховання, 

збагачення духовного потенціалу учнівської та студентської молоді, виховання поваги в молодого покоління до 

Конституції України, державних символів, любові до рідної землі, української мови, національної культури та традицій, 

подальший розвиток фізичної культури і спорту. 

У навчальних закладах Богодухівщини проводиться певна робота щодо посилення патріотичного виховання, 

збагачення духовного потенціалу учнівської молоді, відродження кращих надбань українського народу, його культурних 

і національних традицій, виховання поваги у молодого покоління до Конституції України, державних символів, любові 

до рідної землі, української мови, національної культури та традицій. 

 До 23-ї річниці незалежності України з метою висвітлення історії розвитку України як правової, соціальної, 

демократичної країни у навчальних закладах проведено тематичні заходи, присвячені історії становлення і утвердження 

державних символів, зміцненню незалежної України: години спілкування «Україна – Батьківщина. Я – її мала частина», 

«Місце української держави у світовій спільноті»; семінари, засідання «круглих столів» за темами: «Сьогодні ми діти, 

юнацтво – завтра громадяни України», «Україна в умовах незалежності», спрямовані на виховання в молодого покоління 

вміння жити і працювати в сучасному громадянському суспільстві, культури міжнаціональних відносин; учнівські 

конференції «Незалежність України: від ідеї до реалії», «Референдум 1991 року. Його значення для незалежності 

України», конкурси учнівських творів «Що змінилося в Україні за 22 рік незалежності?»; творчі проекти «Славетні 

постаті України», «Видатні жінки України». 

 Протягом 2014 року значна увага навчальними закладами приділялася патріотичному вихованню. У навчальних 

закладах району організовано пошукову роботу із записами свідчень, спогадів учасників бойових дій у Республіці 

Афганістан з метою встановлення імен осіб, які загинули (пропали безвісти) під час Великої Вітчизняної війни 1941-

1945 років. 

 Відділом освіти, навчальними закладами району приділяється належна увага екологічному вихованню молодого 

покоління з метою формування в учнівської молоді екологічної культури, підвищення екологічної свідомості. У 2013 
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році найбільш вагомими заходами з екологічної тематики стали: районний етап Всеукраїнської експедиції «Моя 

Батьківщина-Україна», районний етап конкурсу «Пізнай і люби свій край», виставки «SОS вернісаж», «Наша мрія – вода 

чиста, земля красива», «Зимовий вернісаж».  

       З метою розвитку лідерських якостей обдарованої учнівської молоді діє районна рада старшокласників «Сова», що 

об'єднує лідерів учнівського самоврядування із 26 навчальних закладів району. Проведено  звітні конференції ради, 

відбулися вибори голови та його заступників до складу районної ради старшокласників.  

 Протягом року проводилася робота з висвітлення державотворчої, політичної, письменницької, військової, творчої 

діяльності  визначних     постатей     в      історії   України,     таких,   як     Т. Шевченко,  Б. Грінченко, П.Сагайдачний, 

І.Рєпін та інші.  

 Як відомо, 2014 рік пройшов під егідою відзначення  200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Відповідно до 

розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 15.10.2013 № 414 «Про підготовку та 

проведення заходів, присвячених відзначенню 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка», плану заходів з підготовки 

та відзначення у Харківській області у 2014 році 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка, затвердженого першим 

заступником голови обласної державної адміністрації від 15.10.2013 № 01-25/8510, листа Департаменту науки і освіти 

Харківської обласної державної            адміністрації     від 08.11.2013 №04-13/5352 «Про  відзначення   у 2014    році    

200-річчя від  дня народження Т.Г. Шевченка» з метою вшанування творчої спадщини Тараса Шевченка, відродження 

національної культури  й   духовності   і з  нагоди відзначення 200-річчя від дня його народження у районі 

здійснювались відповідні заходи. 

Протягом 2014 року  у навчальних закладах району організовано та проведено бесіди, години спілкування, 

семінари, присвячені життю та діяльності видатного сина українського народу Тараса Шевченка за темами: «Значення 

творчості Великого Кобзаря в українській та світовій культурі», «Борець, поет усіх часів і народів…», «Слово Шевченка 

не вмре, не поляже», «Тарас Шевченко – виразник віковічних мрій і сподівань народу, символ української нації». 

Проведено учнівські конференції, засідання «круглих столів» «Культ народу в творчості Шевченка Т.Г.», «Внесок 

Тараса Шевченка у розвиток вітчизняної культури», «Ідея незнищеності справжнього кохання, краси, вірності у 

творчості Тараса Шевченка. 
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Організовано шевченківські читання, літературні вечори «Золоті зерна поезії Шевченка Т.Г.», «Вдивляючись в рядки 

пророчі…»,  «Слово, пісне, душа Кобзарева, ви – окраса й суть мого життя», конкурси віршів Шевченка Т.Г. «Вчитайся, 

вслухайся у Шевченкове слово», «І на оновленій землі…». 

Проведено тижні української літератури, присвячені Національному шевченківському дню, за темами: «Слава 

Шевченкові – слава Україні», «У вінок слави Кобзареві», літературно-мистецькі заходи у рамках Тижня дитячої 

творчості «Уклін тобі, Кобзарю!». Оформлено виставки дитячих малюнків за темою «Шевченків світ у буянні фарб, 

сплетінні ліній». 

 

                                Фізкультурно-оздоровча робота. 

 

                   Фізична культура і спорт є невід’ємною частиною гармонійного розвитку людини, адже її призначення – 

виховання здорового підростаючого покоління, зміцнення здоров’я всього населення, підвищення фізичних і 

функціональних можливостей організму, змістовне дозвілля і відпочинок. Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова 

робота в районі спрямована на виконання вимог Закону України «Про фізичну культуру і спорт», розпоряджень 

Харківського обласного відділення (філії) комітету з фізичного виховання та спорту, відповідних розпоряджень голови 

районної державної адміністрації. 

                    Розвиток масової фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах району націлений, 

насамперед, на зміцнення здоров’я учнів, фізичний розвиток і рухову активність. За рахунок максимального 

використання різноманітних форм і методів роботи вчителями фізичного виховання шкіл району охоплено 

систематичними заняттями фізичною культурою більшість учнів. Одним із діючих засобів зміцнення здоров’я учнівської 

молоді, поліпшення їхнього фізичного розвитку є проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня школи, 

організація і проведення загально шкільних фізкультурно-масових і спортивних заходів. 

                    Адміністраціями загальноосвітніх навчальних закладів району створюються належні умови для якісного 

проведення уроків фізичної культури в 1 – 11 класах.. Розклад уроків складається з урахуванням максимального 

використання спортивних залів в осінньо-зимовий період та використання спортивних майданчиків в літній період. 

                     Крім уроків (занять) у навчальних закладах району використовуються різноманітні позаурочні форми 

навчання та засоби залучення школярів до занять фізичною культурою: фізкультурно-оздоровчі заняття, домашні 

завдання з фізкультури, заняття в спортивних секціях та гуртках, позашкільні спортивні змагання, спортивні ігри в 

групах продовженого дня, багатоступеневі спортивно-масові змагання в рамках Спартакіади «Спорт протягом життя». 

                     В закладах освіти району функціонують 16 гуртків та секцій спортивного напрямку за позабюджетні кошти 

у яких займається 232 учня. 
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                       Велика увага в закладах освіти району приділяється фізкультурно-оздоровчій та туристичній роботі. 

Традиційними є проведення Днів здоров’я та шкільних туристичних зльотів. Теоретичні та практичні знання діти 

здобувають під час підготовки до змагань та протягом року відпрацьовують їх під час походів, екскурсій, прогулянок, 

одноденних походів вихідного дня, практикумів з пішохідного туризму, туристсько-краєзнавчої роботи. 

                       Протягом 2014 року команди загальноосвітніх навчальних закладів району взяли участь у спартакіаді 

школярів за програмою щорічних спортивних змагань «Спорт протягом життя», «Шкіряний м’яч», «Козацький гарт», 

«Зірниця», в обласному етапі змагань з легкої атлетики учень Кленівського НВК Погорєлов Сергій (вчитель 

Придатченко Ю.П.) посів ІІ  місце. 

                       Велика увага приділяється фізичній підготовці допризовної молоді. Навчальні заняття організовуються і 

проводяться за методикою, яка включає сукупність методів і методичних прийомів навчання, розвитку і виховання 

учнів. Навчання спрямоване на формування в учнів прикладних рухливих навичок, прищеплення їм організаторсько-

методичних умінь. Розвиток спрямовано на вдосконалення в учнів фізичних і спеціальних якостей, зміцнення здоров`я. 

                       Головною метою сучасного фікультурно-оздоровчого руху в закладах освіти району є сприяння зміцненню 

здоров’я дітей та учнівської молоді, як найвищої соціальної цінності, через підвищення рівня їх рухової активності. 

Рівень оздоровчої рухової активності у школярів ще далекий від бажаного. Добові потреби в рухах підлітків 

задовольняються в середньому на 50 – 55%, а тому й дефіцит складає приблизно 50 %. Ця проблема найбільш гостро 

стоїть перед загальноосвітньою школою, що є базовою ланкою у процесі фізичного виховання підростаючого покоління. 

Звичайно, привчити себе до щоденного рухового навантаження нелегко навіть дорослому. Дитині тим більше. Вчителі 

фізичної культури шкіл району вчать молодь піклуватися про своє фізичне вдосконалення, володіти знаннями в області 

гігієни, формувати активну позицію здорового способу життя. Проводять тренінги, практичні семінари на теми : 

«Актуальні проблеми сучасності», «В здоровому тілі здоровий дух», «Бережи здоров’я замолоду», «Рецепти здоров’я», 

«Ні – шкідливим звичкам!», «Секрети довголіття», які навчають сучасних  підлітків свідомо керувати власною 

поведінкою за будь-яких обставин. Улюбленими позакласними та позашкільними оздоровчими заходами учнів 8 – 11 

класів стали : молодіжна акція «Здоров’я – це модно!», ток-шоу «Здорові звички – здоровий спосіб життя», «Ярмарок – 

Здоров’я». 

                         Основним завданням закладів освіти району у новому 2015 році буде подальший розвиток фізичної 

культури і спорту. 
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Попередження дитячого травматизму 

 

         Аналіз стану роботи  з попередження  дитячого травматизму  в навчальних закладах  району  у 2013 році  свідчить 

про те , що  рівень дитячого травматизму  порівняно з минулим роком зменшився.  

 

 
 

         У відділі освіти створена постійно діюча комісія з перевірки знань працівників з питань охорони праці. Щорічно 

перед початком опалювального сезону службою охорони праці проводиться навчання з охорони праці операторів 

котелень, які працюють на твердому паливі. Щорічно в навчальному центрі “Техінформсервіс”  проводиться  навчання і 

перевірка знань вчителів фізики, інформатики, трудового навчання, кухарів та завгоспів навчальних закладів району з 

електробезпеки з присвоєнням ІІІ групи електродопуску. Службою охорони праці   щороку  проводяться навчання з 

охорони праці операторів машинного прання ДНЗ, кухарів та помічників кухарів ЗНЗ та ДНЗ, завгоспів ЗНЗ та ДНЗ, а 

також сторожів цих закладів. Перевірка знань цих категорій працівників проводиться постійно діючою комісією відділу 

освіти. 

 

 

 

 



48 

 

 

 

Оздоровлення  

 

          На виконання закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», з метою створення умов для повноцінного, 

змістовного відпочинку дітей під час літніх канікул 2014 року було здійснено роботу  таборів відпочинку  з денним 

перебуванням на базі навчальних закладів району. 

    У районі функціонували 23 пришкільні табори в яких перебувало 1200 дітей (38 % від загалної кількості).  

         У закладах було створено необхідні умови щодо додержання законодавства у сфері оздоровлення та повноцінного 

відпочинку дітей, створено умови для освітньої, культурно-виховної та спортивної роботи з дітьми під час літніх 

канікул. 

          До відпочинкової зміни залучено дітей як початкових класів та дітей пільгового контингенту так і дітей середньої 

школи (5-7 клас). 

    У таборах забезпечено активний та змістовний відпочинок дітей. В усіх закладах було розроблено та затверджено 

плани роботи, які передбачали змістовні та цікаві розвивальні екскурсії в природу, передбачалось проведення 

різноманітних конкурсів, вікторин, змагань, фестивалів, концертів, виставок.  

Традиційно вихованці здійснили багато пізнавальних екскурсій містом та  областю,  зокрема,  екскурсії    до м.   Харкова, 

в Харківський зоопарк,       екопарк ім.    Фельдмана, парк ім.  Горького,   в с. Сковородинівка    Золочівського району в 

музей  Г.С. Сковороди,   краєзнавчий   музей    та    музей     пожежної   безпеки м. Богодухова. Здійснювались поїздки і 

за межі області: м. Тростянець Сумської області (природничий музей), смт Опішня Полтавської області. 

 

Організація підвезення учнів 

 

В 2014/2015 н.р. здійснюється підвезення  545 учнів, що становить 100 %  від загальної потреби, та 56 педагогічних 

працівників. Всього для підвезення учнів до місця навчання та вчителів до місця роботи залучено 13 одиниць 

автотранспорту.. 

Організація перевезення учнів і працівників загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється шляхом: 

- використання існуючих одиниць автотранспорту; 

- закупівлі автобусів за рахунок районного бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством, 

та наступної передачі їх районному відділу освіти та навчальним закладам; 

- залучення автотранспорту спеціалізованих підприємств і приватних підприємців. 
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Організація перевезення дітей дошкільного віку та працівників дошкільних навчальних закладів здійснюється шляхом: 

- використання для цих цілей шкільних автобусів закладів і установ освіти району; 

- укладення транспортних угод між відділом освіти, сільськими (селищними) радами, дошкільними навчальними 

закладами про співпрацю з метою підвезення дошкільного віку і працівників дошкільних закладів.   

 

 
 

На початок  нового року існує ряд невирішених проблем в організації підвезення школярів. Це незабезпеченість  

коштами,  відсутність якісних  доріг. Саме ці питання  і будуть  основним завданнями, які на прийдеться вирішувати з 

початком нового навчального року для організації безперебійного підвезення дітей. 
 

Кадрова робота 

 

 З метою підвищення фахової майстерності педагогічних працівників була визначена планова кількість вчителів, які 

повинні пройти курси в 2013/2014 навчальному році –124 чоловіка.  

Але в зв’язку з тим, що частина вчителів викладає предмети не за фахом, то за 2013/2014 навчальний рік курси 

підвищення кваліфікації пройшло 56  педагогічних працівників.  

Зараз у навчальних закладах району всіх рівнів і форм власності працюють майже 620 педагогічних працівників: 

91 дошкільних, 510 загальноосвітніх навчальних закладів, 19 позашкільних навчальних закладів. 
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Аналіз освітнього рівня вчителів свідчить, що відсоток педагогів з вищою освітою у школах району у 2014 році 

склав 91%. Цей показник  залишився на рівні минулого року, однак ще залишається 46 (9%) педагогічних працівників, 

які мають середню-спеціальну  освіту (минулого року – 44). 

Майже 71% (360 осіб) педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів мають вищу та першу 

кваліфікаційну категорію, 9 % (46) - ІІ кваліфікаційну категорію та 20% (104) – кваліфікаційну категорію спеціаліста. 

Звання «Старший вчитель» мають 72 педагогічних працівників, «Вчитель-методист» - 62, що складає 26% від загальної 

кількості. 

Переважна більшість педагогічних працівників працюють у навчальних закладах понад 20 років (277 – 54,3%) і 

тільки 28 (5,5%) мають стаж роботи до 3-х років. Із кожним роком збільшується кількість учителів пенсійного віку –

всього 70 (13,7%) (у 2013- 60 (12,%)). 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.1999 № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в 

сільській місцевості” протягом травня-червня відділом освіти спільно з районним відділами освіти надано 2 цільових 

направлення випускникам сільських шкіл у вищі навчальні заклади педагогічного профілю з подальшим укладанням з 

ними тристоронніх угод з метою їх закріплення у районах області, а саме: 

до ХНПУ імені Г.С.Сковороди – 2 направлення; 

Результативність вступу випускників шкіл до вищих навчальних закладів проаналізована у вересні 2014 року. 

Показник вступу цього року  збільшився порівняно за показником минулого року (з 2 вступило 2, тобто 100%). 

Найвищий показник вступу – до ХНПУ імені Г.С.Сковороди. 

Додаткова потреба у педагогічних кадрах для навчальних закладів району на 2014/2015 навчальний рік становила 

10  вчителів, вакансії були заповнені шляхом перерозподілу навантаження та призначенням сумісників. 

Із загальної кількості випускників (бакалавр, спеціаліст та магістр), які навчалися за державним замовленням, 1 

випускник  прибув за направленням на працевлаштування у навчальні заклади району (Шмакова Віта Миколаївна, 

вчитель англійської мови – працевлаштована у Богодухівський колегіум №2). 

Відповідно до Положення  про  атестацію педагогічних працівників у 2014/2015 навчальному році районною 

атестаційною комісією буде атестовано 98 педагогічних працівників з них 15 керівників та заступників керівників 

загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів. У листопаді 2014 року атестаційною комісією ІІ рівня було 

атестовано 5 педагогічних працівників, які були рекомендовані для призначення на посади директорів Губарівського 

НВК, Сіннянської, Петропавлівської, Ульянівської та Полковомикитівської ЗОШ. У грудні 2014 року вони були 

погоджені та призначені на посади керівників. Постійно проводиться робота з оновлення та коригування 

автоматизованої бази даних «Освіта Харківщини». 
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Переможців обласних олімпіад та конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН,  готують в основному 

вчителі, що мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Це  Фатюкова Людмила Анатоліївна, 

Чемеровська Зінаїда Олександрівна, Івах Катерина Іванівна – вчителі Богодухівського ліцею №3, Назаренко Олена 

Леонідівна, Яковлева Олена Сергіївна, Рідкокаша Світлана Миколаївна  – вчителі  Богодухівського колегіуму №2, 

Шутка Євгенія Вікторівна, Коляда Тетяна Анатоліївна – вчителі Гутянської ЗОШ І-ІІІ ст., Астапова Тетяна Миколаївна – 

вчитель Ульянівської  ЗОШ І-ІІІ ст., Яковлєва Валентина Вікторівна та Мірошниченко Микола Сергійович – вчителі 

Богодухівської Гімназії №1, Кремениця Любов Миколаївна – вчитель Кручанської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

 Але серед вчителів з вищою категорією є такі, які зупинились на досягнутому, недостатньо працюють з учнями. 

Щодо підготовки їх до результативної участі в обласних етапах  олімпіад, МАНу тощо. 

        Завдання, яке постає перед керівниками шкіл у 2014  полягатиме в цілеспрямованій роботі щодо залучення 

вчителів з педагогічними званнями та вищою категорією до активної участі в методичних заходах на рівні навчального 

закладу та району, активізації позакласної роботи з предмету, організації навчально-виховного процесу на основі 

новітніх технологій викладання та контролю знань. 

 

 

 

 

Основні завдання відділу освіти районної державної адміністрації на 2015 рік: 

1.  Забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб держави й 

області, району. 

2. Створення оптимальних умов для забезпечення неперервної освіти педагогічних працівників системи дошкільної та 

загальної середньої освіти. 

3. Спрямування діяльност, методичних служб усіх рівнів на підвищення якості уроку як основної форми навчально-

виховного процесу, формування в учнів внутрішньої мотивації до навчання, реалізацію принципів справедливого 

оцінювання навчальних досягнень учнів.  

4. Реалізація принципу безперервності між допрофільною підготовкою учнів основної школи та профільним навчанням 

у старшій школі. 

5. Створення системи функціонування освітніх округів в районі для забезпечення якісної освіти  у сільській місцевості. 
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6. Посилення методичної роботи з педагогічними працівниками дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів 

щодо організації роботи з дітьми 5-річного віку на основі програми розвитку дитини дошкільного віку «Впевнений 

старт».  

7. Запровадження інклюзивної освіти для підтримки дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх 

навчальних закладах, забезпечення підготовки педагогічних працівників, які працюють в умовах інклюзивного класу, 

та формування в шкільному середовищі позитивного ставлення до людей з обмеженими можливостями.   

8. Забезпечення якісної підготовки учнівських команд до виступу у фінальних етапах Всеукраїнських учнівських 

турнірів. 

9. Забезпечення сталої роботи позашкільного навчального закладу шляхом реалізації проектів та Програми розвитку 

позашкільної осівіти. 

10. Створення ефективної системи розвитку щодо максимального охоплення дітей та учнів позашкільною освітою. 

11. Формування здоров'язбережувальної компетентності педагогів, учнів та їх батьків, досягнення позитивних змін у 

формуванні основ здорового способу життя. 

12. Удосконалення системи моніторингових досліджень якості освіти на локальному рівні. 

13. Удосконалення психологічної служби району через покращення кількісних та якісних показників її 

функціонування. 

14. Інтеграція освіти у європейський науково-освітній простір, зміцнення конкурентоспроможності району за рахунок 

підвищення ефективності використання його науково-технічного та інноваційного потенціалу. 

15. Забезпечення району кваліфікованими робітничими кадрами відповідно до сучасних вимог ринку праці. 

16. Розвиток мережі навчальних закладів з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог. 

17. Забезпечення консолідації та взаємодії соціальних і наукових партнерів з метою інтенсифікації розвитку системи 

освіти. 

18. Здійснення комплексної інформатизації освіти області, запровадження новітніх інформаційних технологій у 

навчальний процес, системи тестового оцінювання знань, автоматизацію управління. 

19.  Відновлення діяльності дошкільних навчальних закладів та продовження будівництва недобудов загальноосвітніх 

шкіл. 

20.  Забезпечення підвезення учнів і вчителів до місця навчання та роботи та в зворотному напрямі. 

21. Посилення соціального партнерства між професійно-технічними навчальними закладами та підприємствами-

замовниками робітничих кадрів з метою забезпечення кваліфікованими робітничими кадрами економіки регіону. 

22.  Посилення патріотичного виховання, збагачення духовного потенціалу учнівської та студентської молоді, 

відродження кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій. 
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23.  Подальший розвиток фізичної культури і спорту, реалізація спортивно-масових заходів у рамках програм «Спорт 

протягом життя»  

24. Створення системи методичної роботи в освітніх округах, спрямованої на забезпечення якісної освіти дітей 

сільської місцевості, підвищення рівня до профільного та профільного навчання.  

25. Підготовка педагогічних працівників до запровадження в навчально-виховному процесі Основних орієнтирів 

виховання учнів 1-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів. 

26. Формування дієвого кадрового резерву на керівні посади в системі освіти району та надання науково-методичної 

допомоги новопризначеним керівникам дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. 
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1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ВІДДІЛУ ОСВІТИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

   1.1. Графік роботи та прийому відвідувачів 

 

       Режим роботи     Початок роботи       08.00 

                 Перерва на обід     12.00-12.45 

                 Кінець роботи     17.00  
 

№

 

з

/

п 

Посада керівника органу 

виконавчої влади, його 

заступника, інших керівників 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Дні та години прийому Місце прийому (адреса), 

контактний телефон 

1.  Начальник відділу освіти Безмінова Інна Георгіївна 1 вівторок 08.00 – 12.00 

3 вівторок 13.00 – 17.00 

м.Богодухів, вул.Урицького, 

15, тел.3-31-87 

2.  Начальник  групи з 

централізованого господарського 

обслуговування навчальних 

закладів 

Доля Валентина 

Дмитрівна  

Щовівторка з 13-00 до 17-00 м.Богодухів, вул.Урицького,  

15, тел.3-01-05 

3.  Головний бухгалтер 

Заступник головного бухгалтера 

 

Атльотова Анна 

Борисівна 

 

Щовівторка з 13-00 до 17-00 

м.Богодухів, вул.Урицького, 

15, тел.3-41-19 

4.  Завідуюча РМК відділу освіти Корабель Надія 

Миколаївна 

Щовівторка з 13-00 до 17-00 м.Богодухів, вул.Урицького, 

15, тел.3-01-89 

5.  Завідуюча ЦППіСР Вяткіна Юлія Анатліївна Щовівторка з 13-00 до 17-00 м.Богодухів, вул.Урицького, 

15, тел.3-25-24 

6.  Завідувач ЛКТО Мельников Сергій 

Віталійович 

Щовівторка з 13-00 до 17-00 м.Богодухів, вул.Урицького, 

15, тел. 3-01-89 

 

      Інші працівники відділу освіти приймають відвідувачів щоденно 
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1.2. Графік виїзного прийому громадян начальником відділу освіти  
 

 

 

Місяць  Місце проведення виїзного прийому 

Січень с. Горького 

Лютий с. Заброди 

Березень с. Максимівка 

Квітень с. Івано-Шийчине 

Травень с. Олександрівка 

Червень  с. Семенів Яр 

Липень с. Хрущова Микитівка 

Серпень с. Крисине 

Вересень с. Кленове 

Жовтень с. Кручик 

Листопад с. Братениця 

Грудень с. Шарівка 
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1.3. Циклограма діяльності відділу освіти 
 

Заходи Відповідальні Циклограма проведення заходів 

1. Апаратні наради. Гирка М.О. Щопонеділка 

2. Колегії відділу освіти  Варченко Н.М. 2 рази на півріччя 

3. Наради (семінари) з керівниками закладів освіти  Варченко Н.М., Лукашова В.Ю. кожна третя п’ятниця місяця 

4. Засідання районної ради старшокласників. Вчткіна Ю.А. за окремим графіком 

5. Наради (семінари) з керівниками дошкільних 

навчальних закладів. 
Педан Л.О. кожна четверта середа місяця 

5. Організація та проведення виїзного прийому громадян 

з особистих питань начальником відділу  освіти  

райдержадміністрації 

Безмінова І.Г. раз на місяць відповідно до 

графіку 

6. Робота із зверненнями громадян та працівників освіти  Відповідальні працівники відділу освіти постійно 

7. Засідання районної комісії з атестації педагогічних 

працівників. 
Корабель Н.М. 

 

Згідно з графіком 

8. Оновлення WEB-сайту відділу  освіти 

райдержадміністрації. 
Мельников С.В. щоденно 

9. Моніторинг стану роботи з контрольними 

документами  
Варченко Н.М., Лукашова В.Ю. щоквартально 

10. Організація та проведення прийому громадян з 

особистих питань начальником, керівниками 

структурних підрозділів відділу освіти 

 Доля В.Д., Корабель Н.М., Вяткіна Ю.А., 

Мельников С.В. 

згідно з графіком 
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2. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ ОСВІТИ 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОСВІТИ 
 

 

 

Апарат відділу освіти 

 

ГОСПОДАРЧА 

ГРУПА 

 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА 

БУХГАЛТЕРІЯ 

 

РМК 

 

ЛКТО 

 

ІНЖЕНЕР З 

ОХОРОНИ 

ПРАЦІ 



58 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДОРАДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ОСВІТИ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

3.1. Колегія відділу освіти  
 

Термін 

проведення 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Засідання 

колегії  

районного 

відділу освіти 

 

1. Про підсумки роботи 

освітньої галузі у 2014 році 

та приоритетні завдання на 

2015 рік 

Безмінова І.Г. 

2. Про організацію роботи 

щодо організації 

харчування в навчальних 

закладах району. 

Варченко Н.М. 

3. Про виконання рішень 

колегії Варченко Н.М. 

4. Про результати роботи 

щодо попередження 

дитячого травматизму 

Варченко Н.М. 

 

5. Про здійснення 

державного нагляду 

(контролю) за діяльністю 

навчальних закладів району 

        Лукашова В.Ю. 

1. Про стан роботи з 

контрольними 

документами 

центральних органів 

виконавчої влади, 

розпорядженнями та 

дорученнями голови 

Харківської обласної 

державної адміністрації 

та голови районної 

державної адміністрації 

у І півріччі 2014 року. 

Варченко Н.М. 

Гирка М.О. 

2. Про перспективи 

розвитку дошкільної 

освіти 

Педан Л.О. 

3. Про результати 

атестації пелагічних 

працівників району 

Нежид М.А. 

4. Громадське 

обговорення проекту 

Концепції розвитку 

освіти України на 

період 2015-2025 років 

Безмінова І.Г. 

 

1. Про стан роботи зі 

зверненнями громадян та 

з питань виконання 

Закону України “Про 

засади запобігання і 

протидії корупції” 

упродовж 2015 року. 

Варченко Н.М. 

Гирка М.О. 

2. Про підготовку 

навчальних закладів до 

роботи в осінньо-зимовий 

період. 

Доля В.Д.  

3. Про результати 

оздоровлення дітей 

влітку 2015 року. 

Лукашова В.Ю. 

4. Про виконання рішень 

колегії.  

 Варченко Н.М. 

5. Про результати 

формування мережі 

навчальних закладів 

району 

Варченко Н.М. 

 

 

 

1. Про стан роботи з 

контрольними документами 

центральних органів 

виконавчої влад, 

розпорядженнями та 

дорученнями голів 

Харківської обласної 

державної адміністрації та 

Богодухівської районної 

державної адміністрації. 

Варченко Н.М. 

Гирка М.О. 

2. Про виконання плану 

роботи відділу освіти у 2015 

році та затвердження плану 

роботи відділу на 2016 рік. 

Лукашова В.Ю. 

3. Про стан роботи з 

енергозбереження в 

навчальних закладах району. 

Доля В.Д. 

4. Про виконання рішень 

колегії. 

Варченко Н.М. 

5.Про організацію проведення 

І етапу конкурсу-захисту 

Малої академії наук України 

Корабель Н.М. 
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5. Про виконання 

рішень колегії. 

Варченко Н.М. 

 

6. Про підсумки проведення ІІ 

етапу  Всеукраїнських 

учнівських олімпіад 

Корабель Н.М. 
 

 

3.2 .  Апаратні наради відділу освіти 

 

Дата  Питання для розгляду Відповідальний  Відмітка про 

виконання 

СІЧЕНЬ Про хід новорічних свят та хід виконання планів роботи на зимові 

канікули 

Лукашова В.Ю.  

Про проведення заключного етапу конкурсу «Учитель року» Сергієнко Н.М.  

Про підсумки проведення щорічної оцінки державних службовців у 

2014 році.  Аналіз якісного складу державних службовців відділу 

освіти 

Варченко Н.М.  

Про основні положення та вимоги Закону України «Про засади 

запобігання і протидії корупції» 

Варченко Н.М.  

 

Про підсумки І етапу конкурсу – захисту МАН у 2014 році Ольховська Л.П.  

 

Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками  2014 року Гирка М.О., 

 

 

Про організацію курсів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у 2015 році 

 

Корабель Н.М. 

 

ЛЮТИЙ Про стан енергозбереження в навчальних закладах Доля В.Д.  

Про формування попередньої мережі закладів освіти Варченко Н.М.  

Про організацію атестації педагогічних кадрів Нежид М.А.  

Про підсумки формування кадрового резерву на посади державних 

службовців  відділу освіти на 2015 рік. Аналіз показників дієвості 

кадрового резерву на посади державних службовців у 2014 році 

Варченко Н.М.  

Зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2014 рік Нежид М.А.  
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БЕРЕЗЕНЬ Про хід атестації педагогічних працівників Нежид М.А.  

Про роботу практичних психологів та соціальних педагогів Вяткіна Ю.А.  

Про організацію роботи з охорони праці Лещенко О.М.  

Про порядок закінчення 2014/2015 навчального року Варченко Н.М.  

Про стан відвідування учнями навчальних занять Сергієнко Н.М.  

Про стан ведення документації у відділі освіти у І кварталі 2015 

року 

Нежид М.А. 

Гирка М.О. 

 

Про подання декларації державними службовцями відділу освіти Варченко Н.М.  

Про виконання наказів начальника відділу освіти в І кварталі 2015 

року 

Варченко Н.М. 

Нежид М.А. 

 

Щодо запобігання корупційним діянням Варченко Н.М.  

Про результативність участі у ІІІ  Всеукраїнських учнівських  

олімпіад з базових дисциплін 

Корабель Н.М.  

Про результативність участі у ІІ етапі  конкурсу-захисту  МАН Корабель Н.М.  

Про участь педагогічних працівників району в обласній виставці-

презентації педагогічних ідей і технологій 

Сергієнко Н.М.  

КВІТЕНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про організацію святкування Дня перемоги Лукашова В.Ю.  

 

Про підготовку до ЗНО і ДПА Варченко Н.М. 

Лукашова В.Ю. 

  

 

 

Про виконання заходів по роботі з обдарованими дітьми Вяткіна Ю.А.  

Про підготовку до оздоровчого періоду Лукашова В.Ю., 

Вяткіна Ю.А. 

 

Про виконання рішень апаратних нарад  відділу освіти в І кварталі 

2014 року 

Варченко Н.М. 

Гирка М.О. 

 

Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками  І кварталу 

2014 року 

Гирка М.О.  

Про стан виконання контрольних документів   Гирка М.О.  
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ТРАВЕНЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про результати роботи з дітьми схильними до правопорушень  Вяткіна Ю.А.  

Результати атестації педагогічних працівників у 2014/2015 н.р. Нежид М.А.  

Про підготовку  таборів відпочинку з денним перебуванням до 

роботи в оздоровчий період  

Лукашова В.Ю., 

Вяткіна Ю.А. 

 

Про стан підготовки до ДПА Корабель Н.М.  

Про завершення навчального року  Варченко Н.М.  

Про хід ДПА та здійснення експертизи закінчення навчального року Корабель Н.М.  

Про результати реєстрації учнів для участі у ЗНО Лукашова В.Ю. 

 

 

Результати атестації педагогічних працівників у 2014/2015 н.р. Нежид М.А.  

ЧЕРВЕНЬ Про результати роботи з дітьми 5-річного віку Педан Л.О.  

Про стан використання комп’ютерної техніки Мельников С.В.  

Про підготовку проектів наказів за підсумками контролю за станом 

викладання предметів; 

Корабель Н.М.  

 

Про виконання наказів начальника  відділу освіти в 2 кварталі 2015 

року 

Варченко Н.М. 

Нежид М.А. 

 

Про виконання рішень апаратних нарад  відділу освіти в 2 кварталі 

2015 року 

Варченко Н.М. 

Гирка М.О. 

 

Про практику застосування судами норм адміністративного та 

кримінального законодавства України по справах, пов’язаних із 

скоєнням корупційних діянь 

Варченко Н.М.  

Про стан ведення документації у відділі освіти  у І півріччі 2015 

року 

Нежид М.А. 

Гирка М.О. 

 

Про підготовку робочих навчальних планів Корабель Н.М.  

Про стан виконання навчальних планів і програм 

 

Корабель Н.М.  

ЛИПЕНЬ Про організацію роботи по проведенню поточних і капітальних 

ремонтів навчальних закладів; 

Доля В.Д.  
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Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками  ІІ кварталу 

2015 року 

Гирка М.О.  

Про виконання плану роботи за І півріччя 2015 року Лукашова В.Ю.  

Про стан виконання контрольних документів   Гирка М.О.  

СЕРПЕНЬ Про стан проведення поточних та капітальних ремонтів, підготовку 

інформації про стан використання бюджетних та залучення 

позабюджетних коштів для проведення ремонтів 

Доля В.Д.  

 

 

Про підготовку до серпневої конференції педагогічних працівників Корабель Н.М.  

Про порядок формування мережі та затвердження тижневого 

педагогічного навантаження учителів; 

Безмінова І.Г., 

Ворожбит О.К. 

 

 

Про організацію проведення спортивно-масових заходів з учнями у 

2014/2015 н.р. 

Беспалько О.О. 

 

 

Про стан роботи  відділу освіти з питань виконання Закону України 

“Про засади запобігання і протидії корупції ” у І півріччі 2014 року 

Варченко Н.М.  

ВЕРЕСЕНЬ Про результати формування мережі навчальних закладів на 

2014/2015 н.р. 

Варченко Н.М..  

Про організований початок 2015/2016 навчального року Лукашова В.Ю.  

Про підготовку до святкування Дня працівників освіти Корабель Н.М.  

Про результати роботи щодо обліку дітей і підлітків шкільного віку Варченко Н.М.  

Про підсумки літнього відпочинку та оздоровлення учнів та дітей 

дошкільного віку у 2015 році 

Педан Л.О., 

Лукашова В.Ю. 

 

 

Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з 

питань атестації педагогічних працівників 

Нежид М.А. 

 

 

Про підсумки вступу випускників загальноосвітніх навчальних 

закладів до вищих навчальних закладів педагогічного профілю 

Нежид М.А.  

Про забезпечення ЗНЗ підручниками Корабель Н.М.  

Про стан організації харчування учнів у ЗНЗ району Ворожбит О.К.  

Варченко Н.М. 
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Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками в 

2014/2015 навчальному році 

Корабель Н.М.  

 

ЖОВТЕНЬ Про працевлаштування випускників ЗНЗ району Пащенко В.Ю.  

Про охоплення дітей позашкільною освітою Пащенко В.Ю., 

Соловйова О.О. 

 

Про стан організації профільного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році та науково-

методичне забезпечення впровадження профільного навчання в 

старшій школі 

Корабель Н.М., 

 

 

Про результати здійснення експертизи початку навчального року Варченко Н.М. 

Лукашова В.Ю. 

 

Про проведення   ІІ етапу  Всеукраїнських учнівських олімпіад Корабель Н.М. 

 

 

Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками ІІІ кварталу 

2015 року 

Гирка М.О., 

Нежид М.А. 

 

Про атестацію педагогічних працівників 2015/2016 навчального року Нежид М.А. 

 

 

Про проведення Дня української писемності Корабель Н.М.  

 Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад Корабель Н.М.  

ЛИСТОПАД Про організацію роботи з охорони праці у навчальних закладах Лещенко О.М.  

Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад Корабель Н.М.  

Про стан виконання бюджету галузі «Освіта», фінансування та 

виконання міських програм за 9 місяців 2015 року 

Ворожбит О.К.  

Про стан організації підвозу учнів до навчальних закладів Доля В.Д.  

Про результати квадрант-аналізу підсумків державної підсумкової 

атестації 2014/2015 навчального року та зовнішнього незалежного 

оцінювання випускників 2013 року 

Корабель Н.М.  

Про стан профілактичної роботи з попередження правопорушень та 

злочинів серед неповнолітніх у ЗНЗ району 

Вяткіна Ю.А.  
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Про участь у міжшкільних учнівських турнірах Корабель Н.М.  

Про  результати проведення Дня української писемності Корабель Н.М.  

Про результати квадрант-аналізу підсумків державної підсумкової 

атестації 2013/2014 навчального року та зовнішнього незалежного 

оцінювання випускників 2014 року 

Корабель Н.М.  

Про участь у міжшкільних учнівських турнірах Корабель Н.М.  

ГРУДЕНЬ Про стан роботи у дошкільних навчальних закладах району Педан Л.О.  

Про підготовку ЗНЗ, ДНЗ, ПНЗ до новорічних та різдвяних свят Пащенко В.Ю.  

 

Про план роботи відділу освіти на 2015рік  Пащенко В.Ю. 

Варченко Н.М. 

 

Про підсумки проведення І етапу  МАН України Корабель Н.М.  

Про результати роботи районного методичного кабінету щодо 

реалізації основних напрямків у 2013 році 

Корабель Н.М.  

Про стан виконання плану атестації навчальних закладів та підсумки 

атестації 

Варченко Н.М., 

Педан Л.О. 

 

Про стан ведення документації  у відділі освіти в 2014 році Гирка М.О.  

Формування кадрового резерву на посади керівників дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів 

Нежид М.А.  

Про виконання рішень апаратних нарад  відділу освіти в 2014 році 

 

Гирка М.О.  
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3.3 Наради з керівниками навчальних закладів району 

 

№ Питання, що розглядаються на нараді Відповідальний Відмітка про 

виконання 

СІЧЕНЬ 

1. Про виконання бюджету за 2014 рік та 

використання бюджетних та позабюджетних 

коштів у 2015 році 

Безмінова І.Г., Атльотова А.Б.  

2. Про результати проведення II етапу 

Всеукраїнських учнівських олімпіад та І етапу 

конкурсу – захисту МАН України. 

Ольховська Л.П.  

3. Про результати проведення новорічних та 

різдвяних свят 

Пащенко В.Ю.  

4. Про організацію курсової перепідготовки 

педагогічних працівників у 2015 році 

Корабель Н.М.  

5. Про стан виконання лімітів енергоносіїв 

закладами освіти району 

Доля В.Д.  

6. Про виконання норм харчування за друге 

півріччя 2013 року 

Варченко Н.М.  

7. Організація роботи зі зверненнями громадян Гирка М.О.  

ЛЮТИЙ 

1.  Про підсумки проведення конкурсу «Учитель 

року-2014» 

Сергієнко Н.М.  

2 Про стан мережі  навчальних закладів у ІІ 

семестрі 2013/2014 н.р. та проведення заходів 

щодо оптимізації мережі навчальних закладів та 

класів на наступний 2014/2015 н.р. 

Безмінова І.Г., Варченко Н.М.  

3. Про стан травматизму в навчальних  закладах та 

його профілактика 

Варченко Н.М.  
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4. Про здійснення перевірки наявності 

нормативних документів з ОП в навчальних 

закладах  

Лещенко О.М.  

 

 

5. Про хід атестації педагогічних працівників 

району 

Нежид М.А.  

6. Зайнятість та працевлаштування інвалідів за 

2013 рік 

Нежид М.А. 

 

 

7. Про заходи щодо покращення умов навчання та 

виховання дітей в загальноосвітніх та 

дошкільних навчальниї закладах 

Варченко Н.М. 

Пащенко В.Ю. 

 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

1. Про підготовку до оздоровлення та відпочинку 

дітей влітку 2014 року 

Пащенко В.Ю.  

2. Про стан роботи щодо охоплення навчанням 

дітей 5-ти річного віку. 

Педан Л.О.  

3. Про стан виховної роботи в навчальних закладах 

району 

Пащенко В.Ю., 

Беспалько О.О. 

 

4.  Про організацію допрофільного та профільного 

навчання, освітніх округів у навчальних закладах 

району 

Варченко Н.М., 

Корабель Н.М. 

 

 

КВІТЕНЬ 

1. Аналіз атестації педагогічних працівників за 

2013/2014  н. р. 

Нежид М.А.  

2. Про організоване проведення урочистих заходів 

з нагоди випуску учнів 11-х класів 

загальноосвітніх навчальних закладів району 

Безмінова І.Г. 

Пащенко В.Ю. 

 

3. Аналіз результатів участі учнів району у ІІІ етапі 

Всеукраїнських олімпіад та стану роботи з 

обдарованими дітьми 

Ольховська Л.П.  
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4. Про підготовку до проведення літнього 

оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2014 

року 

Пащенко В.Ю.  

 

 

ТРАВЕНЬ 

1. Про підготовку  навчальних закладів до нового 

навчального року та роботи в осінньо-зимовий 

період 

Доля В.Д.  

2. Про підготовку  робочих навчальних планів 

закладів освіти на 2014/2015 навчальний рік 

Варченко Н.М. 

Корабель Н.М. 

 

3. Про організацію роботи навчальних закладів 

району щодо попередження правопорушень та 

злочинності 

 

Вяткіна Ю.А.  

4. Про підсумки організації індивідуального 

навчання в ЗНЗ району 

Пащенко В.Ю.  

5. Про звітування керівників загальноосвітніх 

навчальних закладів перед педагогічними 

колективами та громадськістю 

Безмінова І.Г.  

6. Про стан роботи щодо охорони здоров’я та 

життя учасників навчально-виховного процесу в 

загальноосвітніх навчальних закладах району, 

завдання щодо збереження життя та здоров’я 

дітей під час літніх канікул 

Варченко Н.М.  

7. Про організацію профорієнтаційної роботи в 

навчальних закладах району 

Пащенко В.Ю. 

 

 

8. Про формування замовлення на курси 

підвищення кваліфікації у 2015 році. 

Корабель Н.М. 

 

 

ЧЕРВЕНЬ 

1. Про результати експертизи організованого 

закінчення навчального року та проведення ДПА 

Варченко Н.М. 

Корабель Н.М. 
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2. Про підготовку навчальних  закладів до нового 

2014/2015  н.р. та опалювального сезону  

Доля В.Д.  

3. Про підготовку до серпневої конференції 

педпрацівників 

Варченко Н.М., 

Пащенко В.Ю.,  

Корабель Н.М. 

 

4. Про підсумки відпочинку дітей у таборах з 

денним перебуванням 

Пащенко В.Ю.  

5. Про проведення районного етапу огляду-

конкурсу підготовки  навчальних закладів до 

нового 2014/2015 навчального року 

Безмінова І.Г., 

Варченко Н.М., 

Пащенко В.Ю. 

 

6. Про підсумки вивчення стану ведення ділової 

документації  у навчальних закладах району 

Нежид М.А.  

СЕРПЕНЬ 

1. Про початок навчального року та основні 

завдання на 2014/ 2015 н.р. 

Безмінова І.Г. 

 

 

2. Про підсумки проведення огляду – конкурсу по 

підготовці до нового навчального року 

Безмінова І.Г.  

3. Про організацію та проведення медичних оглядів 

дітей і працівників навчальних закладів. 

Варченко Н.М.   

4. Про роботу щодо обліку дітей та підлітків 

шкільного віку  

Варченко Н.М.  

5. Про виконання норм харчування за перше 

півріччя 2014 року та організацію виконання 

санітарно-гігієнічних вимог відповідно до 

чинного законодавства 

Варченко Н.М., 

Пащенко В.Ю. 

 

6. Про стан роботи  відділу освіти з питань 

виконання Закону України “Про засади 

запобігання і протидії корупції” у І півріччі 2014 

року 

Варченко Н.М. 
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7. Про організацію методичної роботи з 

педагогічними кадрами у 2014/2015 навчальному 

році 

Корабель Н.М.  

ВЕРЕСЕНЬ 

1. Про затвердження освітньої мережі на 2014/2015 

навчальний рік 

Варченко Н.М.  

2. Про організацію харчування дітей у 2013/2014 

н.р. 

Варченко Н.М.  

3. Про проведення організованого початку 

навчального року в загальноосвітніх навчальних 

закладах району 

Пащенко В.Ю. 

 

 

 

 

4. Про організацію підвезення школярів та учителів 

до загальноосвітніх навчальних закладів району  

Варченко Н.М., 

Доля В.Д. 

 

5. Про результати оздоровлення дітей влітку 2014 

року  

Пащенко В.Ю.  

6. Про стан підготовки навчальних закладів до 

роботи в осінньо-зимовий період 

Доля В.Д.  

 

ЖОВТЕНЬ 

1. Про організацію та проведення І та  II етапів 

Всеукраїнських учнівських олімпіад   

Ольховська Л.П.  

2 Аналіз та узагальнення роботи навчальних 

закладів з обліку продовження навчання та 

працевлаштування випускників 2014 року 

Пащенко В.Ю.  

3. Про стан організації профільного навчання та 

поглибленого вивчення предметів у 2014/2015 

навчальному році 

Варченко Н.М. 

 

 

4. Про стан організації харчування в ЗНЗ району Ворожбит О.К.  



70 

 

5. Про результати експертизи  початку 2014/2015 

навчального року в загальноосвітніх навчальних 

закладах району 

Варченко Н.М., 

Пащенко В.Ю. 

 

 

6. Про результати квадрант-аналізу підсумків 

державної підсумкової атестації 2013/2014 

навчального року та зовнішнього незалежного 

оцінювання випускників 2014 року 

Корабель Н.М.   

ЛИСТОПАД 

1. Про стан охоплення навчанням дітей і підлітків 

шкільного віку 

Варченко Н.М.  

2. Про результати експертизи досягнень у навчанні 

 випускників 11-х класів – претендентів на 

нагородження медалями. 

Варченко Н.М.  

3 Про забезпечення санітарно-гігієнічних вимог у  

навчальних  закладах району 

Варченко Н.М., представник райСЕС 

 

 

4 Про організацію  та проведення І  етапу 

конкурсу- захисту МАН 

Ольховська Л.П. 

 

 

5 Про систему науково-методичної роботи школи 

нового типу (з досвіду роботи Богодухівського 

ліцею №3) 

Рубаник О.В.  

6 Формування кадрового резерву на посади 

керівників дошкільних, загальноосвітніх, 

позашкільних навчальних закладів 

Нежид М.А.  

ГРУДЕНЬ 

1 Про бюджет освітньої галузі на 2015 рік Безмінова І.Г.  

2. Про роботу зі зверненнями громадян за 2014 рік Гирка М.О.  

3. Про організацію проведення новорічних та 

різдвяних свят. 

Пащенко В.Ю. 

 

 

4. Про стан роботи з учнями, які потребують 

соціального захисту 

Вяткіна Ю.А., 

Рубан Н.І. 
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5. Аналіз  показників дієвості кадрового резерву на 

посади державних службовців у 2013 році та 

моніторинг ефективності використання 

кадрового резерву для заміщення посад 

державних службовців 

Нежид М.А.  

6. Про стан виконання Закону України «Про засади 

запобігання і протидії корупції», інших 

законодавчих актів щодо боротьби з корупцією 

Варченко Н.М., 

Нежид М.А. 

 

7. Актуальні питання та особливості проведення 

ЗНО - 2015 

Пащенко В.Ю. 

 

 

8. Про результати впровадження інноваційних 

технологій в навчально-виховний процес. 

Сергієнко Н.М.  

 

Н А Р А Д И 

завідувачів дошкільними навчальними закладами  

 

Термін проведення 

 

Питання Відповідальний за 

підготовку 

Відмітка про 

виконання 

25.02.2015 р. 1. Про результативність роботи дошкільних навчальних 

закладів з попередження дитячого травматизму. 

Лещенко  О.М.  

2.Про результати експертизи ведення обов’язкової 

ділової документації в дошкільних закладах району. 

Педан Л.О. 

 

Нежид М.А. 

 

3. Про якість виконання  вимог Програми «Дитина», 

«Впевнений старт».   

Педан Л.О.  

4. Про організацію харчування дітей, дотримання 

санітарно-гігієнічних умов перебування дітей  в ДНЗ 

Педан Л.О.  

5. Про корекційну діяльність дошкільних навчальних 

закладів у міжатестаційний період 

 

Педан Л.О. 

 

 

 6. Про хід атестації педагогічних працівників  Нежид М.А.  
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дошкільних навчальних закладів району Педан Л.О. 

26.03.2015р. 1. Про результати експертизи соціального захисту дітей 

пільгових категорій  

Педан Л.О.  

2. Про стан організації виконання Закону України „Про 

дошкільну освіту” в частині створення умов для 

реалізації задатків, нахилів, обдарувань, різнобічного 

розвитку кожної дитини в ДНЗ. 

Педан Л.О.  

3. Про результати соціально-психологічних досліджень 

дитячого та педагогічного колективів ДНЗ м. Богодухова. 

Вяткіна Ю.А., 

Рубан Н.І. 

 

4. Доведення до відома завідувачів законодавчих, 

нормативно-правових документів, що регламентують 

роботу ДНЗ району. 

Педан Л.О.  

5. Різне.   

22.04.2015 р. 1. Про результати експертизи управління освітнім 

процесом. 

Педан Л.О.  

2.Про результати експрес-аналізу організації роботи 

педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів 

з питань охорони здоров’я життя і здоров’я дітей від 

надзвичайних ситуацій. 

Педан Л.О. 

Лещенко О.М. 

 

3.Аналіз виконання норм харчування дітей в дошкільних 

навчальних закладах. 

Педан Л.О.  

4. Доведення до відома завідувачів законодавчих, 

нормативно-правових документів, що регламентують 

роботу закладів освіти. 

Педан Л.О.  

5. Організація роботи зі зверненнями громадян Нежид М.А.  

27.05.2015 р. 1. Про результативність науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами. 

Педан Л.О.  

2. Про результати діагностики психологічної підготовки 

дітей до школи. 

Вяткіна Ю.А.  

3.Про функціонування дошкільних навчальних закладів 

влітку 2012 року та про підготовку до нового навчального 

Педан Л.О.  
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року. 

4. Про організацію літнього оздоровлення дітей в ДНЗ Педан Л.О.  

10.06.2015 р. 1. Про організацію роботи щодо зниження  

захворюваності дітей дошкільного віку у літній період. 

Педан Л.О.  

2. Про результативність науково-методичної роботи з 

педагогічними кадрами. 

Педан Л.О.   

Про результативність роботи дошкільних навчальних 

закладів з попередження дитячого травматизму. 

Педан Л.О.  

4.Доведення до відома завідувачів законодавчих, 

нормативно-правових документів, що регламентують 

роботу закладів освіти. 

Педан Л.О.  

5. Різне.   

26.08.2015 р 1.Про результати підготовки дошкільних навчальних 

закладів до нового навчального року 

Педан Л.О.  

2.Про результативність роботи дошкільних навчальних 

закладів щодо проведення літнього оздоровлення та 

попередження дитячого травматизму у 2014  році. 

Педан Л.О. 

Лещенко О.М. 

 

3. Про організаційну діяльність   дошкільних навчальних 

закладів з персоніфікованого обліку дітей дошкільного 

віку від 0 до 6 років та дітей п’ятирічного віку. 

Педан Л.О.  

4. Різне.   

23.09.2015 р. 1. Про організацію методичної роботи у 2013-2014 

навчальному році. 

Педан Л.О.  

 2. Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу в 

дошкільних навчальних закладах району . 

Нежид М.А.  

 3. Про організацію  роботи з дітьми п’ятирічного віку 

щодо охоплення дошкільною освітою . 

Педан Л.О.  

 4. Доведення до відома завідувачів законодавчих, 

нормативно-правових документів, що регламентують 

роботу закладів освіти. 

Педан Л.О.  

 5. Різне   
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21.10.2015 р. 1. Про організаційну  діяльність дошкільних навчальних 

закладів щодо охоплення  дошкільною освітою дітей, які 

не відвідують ДНЗ  

Педан Л.О.  

 2.Про організацію харчування дітей та підвищення якості  

оснащення фізкультурно-оздоровчої роботи. 

Педан Л.О.  

 3.Про підготовку ДНЗ до роботи в осінньо-зимовий 

період. 

Доля В.Д.  

 4. Про організацію роботи з охорони праці. Лещенко О.М.  

 5. Доведення до відома завідувачів законодавчих, 

нормативно-правових документів, що регламентують 

роботу закладів освіти. 

Педан  Л.О.  

 6.Різне   

25.11.2015р. 1.Про організаційну діяльність педагогічних колективів 

щодо залучення дітей, які не охоплені дошкільною 

освітою до навчання та виховання в ДНЗ району. 

Педан Л.О.  

 2. Про дотримання санітарно-гігієнічних норм утримання 

дітей в ДНЗ, організація роботи з профілактики 

захворюваності вихованців. 

Педан Л.О. 

Резнік Н.О. 

 

 3. Доведення до відома завідувачів законодавчих, 

нормативно-правових документів, що регламентують 

роботу закладів освіти 

Педан Л.О.  

23.12.2015 р. 1.Аналіз збалансованості харчування дітей в дошкільних 

навчальних закладах . 

Педан Л.О.  

 2. Аналіз відвідування дітьми дошкільних навчальних 

закладів району , стану захворюваності дітей. 

Педан Л.О.  

 3.Доведення до відома завідувачів законодавчих, 

нормативно-правових документів, що регламентують 

роботу закладів освіти. 

Педан Л.О.  

 4.Про подачу річного звіту дошкільного навчального 

закладу Державного статистичного спостереження №85-к  

Педан Л.О.  

 

 5.Різне   
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4. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ В 

БОГОДУХІВСЬКОМУ РАЙОНІ 

 
Рівень управління освітою 

 

 

Періодичність 

збирання даних 

Термін 

надання 

інформації 

Інструментарій 

Управлінське 

рішення, 

висновки 

Відповідальний 

1.  

Охоплення дітей шкільного віку загальною 

середньою освітою 

До 10.09 

 

Стат./форма 

№ 77-РВК 

Оперативне 

реагування 
Варченко Н.М. 

2.  

Інформація про охоплення дітей шкільного віку 

навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах 

До 10.09 

До 10.12 

Форми-запити 

Департаменту 

Додатки  

№ ОН-1, ОН-2 

Інформація 

Департаменту, 

аналітична довідка, 

оперативне 

реагування 

Варченко Н.М. 

3.  

Інформація про відвідування учнями ЗНЗ 

навчальних занять 

Щосереди 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток № 1 

Оперативне 

реагування 
Сергієнко Н.М. 

4.  

Інформація про організацію допрофільної 

підготовки та профільного навчання у районі 

(місті) 

До 15.09. 

Форми-запити 

Департаменту 

Додатки  

№ 2, 3 

Інформація 

Департаменту, 

аналітична довідка, 

рекомендації 

Варченко Н.М. 

5. 

Інформація про оптимізацію мережі навчальних 

закладів  та їх розвиток у районі 

До 15.09. 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток № 4 

Інформація  

Департаменту, 

аналітична довідка, 

рекомендації 

Варченко Н.М. 
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6.  

Інформація про функціонування МНВК 
До 20.09 

Форми-запити  

Додаток № 5 

Департаменту 

Інформація 

Департаменту, 

оперативне 

реагування 

 

Варченко Н.М. 

7. 

Інформація про видачу свідоцтв про отримання 

професій відповідно до наявних ліцензій 

До 01.06. 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток № 6 

Інформація  

Департаменту, 

оперативне 

реагування 

 

Варченко Н.М. 

8 

Інформація про створення та функціонування у 

районі (місті)  освітніх округів (профільне 

навчання) 

До 15.09 

 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток № 7 

Інформація 

Департаменту , 

оперативне 

реагування 

 

Варченко Н.М. 

9 

Інформація про результати участі учнів ЗНЗ області 

в олімпіадах, конкурсах та турнірах 

 

До 15.04 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток № 8 

Аналітична довідка, 

оперативне 

реагування 

Ольховська Л.П. 

10 

Інформацію про проведення І етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 

наук України  

До 01.11 

Форми-запити 

Департаменту 

Дадаток № 9 

Аналітична довідка, 

оперативне 

реагування 

Ольховська Л.П. 

11 

Пропозиції до формування складу журі ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії 

наук України 

До 01.11 

Форми-запити 

Департаменту 

Дадаток № 10 

Наказ Департаменту Ольховська Л.П. 

12.  

Інформація про працевлаштування випускників 11 

класів денних шкіл 

 

До 20.09. 

До 20.12. 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток № 9 

Інформація 

Департаменту, 

аналітична довідка, 

оперативне 

реагування 

Лукашова В.Ю. 
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13. 

Інформація про працевлаштування випускників 9 

класів денних шкіл 

До 20.09. 

До 20.12. 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток № 10 

Інформація 

Департаменту, 

аналітична довідка, 

оперативне 

реагування 

Лукашова В.Ю. 

14.  

Мережа вечірніх класів (груп) та  

учнів у них 
До 01.11 

Форми-запити 

Департаменту 

Додатки № 11, 12 

Аналітична довідка, 

оперативне 

реагування 

Лукашова В.Ю. 

15. 

Організація індивідуального  

навчання учнів 

До 01.12. 

Форми-запити 

Департаменту 

Додатки  

№ 13, 14 

Інформація 

Департаменту, 

аналітична довідка 

Лукашова В.Ю. 

16. 

Інформація про мови навчання у ЗНЗ району  
До 20.09. 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток № 15 

Інформація 

Департаменту 
Корабель Н.М. 

17. 

Інформація про міжнародне партнерство у 

загальноосвітніх навчальних закладах  

До 15.12 

Форми-запити 

МОНМСУ 

Додаток № 16 

Інформація  

Департаменту 
Варченко Н.М. 

18. 

Інформація про вивчення та викладання іноземних 

мов у загальноосвітніх навчальних закладах 

До 01.12 

Форми-запити 

МОНМСУ 

Додаток № 17 

Інформація 

Департаменту 

 

Корабель Н.М. 

19. 

Інформація про прийом учнів до 1-х класів 

До 20.07 

До 20.08 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток № 18 

Інформація 

Департаменту, 

аналітична довідка 

Варченко Н.М. 

20. 

Інформація про стан організації навчально-

виховного процесу у школі  

І ступеня 

До 10.09 

Форми-запити 

Департаменту 

Додатки № 19, 20, 21 

Інформація 

МОНМСУ, 

аналітична довідка 

Сергієнко Н.М. 
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21. 

Інформація про учнів 11(12)-х класів, 

які призначаються на дострокову 

службу. Замовлення на матеріали для 

ДПА. 

До 15.02. 

 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток  

№ ДПА-1 

Аналітична довідка,  

підготовка матеріалів 

до ДПА 

Варченко Н.М. 

22.  

Інформація про учнів 9, 10, 11 (12-х) 

класів, які навчаються у класах на 

базі установ з питань виконання 

покарань 

До 15.02. 

 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток  

№ ДПА-2 

Аналітична довідка,  

підготовка матеріалів 

до ДПА 

Варченко Н.М. 

23. 

Інформація про результати 

проходження ДПА учнями 11(12)-х 

класів, які призначаються на 

дострокову службу  

До 25.04 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток  

№ ДПА-3 

Аналітична довідка Варченко Н.М. 

24. 

Інформація (замовлення) на матеріали 

для проведення ДПА випускників 9-х, 

11-х класів ЗНЗ району (міста) 

До 15.04.(9) 

До 15.03.(11) 

 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток № ДПА-4 

Аналітична довідка,  

підготовка матеріалів 

до ДПА 

 

Варченко Н.М. 

25. 

Інформація (списки) екстернів, які 

подали заяви на проведення 

підсумкової атестації 

До 19.02.(11) 

До 10.03.(9) 

 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток № ДПА-5 

Аналітична довідка,  

нормативність 

зарахування екстернів 

Лукашова В.Ю. 

26. 

Інформація (списки) екстернів, які 

пройшли підсумкову атестацію 

До 15.04. 

 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток № ДПА-6 

Аналітична довідка,  

підготовка матеріалів 

до ДПА 

Лукашова В.Ю. 

Корабель Н.М. 
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27. 

Інформація (звіт) про результати ДПА 

учнів-екстернів  

До 20.05.(11) 

До 20.06.(9) 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток № ДПА-7 

Аналітична довідка,  

нормативність 

проведення ДПА для 

екстернів 

Корабель Н.М. 

28. 

Інформація (дані) про випускників 11 

(12)-х класів, які звільняються від 

ДПА 

До 15.03 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток № ДПА-8 

Аналітична довідка,  

підготовка наказу 

Департамента 

Варченко Н.М. 

29. 

Інформація (подання) на випускників 

11 (12)-х класів, які нагороджуються 

медалями 

До 10.05 

До 25.11 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток № ДПА-9 

Аналітична довідка 

 
Варченко Н.М. 

30. 

Інформація (дані) про учнів, які 

навчалися за кордоном і не 

повернулися до початку ДПА 

До 01.05 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток № ДПА-10 

Аналітична довідка Варченко Н.М. 

31. 

Інформація (дані) про учнів 9-х, 11 

(12)-х класів, які беруть участь у 

міжнародних спортивних змаганнях, 

конкурсах, олімпіадах і тренувальних 

зборах під час проведення ДПА 

 

До 20.03(11) 

20.04 (9) 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток № ДПА-11 

Аналітична довідка 

 
Варченко Н.М. 

Р
Е

З
У

Л
Ь

Т
А

Т
И

 

П
Р

О
В

Е

Д
Е

Н
Н

Я
 

Д
Е

Р
Ж

А

В
Н

О
Ї 

П
ІД

С
У

М
К

О
В

О

Ї 

А
Т

Е
С

Т
А

Ц
ІЇ

 32. 

Інформація про результати 

проведення ДПА у 4-х класах 

До 25.05 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток № ДПА-12 

Аналітична довідка, 

звіт Департаменту 
Корабель Н.М. 
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33. 

Узагальнена інформація про 

проведення ДПА учнів 9-х, 11(12)-х 

класів ЗНЗ (денна, вечірня (заочна) 

форми навчання та екстернат) 

 

До 25.05 (11) 

До 15.06 (9) 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток № ДПА-13. 14 

Аналітична довідка, 

звіт Департаменту 
Корабель Н.М. 

34. 

Інформація про результати 

проведення ДПА у 9-х класах (денна, 

вечірня (заочна) форми навчання та 

екстернат) 

 

До 15.06 

Форми-запити 

Департаменту 

Додатки № ДПА-15, 16, 

17 

Аналітична довідка, 

підготовка наказу  
Корабель Н.М. 

35. 

Інформація про результати 

проведення ДПА у 11(12)-х класах 

(денна, вечірня (заочна) форми 

навчання та екстернат) 

 

До 25.05 

Форми-запити 

Департаменту 

Додатки № ДПА-18, 19, 

20 

Аналітична довідка, 

підготовка наказу  
Корабель Н.М. 
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36. 

Інформація про проведення свята 

«Останній дзвоник» у ЗНЗ району 

(міста) 

До 15.04 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток № СВ-1 

Підготовка 

розпорядження РДА, 

графіка відвідування  

Лукашова В.Ю. 

37. 

Інформація про проведення 

випускних вечорів у ЗНЗ району 

(міста) 

До 15.04 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток № СВ-1 

Підготовка 

розпорядження РДА, 

графіка відвідування  

Лукашова В.Ю 

38. 

Інформація про проведення свята Дня 

знань у ЗНЗ району (міста) 

До 02.08 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток № СВ-1 

Підготовка 

розпорядження РДА, 

графіка відвідування 

свят  

Лукашова В.Ю. 
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39. 

Інформація про ЗНЗ, які 

пропонуються для відвідування під 

час проведення свят «Останній 

дзвоник», випускного вечора, Дня 

знань  

До 02.08. 

Форми-запити 

МОНМСУ  

Додатки № СВ-2, СВ-3 

Графік 

відвідування свят  

 

Лукашова В.Ю 

                                        40. 

Інформація про стан забезпечення учнів ЗНЗ 

харчуванням  

До 20.10 

 

Форми-запити 

Департаменту 

Додатки № Х-1,2 

Інформація 

Департаменту  
Варченко Н.М. 

41. 

Інформація про стан передплати періодичних 

видань Державного видавництва  

До 20.06 

До 20.12 

Форми-запити  

Додаток  

№ ПП-1 

Інформація 

Департаменту,  

оперативне 

реагування 

Чуйко Л.М. 

42.  

Інформація про стан роботи з питань організації 

навчання за вечірньою (заочною) формами 

навчання 

До 15.06 

До 15.12 

Описовий звіт 

аналітична довідка, 

оперативне 

реагування 

Лукашова В.Ю 

43. 

Інформація про виконання рішень колегії  

Згідно з 

рішенням 

колегії 

Форма-запит 

Департаменту 

Додаток 

№ К-1 

оперативне 

реагування 
Варченко Н.М. 

44. 

Інформація про охоплення дітей шкільного віку 

позашкільною освітою 

До 01.01, 

до 01.10 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток №ПО-1 

Інформація 

Департаменту, 

аналітична довідка 

Лукашова В.Ю 

45. 

Інформація про охоплення учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів  гуртковою роботою у 

позашкільних навчальних закладах та гуртках, що 

організовані ЗНЗ 

До 01.10 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток №ПО-2, 3  

Інформація 

Департаменту,, 

аналітична довідка 

Лукашова В.Ю 
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46. 

Інформація про виконання норм харчування учнів 

(вихованців) ЗНЗ (ДНЗ) району (міста) 

До 01.10 

До 01.03 

Форми-запити 

Департаменту 

Додатки № Х-3,4 

Інформація 

Департаменту, 

аналітична довідка 

Варченко Н.М. 

Педан Л.О. 

47. 

Інформація про стан роботи з питань соціального 

захисту дітей пільгових категорій 

До 20.03 

До 20.06 

До 20.09 

До 20.12 

 

Відповідно до 

листа ГУОН 

від 16.07.09 

№01-11/3683 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток № СЗ-1 

Аналітична довідка, 

оперативне 

реагування 

Вяткіна Ю.А. 

         Рубан Н.І. 

 

48. 

Інформація про роботу щодо профілактики 

правопорушень 

До 20.09 

До 20.12 

Форми-запити 

Департаменту 

Додаток № СЗ-2 

Інформація 

Департаменту, 

аналітична довідка, 

оперативне 

реагування 

Щербак О.К. 

49. 

Інформація про стан виховної роботи  До 15.07 Описовий звіт 

аналітична довідка, 

оперативне 

реагування 

Беспалько О.О. 

50. 

Інформація про функціонування  дошкільних 

навчальних закладів 
До 01.09. 

Форма-запит 

МОНМСУ, 

Форма-запит  

(лист від 14.08.2007 р. 

№ 01-10/4385) 

Інформація 

Департаменту, 

оперативне 

реагування 

Педан Л.О. 

51. 

Інформація про роботу з обліку дітей дошкільного 

віку 

До 30.09 

Форма-запит 

МОНМСУ, (лист від 

07.05.2007  

№ 1/9-263) 

Інформація 

Департаменту, 

оперативне 

реагування 

Педан Л.О. 
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52.  

Інформація про дислокацію ДНЗ у районі (місті) 
До  15.09 

Форма-запит 

Департаменту 

Додаток 

№ ДНЗ-1 

Інформація 

Департаменту, 

оперативне 

реагування 

Педан Л.О. 

53. 

Інформація про роботу з дітьми 5-річного віку, які 

не відвідують ДНЗ 

До 01.10 

Форма-запит 

Департаменту 

Додаток 

№ ДНЗ-2 

оперативне 

реагування 
Педан Л.О. 

54. 

Інформація про функціонування дошкільних 

навчальних закладів 

 

До 05.09 

Форма-запит 

Департаменту 

Додаток 

№ ДНЗ-3 

Інформація 

Департаменту, 

оперативне 

реагування 

Педан Л.О. 

55. 

Інформація про використання комп’ютерної 

техніки в дошкільних навчальних закладах  

  

До  15.09 

 

До 15.11 

Форма-запит 

Департаменту 

Департаменту 

Додаток  

№ ДНЗ-1 

оперативне 

реагування 
Педан Л.О. 

56. 

Інформація про загальну кількість дитячого 

населення від 0 до 6 років 

 

До  30.09 

 
 

Форма-запит 

Департаменту 

Додаток 

 № ДНЗ-1 

Інформація 

Департаменту, 

оперативне 

реагування 

Педан Л.О. 

57. 

Інформація про форми здобуття дошкільної освіти 

 

До  30.09 

 
 

Форма-запит 

Департаменту 

Додаток 

№ ДНЗ-1 

Інформація 

Департаменту, 

оперативне 

реагування 

Педан Л.О. 

58. 

Інформація про охоплення дітей старшого 

дошкільного віку дошкільною освітою 

 

До  15.09 

 

Форма-запит 

Департаменту 

Департаменту 

Додаток 

№ ДНЗ-1 

Інформація 

Департаменту, 

оперативне 

реагування 

Педан Л.О. 

59. 

План відкриття дошкільних навчальних закладів 
до 15.11 

 

Форма-запит 

Департаменту 

№ ДНЗ-4 

оперативне 

реагування 
Педан Л.О. 
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60. 

Статистичні дані про стан злочинності та 

правопорушень серед неповнолітніх 

До 10.07 

До 10.10 

Форма-запит 

Департаменту 

Додатки 

№ ПВ-1-4 

Інформація 

Департаменту, 

оперативне 

реагування 

Щербак О.К. 

61. 

Інформаційне забезпечення корекційної освіти 
До 25.09 

Форма-запит 

Департаменту 

Додатки 

№ КО-1-6 

оперативне 

реагування 
Рубан Н.І. 

62. 

Результати річного оцінювання за _____ 

навчальний рік учнів 9(10)-го класу 

До 25.05 

 

Форма-запит 

Департаменту 

Додаток 

№ І З-11 

оперативне 

реагування 
Варченко Н.М. 

63. 

Результати річного оцінювання за ______ 

навчальний рік учнів 11(12)-го класу 

До 25.05 

 

Форма-запит 

Департаменту 

Додаток 

№ І З-12 

оперативне 

реагування 
Варченко Н.М. 

64. 

Інформація про організацію туристських 

подорожей, комплексних навчально-тематичних 

екскурсій по території Харківської області, за межі 

області, за кордон, у тому числі в навчальний час 

За 7 днів до 

початку 

екскурсії 

Форма-запит 

Департаменту 

Додаток 

№ Е-1 

оперативне 

реагування 
Лукашова В.Ю 
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5. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МАСОВА РОБОТА ВІДДІЛУ ОСВІТИ 
 

                                                                          ЗАХОДИ З УЧНЯМИ    

Новорічні та різдвяні свята січень Н.Тронько 

Районна виставка юних природоохоронців «Зимовий вернісаж» січень Н.Тронько 

Районна виставка-конкурс «Різдвяна писанка» січень Н.Тронько 

Районний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві натураліста» січень Н.Тронько 

Районний етап Всеукраїнського конкурсу народної української іграшки лютий Н.Тронько 

Районна виставка дитячого малюнку «Мій біль - Афганістан» лютий Н.Тронько 

Районний етап Всеукраїнської історико-краєзнавчої експедиції «Історія міст і сіл 

України» 

лютий Н.Тронько 

Районна фотовиставка «Територія пригод-2015» лютий Н.Тронько 

І відбірковий етап обласного відкритого фестивалю дитячої художньої творчості 

«Таланти ІІІ тисячоліття» 

лютий Н.Тронько 

Районний етап Всеукраїнського конкурсу дослідницько-експериментальних робіт із 

природознавства (9-11 років) «Юний дослідник» 

лютий Н.Тронько 

Районна військово-патріотична акція учнівської молоді «Слобожанські дзвони 

Перемоги» 

березень Н.Тронько 

Районний відкритий дитячий фестиваль підводних зображень «Жива вода – Дельта» березень Н.Тронько 

Районний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу декоративно-ужиткового та 

образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» 

березень Н.Тронько 

Районна виставка-конкурс «Великодня Великодня писанка» квітень Н.Тронько 

Районна виставка-акція «SOS вернісаж» квітень Н.Тронько 

Районний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу науково-технічної творчості 

учнівської молоді «Наш пошук і творчість – тобі, Україно!» 

квітень Н.Тронько 

Районний фестиваль патріотичної пісні «Війна і пам'ять поколінь», присвячений 

Естафеті Перемоги 

травень Н.Тронько 

Районний конкурс дитячого малюнка «Ми пам’ятаємо!» до 70 річчя Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні 

травень Н.Тронько 
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Свято, присвячене Дню захисту дітей червень Н.Тронько 

Районна акція «День юного натураліста» вересень Н.Тронько 

Районний етап Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року - 2015» жовтень Н.Тронько 

Районний етап Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь -  обирає здоров'я  листопад Н.Тронько 

Районна виставка-конкурс робіт вихованців гуртків початкового технічного 

моделювання 

листопад Н.Тронько 

Районний етап Всеукраїнського конкурсу «Парки – легені міст і сіл» листопад Н.Тронько 

Новорічні та різдвяні свята для  учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладів 

грудень 

 

Н.Тронько 

Районна виставка юних природо охоронців «Зимовий вернісаж» грудень 

 

Н.Тронько 

Організувати участь у Всеукраїнських, міжнародних, обласних масових заходах з 

учнівською молоддю відповідно до плану Департаменту науки і освіти ХОДА 

протягом 

року 

Н.Тронько 
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6. КОНТРОЛЬНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ ОСВІТИ 

 

6.1. Розподіл кураторства працівників відділу освіти за навчальними закладами району 

 
 1 Варченко Наталія Миколаївна Богодухівська гімназія №1 

Богодухівський ліцей №3 

Кленівський НВК 

Петропавлівська ЗОШ І-ІІ ступенів 

Червононивський НВК 

Сіннянська ЗОШ І-ІІ ступенів 

 

2 Пащенко Вікторія Юріївна Богодухівський колегіум №2 

Гутянська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Павлівська ЗОШ І-ІІ ступенів 

Сазоно-Баланівська ЗОШ І-ІІ ступенів 

Хрущово-Микитівська ЗОШ І-ІІ ступенів 

Олександрівська ЗОШ І-ІІ ступенів 

 

3 Сергієнко Наталія Миколаївна Братеницька ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Крисинський НВК 

Матвіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Семеноярська ЗОШ І-ІІ ступенів 

 

 

4 Корабель Надія Миколаївна Кручанська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Полковомикитівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Максимівська ЗОШ І-ІІ ступенів 

Горьківська ЗОШ І-ІІ ступенів 

Шарівська ЗОШ І-ІІI ступенів 
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11 Нежид Марина Анатоліївна  Ульянівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Вінницькоіванівська ЗОШ І-ІІ ступенів 

Губарівський НВК 

Івано-Шийчинський  НВК 

Забродівська ЗОШ І-ІІ ступенів 

 

 

6.2 Графік 

проведення державної атестації  та корекційних заходів загальноосвітніх навчальних  

закладів Богодухівського району 
 

№ 

з/п 

ЗНЗ 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 

1. Богодухівська гімназія №1 
    

+ 

   

ДА 

 

+ 

   

2. Богодухівський колегіум№2    ДА +       

3. Богодухівський ліцей № 3      +    ДА + 

4. Братеницька ЗОШ І-ІІІ ступенів   ДА +     +   

5. Гутянська ЗОШ І-ІІІ ступенів    +     ДА +  

6. Кленівська ЗОШ І-ІІІ ступенів    +  ДА +     

7. Крисинський НВК     +     ДА + 

8. Матвіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів     +     ДА + 

9. Кручанська ЗОШ І-ІІІ ступенів +     ДА +     

10. Полковомикитівська ЗОШ І-ІІІ ст.     ДА +      

11. Ульянівська ЗОШ І-ІІІ ступенів  +     ДА +    

12. Шарівська ЗОШ І-ІІІ  ступенів  ДА +     +    

13. Вінницькоіванівська ЗОШ І-ІІ ст.     +     ДА + 

14. Горьківська ЗОШ І-ІІ ступенів  +     +    ДА 

15. Губарівський НВК    +     ДА +  

16. Забродівська ЗОШ І-ІІ ступенів    ДА +       

17. Івано-Шийчинський НВК  +   ДА       

18. Максимівська ЗОШ І-ІІ ступенів   ДА +        

19. Мерлянська ЗОШ І-ІІ ступенів   +  ДА +      

20. Олександрівська ЗОШ І-ІІ ст.     +     ДА + 
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21. Павлівська ЗОШ І-ІІ ступенів  ДА +     +    

22. Петропавлівська ЗОШ І-ІІ ст.  +  ДА +       

23. Сіннянська ЗОШ І-ІІ ступенів   +    ДА +    

24. Сазоно-Баланівська ЗОШ І-ІІ ст.    ДА +     +  

25. Семеноярськарська ЗОШ І-ІІ ст.    +   ДА +    

26. Хрущово-Микитівська ЗОШ І-ІІ ст    +     ДА +   

27. Червононивський НВК     +     ДА + 

29 ЦДЮТ    +     ДА +  

30 ДНЗ №5 +     + ДА     

31 ДНЗ №3   +   ДА   +   

32 ДНЗ №6  +     + ДА    

33 ДНЗ №7           ДА 

34 ДНЗ №8   + ДА     +   

35 ДНЗ №9    + ДА     +  

36 Кручанський ДНЗ  + ДА     +    

37 Гутянський ДНЗ   +      + ДА  

38 Свердловський ДНЗ   +      + ДА  

39 П.Микитівський ДНЗ   +      + ДА  

40 Ульянівський ДНЗ    +      + ДА 

41 Гавришанський ДНЗ    +      + ДА 

42 Дмитрівський ДНЗ ДА    +      + 

43 Крисинський ДНЗ            

44 Первухінський ДНЗ +     + ДА     
 

             *** примітка ДА – державна атестація, + -  корекційні заходи, ! – умовно атестовані 
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Графік державної атестації навчальних закладів, що атестуються у 2015 році 

 
 

Назва закладу 

 

Ким 

атестується 

Термін 

атестації 

Богодухівський колегіум №2 Обласна 

експертна 

комісія 

 

Квітень 

Петропавлівська  ЗОШ І-ІІ ступенів Районна 

експертна 

комісія 

Січень 

Забродівська ЗОШ І-ІІ ступенів Районна 

експертна 

комісія 

Травень 

Сазоно-Баланівська ЗОШ І-ІІ ступенів Районна 

експертна 

комісія 

Січень 
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6.3. Графік тематичних моніторингових візитів до навчальних закладів району 

 

 

№ 

 

Назва ЗНЗ 

Тема експертизи 

2015 рік 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІУ квартал 
1.  

Богодухівська гімназія №1 

Матвіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Полковомикитівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Вінницькоіванівська ЗОШ І-ІІ 

ступенів 
 

Організація харчування та 

медичного обслуговування 

Охорона праці та безпека 

життєдіяльності 

Організований 

початок 2015/2016 

н.р 

Ведення ділової 

документації 

2.  Крисинський НВК 

Горьківська ЗОШ І-ІІ ступенів 

Шарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Губарівський НВК 

 

Ведення ділової 

документації 

Організоване закінчення 

2014/2015 н.р. 

Охорона праці та 

безпека 

життєдіяльності 

Організація 

харчування та 

медичного 

обслуговування 

3.  Богодухівський ліцей № 3 

Івано-Шийчинський  НВК 

Сіннянська ЗОШ І-ІІ ступенів 

Червононивський НВК 

 

Організація роботи з 

кадрами та із зверненнями 

громадян 

Виховна робота Ведення ділової 

документації 

Охоплення дітей 

різними формами 

ЗСО 

4.  Братеницька ЗОШ І-ІІІ ступенів Перевірка щодо усунення недоліків виявлених під час атестації навчального закладу 

5.  Гутянська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Кручанська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Олександрівська ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

Павлівська ЗОШ І-ІІ ступенів 

Семеноярська ЗОШ І-ІІ ступенів 

 

Організація роботи з 

кадрами та із зверненнями 

громадян 

Організація харчування 

та медичного 

обслуговування 

 

Охорона праці та 

безпека 

життєдіяльності 

Організований 

початок 2015/2016 

н.р 

Ведення ділової 

документації 

 

6.  Ульянівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Інспектування 

 

   

7.  Максимівська ЗОШ І-ІІ ступенів Перевірка щодо усунення недоліків виявлених під час атестації навчального закладу  

8.  Хрущово-Микитівська ЗОШ   Інспектування    
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І-ІІ ступенів  

9.  Сазоно-Баланівська ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

ДА    

10.  Богодухівський колегіум №2  ДА   

11.  Петропавлівська ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

ДА    

12.  Забродівська ЗОШ І-ІІ ступенів  ДА   

 
 

 

6.3 Графік тематичних моніторингових візитів до   дошкільних навчальних закладів району 

 

 

№ 

 

Назва ДНЗ 

Тема експертизи 

2015 рік 

І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 
29 Богодухівські ДНЗ №3, №6, 

№7,№9, Свердловський 

ДНЗ,Гутянський ДНЗ 

Вивчення стану 

відповідності змісту 

дошкільної освіти дітей 

старшого дошкільного 

віку вимогам Базового 

компонента дошкільної 

освіти,Базової програми 

розвитку дитини «Я у 

Світі», «Впевний старт» 

 Вивчення стану 

виконання інструкції з 

ведення документації 

ДНЗ, нормативно-

правового 

забезпечення,організації 

освітнього процесу 

Вивчення стану 

організації обов’язкової 

дошкільної освіти дітей 

п’ятирічного віку ,системи 

роботи з дітьми, які не 

відвідують дошкільні 

навчальні 

заклади,організації 

наступності перших ланок 

освіти ДНЗ та ЗОШ 

Вивчення стану 

організації 

харчування та рівень 

сформованості 

культурно-

гігієнічних навичок 

дітей всіх вікових  

груп 

30 Богодухівські ДНЗ №5, 

№7,№8, Первухінський, 

Червононивський НВК . 

Вивчення стану 

організації обов’язкової 

дошкільної освіти дітей 

п’ятирічного віку 

,системи роботи з 

дітьми, які не 

відвідують дошкільні 

навчальні 

заклади,організації 

наступності перших 

Вивчення стану 

виконання інструкції з 

ведення документації 

ДНЗ, нормативно-

правового 

забезпечення,організації 

освітнього процесу 

Організація 

оздоровлення дітей 

Вивчення стану 

організації харчування та 

рівень сформованості 

культурно-гігієнічних 

навичок дітей всіх вікових  

груп 

Вивчення стану 

організації 

обов’язкової 

дошкільної освіти 

дітей п’ятирічного 

віку ,системи роботи 

з дітьми, які не 

відвідують 

дошкільні навчальні 

заклади,організації 
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ланок освіти ДНЗ та 

ЗОШ 

наступності перших 

ланок освіти ДНЗ та 

ЗОШ 

31 Ульянівський ДНЗ, 

Гавришанський 

ДНЗ,Крисинський НВК, 

Кленівський НВК, 

Вінницькоіванівська , 

Горківська , Братеницька, 

Сіннянська ,Іваношийчинська, 

Хрущовомикитівська ЗОШ 

  Вивчення стану 

організації обов’язкової 

дошкільної освіти дітей 

п’ятирічного віку ,системи 

роботи з дітьми, які не 

відвідують дошкільні 

навчальні 

заклади,організації 

наступності перших ланок 

освіти ДНЗ та ЗОШ 

 

32 Кручанський,Полковомикитів

ський, Дмитрівський 

Організація харчування 

та медичного 

обслуговування 

Організація 

оздоровлення дітей 

 Охорона праці та 

безпека 

життєдіяльності 
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6.4. План контролю за діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів із середнім ступенем ризику в 2015 році 

(згідно графіка Департаменту науки і освіти ХОДА) 
 
 

№ 

з/п 

Назва ЗНЗ І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 

1.  Матвіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Богодухівської районної ради 

Харківської області  

   Ведення ділової 

документації 

2.  Гутянська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Богодухівської районної ради 

Харківської області 

   Ведення ділової 

документації 

3.  Вінницькоіванівська  ЗОШ І-ІІ 

ступенів Богодухівської районної 

ради Харківської області 

   Ведення ділової 

документації 

4.  Семеноярська ЗОШ І-ІІ ступенів 

Богодухівської районної ради 

Харківської області 

   Ведення ділової 

документації 
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8. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ 

 

     Основні завдання методичного кабінету: 

- забезпечення організаційно-методичного супроводу реалізації районної проблеми «Формування професійної 

компетентності педагогічних працівників району в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та 

повної загальної середньої освіти»; 

     -  створення  розвитку  педагогічної  майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників,  удосконалення форм і 

методів  підвищення їх кваліфікації,  в тому числі з використанням дистанційних форм навчання; 

     -  координація   діяльності   методичних   кабінетів   при навчальних  закладах,  районних    циклових   методичних комісій   

(об’єднань)   і   методичних   комісій  (об’єднань)  при навчальних закладах; 

     - моніторинг  якості  загальної  середньої освіти,  рівня навчальних досягнень учнів,  у тому числі тих,  що  навчаються  за 

альтернативними   підручниками   і   навчальними  посібниками,  їх відповідності Державному стандарту  початкової  

загальної  освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462     (далі  -  Державний  

стандарт  початкової загальної  освіти),  та  Державному  стандарту  базової  і  повної загальної  середньої  освіти,  

затвердженому  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  23.11.2011  № 1392    (далі – Державний стандарт базової і 

повної загальної  середньої  освіти);  

      - моніторинг  умов  забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів; 

       - моніторинг  стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку,  набуття ними життєвого  досвіду  та  

вироблення вмінь   і  навичок,  необхідних  для  подальшого  навчання;  стану організації педагогічного процесу і  науково-

методичної  роботи  в цих закладах; 

     - здійснення  організації  апробації  та   моніторингових досліджень навчально-методичного  забезпечення дошкільної 

освіти, підручників,  навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів; 

      - патронаж  навчальних   закладів,   які   мають   статус експериментальних  майданчиків,  і  надання  їм науково-

методичної допомоги; 

      -  вивчення  потреб  і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам,  у  тому  

числі  в період  підготовки  їх до атестації;  участь у роботі атестаційних комісій,  надання на звернення відділу освіти  оцінки 

якості  навчально-виховної  роботи  педагогічних  працівників,  що атестуються; 

       -  організація  і  науково-методичне забезпечення роботи з резервом  керівних  кадрів закладів освіти району; 

       -  впровадження сучасних  освітніх  систем  і  технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання; 



96 

 

       -  проведення I етапу Всеукраїнського  конкурсу  «Учитель року», інших фахових конкурсів і змагань педагогічних 

працівників;  

надання  переможцям  допомоги  щодо  підготовки  їх  до  участі  в наступних етапах змагань;  

      -    здійснення організаційного супроводу проведення професійних конкурсів серед педагогічних працівників та 

колективів 

      - взаємодія з районним науковим відділенням  Малої  академії  наук  України та іншими учнівськими товариствами,  

участь у проведенні олімпіад з  базових  дисциплін, конкурсів-захистів  науково-дослідницьких  робіт,  турнірів  тощо; 

організація підготовки команд та окремих  учнів  до  участі  їх  у наступних етапах змагань;        

      -     організаційний супровід проведення олімпіад, конкурсів-захистів МАН, турнірів та учнівських конкурсів; 

     -    організація  інформаційно-комунікаційного обслуговування    та    використання   інформаційно-комунікаційних 

технологій в навчально-виховному процесі та діяльності  навчальних закладів; 

    -     вивчення,  узагальнення та впровадження в  педагогічну практику досвіду  використання інноваційних технологій і 

сучасних форм організації навчально-виховного процесу; 

     -   формування  електронної бази даних щодо перспективного педагогічного  досвіду  та  інноваційної  діяльності  

педагогічних колективів    і    окремих    працівників,    створення   сучасних  науково-методичних  матеріалів,  фондів  

навчальної,   довідкової, методичної,  психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і 

періодичних педагогічних видань; 

      -   проведення  масових заходів,  спрямованих на поширення інформації  щодо   дослідно-експериментальної,   науково-

пошукової роботи  та  інноваційної  діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників; 

      -  висвітлення  в засобах масової інформації інноваційної діяльності  педагогічних  колективів   та   окремих   

педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в районі.  

       - прогнозування оптимізації мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до запитів громадян та наявних 

можливостей регіону. 
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 8.1. Закріплення навчальних предметів за методистами РМК 
 

 

№  

з/п 
Прізвище, ініціали 

Спеціальність за дипломом 

 
Закріплені предмети 

1. Ольховська Лариса Петрівна  
вчитель біології та хімії 

 

-предмети природничого та художньо  

-   естетичного циклів, трудове 

навчання 

   2. Сергієнко Наталія Миколаївна 
вчитель початкових класів 

 

Захист Вітчизни, історія, 

правознавство,  Харківщинознавство, 

курс «Православна культура 

Слобожанщини», початкові класи 

3. Беспалько Оксана Олексіївна 

вчитель української мови 

та літератури 

 

українська мова та література, 

іноземні мови, російська мова та 

світова література, фізична культура, 

основи здоров`я,  виховна робота, 

спортивно-масова та фізкультурно-

оздоровча робота 

4. Чуйко Людмила Михайлівна 
 

вчитель математики 

  

фізика, математика, інформатика, 

астрономія, забезпеченість 

підручниками, бібліотечна робота 
 

5 Нежид Марина Анатоліївна 
вчитель української мови 

та літератури 

кадрові питання 

 

 

6. Корабель Надія Миколаївна вчитель біології та хімії біологія, природознавство 

7. Педан Лариса Олексіївна 
Педагогіка та психологія 

(дошкільна) 

всі питання пов’язані з 

функціонуванням дошкільних 

навчальних закладів 
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8.2. Організація роботи щодо підвищення професійної компетентності  

педагогічних працівників(підвищення кваліфікації, атестація) 

 

 

№

 

з/

п 

Назва  заходу Термін 

виконання 

Форма 

узагальнення 

Відповідальний 

за проведення 

Відмітка про 

виконання 

1. Організувати та забезпечити проходження 

курсів підвищення кваліфікації педагогічними 

працівниками району згідно із замовленнями 

навчальних закладів. 

протягом року план-графік 

курсів 

підвищення 

кваліфікації 

Корабель Н.М., 

кер.ЗНЗ 

 

2. Поновити перспективний план курсів 

підвищення кваліфікації  та графік 

проходження атестації  педагогічними 

працівниками району на 2015-2016 роки.  

січень-лютий 

2015 р. 

план-графік 

курсів 

підвищення 

кваліфікації 

Корабель Н.М. 

зав.РМК 

 

3. Підготувати проект наказу «Про організацію 

курсів підвищення кваліфікації у 2015 

навчальному році» 

січень 

2015 р. 

наказ 

 

Корабель Н.М.  

4. 

 

 

 

  

Підготувати та направити до КВНЗ 

«Харківська академія неперервної освіти» 

замовлення на курси підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників на 2016 рік. 

квітень-

травень 

2015 р. 

 

  

план-графік 

курсів 

підвищення 

кваліфікації 

Корабель Н.М., 

зав.РМК 

 

  

 

 

 

 

  

5. Забезпечити участь вчителів району, 

керівників РМО, керівників ЗНЗ та їх 

заступників в обласних та районних семінарах, 

нарадах, науково-практичних конференціях 

протягом року звіти керівників 

ЗНЗ 

Корабель 

Н.М. 

методисти 

РМК, керівники 
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тощо. ЗНЗ 

6. Забезпечити належну підготовку та своєчасне 

подання атестаційних матеріалів  на  методиста 

РМК Ольховську Л.П. для атестації обласною 

атестаційною комісією. 

відповідно до 

графіка 

атестації 

атестаційні 

матеріали 

Корабель Н.М. 

зав.РМК 

Нежид М.А., 

методист РМК 

 

7. Організувати та провести засідання районної 

атестаційної комісії. 

березень 

2015 р. 

наказ та графік 

проведення 

атестації 

Нежид М.А.  

8. Підготувати звітні матеріали за результатами 

атестації та направити їх до ДНіО. 

травень 

2015 р. 

форми звітності Нежид М.А.  
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8.2.1.Графік проведення засідань РМО на ІІ семестр   2014/2015  року 

 

 
№ 

з/п 

Предмет Дата та місце  проведення 

Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень 

1. Українська мова та література 28, ліцей №3     09  П.-Микитівка 

2. Російська мова та світова  література 28, ліцей №3      01 колегіум №2 

3. Англійська мова 28 ліцей №3   21 РМК    

4. Німецька мова 28, ліцей №3   9  РМК    

5. Математика 28, ліцей №3      1  Шарівська ЗОШ                                                                                                  

6 Основи інформатики 

 

28. ліцей №3 18  ліцей  №3       

7. Ф і з и к а 28, ліцей №3    26 колегіум №2  

       

8. Х і м і я 28, ліцей №3   16  РМК  04  Павлівська ЗОШ І-ІІ 

ст. 

9. Б і о л о г і я 28, ліцей №3   16  РМК  04  Павлівська ЗОШ І-ІІ 

ст. 

10. Основи здоров’я та ОБЖ 28, ліцей №3   20  РМК   

11. Географія 28, ліцей №3   22     РМК    

12. Історія, правознавство 28, ліцей №3    25  колегіум №2  

13. Початкові класи, ШМО 28, ліцей №3    19  Гутянська ЗОШ І-ІІІ 

ст.  (2,4 класи) 

08  П.-Микитівська ЗОШ 

(1,3 класи)   

14. Предмети удожньо-естетичного циклу 

(музичне та образотворче мистецтво) 

    23  колегіум №2   
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15.  Православна культура  Слобожанщини       08  колегіум №2   

16. Трудове навчання 28, ліцей №3    15. ліцей №3  10  ліцей №3 

17. Захист  Вітчизни 28, ліцей №3    06  РМК     

18. Фізична культура 28, ліцей №3 18 РМК   18  ліцей №3  

19. Класні керівники 

 

     09 ліцей №3 

20. Керівники  РМО 

 

26  РМК     28 РМК    

21. Шкільні бібліотекарі 27. РДБ     23  Крисинський НВК  

22 Основи економіки 28, ліцей №3   22 РМК    

23. Природознавство 28, ліцей №3   16  РМК  04  Павлівська ЗОШ І-ІІ 

ст. 

24. Практичні психологи, соціальні 

педагоги  

28, ліцей №3       

25. Заст. директорів. з виховної роботи. 

педагоги-організатори,   

      09 ліцей №3  

  

 

Графік проведення засідань РМО на І семестр   2015/2016 н.р. 
 

№ 

пп 

Предмет Дата та місце  проведення 

 Січень Лютий Березень Квітень Травень 

1. Українська мова та література    11  Шарівська       06  РМК 

2. Російська мова та світова літерарура   03 гімназія №1      12  РМК 

3. Англійська мова    09 Крисинський 

НВК 

   21 РМК   

4. Німецька мова    02   Колегіум №2  26 П.Микитівська ЗОШ      15  РМК 

5. Математика      13 Петропавлівки 10 Кленівський НВК   

6 Основи інформатики    

 

 20 Гутянська ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

24  ліцей №3   

7. Ф і з и к а    26  РМК   16  РМК  

8. Х і м і я   11 колегіум №2   29 ліцей №3  

9. Б і о л о г і я   11 колегіум №2   29 ліцей №3 
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10. Основи здоров’я та ОБЖ  20 РМК   18 РМК 10  РМК   

11. Географія  23 ліцей №3   14    П.-Микитівська  

 

  

12. Історія, правознавство   18 Забродівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

  29 РМК  

13. Початкові класи, ШМО      10 Сазхоно-Баланівська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

22 РМК   

14. Предмети художньо-естетичного циклу ( 

музичне та образотворче мистецтво) 

   19 Богодухівська 

гімназія №1 

    15 РМК 

15.        Православна культура Слобожанщини   06  колегіум №2       Гімназія №1  

16. Трудове навчання 

 

  19 РМК   23 Богодухівський ліцей 

№3 

 

17. Захист  Вітчизни  20 ліцей №3   24 Шарівська ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

17 Матвіївська ЗОШ І-

ІІІ ст. 

28 гімназія №1 12 РМК 

18. Фізична культура    13  ліцей №3     14  РМК 

19. Класні  керівники   27  колегіум №2   09   РМК   

20. Керівники  РМО     24 РМК   04  РМК 

21. Шкільні бібліотекарі    27 РДБ  22РМК  

22 Основи економіки 23 ліцей №3   14 П.-Микитівська ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

   

23. Природознавство   11 колегіум №2   29 ліцей №3 

 

 

24. Практичні психологи, соціальні 

педагоги 

 29 ЦППіСР   10 ЦППіСР    

25. Заст. директорів з виховної 

роботи.педагоги-організатори 

  19 П.-Павлівська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

 24 РМК  09   РМК 04  РМК 

 

 

8.2.2.  Робота з новопризначеними керівниками навчальних закладів. 

1. 

 

 

 

 

 

Організувати консультації з  питань організації     

навчально-виховного процесу в закладах освіти:  

 

вересень 

 

  

методичні 

матеріали 

 

Корабель Н.М., 

завідуюча РМК 

 

 

 

 

науково-дослідницька робота з учителями та 

учнями; 

 

жовтень 

 

  

журнал 

консультацій 

 

методисти  

РМК 

 

 

 

 



103 

 

 

 

 

система роботи з молодими учителями; жовтень 

 

Інформаційні 

матеріали 

Нежид М.А., 

методист РМК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

науковий підхід до організації  методичної  

роботи закладу освіти;  

 

лютий 

Нормативні 

документи 

Корабель Н.М., 

зав.РМК 

 

 

 

 

 

організація контрольно-аналітичної діяльності 

керівника навчального закладу; 

березень 

 

План –графік 

КАД 

Корабель Н.М., 

зав.РМК 

 

 

планування методичної роботи в закладі освіти; 

 

квітень 

 

План роботи 

 

методисти  

РМК 

 

 

алгоритм закінчення  навчального року.  

 

квітень 

 

 

 

Корабель Н.М.,   

методисти РМК 

 

 

державна   атестація учнів випускних класів:   

- підготовка екзаменаційних матеріалів; 

- підготовка річного   плану роботи закладу освіти 

на наступний навчальний рік; 

березень-

квітень 

 

 

 

інформаційні 

матеріали 

 

Корабель Н.М., 

методисти РМК 

  

 

 

 

 

 

- алгоритм аналізу стану роботи закладу за 

минулий навчальний рік. 

Травень-

червень 

 

 

 

Корабель Н.М., 

завідуюча РМК  

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Забезпечити участь  

новопризначених керівників ЗНЗ у роботі 

постійно діючих семінарів на базі КВНЗ 

«Харківська академія неперервної освіти». 

 

 

 

згідно з   

планом 

роботи 

КВНЗ 

«ХАНО» 

вересень 

матеріали 

семінарів 

 

 

 Корабель Н.М., 

завідуюча РМК  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 

 

 

 

8.2.3.Робота з резервом на керівні посади. 

  
 

 

 

3. 
Організувати роботу «Школи новопризначеного 

керівника». 

вересень 

2015 р. 

план роботи 

школи 

Нежид М.А. 

методист РМК 

 

 1. Робота з резервом на посаду  керівника 

навчального закладу. 

    

  Провести  семінар     за темою: 

«Нормативно-правові 

 основи управління закладів освіти. Правове поле 

діяльності керівника». 

жовтень матеріали 

семінару 

Корабель Н.М. 

зав.РМК 

Нежид М.А., 

методист РМК 

 

2.   Робота з резервом на посаду заступника 

керівника навчального закладу. 

      

  Провести  семінар  за темою: 

«Організація та проведення атестації педагогічних 

працівників як одна з форм методичної роботи. 

(відповідно до нового Положення про атестацію 

педагогічних працівників)». 

листопад  Нежид М.А., 

методист РМК 

 

 

3. Забезпечити участь осіб, які зараховані до резерву 

на керівні посади, в роботі обласного постійно-

діючого семінару. 

згідно з   

планом роботи 

КВНЗ 

«ХАНО» 

 Корабель Н.М. 

зав. РМК 

 

 

4. Організувати роботу школи резерву.   щоквартально план роботи 

школи 

Нежид М.А., 

методист РМК 
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8.2.4. Заходи по наданню практичної допомоги молодим спеціалістам 

  

  

   1. 

 

Скласти списки молодих  спеціалістів, що 

працюють в  загальноосвітніх навчальних   

закладах  та їх наставників. 

вересень 2015 р. 

 

 

списки 

Нежид М.А., 

методист 

РМК 

 

           

2. 

Провести анкетування з метою  вивчення інтересів,  

потреби і запитів  молодих спеціалістів. 

вересень 2015 р. 

 

 

анкети 

методисти РМК 

відповідно до 

закріплення за 

предметами 

 

 3. 

 

Скласти план роботи з молодими   спеціалістами з 

підвищення педагогічної майстерності. 

вересень 2015 р. 

 

 

план роботи 

 

 

Нежид М.А., 

методист РМК 

 

     

4.  

 

Провести навчально-практичні семінари для 

молодих спеціалістів. «Сучасний урок. 

Педагогіка успіху в навчанні всіх». 

жовтень 2015 р. 

грудень 2015 р. 

матеріали 

семінару 

 

Нежид М.А., 

методист РМК 

 

 

     

5. 

 

Організувати у районних  методичних об’єднаннях 

наставництво (школи молодого педагога). 

Спланувати їх роботу. 

вересень 

2015 р. 

матеріали  

РМО 

методисти РМК  

      

6. 

 

Забезпечити проведення в загальноосвітніх 

навчальних закладах декади молодого вчителя. 

лютий 2015 р. 

 

матеріали 

декад 

 

Нежид М.А., 

методисти РМК 
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8.2.5. Педагогічні конференції,  виставки та професійні конкурси 
 

1. Забезпечити підготовку та проведення серпневої  

педагогічної конференції.   

серпень 

2015 р. 

матеріали 

конференції 

Корабель Н.М., 

зав.РМК 

методисти РМК 

 

2. Спланувати роботу предметних секцій та провести 

в рамках серпневого педагогічного тижня 

засідання районних методичних  об’єднань. 

серпень 

2015 р. 

матеріали 

конференції 

методисти 

РМК, 

керівники РМО 

 

3. Організувати та провести  районну виставку - 

презентацію педагогічних ідей та технологій. 

лютий 2015р. матеріали 

виставки-

презентації 

Сергієнко 

Н.М., методист 

РМК 

 

 

4. Забезпечити участь педагогічних працівників 

району в заходах  обласного педагогічного тижня.  

згідно з планом 

КВНЗ «ХАНО» 

 Корабель Н.М., 

завідувач  РМК 

 

 

5. Забезпечити проведення заходів щодо відзначення 

ювілеїв видатних діячів української історії. 

 

за окремим 

планом 

план заходів методисти 

РМК 

 

6. Організація роботи комісії по розгляду матеріалів 

учасників районного конкурсу  “Учитель року – 

2015”. 

відповідно до 

положення 

протокол 

засідання 

комісії 

Корабель Н.М. 

зав РМК, 

методисти 

РМК 

 

7. Проведення районного туру фахового конкурсу 

“Учитель року – 2015”. 

до 20.12. 

2015 р. 

матеріали 

конкурсу 

Корабель Н.М. 

зав РМК, 

методисти 

РМК 

 

8. Підготувати матеріали до обласного етапу 

конкурсу “Учитель року – 2015”. 

до 31.12. 2015 р. матеріали 

конкурсу 

Сергієнко 

Н.М., методист 

РМК 

 

9. Організація роботи комісії по розгляду матеріалів відповідно до протокол Педан Л.О.,  
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учасників районного конкурсу  “Вихователь року – 

2015”. 

положення комісії методист РМК 

10. Проведення районного туру фахового конкурсу 

“Вихователь року – 2015”. 

лютий 2015 р. матеріали 

конкурсу 

Педан Л.О., 

методист РМК 

 

11. Підготувати матеріали до обласного етапу 

конкурсу “Виховатетель року – 2015”. 

до 01.03. 2015 р. матеріали 

конкурсу 

Корабель Н.М.. 

Педан Л.О., 

методист РМК 

 

12. Організація роботи комісії по розгляду матеріалів 

учасників І (районного) етапу Всеукраїнського  

конкурсу  “Шкільна бібліотека ”. 

до 01.12. 

2014 р. 

 наказ Чуйко Л.М. 

методист РМК 

 

13. Проведення районного етапу фахового конкурсу 

“Шкільна бібліотека ”. 

 

до 20.12. 

2014 р. 

матеріали 

конкурсу 

Чуйко Л.М. 

методист РМК 

 

14. Підготувати матеріали до обласного етапу 

конкурсу «Шкільна бібліотека ”. 

 

до 15.01. 

2015 р. 

матеріали 

конкурсу 

Корабель Н.М., 

зав.РМК, 

Чуйко Л.М. 

методист РМК  

 

15. Провести конкурс на кращий інноваційний урок з 

фізичної культури та урок з елементами футболу. 

лютий-квітень 

2015 р. 

відеозапис 

уроку 

Беспалько 

О.О., методист 

РМК 

 

16. Забезпечити надання інформації вчителям району 

про проведення конкурсів педагогічної 

майстерності на різних рівнях (Вчитель –новатор, 

видавництво «Шкільний світ та інші). 

протягом 

навчального року 

інформація Сергієнко 

Н.М., методист 

РМК 
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8.3.  Індивідуальні   форми  науково-методичної роботи 

 

Індивідуальні консультації 
1.1 Заступників керівників навчальних закладів 

-   викладання навчальних предметів у 2015/2016 

навчальному році 

серпень 2015 р. методичні 

рекомендації 

щодо 

викладання 

предметів у 

2015/2016 н.р. 

методисти 

РМК 

  

 - з питань педагогічної діагностики; 

- планування методичної роботи в навчальних 

закладах; 

- ведення ділової документації; 

- підвищення рівня науково-методичної підготовки; 

- оцінювання рівня навчальних досягнень учнів та 

заповнення сторінок класних журналів. 

 

протягом року 

 

 

 

 

  

план 

індивідуальних 

консультацій 

методисти 

РМК 

 

1.2   Керівників методичних об’єднань з базових 

предметів 

   

       

 - з підготовки школярів до зовнішнього 

незалежного оцінювання;  

- з методики складання   тестових завдань: 

  січень-

березень 

матеріали 

консультацій 

методисти 

РМК 

 

 

 -   з питань підготовки учнів до участі в   олімпіадах, 

конкурсах, турнірах. 

за потребою матеріали 

консультацій 

методисти 

РМК 

 

 

 -   з позакласної та позашкільної роботи з навчальних 

предметів. 

протягом року 

за потребою 

матеріали 

консультацій 

методисти 

РМК 

 

 -   упровадження інноваційних технологій навчання 

базових дисциплін 

протягом року 

за потребою 

матеріали 

консультацій 

методисти 

РМК 

 

1.3 Учителів, які проходять курси підвищення за потребою матеріали методисти  
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кваліфікації за індивідуальним планом з питань: 

- готовності педагогічних працівників до 

впровадження інновацій в навчально-виховний 

процес: 

- використання ІКТ в навчально-виховному 

процесі. 

консультацій РМК згідно з 

розподілом за 

предметами 

2. Організувати стажування новопризначених педагогів 

та закріплення за ними педагогів- наставників. 

протягом року план 

стажування 

методисти 

РМК, кер.ЗНЗ 

 

3. У рамках роботи РМО вчителів - предметників   

проводити творчі звіти вчителів. 

протягом 

навчального 

року 

матеріали 

роботи РМО 

методисти 

РМК 

 

 
8.4. Робота по здійсненню корекційної діяльності у післяатестаційний період. 

 

 

1. Проаналізувати заходи корекційної діяльності в 

післяатестаційний період Братеницької ЗОШ І-ІІІ  та 

Максимівської ЗОШ І-ІІ ступенів   та визначити 

напрямки надання методичної допомоги. 

січень-лютий 

2015 року 

план заходів методисти РМК  

2. 

 

 

  

Надати допомогу  адміністрації Забродівської ЗОШ  

І-ІІ ступенів у підготовці до проведення 

самоатестації. 

лютий 2015 р  

 

 

  

методисти РМК  

 

 

  

3. Скласти заходи по науково-методичному 

супроводженню корекційної діяльності навчальних 

закладів. 

вересень 2015р. заходи   

4. Спланувати індивідуальну роботу з керівниками 

навчальних закладів щодо забезпечення виконання 

рекомендацій, наданих у ході державної атестації 

навчальних закладів. 

жовтень 

2015 р. 

план роботи методисти  

РМК  
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8.5.Інноваційна   та дослідно-експериментальна  діяльність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. З метою покращення науково-методичного 

забезпечення вчителів району продовжувати 

роботу щодо створення комп’ютерного банку 

даних інноваційних технологій та передових ідей з 

досвіду  роботи творчо працюючих учителів. 

протягом року банк даних Сергієнко Н.М., 

методист РМК 

 

2. Продовжувати виявлення та вивчення досвіду 

роботи кращих педагогічних колективів та 

залучати їх до участі в дослідно-

експериментальній роботі.   

протягом року. матеріали з 

досвіду 

роботи 

Сергієнко Н.М., 

методист РМК 

 

3. Надавати методичну допомогу  колективу 

Богодухівського колегіуму №2 щодо участі у 

Всеукраїнському проекті Парк педагогічної 

майстерності  за темою «Виховання конкурентно 

спроможної особистості». 

постійно матеріали 

конкурсу 

Сергієнко Н.М., 

методист РМК 

 

4. Сприяти експериментальній роботі закладів освіти 

щодо впровадження ідей природо відповідної 

(ноосферної) освіти у навчально-виховний процес 

початкової школи. 

постійно матеріали   Сергієнко Н.М., 

методист РМК 

 

5. Систематично надавати методичну  допомогу та 

консультацій щодо здійснення інноваційної 

діяльності вчителями ЗНЗ району 

протягом року  Сергієнко Н.М., 

методист РМК 
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8.6. Організація та методичне забезпечення виховної роботи 

 

№ 

з/п 

 

 

Назва заходу 

Дата проведення Форма 

узагальнення  

Відповідальний  

за проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Організувати роботу районних методичних 

об’єднань: 

- класних керівників; 

- педагогів -організаторів; 

- заступників директорів ЗНЗ з виховної роботи. 

вересень 

2015 р. 

плани роботи 

РМО 

Безпалько О.О.,  

методист РМК 

 

 

2. Методичні заходи із заступниками директорів з виховної роботи та педагогами-організаторами: 

 2.1.Провести  семінар «Забезпечення патріотичної 

спрямованості виховного процесу в 

загальноосвітніх навчальних закладах району». 

 

2.2.Реалізація основних завдань і принципів 

громадянського виховання . 

 

   вересня 

   2015 р. 

 

 

 

  лютий 

  2015 р. 

матеріали 

семінару 

Беспалько О.О., 

методист РМК 

 

3. Методичні заходи  для класних керівників 5-11 класів: 

 

 3.1.Науково-методичний  семінар «Посилення 

національно-патріотичного характеру навчання та 

виховання на кращих традиціях та звичаях 

українського народу».  

 

листопад 

2015 р. 

матеріали 

семінару 

Беспалько О.О., 

методист РМК 

 

 3.2..Науково-практичний семінар «Навчання та 

виховання учнів через природовідповідну 

(ноосферну) освіту і екологічну безпеку».  

(з досвіду роботи Богодухівського колегіуму № 2) 

лютий 

2015 р. 

матеріали 

семінару 

Беспалько О.О. 

Кійко Н.Г.,  

заступник 

директора 

 з ВР 

Богодухівського 
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8.7.Організаційне та методичне забезпечення викладання предмета «Захист Вітчизни». 

колегіуму № 2 

№ 

з/п 

Назва заходу Дата 

проведен

ня 

Форма 

узагальне

ння 

Відповідал

ьний за 

проведення 

Відмітка 

про 

виконанн

я 

1. Забезпечити викладання предмета „Захист Вітчизни” відповідно до 

програм, затверджених Міністерством освіти і науки  України. 

протягом 

року 

класні 

журнали 

Сергієнко 

Н.М., 

методист 

РМК 

 

2. Проводити роботу щодо подальшого удосконалення військово-

патріотичного виховання молоді за соціальним, військовим, 

психолого –педагогічним та правовим напрямками. 

протягом 

року 

інформа 

ція 

Сергієнко 

Н.М., 

методист 

РМК 

 

3. Організувати та забезпечити проведення змагань з військово-

прикладних видів спорту, ігор оборонно-масової і військово-

патріотичної спрямованості серед допризовної молоді. 

квітень накази 

про 

проведен

ня 

Сергієнко 

Н.М., 

методист 

РМК 

 

4. Організація та проведення уроків та виховних заходів з питань 

протимінної безпеки населення та дітей у навчальних закладах 

району. 

протягом 

року 

інформаці

я 

Сергієнко 

Н.М., 

методист 

РМК 

 

5. Забезпечити проведення в навчальних закладах району місячника 

оборонно-масової роботи, присвяченого відзначенню Дня Збройних 

Сил України та Дня перемоги. 

протягом 

року 

наказ Сергієнко 

Н.М., 

методист 

РМК 

 

6. Організувати навчання вчителів предмета „Захист Вітчизни” на  

постійно діючих семінарах. 

щомісяця  матеріали 

семінарів 

Сергієнко 

Н.М., 
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8.8.Організаційне та  методичне забезпечення спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Дата  

проведен

ня 

Форма 

узагальне

ння 

Відповідал

ьний за 

прове 

дення 

Відмітка 

про 

виконання 

1 Підготовка та проведення навчально - методичних занять з вчителями 

фізичної культури за підсумками 2014/2015 н. р. та завдання на новий 

навчальний рік.  

Ознайомлення вчителів фізичної культури  з планом - графіком 

спортивно - масової  та організаційної роботи на 2015-2016 н.р. 

серпень 

2015 р. 

плани 

роботи 

РМО 

 

Беспалько 

О.О., 

методист 

РМК 

 

 

2 Проведення в ЗНЗ спортивно-масових заходів за програмою «Спорт 

протягом життя». 

згідно з 

графіком  

спортивн

о- 

масових 

заходів 

звітні 

матеріали

, 

протокол

и 

Беспалько 

О.О., 

керівники 

ЗНЗ 

 

 

3. Організація районних спортивних  змагань з різних видів спорту 

згідно з Програмою спартакіади шкіл і забезпечення участі районних  

команд у спортивних змаганнях: 

за  

планом 

календаря  

спортивн

о-  

масової 

роботи 

 Остахов 

О.І. 

керівники 

ЗНЗ 

Беспалько 

О.О. 

 

 

 3.1. Районний етап змагань «Шкіряний м’яч»  жовтень 

2015 р. 

 

 

Остахов 

О.І. 

 

методист 

РМК 

Коваль 

Ю.В. 
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Керівники 

ЗНЗ 

 

  3.2. «Старти надій» жовтень  

 2015 р. 

 

 

Остахов 

О.І. 

Дігтяр 

Ю.М. 

 

 

 

  3.3.Легкоатлетичне чотириборство жовтень 

 2015р. 

 

 

Зоріна О.І.  

  3.4. Змагання з баскетболу серед учнів ЗНЗ І – ІІ ступенів листопад  

 2015 р. 

 

 

Беспалько 

О.О.Попко

вВ.В. 

  

 

  3.5. Шахи «Біла тура» січень  

2016 р. 

 

 

 Беспалько 

О.О. 

ОстаховО.

І 

  

 

  3.6. Малі Олімпійські ігри лютий 

2016 р. 

 

  

 

 

 

 

 Беспалько 

О.О.Корш

ун В.А.  

 

  3.7. Змагання з баскетболу серед учнів ЗНЗ І – ІІІ ступенів березень 

2016 р. 

 

 

Линник 

С.М. 

Остахов 

О.І. 
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  3.8.Змагання з волейболу березень 

2016 р. 

 

 

Дегтяр 

Ю.М. 

 

4. Підготовка та проведення у районі Олімпійського тижня. 

 4.1Проведення спортивно-масових заходів до дня фізкультури і 

спорту. 

вересень  

2016 року  

 

 

Беспалько 

О.О. 

кер.ЗНЗ 

 

 4.2.Проведення у ЗНЗ району уроків на тему «Спорт і фізичне 

виховання-утвердження здорового способу життя» 

протягом  

року 

 

 

керівники 

ЗНЗ 

 

 4.3.Конкурс серед учнів ЗНЗ на кращий малюнок та фотографію на 

спортивну тематику. 

 

жовтень 

 2015 р. 

 

 

Беспалько 

О.О. 

кер.ЗНЗ 

 

5. Організація обласних етапів 

 спортивних змагань з різних видів 

спорту за програмою «Спорт 

 протягом життя». 
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8.9.Організація роботи щодо проведення моніторингових досліджень 

№ 

з/п 

Зміст роботи  Термін 

виконанн

я 

Форма 

узагалі-

нення 

Відповідальн

ий за 

виконання 

Відмітка 

про 

виконан-

ня 

1. Систематично поповнювати банк даних з питань організації та 

проведення моніторингу якості освіти, банк діагностич-ного 

інструментарію для проведення моніторингових досліджень різних 

видів.  

протягом 

навчаль-

ного року  

банк 

даних  

Чуйко Л.М., 

методист 

РМК 

 

2. Проведення моніторингу рівня готовності педагогічних кадрів 

району до роботи за новими стандартами. 

серпень 

2015  

результат

и 

анкетуван

ня 

методисти 

РМК 

 

3. Вивчення й аналіз стану готовності навчальних закладів до 

впровадження нових Державних стандартів, виявлення проблем у 

роботі з кадрами, оцінка кадрового потенціалу. 

протягом 

навчаль-

ного року 

результат

и 

анкетуван

ня 

методисти 

РМК 

 

4. Провести моніторинг допрофільної підготовки та профільного 

навчання у 2015 році, дослідить наступність допрофільної 

підготовки та профільного навчання в ЗНЗ району.  

до 20.11. 

2015 р. 

інформа-

ція  

Корабель 

Н.М. 

зав. РМК 

 

5. Провести моніторинг результативності участі учнів ЗНЗ району в 

ЗНО-2015, результативності ДПА в 11-х класах в порівнянні з 

результатами ЗНО.  

до 01.11. 

2015 р. 

матеріали 

РМО 

Чуйко Л.М. 

методист 

РМК, 

керівники 

РМО 

 

6. Провести моніторинг результатів ДПА в 4-х, 9-х, 11-х класах ЗНЗ 

району. 

до 20.06. 

2015 р. 

матеріали 

РМО 

методисти 

РМК, 

керівники 

РМО 

 

7. Провести моніторинг якості участі учнів району в предметних ІІІ матеріали методисти  
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олімпіадах, конкурсах, турнірах, МАН.  квартал 

2015 р. 

РМО, 

 план 

роботи  

РМК 

8. Здійснити рейтингування загальноосвітніх навчальних закладів та  

закладів для обдарованої молоді за визначеними показниками. 

травень 

2015 р. 

матеріали 

рейтингув

ання 

Корабель 

Н.М., 

зав.РМК 

Чуйко Л.М., 

методист 

РМК 

 

9. Забезпечити умови для проведення моніторингових досліджень за 

вибіркою КВНЗ «ХАНО» та своєчосне подання результатів до 

Центру експертизи  та якості освіти 

відповідн

о до 

графіка 

 Чуйко Л.М. 

методист 

РМК 

 

 1. Умови функціонування.     

1.1. Рівень навчально-методичного забезпечення вересень 

 

 Чуйко Л.М. 

методист 

РМК 

 

1.2. Якість кадрового забезпечення  жовтень  Нежид М.А. 

методист 

РМК 

 

                 2 . Процеси     

2.1.  Здійснити  моніторинг викладання та якості знань учнів з 

- Я і Україна; 

- біології, екології та   хімії; 

- стан організації та здійснення науково-методичниї роботи в 

закладах освіти  

- предмети художньо-естетичного циклу; 

- українська мова та література (читання) –основна та початкова 

школа: 

- світова література; 

- основи здоров`я – (основна та початкова школа);  

- математика ( основна та початкова школа); 

 

лютий 

 

березень  

 

лютий 

березень 

 

квітень 

квітень 

жовтень 

 

 

 

довідки, 

накази 

 

методисти 

РМК 

відповідно до 

закріплених 

предметів  
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- трудове навчання (основна та початкова школа). 

   

листопад 

                3.Результати     

3.1. Результати державної підсумкової атестації червень форми 

звітності 

Корабель 

Н.М. 

 

3.2. Результати участі в ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з базових дисциплін. 

лютий-

березень 

наказ, 

матеріали 

рейтингув

ання 

Ольховська 

Л.П.,  

методист 

РМК 

 

 

3.3. Результати конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. березень наказ Ольховська 

Л.П.,  

методист 

РМК 

 

 

3.4. Результати участі педагогічних працівників району у виставці-

презентації педагогічних ідей та технологій. 

березень наказ, 

ін форма-

ція 

Сергієнко 

Н.М., 

методист 

РМК 
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8.10. Робота з обдарованою молоддю 

 

8.10.1.Організація та проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  з базових дисциплін. 

 

№ Назва заходу Термін 

виконання 

Форма 

узагальне

ння  

Відповідаль

ний 

Відмітка 

про 

виконання 

1. Провести індивідуальні консультації з керівниками РМО вчителів-

предметників щодо планування роботи з обдарованими дітьми. 

до 28.08.15 матеріали 

РМО,  

журнал 

консульта

цій 

методисти 

РМК відділу 

освіти 

 

2. Формування членів журі турнірів, конкурсів, олімпіад з базових 

дисциплін. 

до 30.10.15 наказ 

відділу 

освіти  

методисти 

РМК відділу 

освіти 

 

3. Формування команд учнів-учасників районних етапів турнірів та 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. 

до 25.10.15 звіти ЗНЗ  керівники 

РМО 

вчителів-

предметни-

ків, 

методисти 

РМК 

 

4. Формування команд учнів обласного етапу Всеукраїнських учнів-

ських олімпіад з базових дисциплін. 

до 28.12.15 наказ 

відділу 

освіти 

керівники 

РМО 

вчителів-

предметни-

ків, 

методисти 

РМК 

 

5. Сформувати творчу групу вчителів-предметників по підготовці 

учнів до обласних етапів Всеукраїнських олімпіад з базових 

до 07.11.15 матеріали 

РМО 

керівники 

РМО 
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дисциплін, турнірів. методисти 

РМК 

 

6. Провести тренувальні збори щодо підготовки учнів до участі у 

обласних етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, 

турнірах. 

 

грудень 

2015 - 

січень 2016 

матеріали 

РМО 

матеріали 

РМО вчителі 

району  

(за згодою) 

 

7. Провести індивідуальні консультації та заняття з учнями щодо 

підготовки до предметних олімпіад, турнірів.  

протягом 

року 

план 

роботи 

ЗНЗ 

 ЗНЗ 

(вчителі-

предметни-

ки)  

 

8. Провести семінари для заступників директорів ЗНЗ, які 

координують роботу з обдарованими дітьми.  

грудень 

2015 

матеріали 

РМО 

Ольховська 

Л.П., 

методист 

РМК 

 

9. Проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, 

участь в обласному етапі.  

за графіком  матеріали 

олімпіад  

Ольховська 

Л.П., 

методист 

РМК 

 

10. Проведення районних етапів турнірів.  за графіком  матеріали 

турнірів 

Ольховська 

Л.П., 

методист 

РМК 

 

11. Консультації психолога для батьків, вихователів, вчителів щодо 

розвитку творчих здібностей та обдарованості учнів.  

протягом 

року 

 журнал 

консульта

цій 

ЦППіСР  

12. Підготовка матеріалів на розгляд сесії міської ради про 

встановлення персональних стипендій для обдарованих учнів 

міста «Надія Богодухова» на 2016 рік. 

до 10.12.15 протокол 

експертно

ї ради  

Ольховська 

Л.П., 

методист 

РМК 
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8.10.2.Організація роботи з науковими відділеннями МАН України. 

№ 

з/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

Форма 

узагальнен

ня 

Відповідальний за 

проведення 

Відмітка 

про вико- 

нання 

1. Забезпечити участь переможців ІІ етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН в установчій сесії на базі  

ОблСЮТур та Харківського обласного Палацу 

дитячої та юнацької творчості. 

серпень 

2015 р. 

наказ по 

відділу 

освіти 

Ольховська Л.П.,  

методист РМК 

 

 

2. Підготувати проект наказу «Про проведення І етапу 

Всеукраїнського конкурсу- захисту науково-

дослідницьких робіт МАН» 

жовтень 

2015 р. 

наказ Ольховська Л.П.,  

методист РМК 

 

 

3.  Провести установчу сесію МАН на базі 

Богодухівського ЦДЮТ. 

вересень  

2015 р. 

план 

проведення 

Ольховська Л.П.,  

методист РМК 

 

4. Провести  І етап конкурсу-захисту  науково-

дослідницьких робіт  учнів-членів МАН України. 

за окремим 

планом 

протоколи 

журі 

Ольховська Л.П.,  

методист РМК 

 

 

5. Узагальнити  та поширити досвід роботи 

Богодухівського колегіуму №2,  учні якого постійно 

стають переможцями ІІ етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

МАН. 

квітень 

2015 р. 

довідка про 

узагальнен

ня 

Ольховська Л.П.,  

методист РМК 

 

 

6. Підготувати проект наказу по відділу освіти «Про 

результати участі команд в ІІ етапі конкурсу-захисту 

науково -дослідницьких МАН» та обговорити дане 

питання на нараді керівників ЗНЗ району. 

квітень 

2015 р. 

наказ Ольховська Л.П.,  

методист РМК 

 

 

7. Здійснити рейтингування навчальних закладів 

району за підсумками участі в ІІ етапі конкурсу-

до 

20.05.2015р 

матеріали 

рейтингува

Ольховська Л.П.,  

методист РМК 
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8.10.3.Організація участі учнів району в інтелектуальних  конкурсах.  

захисту науково -дослідницьких МАН. 

 

ння 

 

 

8. Сприяти залученню учнівської молоді до участі в 

роботі профільних шкіл при ОБЛСЮТУР та 

обласного Центру дитячої та юнацької творчості ім. 

Постишева. 

постійно  Ольховська Л.П.,  

методист РМК 

 

 

9. Підготувати проект наказу «Про  результати 

проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу- 

захисту науково-дослідницьких робіт МАН» 

грудень 

2014 р. 

наказ Ольховська Л.П.,  

методист РМК 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Дата 

проведення 

Форма 

узагальне

ння 

Відповідальний за 

проведення 

Відмітка 

перо 

виконання 

1. Забезпечити участь вчителів-україністів  та 

школярів району у Всеукраїнській українознавчій 

грі «Соняшник». 

січень    

2015 р.  

заявка Беспалько О.О., методист 

РМК 

Омельченко Н.В., 

кер.РМО 

 

2. Здійснити  науково- методичний супровід  

інтелектуальної гри з англійської мови PUZZLE  

протягом 

року 

матеріали 

конкурсу 

Беспалько О.О., методист 

РМК 

 

3. Здійснити науково-методичний супровід березень матеріали Чуйко Л.М.,  
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План-графік контролю за дотриманням державних вимог щодо викладання   

  базових дисциплін у навчальних закладах району у 2015  році 

 

Предмет Лютий Березень квітень жовтень  Листопад 

Біологія та екологія  +     

Українська мова (читання) – основна 

та початкова школа 

 +     

Предмети художньо-естетичного 

циклу 

+      

Світова література   +    

Я і Україна 

 

+     

Основи здоров`я - основна та  + +      

Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру» конкурсу методист РМК 

Шепель Т.М. кер.РМО 

6. Провести відповідну роботу з керівниками ЗНЗ 

району щодо забезпечення участі школярів в 

інтелектуальних дитячих конкурсах:  

- «Колосок», 

- «Кенгуру», 

- «Левеня», 

- «Лелека», 

- «Кришталева сова», 

- «Соняшник» 

- «Русский медвежонок». 

- «Лукоморье»., 

Забезпечити науково-методичний супровід 

зазначених конкурсів. 

За окремим 

планом 

Інформац

ія про 

результат

и 

методисти РМК, 

ЦПП і СР 
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початкова школа 

Математики - основна та початкова 

школа 

   +  

Трудове навчання - основна та 

початкова школа 

    + 

 

9. РОБОТА ЦЕНТРУ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Основними функціями  Центру практичної психології і соціальної роботи  є: 

 дотримання державних вимог до змісту діяльності психологічної служби закладів освіти; 

 науково-методичне забезпечення: 

 адаптації учнів перших класів до навчання в школі; 

 супровід обдарованих учнів; 

 профорієнтаційної роботи у допрофільних класах та профільного навчання; 

 соціально-педагогічного патронажу сімей, які опинилися в скрутних життєвих обставинах, переселенці з зони АТО. 

 проведення превентивної роботи щодо профілактики правопорушень і злочинності, наркоманії, алкоголізму серед 

учнівської молоді; 

 психолого-педагогічної допомоги сім’ям, які потребують підвищеної педагогогічної уваги, попередження проявів 

бродяжництва та жебрацтва серед неповнолітніх; 

 соціально-психологічної допомоги дітям зособливими освітніми потребами ; 

 діагностики, реабілітації та психологічної підтримки дітей, що зазнали насильства; 

 здійснення аналізу, оцінки і прогнозу розвитку психологічної служби, участь у формуванні районної освітньої 

політики; 

 координація наукових досліджень та методичних розробок, впровадження досягнень психологічної науки та 

передового досвіду; 

 ведення банків даних та розгортання єдиної інформаційної системи психологічної служби; 

 організація діяльності методичного об’єднання практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів; 

 сприяння кваліфікаційному, творчому, науковому росту працівників психологічної служби; 

 проведення семінарів для практичних психологів, соціальних педагогів, вчителів-предметників, керівників навчальних 

закладів; 

 участь у роботі шкільних та районної атестаційних комісій; 
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Організація роботи щодо соціального захисту учнів, профілактиці злочинності та правопорушень 

 

№ 

з/п 

Вид роботи, 

зміст роботи 

Місце 

прове-

дення 

Термін 

прове-дення 

Форма узагаль-

нення 
Відповідальні 

1 Контрольно-аналітична діяльність 

1 

Аналіз, узагальнення інформації ЗНЗ та 

підготовка звітів про виконання 

«Комплексної програми профілактики 

правопорушень у Харківській області на 

2011–2015 роки» 

ЦПП і СР 20-30.09 

20-30.12 

Звітна інформація О.К.Щербак 

 

 

2 

На виконання Постанови Кабінету 

Міністрів України 

від 13 березня 2013 р. № 162  

«Про затвердження Основних напрямів 

запобігання бездомності до 2017 року» 

ЦПП і СР 20-30.09 

20-30.03 

 

Звітна інформація О.К.Щербак 

3 

Аналіз та узагальнення інформації ЗНЗ 

про роботу з учнями, що потребують 

соціального захисту 

ЦПП і СР 20-30.09 

20-30.12 

20-30.03 

20-30.06 

Звітна інформація Н.І.Рубан 

4 

Аналіз роботи ЗНЗ району з питання: 

 «Організація роботи педагогічних 

колективів установ освіти району з 

попередження правопорушень і 

злочинності, наркоманії, СНІДу 

серед учнів»; 

 «Вивчення стану роботи з учнями, 

що потребують підвищеної 

педагогічної уваги». 

ВО БРДА  

Червень 

 

Грудень 

Звітна інформація 

 

 

Наказ 

О.К.Щербак 

 

 

 

 

О.К.Щербак 

5 
Аналіз роботи соціально-психологічної 

служби району: 

ЦПП і СР  

 

 

 

Ю.А.Вяткіна  
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 «Про організацію роботи соціально-

психологічної служби 

Богодухівського району у 2014–2015 

н.р.» 

 «Про підсумки роботи соціально-

психологічної служби 

Богодухівського району за 2014–

2015 н.р.» 

Серпень 

 

Травень 

 

Виступ  на нараді 

керівників  

Довідка  

 

 

О.К.Щербак 

 

Н.І.Рубан 

6 

Проведення соціально-психологічної 

експертизи в навчальних закладах району 

ЗНЗ Згідно з 

графіком 

відділу 

освіти 

Довідка Ю.А.Вяткіна  

Спеціалісти ЦПП 

і СР 

7 

Вивчення стану роботи та стану ведення 

документації практичних психологів та 

соціальних педагогів.  

ЗНЗ Протягом 

року (згідно 

з графіком) 

Довідки 

 

Ю.А.Вяткіна  

 

 

8 

Вивчення стану роботи та ведення 

документації з профілактики 

антисоціальних явищ та соціального 

захисту дітей пільгових категорій в ЗНЗ 

ЗНЗ Протягом 

року (згідно 

з графіком) 

Довідки 

 

Ю.А.Вяткіна  

О.К.Щербак 

Н.І.Рубан 

 Організаційно-методична робота 

9 

Провести спільний з ССД перегляд 

відеороликів щодо просвітницької роботи 

серед старшокласників для учнів 

молодших та середніх класів з теми 

«Права людини починаються з прав 

дитини». 

ЗНЗ, 

ЦПП і СР, 

ССД 

Березень-

квітень 

матеріали  Ю.А.Вяткіна  

 

О.К.Щербак 

 

 Н.І.Рубан  

10 

Організація та проведення нарад 

спеціалістів соціально-психологічної 

служби: 

 Про організацію роботи соціально-

психологічної служби в 2013–2014 

ЦПП і СР Серпень 

 

 

Травень 

Довідка  

 

 

Довідка 

 Ю.А.Вяткіна  
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році 

 Підсумки роботи соціально-

психологічної служби району за 

2013–2014 н.р. Планування роботи 

на наступний рік 

11 

Виступи на нарадах директорів за темами: 

- Забезпечення прав дітей з особливими 

освітніми потребами; 

-  Соціальний захист дітей пільгових 

категорій; 

- Робота з профілактики правопорушень 

серед учнів ЗНЗ району  

ЦПП і СР Згідно з 

графіком 

відділу 

освіти 

Матеріали   Ю.А.Вяткіна  

 

О.К.Щербак 

 

 Н.І.Рубан  

12 

Організація проведення у ЗНЗ уроку 

«Протидія торгівлі людьми» до 

Всесвітнього Дня боротьби із рабством 

ЗНЗ 

ЦПП і СР 

Грудень Матеріали  Ю.А.Вяткіна  

 

13 
Участь у складанні річного плану роботи 

відділу освіти БРДА на 2014 рік 

ЦПП і СР Грудень Річний план Ю.А.Вяткіна  

 

14 
Планування роботи ЦПП і СР на квартал 

та на місяць 

ЦПП і СР 25-31 число 

щомісяця 

Плани на місяць 

 

Ю.А.Вяткіна  

 

15 

Збір інформації та оновлення банків даних 

учнів, що потребують підвищеної 

педагогічної уваги, учнів, що знаходяться 

на обліку в КМСД з метою одержання 

оперативної інформації та подальшого 

контролю профілактичної роботи в 

закладах освіти району 

ЦПП і СР Щоквар-

тально 

Банки даних О.К. Щербак 

14 

Збір інформації та оновлення банків даних 

учнів пільгової категорії ЗНЗ району 

 

ЦПП і СР 05.09. 

05.01. 

Банки даних Ю.А.Вяткіна  

Спеціалісти ЦПП 

і СР 

15 
Організація участі практичних психологів 

та соціальних педагогів у заходах КВНЗ 

ЦПП і СР, 

ХАНО 

За планом 

ХАНО 

Накази, 

інформаційні 

Ю.А.Вяткіна  
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«Харківська академія неперервної освіти» листи відділу 

освіти 

16 

Підготовка та оформлення поточної 

документації 

ЦПП і СР За планом, 

за потребою 

Накази, 

інформаційні 

листи відділу 

освіти 

Ю.А.Вяткіна  

Спеціалісти ЦПП 

і СР 

17 

Виїзди до загальноосвітніх навчальних 

закладів освіти спеціалістів Центру ПП і 

СР 

ЗНЗ 

р-ну 

За планом 

виїздів ЦПП 

і СР 

Звернення ЗНЗ Ю.А.Вяткіна  

Спеціалісти ЦПП 

і СР 

18 

Організація та проведення районних 

семінарів для практичних психологів та 

соціальних педагогів засідання «Школи 

молодого ПП та СП» за темами: 

-  Організація соціально-психологічного 

супроводу в ЗНЗ району; 

 

 

 

- Організація превентивної роботи серед 

учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів району 

- Освітня та консультативна робота з 

батьками-вихователями та опікунами 

(РМО СП); 

 

- Робота з кризовими сім’ями, як 

соціально-педагогічна умова 

попередження поширення бездоглядності і 

безпритульності (РМО СП); 

 

 

ЦПП і СР 

 

 

Богодухівс

ька 

гімназія 

№1 

 

 

ЦПП і СР 

 

 

 

 

Богодухівс

ький 

колегіум 

№2 

 

 

 

Богодухівс

 

 

 

вересень 

 

 

листопад 

 

 

 

лютий 

 

 

 

квітень 

Протоколи 

семінарів 

 

 

Протоколи 

семінарів 

 

 

 

Протоколи 

семінарів 

 

 

 

Протоколи 

семінарів 

 

 

Протоколи 

семінарів 

 

Ю.А.Вяткіна  

 

 

 

Спеціалісти 

психологічної 

служби 

Богодухівської 

гімназії №1 

 

Спеціалісти ЦПП 

і СР 

 

 

Спеціалісти 

психологічної 

служби 

Богодухівської 

колегіуму №2 

 

Спеціалісти 

психологічної 
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- Профілактика та попередження 

насильства, жорстокого поводження з 

дітьми (РМО СП ПП); 

- Психологічний клімат у педколективі 

(ШМПП); 

 

ький ліцей 

№3 

 

служби 

Богодухівської 

ліцею №3 

 

19 

Надання методичної допомоги 

практичним психологам,соціальним 

педагогам та громадським інспекторам 

загальноосвітніх  навчальних закладів 

району щодо особистих справ на дітей – 

сиріт, та дітей позбавлених батьківського 

піклування, наявність актів обстежень 

житлово – побутових умов учнів. 

ЦПП і СР, 

ЗНЗ 

Постійно Матеріали  Спеціалісти ЦПП 

і СР 

 Дослідницька діяльність 

20 

Проведення, узагальнення, складання 

рекомендацій та оформлення матеріалів з 

тем: 

 Дослідження здібностей учнів до 

оволодіння обраним профілем 

 Дослідження рівня адаптації учнів 

перших класів до шкільного життя 

та учнів п’ятих класів до основної 

школи 

 Вплив соціально-психологічного 

патронажу сімей, які опинилися в 

скрутних життєвих ситуаціях на 

навчання і виховання дітей 

ЦПП і СР 

 

 

лютий 

жовтень 

 

грудень 

 

 

 

       Довідки 

 

      Довідки 

      Довідки 

 

       

Довідки 

 

 

 

Ю.А.Вяткіна  

О.В.Ружинська 

 

 

О.В.Ружинська 

 Психологічне забезпечення управління освітнім процесом 

21 Методичне супроводження та участь у ЦПП і СР Згідно з Матеріали Ю.А.Вяткіна  
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роботі заходів для 

 новопризначених керівників 

навчальних закладів, 

 заступників керівників закладів 

освіти з виховної роботи: 

«Профілактична робота з учнями 

групи ризику», 

 вчителів, вихователів 

 планом ВО 

Жовтень 

 

Березень 

протягом 

року 

засідань, 

програма занять 

Доповіді на 

семінарах з 

питань організації 

роботи з 

профілактики 

анти-соціальних 

явищ, матеріали 

заходів 

 

 

 Консультаційна робота 

22 

Індивідуальні консультації 

педпрацівників, ПП, СП, батьків, учнів, 

методистів відділу освіти 

ЦПП і СР Постійно Журнал 

консульта-цій 

Ю.А.Вяткіна  

спеціалісти ЦПП 

і СР 

23 

Консультування у Центрі ПП і СП КВНЗ  

«Харківська академія неперервної освіти»  

з поточних питань 

ЦПП і СП 

ХАНО 

Постійно матеріали Ю.А.Вяткіна  

 

 Зв’язки з громадськістю 

24 

Організація спільної роботи  зі службою у 

справах дітей районної державної 

адміністрації та РВ КМСД щодо  роботи з 

профілактики антисоціальної поведінки 

серед учнів загальноосвітніх навчальних 

закладів 

ЦПП і СР, 

ССД,  

РВ КМСД 

Протягом 

року згідно з 

спільним 

планом 

Спільний план, 

протоколи 

заходів, матеріали 

Ю.А.Вяткіна  

О.К.Щербак 

25 

Систематичний обмін інформацією з 

кримінальною міліцією у справах дітей з 

метою організації профілактичної роботи 

серед учнів 

ЦПП і СР, 

КМСД 

Протягом 

року згідно з 

спільним 

планом 

Банки даних О.К.Щербак 

27 

Співпраця з періодичними виданнями, 

друкування матеріалів з питань роботи 

соціально-психологічної служби 

ЦПП і СР Постійно Статті, матеріали Ю.А.Вяткіна  
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10. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЛАБОРАТОРІЇ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

o Накопичення і систематизація, розповсюдження інформації про нові комп’ютерні технології в освіті. 

o Методичне та технічне супроводження навчання працівників закладів та установ освіти основ комп'ютерної 

грамотності та роботі в Internet.  

o Консультаційне та технічне супроводження процесу комп’ютеризації та впровадження телекомунікаційних технологій 

в роботі освітньої галузі .  

o Запровадження інформаційно-комп'ютерних технологій для використання у навчально-виховному процесі.  

o Розробка, накопичення, вивчення та розповсюдження досвіду використання в освітній галузі інформаційно-

комп’ютерних технологій.  

o Вивчення та апробація можливостей використання сучасних комп’ютерних та телекомунікаційних засобів в освітній 

галузі.  

o Технічне супроводження використання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення. 

 

№ 

з\п 
Назва заходу Дата проведення Відповідальний 

Відмітка про 

виконання 

1 Підтримка та поновлення власного веб-сайту відділу освіти постійно Мельников С.В. 
  

2 Робота над вдосконаленням сайту відділу освіти постійно Мельников С.В.   

3 
Технічний огляд стану комп'ютерної техніки відділу освіти щомісяця Мельников С.В. 

   

4 

Поточна діяльність, пов’язана з підтриманням робочого 

стану програм, мережі та комп’ютерної техніки відділу  

освіти, постійна консультація та підтримка користувачів, 

нагляд за цільовим використанням комп’ютерної техніки, 

тощо. 

постійно Мельников С.В. 

Григорович П.О. 

 

  

5 

Розширення локальної мережі відділу освіти за рахунок 

підключення нових робочих місць працівників 

щомісяця Мельников С.В. 

Григорович П.О. 

   

6 

Розширення корпоративної мережі відділу освіти за 

рахунок підключення (перепідключення) шкіл району 

щомісяця Мельников С.В. 

Григорович П.О. 
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7 

Модернізація, поновлення обладнання та комп'ютерної 

техніки ЛКТО та приведення його у відповідність до вимог 

часу 

щомісяця Мельников С.В. 

Григорович П.О. 

   

8 

Складання переліку програмного забезпечення, яке 

потребує ліцензування 

щоквартально Мельников С.В. 

Григорович П.О. 

   

9 

Планування потреб відділу освіти у фінансах в зв'язку з 

потребою ліцензування наявних копій програмного 

забезпечення  

щоквартально Григорович П.О. 

 

  

10 

Ведення та підтримка електронного документообігу у 

відділі освіти, консультація користувачів при виникненні 

труднощів та ускладнень при роботі 

щомісяця Мельников С.В. 

Григорович П.О. 

   

11 

Підтримка, налагодження та установка програмного 

забезпечення централізованої бухгалтерії відділу освіти 

щомісяця Мельников С.В. 

Григорович П.О. 

   

12 

Робота з електронною поштою: прийом, відправка, 

перевірка доставлення листів адресатам 

щомісяця Мельников С.В. 

Григорович П.О. 

   

13 

Участь у семінарах по підвищенню професійного рівня щоквартально Мельников С.В. 

Григорович П.О. 

   

14 

Розповсюдження передового досвіду використання 

компю'терів в освіті, адаптація до потреб закладів і установ 

освіти району нових інформаційних технологій 

постійно Мельников С.В. 

Григорович П.О. 

  

 

11. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З КАДРОВИХ ПИТАНЬ 
 

11.1. Організація кадрової роботи з державними службовцями відділу освіти райдержадміністрації 
 

№№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

Відповідальні за 

виконання 
Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

І.Організаційні заходи 

1.1. Забезпечити виконання актів і доручень Президента України, Кабінету Протягом року  Спеціалісти відділу  
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№№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

Відповідальні за 

виконання 
Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

Міністрів України, законодавчих та нормативно-правових актів з питань 

реалізації державної кадрової політики 

освіти, керівники 

структурних 

підрозділів 

1.2. Підготовка до проведення щорічної оцінки виконання державними 

службовцями покладених на них обов’язків і завдань у 2015 році 

Грудень 2015 Варченко Н.М.  

1.3. Підготовка звітно-облікової документації з кадрових питань Протягом року Варченко Н.М.  

1.4. Підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів про стан кадрової 

роботи у відділі освіти 

Щоквартально 

до 25 числа 

Варченко Н.М.  

1.5. Підготовка інформації до Богодухівського управління юстиції в 

Харківській області про нормативно-правові акти, прийняті відділом 

освіти Богодухівської районної державної адміністрації протягом місяця. 

щомісяця до 5 

числа 

Корабель Н.М. 

Гирка М.О. 

 

ІІ. Формування кадрового резерву державних службовців 

2.1. Складання плану роботи з кадровим резервом на посади державних 

службовців у відділі освіти на 2015 рік 

Січень 2015 Варченко Н.М.   

2.2. Аналіз ефективності використання кадрового резерву для заміщення 

посад державних службовців відділу освіти  

Січень 2015  Варченко Н.М. 

 

 

2.3. Збір та узагальнення статистичної інформації з кадрових питань: якісний і 

кількісний склад осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади 

державних службовців відділу освіти 

30 січня 2015 

Варченко Н.М. 

 

 

2.4. Проведення аналізу показників дієвості кадрового резерву на посади 

державних службовців у 2014 році та моніторинг ефективності 

використання кадрового резерву для заміщення посад державних 

службовців 

Лютий 2015 Варченко Н.М. 

 

 

2.5. Перегляд складу діючого кадрового резерву на посади державних 

службовців відділу освіти  

 Листопад - 

грудень 

  2015 

 Варченко Н.М. 

 

 

2.6. Формування кадрового резерву на посади державних службовців відділу 

освіти райдержадміністрації 

Грудень 2015 Варченко Н.М.  

2.7. Організація постійної роботи з працівниками, зарахованими до кадрового 

резерву, на засадах складання та виконання особистих планів, 

періодичного навчання та підвищення кваліфікації у відповідних 

Протягом року Варченко Н.М.  
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№№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

Відповідальні за 

виконання 
Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

навчальних закладах, участі у роботі семінарів, нарад, конференцій з 

проблем та питань діяльності державних органів і структурних 

підрозділів, стажування, виконання обов’язків державного службовця, на 

посаду якого зараховано працівника до кадрового резерву, залучення до 

розгляду відповідних питань 

2.8. Контроль виконання особистих річних планів осіб, зарахованих до 

кадрового резерву відділу освіти  райдержадміністрації 

Протягом року Варченко Н.М.  

2.9. Розгляд на нарадах з керівниками навчальних закладів питань щодо 

якісного складу педагогічних працівників та кадрового резерву на керівну 

посаду та роботу з кадровим резервом керівних кадрів 

Лютий, 

Листопад       

2015 року 

Варченко Н.М. 

Нежид М.А.  

 

ІІІ. Формування складу державних службовців та робота з ним 

3.1 Аналіз якісного складу державних службовців відділу освіти Січень 2015 Варченко Н.М.  

3.2 Здійснення добору на державну службу відповідно до вимог Закону 

України „Про державну службу” та з урахуванням вимог Довідника 

типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних 

службовців відділу освіти 

Протягом року Варченко Н.М.  

3.3 Організація роботи щодо вивчення особистих, професійних і ділових 

якостей осіб, що претендують на зайняття посад державних службовців у 

відділі освіти, попередження їх про встановлені законодавством 

обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу 

Протягом року Варченко Н.М.  

3.4 Внесення пропозицій щодо присвоєння чергових рангів державним 

службовцям, оформлення відповідних записів  в трудових книжках 

При 

необхідності 

Варченко Н.М.  

3.5. Внесення пропозицій щодо встановлення надбавки за вислугу років до 

посадового окладу 

При 

необхідності 

Варченко Н.М.  

3.6. Збір та узагальнення статистичної інформації з кадрових питань За визначеними 

термінами 

Варченко Н.М.  
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№№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

Відповідальні за 

виконання 
Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

ІV. Запобігання та профілактика корупційних проявів серед державних службовців 

4.1 Здійснення організаційних заходів щодо своєчасного подання всіма 

державними службовцями декларацій про доходи, зобов’язання 

фінансового характеру та належне їм майно, в тому числі і за кордоном, 

щодо себе і членів своєї сім’ї за 2014 рік 

До 01 квітня 

2015 

Варченко Н.М.  

4.2 Попередження та реагування на кожний факт порушення державними 

службовцями вимог Закону України “Про засади запобігання і протидії  

корупції” 

Протягом року Варченко Н.М.  

4.3 Надання на виконання вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією» 

та постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.09 №1442 «Питання 

запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади» та 

розпорядження голови Богодухівської райдержадміністрації від 

27.02.2012 №107 «Про стан виконання Закону України «Про засади 

запобігання та протидії  корупції» інформації до  сектору взаємодії з 

правоохоронними органами, оборонної мобілізаційної та режимно-

секретної роботи апарату райдержадміністрації  

Щоквартально  Варченко Н.М.  

4.4. Підготовка інформації з питань, що розглядаються на спільних засіданнях 

колегії РДА та зборів адміністративно-господарського активу району у 

2015 році. 

За потребою Варченко Н.М.  

4.5 Розгляд на колегіях відділу освіти питань:    

4.5.1. Про стан роботи місцевих органів управління освітою з питань виконання 

Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” упродовж 

2014 року 

І квартал 

Варченко Н.М.  

4.6. Розгляд на нарадах  керівників навчальних закладів питань:    

 4.6.1. Про стан роботи  відділу освіти з питань виконання Закону України “Про 

засади запобігання і протидії корупції” у І півріччі 2015 року 
Серпень 

Варченко Н.М.  

4.6.2. Попередження та реагування на кожний факт порушення державними 

службовцями вимог Закону України “Про засади запобігання та протидії  

корупції” 

Протягом року Варченко Н.М.  

V. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації державних службовців 

5.1. Проведення аналізу потреби у професійному навчанні державних Жовтень- Варченко Н.М.  
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№№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

Відповідальні за 

виконання 
Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

службовців відділу освіти у 2014 році грудень 2015  

5.2. Направлення державних службовців для підвищення кваліфікації до 

Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії 

державного управління при Президентові України та Харківського 

регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України 

Протягом року Варченко Н.М.  

5.3. Стажування слухачів Харківського регіонального інституту державного 

управління Національної академії державного управління при 

Президентові України, Харківського національного економічного 

університету  

Протягом року Варченко Н.М.  

VІІ. Залучення молоді до державної служби та створення умов для її професійного зростання 

7.1. Організація роботи з проведення олімпіад школярів «Обираю професію 

державного службовця» 

Березень – 

квітень  2015 р. 

Варченко Н.М. 

Ольховська Л.П. 

 

7.2. Аналітична та організаційна робота щодо залучення молоді до державної 

служби 

Протягом року Варченко Н.М.   

VІІІ. Організація роботи зі зверненнями громадян 

8.1. Організація та проведення особистого прийому громадян з особистих 

питань керівниками структурних підрозділів  відділу освіти 

 Протягом року   Гирка М.О.  

8.2. Організація роботи зі зверненнями громадян  Постійно  Гирка М.О. 

керівники струк-

турних підрозділів 

відділу освіти 

 

8.3. Узагальнення інформації про стан виконання Закону України «Про 

звернення громадян» у районі (місті) області 

Щопівроку 

до 5 січня та 

до 5 липня 

  Гирка М.О.  

 

 

8.4. Підготовка проектів наказів з основної діяльності  відділу освіти:    

8.4.1. Про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками ІІ півріччя 2014 

року 

Січень  Гирка М.О.  

8.4.2. Про затвердження графіку виїзного прийому громадян начальником  

відділу освіти Богодухівської районної державної адміністрації на 2013 

Січень  Гирка М.О.  
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№№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

Відповідальні за 

виконання 
Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

рік 

8.4.3 Про затвердження графіку прийому громадян у відділі освіти 

Богодухівської районної державної адміністрації на 2014 рік 

Січень  Гирка М.О.  

8.4.4. Про стан роботи із зверненнями громадян за підсумками І півріччя 2014 

року 
Липень 

  Гирка М.О.  

Нежид М.А. 

 

8.5. Підготовка інформації з питань, які розглядаються на спільних засіданнях 

колегії БРДА та зборів адміністративно-господарського активу району у 

2014 році, засідання колегії  відділу освіти, нарадах з керівниками   

навчальних закладів  

Протягом року  
Керівники 

структурних 

підрозділів 

 

8.6. Підготовка начальнику відділу освіти інформації про невиконані 

звернення громадян 

Щоденно 
  Гирка М.О.  

 

8.7. Підготовка керівникам структурних підрозділів інформації про 

невиконані звернення громадян та нагадувань про перелік звернень, що 

перебувають на виконанні у відділах 

Щотижнево 

  Гирка М.О.  

 

8.8. Підготовка для Богодухівської райдержадміністрації звіту щодо стану 

роботи із зверненнями громадян у відділі освіти  

Щомісячно 
 Гирка М.О.   

 

ІХ. Організація роботи з контрольними документами 

9.1. Розгляд на колегіях  відділу освіти питань:    

9.1.1. Про стан роботи з контрольними документами центральних органів 

виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови  районної 

державної адміністрації 2015 році 

ІУ квартал 

Варченко Н.М. 

 Гирка М.О. 

 

9.2. Підготовка проектів наказів з основної діяльності відділу освіти          

9.2.1. Про стан роботи з контрольними документами центральних органів 

виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови районної 

державної адміністрації у 2015  році 

 Грудень 2015 

Варченко Н.М. 

 Гирка М.О.    

 

9.2.2. Моніторинг стану роботи з контрольними документами центральних 

органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови 

районної державної адміністрації. 

 Квітень   

Липень   

Жовтень 

Варченко Н.М. 

 Гирка М.О.  

 

Х. Організація роботи з реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

10.1. Організація роботи з підготовки відповідей на інформаційні запити 

відносно публічної інформації, розпорядником якої є відділ освіти 

Богодухівської районної державної адміністрації до 09.05.2011 та після 

Постійно  
Варченко Н.М. 

Мельников С.В.      
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№№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

Відповідальні за 

виконання 
Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

09.05.2011 з дотриманням строків розгляду запитів на інформацію, 

передбачених ст.20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

10.2. 
Забезпечення розміщення на Web-сайті відділу освіти наказів з основної 

діяльності та інформування управління забезпечення доступу до публічної 

інформації районної державної адміністрації про видані накази 

Протягом 5 днів 

з моменту 

видання наказу  

відділу освіти 

Варченко Н.М. 

    Мельников С.В.       

 

 

 

 

 

11.2. Кадрова робота з педагогічними працівниками 

№№ 

з/п 
Назва заходу Дата проведення 

Відповідальні за 

виконання 
Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

І.Організаційні заходи 

1.1. Про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання 

за 2014 рік (форма 6-ПВ) 

Січень Нежид М.А.  

1.2. Зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2015 рік Лютий Нежид М.А.  

1.3. Заявка на додаткову потребу в педагогічних кадрах на наступний 

навчальний рік для навчальних закладів 

 За визначеними термінами                      

до 01.03.2015                         

до 01.11.2015 

Нежид М.А.  

1.4. Результати атестації педагогічних працівників у 2014/2015 н.р. Травень Нежид М.А.  

1.5. База даних випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які 

рекомендовані до вступу у вищі навчальні заклади педагогічного 

профілю за цільовими направленнями 

Щорічно 

До 15.06. 

Нежид М.А.  

1.6. Аналіз якісного і кількісного складу керівних і педагогічних кадрів 

навчальних закладів району 

Листопад 2015 Нежид М.А.  

1.7. Про  вивчення питання щодо атестації педагогічних кадрів ІІІ квартал Нежид М.А.  

1.8. Розгляд на нарадах з керівниками навчальних закладів   питань щодо Протягом року  Нежид М.А.  
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№№ 

з/п 
Назва заходу Дата проведення 

Відповідальні за 

виконання 
Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

якісного складу педагогічних працівників, кадрового резерву на керівні 

посади та роботу з кадровим резервом керівних кадрів 

1.9. Підготовка документів про призначення, звільнення, подовження 

терміну контрактів керівників навчальних закладів освіти  

Протягом року  Нежид М.А.  

1.10. Підготовка документів про призначення, переміщення, звільнення 

педагогічних працівників навчальних закладів району 

Протягом року  Нежид М.А.  

1.11. Про підсумки вступу випускників загальноосвітніх навчальних закладів 

до вищих навчальних закладів педагогічного профілю. 

 Щорічно 

До 05.09 

Нежид М.А.  

1.12. Про надання випускникам навчальних закладів району цільових 

направлень до вищих навчальних закладів педагогічного профілю, 

укладання тристоронніх угод з молодими спеціалістами, які будуть 

працевлаштовані в навчальні заклади. 

Серпень Нежид М.А.  

1.13. Погодження списків осіб, зарахованих до кадрового резерву  на керівні 

посади у навчальних закладах 

Листопад -грудень Нежид М.А.  

1.14. Підготовка нагородних матеріалів працівників відділу освіти та 

педагогічних працівників навчальних закладів району 

До 01.06 щорічно та при 

необхідності 

Нежид М.А.  

1.15. Про забезпечення педагогічних працівників житлом   Щорічно до 01.11 Нежид М.А.  

1.16. Про надання примусових відпусток без збереження заробітної плати 

педагогічним працівникам району 

Щомісячно до 5 Нежид М.А.  

1.17. Про наявність вакансій педагогічних працівників у  навчальних 

закладах району 

Щомісячно до 28 Нежид М.А.  

ІІ. Формування кадрового резерву 

2.1. Оновлення складу діючого кадрового резерву на посади керівників 

дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів 

Жовтень-листопад  

2015 року 

Нежид М.А.  

2.2 Формування кадрового резерву на посади керівників дошкільних, 

загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів 

Листопад - грудень 2015 Нежид М.А.  

2.3 Організація роботи з працівниками, зарахованими до кадрового резерву, 

шляхом складання та виконання особистих планів  

Протягом року Нежид М.А.  

2.4 Контроль виконання особистих річних планів осіб, зарахованих до 

кадрового резерву 

Протягом року Нежид М.А.  

2.5 Розгляд на нарадах з керівниками навчальних закладів питань щодо Протягом року  Нежид М.А.   
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№№ 

з/п 
Назва заходу Дата проведення 

Відповідальні за 

виконання 
Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

якісного складу педагогічних працівників, кадрового резерву на керівні 

посади та роботу з кадровим резервом керівних кадрів 

2.6. Збір та узагальнення статистичної інформації з кадрових питань: 

 

   

2.6.1. Кількість педагогічних працівників,які є кандидатами(докторами) наук До 01.11 Нежид М.А.  

2.6.2. Робота з резервом  керівних кадрів: 

-  збір інформації; 

-  навчання 

Грудень 2015 

Нежид М.А.   

ІІІ. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
3.1. Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

навчальних закладів району на базі КВНЗ  «Харківська академія 

неперервної освіти”. 

Згідно з планом КВНЗ 

„ХАНО” 

Корабель Н.М. 

Нежид М.А. 

 

3.2 Поновлення перспективного плану курсів підвищення кваліфікації у 

відповідності до атестації на 2015-2019 рр. 

Жовтень-листопад 2015 р. Корабель Н.М.  

 
 
 
 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 
 

№№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

Відповідальні за 

виконання 
Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

І.Організаційні заходи 

1.1. Проведення районних методичних об’днань з розгляду питань 

оцінки діяльності педагогічних працівників, які атестуються, на 

підставі вивчення системи і досвіду їх роботи 

 І квартал Нежид М.А  

1.2. Проведення засідань атестаційної комісії ІІ рівня щодо Березень Нежид М.А  
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№№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

Відповідальні за 

виконання 
Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

присвоєння кваліфікаційних категорій, звань, встановлення 

тарифних розрядів, відповідність раніше присвоєним 

категоріям, званням, встановленим розрядам 

1.3. Результати проведення атестації педагогічних працівників у 

2014/2015 н.р. 

ІІ квартал Нежид М.А  

1.4. Про  вивчення питання щодо атестації педагогічних кадрів ІІІ квартал Нежид М.А  

1.5. Створення атестаційної комісії До 20 вересня Нежид М.А  

1.6. Засідання атестаційної комісії з розгляду питань: 
- розподіл функціональних обов’язків між 
членами атестаційної комісії; 
- планування роботи атестаційної комісії; 
- складання графіку засідання атестаційної комісії. 

Вересень Нежид М.А  

1.7. Оформлення стенду з питань атестації педагогічних 

працівників 

Вересень  Корабель Н.М.  

1.8. Опрацювання законодавчої, правової та нормативної 

документації з питань атестації педагогічних працівників 

Серпень Нежид М.А  

1.6. Подання списків педагогічних працівників, які атестуються в 
черговому порядку, прийом заяв від педагогічних працівників 
та подання адміністрації (педагогічної ради) навчального 
закладу на позачергову атестацію 

20.09. – 10.10. Нежид М.А  

1.7 Засідання атестаційної комісії з розгляду питань: 
- уточнення списків педагогічних працівників, 
що атестуються; 
- розгляд заяв педагогічних працівників та подання 
адміністрації (педагогічної ради) навчального закладу на 
позачергову атестацію 

До 20.10 Нежид М.А  

1.8. Закріплення членів атестаційної комісії за 
вчителями, які атестуються, для надання 
консультативної допомоги у підготовці й проведенні 
атестації 

До 20.10. Нежид М.А  
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№№ 

з/п 
Назва заходу 

Дата 

проведення 

Відповідальні за 

виконання 
Відмітка про 

виконання 

1 2 3 4 5 

2 Розгляд на нарадах  керівників навчальних закладів питань:    

2.1 Про хід атестації педагогічних працівників району Лютий  Нежид М.А  

2.2 Про результати атестації педагогічних працівників району 

атестаційною комісією ІІ рівня у 2014/2015 н.р. 

Травень Нежид М.А  

2.3 Опрацювання законодавчої, правової та нормативної 

документації з питань атестації педагогічних працівників 

Серпень Нежид М.А  

2.4 Про  вивчення питання щодо атестації педагогічних кадрів   Вересень Нежид М.А  

2.5 Складання планів індивідуальної підготовки і 

проходження атестації педагогами, які атестуються 

Жовтень Нежид М.А  

3 Підготовка проектів наказів з основної діяльності  відділу 

освіти: 

 Нежид М.А  

3.1.  Про створення  атестаційної комісії для проведення атестації  

педагогічних працівників у 2014/2015 н.р. 

До 20 вересня Нежид М.А  

3.2. Про результати проведення атестації педагогічних 
працівників району атестаційною комісією ІІ рівня у 
2014/2015 н.р. 

До 01 квітня Нежид М.А  

 

13. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ТА ОБЛАСНИХ ПРОГРАМ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ 
 

№ Назва програми 
Термін подання 

інформації 
Відповідальні 

Управлінське 

рішення 

1 

Державна програма щодо запобігання і протидії корупції на 

2011-2015 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 28 

листопада 2011 року № 1240). 

Щороку 

До 01.02 
Варченко Н.М. 

Департамент 

науки и освіти 

2 Стратегія розвитку Харківської області до 2020 року  

Щоквартально,  

до 5 числа місяця 

наступного за 

звітним періодом 

Варченко Н.М. 

Лукашова В.Ю. 

Педан Л.О. 

Корабель Н.М. 

Доля В.Д. 

Департамент 

науки и освіти 
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3 

Комплексна Програма профілактики правопорушень у 

Харківській області на 2011-2015 роки (рішення Харківської 

обласної ради від 17 лютого 2011 року № 82-VI). 

Щоквартально, 

до 25 числа 

останнього місяця 

звітного кварталу 

Вяткіна Ю.А. Департамент 

науки и освіти 

4 

Обласна програма розвитку освіти «Новий освітній простір 

Харківщини» на 2014-2018 роки (рішення Харківської обласної 

ради від 19 грудня 2013 року №  885-VI). 

Щороку в 1 кварталі Варченко Н.М. 

Лукашова В.Ю. 

Педан Л.О. 

Корабель Н.М. 

Доля В.Д. 

Департамент 

науки и освіти 

 

 

14. РЕАЛІЗАЦІЯ УКАЗІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, ПОСТАНОВ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, 

РОЗПОРЯДЖЕНЬ, ДОРУЧЕНЬ, НАКАЗІВ ТОЩО 
 

 

№ з/п Назва документа 

Термін 

подання 

інформації 

Відповідальний 
Адресат 

інформування 

1 Указ Президента України від 26 листопада 1998 року                         

№ 1310/1998 «Про день пам’яті жертв голодоморів». 

Щороку 

22.11 

Лукашова В.Ю. Департамент 

науки і освіти 

2 Указ Президента України від 30 жовтня 2001 року № 1020/2001 

«Про День партизанської слави». 

Щороку 

до 19.09 

Лукашова В.Ю. Департамент 

науки і освіти 

3 Указ Президента України від 18 грудня 2007 року № 1228/2007 

«Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих 

умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними 

можливостями». 

до 10.03 

до 10.06 

до 10.09 

до 10.12 

 

Вяткіна Ю.А. 

Доля В.Д. 

Департамент 

науки і освіти 

5 Указ Президента України від 27 квітня 2009 року № 272/2009 

«Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. 

Відродити. Зберегти». 

Щороку 

до 10.05 

Лукашова В.Ю. Департамент 

науки і освіти 
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9 Указ Президента України від 30 вересня 2010 року № 927/2010 

«Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки 

обдарованих і талановитих дітей і молоді». 

Щороку 

до 01.06 

до 01.11 

Корабель Н.М. Департамент 

науки і освіти 

10 Указ Президента України від 16 грудня 2011 року № 1163/2011 

«Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в 

Україні». 

Щопівроку 

до 15.06. 

до 15.12 

Вяткіна Ю.А. Департамент 

науки і освіти 

11 Указ Президента України від 20 липня 2012 року № 453/2012 

«Про План заходів щодо реалізації у 2012 році положень 

Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки». 

До 20.07 

До 20.12 

Нежид М.А. Департамент 

науки і освіти 

12 Указ Президента України від 19 жовтня 2012 року № 604/2012 

«Про заходи у зв’язку з відзначенням 70-ї річниці визволення 

України від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у 

Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років». 

До 07.05 

 

Лукашова В.Ю. Департамент 

науки і освіти 

13 Доручення Президента України від 23 квітня 2010 року                            

№ 01-01/749 стосовно забезпечення захисту прав і законних 

інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, реалізації їхніх прав на охорону здоров’я, освіту, 

соціальний захист та гармонійний розвиток. 

Щопівроку 

до 01.06 

до 01.12 

Вяткіна Ю.А. Департамент 

науки і освіти 

15 Доручення Президента України від 29 лютого 2012 року                  

№ 01-01/516 щодо запобігання виникненню пожеж, 

попередження травм і загибелі дітей під час пожеж. 

Щокварталу Лещенко О.М. Департамент 

науки і освіти 

16 Доручення Президента України від 30 серпня 2012 року                  

№ 01-01/2338 щодо поліпшення захисту прав та законних 

інтересів дітей, забезпечення розв’язання нагальних проблем, 

соціального захисту дітей, які його потребують. 

Щокварталу 

до 05.03 

до 05.06 

до 05.09 

до 05.12 

Вяткіна Ю.А. Департамент 

науки і освіти 

18 Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року 

№ 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та 

інтернатних навчальних закладів». 

Щороку 

до 25.01 

Педан Л.О. Департамент 

науки і освіти 

21 Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 року 

№ 350 «Про затвердження Державної цільової соціальної 

програми торгівлі людьми на період до 2015 року». 

Щопівроку 

до 10.11 

до 01.07 

Вяткіна Ю.А. Департамент 

науки і освіти 
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22 Постанова Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2012 року 

№ 767 «Про затвердження плану заходів з виконання Концепції 

реалізації державної політики у сфері профілактики 

правопорушень на період до 2015 року». 

Щороку 

до 25.12 

Вяткіна Ю.А. Департамент 

науки і освіти 

23 Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 № 65 «Про 

економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» 

Щокварталу 

до 1 числа 

другого 

місяця, що 

настає за 

звітним 

періодом 

Глубока О.І. Департамент 

науки і освіти 

27 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 

року № 1494-р «Про затвердження плану заходів щодо 

підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та 

студентської молоді шляхом проведення на постійній основі 

тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної 

спадщини». 

Щороку 

до 03.12 

Лукашова В.Ю. Департамент 

науки і освіти 

28 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 

року  № 199-р «Про заходи з увічнення пам’яті про події Великої 

Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 

роки», наказ Головного управління освіти і науки від 30 березня 

2011 року № 186 «Про затвердження Плану заходів з учнівською 

і студентською молоддю з увічнення пам’яті про події Великої 

Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 

роки». 

До 07.05 

 

Лукашова В.Ю. Департамент 

науки і освіти 

31 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 

року № 701-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Стратегії захисту та інтеграції в Українське суспільство ромської 

національної меншини на період до 2020 року» 

Щороку 

 до 10 січня 

Вяткіна Ю.А. Департамент 

науки і освіти 

33 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня 2013 

року № 360-р «Про затвердження плану заходів на 2013-2015 

роки з підготовки і відзначення 70-ї річниці визволення України 

від фашистських загарбників та 70-ї річниці Перемоги у Великій 

Вітчизняній війні 1941-1945 років 

До 07.05 Лукашова В.Ю. Департамент 

науки і освіти 

38 Доручення Прем’єр-міністра України від 15 листопада 2011 року                          

№ 54907/0/1-11 щодо дотримання законодавства про працю і 

Щомісяця Глубока О.І. Департамент 

науки і освіти 
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освіту та забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати 

заробітної плати педагогічним працівникам. 

43 Доручення Віце-прем’єр-міністра України Сича О.М. від 

30.09.2014 № 30137/72/1-14 до листа Українського інституту 

національної пам’яті щодо героїзації осіб, які віддали життя за 

Україну, та вшанування їх пам’яті 

Щомісяця  

до 27 числа 

Лукашова В.Ю. Департамент 

науки і освіти 

45 Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства оборони 

України, Міністерства культури і туризму України від 27 жовтня 

2009 року № 3754/981/538/49 «Про Концепцію національно-

патріотичного виховання молоді». 

Щороку 

до 15.10 

Лукашова В.Ю. Департамент 

науки і освіти 

46 Наказ Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2010 

року № 1312 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації 

Національної кампанії «Стоп насильству!» на період до 2015 

року». 

Щороку 

до 10.11 

Вяткіна Ю.А. Департамент 

науки і освіти 

51 Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

03 серпня  2012 року № 888 «Про затвердження плану заходів 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо 

профілактики правопорушень серед учнівської молоді на період 

до 2015 року» 

Щороку 

до 20.05 

до 20.11 

Вяткіна Ю.А. Департамент 

науки і освіти 

52 Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

01 жовтня 2012 № 1063 «Про затвердження Плану заходів щодо 

виконання завдань і заходів Державної цільової програми 

«Національний план дій з реалізації Конвенції про права 

інвалідів» на період до 2020 року». 

До 05.12 Вяткіна Ю.А. Департамент 

науки і освіти 

53 Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 липня 2013 № 

1034 «Про затвердження заходів щодо впровадження 

інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладах на період до 2015 року» 

До 05.09 Вяткіна Ю.А. Департамент 

науки і освіти 

56 Розпорядження голови Харківської обласної державної 

адміністрації від  20 липня 2000 року № 679 «Про організацію 

виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 

«Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків 

шкільного віку». 

Щороку 

до 05.01 

Варченко Н.М. Департамент 

науки і освіти 

59 Розпорядження голови Харківської обласної державної 

адміністрації від 27 листопада 2002 року № 509 «Про виконання 

Щороку 

до 25.01 

Педан Л.О. 

 

Департамент 

науки і освіти 
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постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року 

№ 1243». 

66 Розпорядження голови Харківської обласної державної 

адміністрації від 24 січня 2010 № 24 «Про затвердження заходів 

з профілактики правопорушень, рецидивної злочинності та 

злочинів, вчинених неповнолітніми». 

Щопівроку 

до 10.01 

до 10.07 

Вяткіна Ю.А. Департамент 

науки і освіти 

68 Розпорядження голови Харківської обласної державної 

адміністрації від 21 квітня 2010 року № 205 «Про організацію 

оздоровлення та відпочинку дітей в 2010-2015 роках».  

Щороку 

до 15.03 

до 01.06 

до 16.06 

до 16.07 

до 16.08  

до 10.09  

 

Лукашова В.Ю. 

 

Департамент 

науки і освіти 

70 Розпорядження голови Харківської обласної державної 

адміністрації від 16 липня 2010 року № 388 «Про заходи щодо 

забезпечення виконання Програми підвищення 

енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів по 

Харківській області на 2010-2014 роки».  

Щороку 

до 10.01 

до 10.04 

до 10.07 

до 10.10 

Доля В.Д. Департамент 

науки і освіти 

 

 

ДОДАТКИ 

Додаток 1. Циклограма наказів відділу освіти 

 

№ з/п Назва наказу Відповідальний 

за підготовку 

проекту наказу 

Відмітка 

про 

виконання 

СІЧЕНЬ 

1.  Про організацію курсів підвищення кваліфікації Корабель Н.М.  

2.  Про підсумки роботи управління освіти з ЦЗ (ЦО) та завдання на 2015 рік Лещенко О.М.  

3.  Про організацію харчування дітей у навчальних закладах у 2015 році Варченко Н.М.  

4.  Про проведення інвентаризації в касі відділу освіти Глубока О.І.  
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5.  Про встановлення посадових окладів та надбавок працівникам структурних 

підрозділів відділу освіти у 2015  році 

Глубока О.І.  

6.  Про призначення відповідальних за облік споживання та економію енергоносіїв  у  

2014 році 

Доля В.Д.  

7.  Про підсумки роботи відділу освіти,  навчальних закладів району в 2014 році щодо 

попередження злочинності серед неповнолітніх  

Вяткіна Ю.А.  

8.  Про створення постійно діючої комісії з оприбуткування основних засобів та 

товарно-матеріальних цінностей на 2015 рік 

Глубока О.І.  

9.  Про створення постійно діючої комісії з списання основних засобів та товарно-

матеріальних цінностей на 2015 рік 

Глубока О.І.  

10. Про створення постійно діючої комісії з інвентаризації основних засобів та 

товарно-матеріальних цінностей на 2015 рік 

Глубока О.І.  

11. Про підсумки  проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу «Шкільна 

бібліотека» 

Чуйко Л.М. 

 

 

12. Про організацію та проведення ІІ етапу  Всеукраїнського конкурсу – захисту  

науково-дослідницьких робіт  учнів-членів Малої академії наук України 

Ольховська Л.П. 

 

 

13. Про проведення районної виставки- презентації педагогічних ідей та технологій Сергієнко Н.М.  

ЛЮТИЙ 

14. Про дооцінку житлового фонду Глубока О.І.  

15. Про затвердження графіка вивчення стану викладання предметів у ЗНЗ району Корабель Н.М.  

16. Про зміни в режимі  загальноосвітніх навчальних закладів (за потреби) Варченко Н.М.  

17. Про організацію тематичного вивчення стану викладання навчальних предметів Корабель Н.М.  

БЕРЕЗЕНЬ 

18. Про попередження дитячого травматизму  під час весняних канікул Варченко Н.М.  

19. Про проведення районного фестивалю юних інспекторів дорожнього руху Лукашова В.Ю.  

20. Про проведення державної підсумкової атестації екстернів Лукашова В.Ю.  

21. Про затвердження рішення атестаційної комісії відділу  освіти Нежид М.А.  

22. Про проведення  районного фестивалю «Нащадки козацької слави» Беспалько О.О.   

23. Про затвердження рішення колегії відділу освіти Варченко Н.М.  
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24. Про направлення на зональні змагання з футболу Беспалько О.О.  

                                                                                         КВІТЕНЬ 

25. Про вивчення стану організації роботи бібліотек Чуйко Л.М.  

26. Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової 

атестації у ЗНЗ району 

Варченко Н.М.  

27. Про атестацію педагогічних працівників за рішенням обласної атестаційної комісії 

при Департаменті науки і освіти Харківської облдержадміністрації 

Нежид М.А.  

28. Про облік дітей і підлітків шкільного віку та закріплення території обслуговування 

за навчальними закладами району 

Варченко Н.М.  

29. Про стан виховоної роботи в навчальних закладах району Лукашова В.Ю.  

30. Про вивчення стану нормативності проведення екстернату Лукашова В.Ю.  

31. Про проведення експертизи організованого закінчення 2014/2015 навчального року 

в навчальних закладах району 

Варченко Н.М. 

 

 

32. Про проведення інвентаризації в касі відділу освіти Глубока О.І.  

33. Про проведення навчально-польових зборів з учнями 11 класів ЗНЗ району Сергієнко Н.М.  

ТРАВЕНЬ 

34. Про запобігання дитячому травматизму серед учнів та вихованців під час літніх 

канікул  2015 року 

Варченко Н.М.  

35. Про проведення святкових заходів і випускних вечорів з нагоди закінчення учнями 

навчальних закладів району 

Лукашова В.Ю.  

36. Про затвердження документів щодо проведення державної підсумкової атестації 

учнів ЗНЗ у  2014/2015 навчальному році 

Варченко Н.М.  

37. Про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей та підлітків  у 2015 році Лукашова В.Ю.  

38. Про результати роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних кадрів Корабель Н.М.  

39. Про проведення інвентаризації бібліотечних фондів підручників Чуйко Л.М.  

40. Про здійснення експертизи організації та проведення ДПА навчальних досягнень 

випускників 9,11-х класів, закінчення  навчального року, оформлення випускної 

документації в ЗНЗ району  

Варченко Н.М.  

41. Про організацію роботи навчальних закладів щодо обліку працевлаштування 

(продовження навчання ) випускників 9, 11-х класів  2014/2015 н. р. 

Лукашова В.Ю.  
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42. Про порядок звільнення учнів (вихованців) 9, 11-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів району від державної підсумкової атестації у  навчальному 

році 

Варченко Н.М.  

43. Про виконання зауважень та приписів райСЕС, держпожнагляду і держнагляду з 

охорони праці відділом  освіти та адміністраціями навчальних  закладів району 

Лещенко О.М.  

44. Про затвердження робочих навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік та 

режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів району 

Варченко Н.М.  

ЧЕРВЕНЬ 

45. Про підсумки методичної роботи в  2014/2015 н.р. Корабель Н.М.  

46. Про виконання навчальних планів та програм в 2014/2015 н.р. Корабель Н.М.  

47. Про підготовку навчальних закладів району до нового 2014/2015  навчального року 

та роботи в осінньо-зимовий період 

Доля В.Д.  

48. Про підсумки роботи з питань запобігання всіх видів дитячого травматизму у 

2013/2014 навчальному році 

Варченко Н.М.  

49. Про підсумки експертизи організації та проведення ДПА навчальних досягнень 

випускників 9, 11-х класів, закінчення навчального року, оформлення випускної 

документації в ЗНЗ усіх типів і форм власності 

Варченко Н.М.  

50. Про огляд-конкурс готовності навчальних закладів району до нового навчального 

року 

Варченко Н.М. 

 

 

51. Про проведення інвентаризації продуктів харчування у загальноосвітніх навчальних 

закладах району 

Глубока О.І.  

52. Про затвердження рішення колегії відділу освіти  Варченко Н.М.  

СЕРПЕНЬ 

53. Про підсумки огляду-конкурсу готовності навчальних закладів району до роботи в 

новому навчальному  році 

Варченко Н.М.  

54. Про проведення тарифікації педагогічних працівників  Варченко Н.М.  

55. Про організацію проведення медичних оглядів школярів і працівників ЗНЗ перед 

початком навчального року 

Варченко Н.М.  

56. Про вивчення предмета  «Захист Вітчизни» у 2015/2016 навчальному році Сергієнко Н.М.  
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57. Про проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку в 2015/2016 навчальному 

році 

Варченко Н.М.  

58. Про організацію підвезення  учнів та вчителі до  місця навчання та в зворотньому 

напрямку 

Варченко Н.М. 

Доля В.Д. 

 

59. Про організацію роботи  освітніх округів  у 2015/2016навчальному році Варченко Н.М. 

 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ 

60. Про затвердження фактично діючої  мережі  загальноосвітніх, дошкільних та 

позашкільних закладів Богодухівського району на 2015/2016 н.р. 

Варченко Н.М.  

61. Про організацію індивідуального навчання в 2015/2016 н.р. Лукашова В.Ю.  

62. Про перевірку дотримання нормативних аспектів організації початку навчального 

року  

Варченко Н.М.  

63. Про підготовку замовлень на виготовлення персоніфікованих документів про освіту 

випускникам 2015/2016 н.р. 

Варченко Н.М.  

64. Про підсумки проведення оздоровчої кампанії влітку  2015 року Лукашова В.Ю.  

65. Про створення атестаційної комісії та проведення атестації педагогічних 

працівників району 

Нежид М.А.  

66. Про здійснення експертизи стану організації навчання учнів за індивідуальною 

формою   

Лукашова В.Ю.  

67. Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують 

дошкільні заклади 

Педан Л.О.  

68. Про організацію методичної роботи  з педагогічними кадрами у 2015/2016 

навчальному році 

Корабель Н.М.  

69. Про профілактичну роботу з питань запобігання всіх видів дитячого травматизму у  

2015/2016 н.р. 

Варченко Н.М.  

70. Про організацію діяльності психологічної служби  системи освіти на початок 

2015/2016 навчального року 

Вяткіна Ю.А.  

71. Про вивчення стану організації роботи навчальних закладів зі зверненнями 

громадян та службовою кореспонденцією в  закладах освіти  

Гирка М.О.  
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72. Про вивчення стану позакласної і позашкільної роботи у навчальних закладах Тронько Н.І.  

73. Про затвердження рішення колегії відділу освіти  Варченко Н.М.  

ЖОВТЕНЬ 

74. Про підсумки роботи щодо обліку дітей та підлітків шкільного віку в 2015 році   Варченко Н.М.  

75. Про проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  Ольховська Л.П.  

76. Про атестацію працівників районного методичного кабінету Корабель Н.М.  

77. Про підсумки роботи навчальних закладів району щодо обліку працевлаштування 

(продовження навчання ) випускників 9, 11 -х класів 

Лукашова В.Ю. 

 

 

78. Про проведення інвентаризації в касі відділу освіти Глубока О.І.  

79. Про участь учнів району  в Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра 

Яцика 

Беспалько О.О. 

 

 

80. Про проведення міських змагань з футболу «Шкіряний м’яч» Беспалько О.О.  

81. Про проведення районного  етапу конкурсу «Учитель року - 2015» Сергієнко Н.М.  

82. Про організацію і проведення  районного етапу конкурсу  ораторського мистецтва, 

присвяченого дню української писемності і мови 

Беспалько О.О.  

83. Про підсумки проведення районного етапу конкурсу  ораторського мистецтва, 

серед учнів ЗНЗ, присвяченого дню української писемності і мови 

Беспалько О.О.  

84. Про проведення Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка 

Беспалько О.О.  

ЛИСТОПАД 

85. Про підсумки ІІ етапу Про проведення  Міжнародного мовно-літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

Беспалько О.О.  

86. Про вивчення стану роботи щодо реалізації варіативної складової навчальних 

планів  

Корабель Н.М.  

87. Про вивчення стану виховної роботи в навчальних закладах району Беспалько О.О.  

88. Про проведення річної інвентаризації у навчальних закладах району та відділу 

освіти 

Глубока О.І.  

89. Про індексацію, до оцінку та переоцінку основних засобів Глубока О.І.  
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90. Про проведення екстернату в 2015/2016 н.р. Лукашова В.Ю.  

91. Про підсумки II (районного)  етапу  Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

Беспалько О.О.  

92. Про проведення конкурсу «Шкільна бібліотека» Чуйко Л.М.  

ГРУДЕНЬ 

93. Про підготовку і проведення зимових канікул, новорічних та різдвяних свят, 

запобігання дитячого травматизму 

Лукашова В.Ю.  

94. Про підсумки проведення I (районного) етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель 

року»  

Сергієнко Н.М.  

95. Про підсумки проведення інвентаризації в навчальних закладах  Глубока О.І.  

96. Про роботу навчальних закладів району з профілактики дитячого травматизму у І 

семестрі 2015/2016 н.р. 

Варченко Н.М.  

97. Про затвердження номенклатури справ відділу освіти Нежид М.А.  

98. Про затвердження графіку надання щорічних основних та додаткових відпусток Нежид М.А.  

99. Про підсумки I етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН Ольховська Л.П.  

100. Про підсумки II (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  Ольховська Л.П.  

101. Про затвердження списків осіб зарахованих на посади керівників навчальних 

закладів району 

Нежид М.А.  

102. Про затвердження рішення колегії відділу освіти Варченко Н.М.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


